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АНОТАЦІЯ 

 

Лесів Т. В.  Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ століття: 

художній образ і теоретичний дискурс. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі 

спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Львівська національна 

академія мистецтв, Львів, 2021. 

Дисертація розкриває теоретичний дискурс та художньо-образні 

особливості іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. На основі широкої 

джерельної бази – творів іконопису та теоретичних матеріалів (релігійних текстів, 

церковних документів, проповідей, інтерв’ю) – окреслюються етапи та характер 

розвитку східнохристиянської традиції іконопису в реґіоні, аналізується вплив 

національно-культурного дискурсу на традицію іконопису, розглядаються 

художньо-стилістичні особливості іконописних творів, розкриваються традиційні 

та новаторські стратегії практиків іконопису, з’ясовується вплив естетики 

модернізму та постмодернізму на творчість художників-іконописців реґіону. 

У дослідженні з’ясовано, що іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ 

ст. не вивчався як цілісне мистецьке явище. Дослідники мистецтва звертають 

увагу на іконописну традицію як на історичне явище, мало приділяючи значенню 

іконопису як явищу сучасної культури. Увага мистецтвознавців в основному 

звернена на іконописні твори Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. З 

огляду на історичні та ідеологічні обставини, іконопис радянського періоду 

недостатньо представлений в українському мистецтвознавчому дискурсі, 

залишаючись малодослідженим явищем. Іконопис періоду незалежності тільки 

починає привертати увагу вчених. 

У роботі систематизовано богословський та науковий дискурс іконопису 

кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Висвітлено релігійно-філософські, художньо-

естетичні та національно-культурні теорії, які вплинули на розвиток іконописної 
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традиції в досліджуваний період. Від кінця ХІХ ст. головною темою релігійно-

філософського дискурсу є протиставлення постренесансного релігійного 

живопису та іконопису. Для представників східнохристиянської церкви 

символічність і містичність ікони має перевагу над побутовістю та увагою до 

земної реальності постренесансних релігійних творів. Звідси висновується теза 

про необхідність збереження іконописної традиції в церквах 

східнохристиянського ареалу. В художньо-естетичному дискурсі іконопису 

гострим питанням є “правдивість” традиції. Теоретики культури і мистецтва 

звертають увагу на те, що ікона є неприязною до сучасного світу, оскільки 

модерний і постмодерний світ ворожий для християнського світогляду. 

Іконописні твори ХХ – початку ХХІ ст. нерідко інтерпретуються як утилітарні 

предмети, які позбавлені відчуття сакральності або є симулякрами.  

Аналіз національно-культурного дискурсу показав, що актуальність 

візантійських традицій іконопису тісно пов’язана з різними проявами 

національної свідомості та східнохристиянської ідентичності українців краю. 

Окрім цього, розвиткові іконопису в руслі візантійської традиції від початку ХХ 

ст. сприяв культурний синтез модернізму. Цей синтез опирався на призабуті та 

традиційні форми культури: середньовічне, “примітивне”, народне мистецтво 

тощо. У мистецтві ХХ ст. стали актуальними ті мистецькі форми, які до того, 

а особливо в ХІХ ст., перебували на периферії художніх процесів. 

У дослідженні проаналізовано художні особливості церковного малярства 

Галичини, окреслені стратегії його розвитку. Важливою подією, що вплинула на 

художню образність творів церковного малярства в досліджуваний період, був 

Львівський Собор 1891 р., який підтвердив важливість культу ікон у греко-

католицькій церкві та обов’язковість слідування церковному стилю в іконописних 

творах. Відтоді відбувається поступовий відхід від латинізованих форм греко-

католицького обряду та актуалізація східнохристиянських традицій у церковному 

мистецтві. В роботі простежено вплив Львівського Собору на відновлення 

практики використання багатоярусних іконостасів у церквах реґіону. Ці нові 
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іконостаси відтворюють структуру та іконографічні принципи галицьких 

іконостасів XVII – XVIII ст. Іконопис періоду бароко знаходить своє нове 

прочитання у творчості професійних художників (Т. Копистинського, 

О. Куриласа, Ф. Маєрського, А. Манастирського, О. Скрутка, С. Томасевича та 

ін.), які органічно синтезували традиції церковного малярства XVII – XVIII ст. 

з традиціями академічного малярства кінця ХІХ ст. 

У дисертації розкрито вплив ідей візантизму на іконопис міжвоєнного 

періоду в Галичині. В широкому сенсі, концепція візантизму, яка зародилась 

у Східній Європі в другій половині ХІХ ст., охоплювала різні культурні явища: 

від етики й естетики до релігії та політики. В Галичині ці ідеї найміцніше 

опираються на церковний обряд і, зокрема, культ ікон. Образно-стилістичною та 

іконографічною основою візантизму в церковному малярстві був прийнятий 

княжий період Х – ХІІ ст. та галицький іконопис ХIV – XVI ст. На цьому ґрунті 

утверджувалася концепція основ української культури, апологетами якої 

виступило духовенство греко-католицької церкви, а також митці та дослідники 

мистецтва. Невербальний прояв візантизму найповніше розкрився у художній 

течії неовізантизму, представниками якої були художники кола Михайла Бойчука. 

В образно-стилістичному плані ця течія сформувалася відповідно до художніх 

принципів мистецтва й естетики модернізму. Течія бойчукізму помітно 

трансформувала розвиток церковного малярства в реґіоні. В ареал впливу 

потрапило багато художників, які працювали для потреб церковних громад: 

В. Дядинюк, В. Іванюх, П. Ковжун, Ф. Коць, Ю. Магалевський, А. Наконечний, 

М. Осінчук, М. Пигель, М. Федюк, А. Яблонський, та ін.  

У дослідженні розглянуто особливості розвитку церковного малярства краю 

в радянський період і в період незалежності України. Радянський період 

марґіналізував розвиток церковного малярства та його дискурс, оскільки релігійне 

життя не вписувалось у панівну ідеологію. Проте в цей час окремі митці 

продовжували працювати для церков (С. Борейко, К. Звіринський, З. Кецало, 

С. Коропчак, О. Кравченко, М. Кристопчук, В. Островський, В. Патик, В. Ярема 
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та ін.). Їхні твори відображають стилістичні та композиційні досягнення 

міжвоєнного періоду, а сама традиція іконопису перебуває в застиглому стані. 

Відсутність належних умов розвитку іконопису спричинило активізацію 

непрофесійного церковного малярства в цей час.  

Після відновлення релігійного життя в Україні розпочався новий етап 

розвитку церковного малярства, що характерний поверненням до дискурсу та 

художньо-образних засад іконопису міжвоєнного періоду. Важливу роль тут 

також відіграла світська система мистецької освіти: вивчення теорії і практики 

церковного малярства в навчальному процесі. Для цього етапу притаманно, що 

значна кількість іконописців індивідуалізують художньо-образну структуру своїх 

мистецьких робіт, створюючи їх не тільки відповідно до церковних канонів, 

а й правил і методів сучасного мистецтва  (Р. Василик, С. Владика, Д. Гордіца, 

І. Зілінко, І. Крип’якевич-Димид, К. Маркович, Л. Медвідь, Л. Яцків, та ін.). 

Унікальність візантійської традиції іконопису Галичини полягає в тому, що вона 

є динамічною, взаємодіє із сучасними мистецькими практиками та вписується 

в лінійність розвитку візуальних практик мистецтва. 

У роботі проаналізовано трансформацію традиції в іконописі Галичини. 

Простежується вплив етнографічних мотивів і політичних образів, а також 

непрофесійного церковного малярства та мистецтва модернізму на іконописну 

традицію. Показано, що традиція іконопису є надзвичайно динамічною і активно 

взаємодіє з культурним контекстом. Ця традиція часто заново “винаходиться”. 

Зокрема, “винайденою традицією” є іконопис, що ґрунтується на використанні 

фольклорних елементів у трактуванні образів святих (Ю. Буцманюк, 

Ю. Панькевич, М. Сосенко), “винайденою традицією” є ототожнення 

візантійських форм з національною художньою традицією (М. Бойчук, 

В. Дядинюк М. Осінчук), а також “народний” іконопис у творчості художників, 

які мають професійну художню освіту (Б. Івашків, У. Нищук-Борисяк, 

О. Лозинський), “винайденою традицією” є і “неканонічний іконопис” і його 

нецерковна репрезентація в музейному та галерейному просторі (Х. Максимович, 
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І. Демчук, Н. Русецька), і ґлорифікація та демонізація політичних і культурних 

діячів на стінах та іконах храмів задля консолідації релігійних громад 

(Ю. Буцманюк, Д. Горняткевич, О. Чередніченко). 

У дослідженні інтерпретується розвиток іконопису у світлі посткласичних 

теорій культури та мистецтва. Чимало художників-іконописців у досліджуваний 

період поєднують творчість у інших жанрах і видах мистецтва. Це зумовило 

розвиток іконопису в руслі естетичних стратегій світського мистецтва. Естетична 

стратегія іконопису першої половини ХХ ст. сформована відповідно до 

модерністських концепцій, за якими, з інформативної точки зору, мистецький твір 

повинен бути максимально новаторським, оригінальним та індивідуалізованим. 

Але при цьому він повинен повторювати принципи української іконописної 

традиції, репрезентовані візантійською іконографією. Ця естетична стратегія 

в сакральному малярстві не втрачає своєї актуальності і в другій половині ХХ ст., 

і на початку ХХІ ст., але ступінь новизни твору вже не є визначальним критерієм. 

Натомість важливим є те, що повторення може бути безконечним. Живописні 

сакральні твори піддаються інтерпретації, деформації, стилізації. Інколи такі 

твори є пастишем, імітацією іконописної творчості минулого. Принципова 

позиція естетичних пошуків у сакральному малярстві останніх десятиліть полягає 

в деконструкції, цитатності та інтертекстуальності, у повторенні та копіюванні 

різних іконописних форм, що репрезентують різні територіальні традиції  та 

часові періоди.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дослідженні 

вперше проаналізовано традиційні та новаторські стратегії розвитку іконописної 

традиції Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст., розкрита естетична орієнтація 

іконописців; виявлено іконописні твори, які раніше не були об’єктом 

мистецтвознавчого вивчення, атрибутовано та уточнено авторство окремих робіт 

першої половини ХХ ст.; розглянуто вплив обрядових дискусій у греко-

католицькій церкві на іконописну традицію, зіставлено твори художників-

іконописців, які репрезентують орієнтальні та окцидентальні підходи до 
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іконописної творчості; охарактеризовано новаторські стратегії в образній 

структурі іконописних творів Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; виявлено 

вплив естетики модернізму та постмодернізму на іконописну традицію Галичини; 

сформульована необхідність подальших досліджень непрофесійного церковного 

малярства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. як матеріальної релігійної спадщини. 

В роботі уточнено поняття, що вживаються в дослідженнях іконопису, зокрема, 

обґрунтовано доцільність використання терміна “модерна ікона” щодо 

новаторських і експериментальних творів кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Набуло 

подальшого розвитку з’ясування спільних і відмінних стратегій розвитку 

іконописної традиції в Галичині та в інших реґіонах поширення східного 

християнства. 

Ключові слова: візантійська традиція іконопису, ікона, іконостас, стінопис, 

церковне малярство, греко-католицька церква, богослов’я ікони, художній образ, 

естетика модернізму та постмодернізму.  

 

ABSTRACT 

 

Lesiv T.V. Icon painting in Galicia from the late 19th – early 21st centuries: 

artistic imagery and theoretical discourse. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in History of Arts (specialization code: 17.00.05 – 

Fine Arts) – Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2021. 

This dissertation opens a theoretical discourse regarding icon painting and 

specifics of the artistic and figurative features of iconographic works from Galicia from 

the late 19th – early 20th centuries. Based on a wide range of sources – icon paintings 

(iconostasis, individual icons, murals) and theoretical materials (religious texts, church 

documents, sermons, interviews) – the dissertation outlines the stages and nature of the 

development of Eastern Christian tradition of icon painting in the region, analyzes the 

impact of national and cultural discourse on the tradition of iconography, considers 

specific artistic and stylistic features of iconographic works, reveals traditional and 
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innovative strategies of icon painting practitioners, and ascertains the influence of the 

aesthetics of modernism and postmodernism on the work of iconographers in the region. 

The study found that the icon-painting tradition of Galicia in the late nineteenth - 

early twenty-first century. has not been studied as a holistic artistic phenomenon. The 

development of iconography of this period is covered unevenly in academic literature. 

Art researchers pay attention to the iconographic tradition as a historical phenomenon, 

paying little attention to iconography as a phenomenon of modern culture. The attention 

of art critics is much more focused on the iconographic works of Galicia in the late 

nineteenth – first half of the twentieth century. Given the historical and ideological 

circumstances, the sacred art of the Soviet period is poorly represented in Ukrainian art 

discourse, remaining a little-studied phenomenon. The iconography of the period of 

independence is just beginning to attract the attention of academics. 

The work systematizes the religious and academic discourse of iconography of 

the late 19th – early 20th centuries. Religious-philosophical, artistic-aesthetic and 

national-cultural theories that influenced the development of the icon painting tradition 

in the period under study are highlighted. Since the end of the 19th century, the main 

theme of religious and philosophical discourse is the contrast to post-Renaissance 

religious painting and iconography. For representatives of the Eastern Christian church, 

the symbolism and mysticism of icons take precedence over everyday life and attention 

to the earthly realism of post-Renaissance religious works. From this they came to the 

conclusion about the need to preserve the iconographic tradition in the churches of the 

Eastern Christian area. In the artistic and aesthetic discourse regarding iconography, the 

“truth” of tradition is a sharp issue. Theorists of culture and art point out that the icon is 

hostile to the modern world, inasmuch as the modern and postmodern world is hostile to 

the Christian worldview. Iconographic works of the 20th – early 21st century. Are often 

interpreted as utilitarian objects that lack a sense of sacredness or are simulacra. 

Analysis of the national-cultural discourse showed that the relevance of the 

Byzantine traditions of icon painting are closely connected with various manifestations 

of the national consciousness and the Eastern Christian identity of the Ukrainians of the 
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region. In addition, the development of iconography in line with the Byzantine tradition 

from the early twentieth century contributed to the cultural synthesis of modernism. 

This synthesis was based on forgotten and traditional forms of culture: medieval, 

“primitive”, folk art and more. In the art of the twentieth century, art forms that had 

previously, especially in the nineteenth century, been on the periphery of artistic 

processes now became relevant. 

This study analyzes the artistic features of church painting in Galicia, and outlines 

strategies for its development. An important event that influenced the artistic imagery of 

church paintings in the period under study was the Lviv Council in 1891, which 

confirmed the importance of the cult of icons in the Greek Catholic Church and the 

obligation to follow the church style in iconographic works. Since then, there has been a 

gradual departure from the Latinized forms of the Greek Catholic rite and the 

actualization of Eastern Christian traditions in church art. This paper traces the 

influence of the Lviv Council on the renewal of the practice of using multi-tiered 

iconostases in the churches of the region. These new iconostases reproduce the structure 

and iconographic principles of the Galician iconostasis of the 17th - 18th centuries. 

Baroque iconography is reinterpreted in the works of professional artists 

(T. Kopystynsky, O. Kurylas, F. Mayersky, A. Manastyrsky, O. Skrutko, 

S. Tomasevych, etc.), who organically synthesized the traditions of church painting of 

the 17th – 18th centuries with the traditions of academic painting of the late nineteenth 

century. 

This dissertation reveals the influence of Byzantinism on the iconography of the 

interwar period in Galicia. In a broad sense, the concept of Byzantinism, which 

originated in Eastern Europe in the second half of the nineteenth century, encompassed 

various cultural phenomena: from ethics and aesthetics to religion and politics. In 

Galicia, these ideas are most strongly based on church ritual and, in particular, the cult 

of icons. The figurative, stylistic and iconographic foundations of Byzantinism in 

church painting were adopted in the princely period of the 10th - 12th centuries and in 

Galician iconography of the XIV - XVI centuries. On this foundation, the concept of the 
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basis of Ukrainian culture was affirmed, defended by the clergy of the Greek Catholic 

Church, as well as artists and researchers of art. The nonverbal manifestation of 

Byzantinism was most fully revealed in the artistic trend of neo-Byzantinism, which 

was represented by artists from the circle of Mykhailo Boichuk. In figurative and 

stylistic terms, this trend was formed in accordance with the artistic principles of art and 

the aesthetics of modernism. The impact of Boichukism markedly transformed the 

development of church painting in the region. Many church painters fell under its 

influence: V. Dyadynyuk, V. Ivanyukh, P. Kovzhun, F. Kots, Y. Magalevsky, 

A. Nakonechny, M. Osinchuk, M. Pigel, M. Fedyuk, A. Yablonsky, etc. 

This study considers the specifics of the development of church painting in the 

region during the Soviet era and during the period of independent Ukraine. The Soviet 

period marginalized the development of church painting and its discourse, as religious 

life did not fit the dominant ideology. However, during this time some artists continued 

to work for churches (S. Boreyko, K. Zvirynsky, Z. Ketsalo, S. Koropchak, 

O. Kravchenko, M. Krystopchuk, V. Ostrovsky, V. Patyk, V. Yarema, etc.). Their 

works reflect the stylistic and compositional achievements of the interwar period, and 

the very tradition of iconography exists in a state of stagnation. The lack of proper 

conditions for the development of iconography led to the intensification of non-

professional church painting at this time. 

After the restoration of religious life in Ukraine, a new stage in the development 

of church painting began, which is characterized by a return to the discourse and artistic 

principles of iconography of the interwar period. An important role here was also 

played by the secular system of art education: the study of the theory and practice of 

church painting as part of the educational process. For this stage it is characteristic that 

a significant number of iconographers individualize the artistic and figurative structure 

of their works of art, creating them not only in accordance with church rules, but also 

the rules and methods of contemporary art (R. Vasilyk, S. Vladyka, D. Gorditsa, 

I. Zilinko, I. Krypyakevych-Dymyd, K. Markovych, L. Medvid, L. Yatskiv, etc.). The 

uniqueness of the Byzantine tradition of iconography in Galicia lies in the fact that it is 



11 

 

dynamic, interacts with modern artistic practices and fits in line with the development 

of visual practices of art. 

This paper analyzes the transformation of tradition in the iconography of Galicia. 

It traces the influence of ethnographic motifs and political images, as well as non-

professional church painting and the art of modernism on the iconographic tradition. It 

shows that the tradition of icon painting is extremely dynamic and actively interacts 

with its cultural context. This tradition is often “reinvented”. In particular,  “invented 

tradition” is iconography based on the use of folkloric elements in the interpretation of 

images of saints (Yu. Butsmanyuk, Yu. Pankevych, M. Sosenko). “Invented tradition” 

is the identification of Byzantine forms from the national artistic tradition (M. Boychuk, 

V. Dyadyniuk, M. Osinchuk), as well as “folk” iconography in the works of artists with 

a professional art education (B. Ivashkiv, U. Nyschuk-Borysyak, O. Lozynsky). “Non-

canonical iconography” is also an  “invented tradition” with its non-church 

representation in museum and gallery spaces (H. Maksymovych, I. Demchuk, N. 

Rusetska), and the glorification and demonization of political and cultural figures on the 

walls and icons of churches for the consolidation of religious communities (Yu. 

Butsmanyuk, D. Horniatkevych, O. Cherednichenko). 

This study interprets the development of icon painting in the light of postclassical 

theories of culture and art. A significant number of iconographers in the period under 

study combine their work in other genres and styles of art. This has led to the 

development of iconography in line with the aesthetic strategies of secular art. The 

aesthetic strategy of iconography of the first half of the twentieth century was formed in 

accordance with modernist concepts, according to which, from an informative point of 

view, the work of art should be as innovative, original and individualized as possible. 

But at the same time it must recreate the principles of the Ukrainian iconographic 

tradition, represented by Byzantine iconography. This aesthetic strategy in sacred 

painting does not lose its relevance in the second half of the twentieth century and at the 

beginning of the twenty-first century, but the degree of novelty of the work is no longer 

a determining criterion. Instead, the important thing is that the repetition can be endless. 
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Painted sacred works are subject to interpretation, deformation, stylization. Sometimes 

such works are a pastiche, an imitation of the iconography of the past. The main 

aesthetic position in sacred painting of the last decades consists of deconstruction, 

citation and intertextuality, in repetition and copying of various iconographic forms 

representing different territorial traditions and time periods. 

The academic originality of this study and its obtained results lies in the fact that 

it is the first to analyze the traditional and innovative strategies of the development of 

the iconographic tradition of Galicia in the late nineteenth – early twenty-first century. 

It identifies icon paintings that had not previously been the object of art study, and 

attributes and clarifies the authorship of individual works of the first half of the 

twentieth century. The study considers the influence of ritual discussions in the Greek 

Catholic Church regarding the iconographic tradition, and compares the works of 

iconographers who represent oriental and occidental approaches to iconography. It 

outlines innovative strategies in the figurative structure of icon-painting works of 

Galicia of the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries are, and brings to 

light the influence of the aesthetics of modernism and postmodernism on the icon-

painting tradition of Galicia. This study also expresses the necessity for further research 

of non-professional church painting of the end of the 19th – the beginning of the 21st 

century as a tangible religious heritage. This paper illustrates the concepts used in the 

study of iconography and, in particular, it substantiates the feasibility of using the term 

“modern icon” in relation to innovative and experimental works of the late nineteenth – 

early twenty-first century. It further develops the clarification of common and differing 

strategies for the development of the iconographic tradition in Galicia and in other 

regions where Eastern Christianity is prevalent. 

Key words: Byzantine tradition of icon painting, icon, iconostasis, mural, church 

painting, Greek Catholic Church, theology of the icon, artistic image, aesthetics of 

modernism and postmodernism. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Упродовж століть історико-географічний 

реґіон Галичини є важливим осередком розвитку східнохристиянської традиції 

іконопису. Ця традиція акумулюється тут у середовищі православної та греко-

католицької церкви, які, у свою чергу, позиціонуються як осердя українства. 

Реґіональні особливості іконописної традиції тут прослідковуються від XV ст. 

і яскраво виділяються на фоні інших традицій східнохристиянського ареалу. На 

тлі значної уваги мистецтвознавчої науки до візуальних проблем мистецтва кінця 

ХІХ – початку ХХІ ст. тема іконописної практики та теорії є мало вивченою. 

Якщо розвиток церковного малярства Галичини до першої половини ХХ ст. 

присутній в науковому дискурсі, то друга половина ХХ ст. і перші два десятиліття 

2000-х років є ще недостатньо опрацьованими. Окрім цього, незначна кількість 

узагальнювальних праць про розвиток іконопису в період незалежності різко 

контрастує з фактом інтенсивного будівництва нових, реконструкцією та 

реставрацією старих храмів реґіону. Ці храми наповнюються великою кількістю 

іконописних творів, що залишаються поза належним мистецтвознавчим 

осмисленням та інтерпретацією. 

Характерною ознакою іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

є те, що він розвивається у тісному зв’язку з мистецькою теорією. Іконописна 

традиція в цей час починає виходити за рамки культового та обрядового 

призначення та активно впливає на художню культуру загалом. Це стало новою 

формою її функціонування, відмінною від попередніх століть. Зокрема, 

з науковим опрацюванням іконопису пов’язане формулювання концепції витоків 

української культури, конструювання ідеї національного мистецтва, формування 

окремих напрямів модернізму та практик постмодернізму. Однак не лише 

іконописна традиція впливає на культурний контекст, а й навпаки ‒ ікона 

поглинає багато художніх явищ сучасності. Вплив ікони на художні процеси 
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останнього століття обговорюється досить часто в теорії мистецтва, проте вплив 

мистецтва модернізму та окремих напрямів постмодернізму на мистецтво ікони 

є недостатньо вивченим феноменом. 

Важливе наукове значення має також той факт, що іконописом 

у досліджуваний період займається значна кількість митців краю, які не 

є іконописцями в буквальному значенні цього слова. Досить часто художники 

поєднують іконописну практику з працею в інших жанрах і видах мистецтва. Це 

зумовлює інтеграцію іконописної традиції з нерелігійними художніми 

практиками. Окрім цього, традиція іконопису в ХХ – на початку ХХІ ст. отримала 

свій послідовний розвиток в українській еміграції Західної Європи, Північної та 

Південної Америки та Австралії. Значна кількість художників-іконописців, які 

працювали для українських церковних громад за межами України, є вихідцями 

з Галичини. Це свідчить про те, що іконописна традиція Галичини 

в досліджуваний період виходить далеко за її межі, де, поєднуючись з іншими 

традиціями, продовжує впливати на реґіон свого формування.  

Іконопис є канонічним мистецтвом, розвиток якого регламентується 

церковними правилами, його прийнято вивчати з урахуванням середовища 

походження. Для церкви іконописні твори є предметами культу, а тому дискурс 

іконопису пов’язаний з літургійними та обрядовими питаннями, які, у свою чергу, 

безпосередньо впливають на художньо-образний характер ікон. Тому 

актуальність дослідження полягає також у тому, що воно тісно пов’язане 

з історією української церкви, її матеріальною культурою, релігійною естетикою 

та релігійною думкою в Україні.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

є плановою частиною науково-дослідної роботи кафедри сакрального мистецтва 

та кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. Методологія і теоретичні положення 

дисертації були опрацьовані в рамках стажування автора в державному 

університеті штату Джорджія, Атланта (США) за урядовою програмою 

міжнародних академічних обмінів ім. Дж. Фулбрайта. 
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Мета дослідження – узагальнити теоретичний дискурс та виявити 

художньо-образні особливості іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.  

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

– проаналізувати історіографічні джерела, визначити ступінь вивченості 

теми; 

– систематизувати джерельну базу на основі іконописних творів, які 

зберігаються в церквах, музеях, галереях, приватних колекціях, обґрунтувати 

методику та термінологію дослідження; 

– висвітлити релігійно-філософські та художньо-естетичні аргументації 

розвитку іконописної традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; 

– охарактеризувати дискурсивні контексти розвитку іконопису в Галичині 

кінця ХІХ – початку ХХІ ст.;  

– окреслити художньо-естетичні засади церковного малярства Галичини 

1890-1946 рр.; 

– розкрити ідею візантизму в греко-католицькій церкві та її вплив на 

іконопис Галичини міжвоєнного періоду; 

– виявити художні тенденції та напрями розвитку іконопису Галичини 

1946-2010 рр.; 

– охарактеризувати традиційні та новаторські стратегії в образній структурі 

іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; 

– розглянути вплив естетики модернізму та постмодернізму на іконописну 

традицію в Галичині ХХ – початку ХХІ ст. 

Об’єктом дослідження є іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

Головна увага тут приділена іконам церковного та нецерковного призначення, 

в окремих випадках для порівняння залучений також стінопис. 

Предметом дослідження є художньо-образні особливості і теоретичний 

дискурс іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1890 – 2010-ті рр. – період, 

з яким пов’язане повернення до східнохристиянських традицій іконопису 
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в Галичині. Отримавши значний імпульс на зламі ХІХ та ХХ ст., цей розвиток був 

практично призупинений радянським режимом на чотири десятиліття. Спад 

розвитку відбувся після ліквідації греко-католицької церкви 1946 р. і тривав до її 

відновлення 1989 р. Хоча в цей період іконопис був ідеологічно неприйнятний 

радянському режиму та, по суті, марґіналізований, іконописна традиція завдяки 

небагатьом митцям була збережена. Після виходу греко-католицької церкви 

з підпілля, автокефальних прагнень православної церкви та проголошення 

незалежності України спостерігається активне пожвавлення церковного життя 

в реґіоні, а водночас ‒ і розвитку іконопису.  

Територіальні межі дослідження охоплюють історико-географічний реґіон 

Західної України – Галичину, а саме ‒ сучасні Івано-Франківську, Львівську та 

Тернопільську області (крім Шумського, Лановецького, Кременецького та 

північної частини Збаразького районів). Незважаючи на те, що протягом часових 

меж дослідження Галичина входила до складу різних держав (Австро-Угорщини, 

Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, 

Польської республіки, СРСР і України) тут зберігся самобутній характер 

культурного та релігійного життя, що, окрім іншого, позначилось і на розвитку 

іконопису. 

Джерельною базою дослідження є іконописні твори, які зберігаються 

в різних за конфесійною приналежністю церквах східнохристиянського обряду 

Галичини. Зокрема, тут йдеться про церкви, які перебувають у юрисдикції УГКЦ, 

ПЦУ, УПЦ. До джерельної бази належать ікони іконостасів, процесійні ікони, 

вівтарні ікони, запрестольні ікони тощо. В окремих випадках залучалась також 

поліхромія церков. Іншою групою творів є ікони, що зберігаються в музеях, 

експонуються на виставках, перебувають у приватних колекціях, опубліковані 

в альбомах або на персональних сайтах художників-іконописців. До джерельної 

бази залучені також роздуми, інтерв’ю, матеріали круглих столів, семінари, 

лекції, проповіді, послання, церковні документи за підсумками синодів і соборів, 
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а також енцикліки, у яких порушувалися питання розвитку іконописної традиції 

в досліджуваний період.  

Методи дослідження. Відповідно до мети та поставлених завдань 

дослідження ґрунтується на міждисциплінарному підході. Окрім 

мистецтвознавства, у дослідженні також враховані здобутки інших дисциплін ‒ 

богослов’я ікони, релігійної естетики, семіотики, філософії та культурології, 

а також враховані методи, якими ці дисципліни послуговуються. Так, 

у виокремленні серед значного візуального матеріалу найсуттєвіших 

особливостей об’єкта дослідження задіяний метод абстрагування та 

систематизації. Метод спостереження використаний для виявлення стану 

вивченості об’єкта дослідження. При з’ясуванні та висвітленні теоретичних ідей 

розвитку іконопису в кінці ХІХ – початку ХХІ ст. застосовано метод дискурс-

аналізу. При здійснені атрибуції, визначенні іконографічних впливів і з’ясуванні 

образно-стилістичних особливостей розвитку іконопису в реґіоні задіяні методи 

формального та стилістичного аналізу. Іконографічний та іконологічний методи 

залучені до мистецтвознавчого аналізу сакральних творів. Висвітлення розуміння 

розвитку іконопису учасниками процесу (священники, іконописці, парафіяни) 

передбачало використання методу інтерв’ювання. Виявлення особливостей 

розвитку іконописної традиції в Галичині та порівняння з іншими реґіональними 

іконописними традиціями східнохристиянського ареалу передбачало залучення 

контекстуального підходу. Історико-культурний підхід використано у розкритті 

історичних передумов трансформації іконописної традиції в Галичині. 

Семіотичний підхід застосований в дешифруванні іконографічних символів, 

знаків та з’ясуванні їхніх значень. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняному 

мистецтвознавстві іконописна традиція Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

вивчається у контексті теоретичного дискурсу. У цьому зв’язку в дисертації 

вперше: 



23 

 

– з’ясовано стан вивченості іконопису Галичини ХІХ – початку ХХІ ст., 

обґрунтовано вибір методології його подальшого вивчення; 

– систематизовано теоретичну аргументацію розвитку іконопису кінця ХІХ 

– початку ХХІ ст., показано, що повернення до візантійських традицій 

іконопису тісно пов’язане з різними проявами національної свідомості та 

східнохристиянської ідентичності його практиків і теоретиків; 

– виявлено іконописні твори, які раніше не були предметом 

мистецтвознавчого вивчення, встановлено авторство окремих церковних творів 

першої половини ХХ ст.; 

– розглянуто вплив обрядових дискусій в греко-католицькій церкві на 

іконопис, зіставлено твори художників-іконописців, які репрезентують 

орієнтальні та окцидентальні підходи до сакральних творів; 

– охарактеризовано новаторські стратегії в образній структурі іконописних 

творів Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст., розкрита естетична орієнтація 

іконописців;   

– виявлено вплив естетики модернізму та постмодернізму на іконопис 

Галичини.  

Уточнено: 

– поняття які вживаються в дослідженнях іконопису, зокрема обґрунтовано 

доцільність вживання терміну “модерна ікона” щодо новаторських 

і експериментальних творів кінця ХІХ – початку ХХІ ст.  

Набуло подальшого розвитку: 

– з’ясування спільних і відмінних стратегій розвитку іконописної традиції 

в Галичині та в інших реґіонах України; 

– дослідження художніх особливостей іконопису Галичини кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження розширюють і доповнюють відомості про розвиток іконопису 

в Галичині кінця ХІХ – початку ХХІ ст. на тлі загальнокультурних процесів. 
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Методологія дослідження може використовуватися при вивченні сакрального 

мистецтва інших реґіонів України зазначеного періоду. Положення дисертаційної 

роботи можуть бути використані для написання монографії, а також 

узагальнювальних праць з історії мистецтва та культурології. Окремі положення 

праці можуть бути використані в дослідженнях з історії української церкви та 

релігійної думки. Матеріали дослідження можуть бути адаптовані при підготовці 

лекцій та семінарів з історії українського мистецтва, зокрема сакрального 

мистецтва та іконографії, а також слугувати джерельною базою в практичних 

курсах з вивчення іконопису, бути корисними для тих, хто сьогодні розвиває 

іконописну традицію. Результати праці можуть використовуватись при 

визначенні мистецької цінності церковних творів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Усі наукові результати отримані автором особисто. Усі 

опубліковані в рамках дослідження статті є одноосібними публікаціями автора. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася на засіданнях кафедри 

історії і теорії мистецтва, кафедри сакрального мистецтва, а також на 14-ти 

науково-практичних конференціях, наукових семінарах і симпозіумах за темами: 

“Виклики української ідентичності: політико-економічні та соціокультурні 

проблеми” (Національна академія управління, Центр перспективних соціальних 

досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України. 

Київ, 20 квітня 2007 р.); “Мистецькі феномени та актуальні проблеми їх наукових 

інтерпретацій” (ЛНАМ, Львів, 2008 р.); “Українське сакральне мистецтво кінця 

ХХ – початку ХХІ століття” (Культурно-мистецький центр Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”, Київ, 2009 р.); “Мистецька освіта та 

морально-етичні виклики сучасності” (ЛНАМ, Львів, 2009 р.); “Людина і соціум 

в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та 

богослів’я” (Національна академія управління, Центр перспективних соціальних 

досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України, 

Київ, 2009 р.); “Класичне мистецтво та сучасний художній процес: практика, 
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теорія, критерії” (ЛНАМ, Львів, 2010 р.); “Ерделівські читання” (Закарпатський 

художній інститут, Ужгород, 2010 р.); “Україна у стані перманентного вибору: 

духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії” 

(Національна академія управління, Центр перспективних соціальних досліджень 

Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України. Київ, 2010 

р.); “Мистецтво і дизайн в новій комунікативній реальності: міжкультурний 

діалог і національний консерватизм” (ЛНАМ, Львів, 2011 р.); “Ерделівські 

читання” (Закарпатський художній інститут, Ужгород, 2011 р.); “Мистецтво та 

епоха: культурно-історичний, ідейний і практичний аспекти” (ЛНАМ, Львів, 

2013); “Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі 

цінності та подолання стереотипів” (ЛНАМ, Львів, 2017 р.); “Мистецькі 

прагнення: науковий симпозіум” (Державний університет штату Джорджія, США, 

Атланта, 12 квітня 2018 р.); “Мистецька освіта в Україні і світі: стандарти 

професіоналізму та нова комунікативна реальність” (ЛНАМ, Львів, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в 10 

публікаціях, 5 з яких опубліковані у збірниках наукових праць, що входять до 

фахових видань, акредитованих ДАК України, та введені до наукометричних баз, 

решта – статті та тези наукових конференцій. 

Структура роботи відповідає меті дослідження і відображає послідовність 

вирішення поставлених завдань. Текст дисертації складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Обсяг 

основного тексту складає 176 сторінок, список використаних джерел налічує 322 

позиції, список та альбом ілюстрацій містить 305 позицій. 
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Історіографія дослідження та джерела 

Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. – тема, яка практично не 

вивчалась як цілісне мистецьке явище. Цей часовий проміжок у мистецтвознавчій 

літературі представлений нерівномірно в хронологічному плані. Увага 

дослідників значно більше прикута до церковного мистецтва кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст., тоді як радянський період, а також активний розвиток 

іконописної традиції останніх десятиліть у Галичині залишається мало 

опрацьованим. Це особливо помітно в порівнянні з дослідженнями церковного 

малярства попередніх періодів, зокрема Х – ХVІІІ ст. Цей етап розвитку традицій 

іконопису розроблений ґрунтовніше і з позицій методології, і репрезентованості 

в широкому науковому дискурсі. Оскільки заявлена тема дослідження не 

є широко представлена в мистецтвознавчому дискурсі, огляд літератури поданий 

тут в ієрархічному порядку: від загальних, підсумкових праць, що охоплюють 

розвиток іконопису контекстуально, до досліджень та публікацій, присвячених 

творчості окремих художників-іконописців. Важливо також зазначити, що 

дослідження християнського мистецтва тісно пов’язане з релігійним життям, 

а тому історія сакрального мистецтва є певною мірою ще й історією церкви. 

Більшість естетичних віянь у іконописі Галичини, які обговорюються в науці, 

походять із церковного середовища. Тому історіографічний огляд представлений 

тут з урахуванням відповідних літературних джерел.  

У багатотомних виданнях, присвячених історії українського мистецтва та 

історії української культури, відомості про твори іконопису Галичини кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. висвітлені частково. Цей напрям художньої творчості 

мистецтвознавці розглядають у контексті формування монументального 
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живопису кінця ХІХ – першого тридцятиліття ХХ ст. Розвиток сакрального 

малярства дослідники інтерпретують у контексті нових європейських мистецьких 

віянь, зокрема стилю сецесії. Важлива роль відводиться питанню національних 

іконописних традицій та їх інтеграції в новий художній контекст. Як правило, 

дослідники акцентують увагу на сакральній спадщині Юліана Буцманюка, 

Модеста Сосенка, Петра Холодного, а також Михайла Бойчука та його школи. Під 

таким кутом зору релігійне мистецтво висвітлене в четвертому томі п’ятитомного 

видання “Історія українського мистецтва” (2006-2011 рр.) у розділі “Мистецтво 

1900-х – першої половини 1930-х років: Живопис” авторства Людмили Соколюк 

[201, с. 64–111]. Подібно ця тема розкрита і в п’ятитомному виданні “Історія 

української культури” (2000-2013 рр.), зокрема в розділі “Образотворче 

мистецтво” авторства Валентини Рубан [179, с. 633–1016]. 

У шеститомному виданні “Історія українського мистецтва” (1966 – 1969 рр.) 

питання релігійного мистецтва Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

представлене в меншому обсязі. Зокрема, автор статті про монументальне 

мистецтво кінця ХIХ – початку ХХ ст. Євгенія Горбенко звертає увагу на 

релігійну творчість Теофіла Копистинського, Модеста Сосенка, Корнила 

Устияновича та Петра Холодного. Відзначаючи “свіжість” та “цікавість” розписів, 

авторка не коментує їх. Вагоміше місце в цьому виданні відведено розписам 

Володимирського собору в Києві. Іконографію цього храму дослідниця 

інтерпретує як надзвичайно впливову для подальшого розвитку церковного 

мистецтва в Україні [53, с. 230–241].  

В “Історії української культури” за редакцією Івана Крип’якевича (1937 р.). 

у статті Миколи Голубця мистецтвознавчі рефлексії стосуються національних 

витоків релігійної творчості окремих живописців кінця ХІХ – початку ХХ ст. При 

цьому працю галицьких художників для церков автор оцінював доволі скептично, 

характеризуючи її як “іконописні заробітки” [47, c. 625]. У тритомному 

навчальному посібнику “Історія українського мистецтва” (2003-2005 рр.) 

Володимир Овсійчук розвиток релігійної творчості в Галичині висвітлює 
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в контексті живописних проблем мистецтва, відзначає вплив європейських 

художніх течій і напрямків на творчість окремих церковних художників першої 

половини ХХ ст. Окрім цього, автор звертає увагу на церковне орнаментування, 

яке отримало нове національне прочитання у церковному малярстві Павла 

Ковжуна, Михайла Осінчука, Модеста Сосенка, та ін. [152, с. 230–240].  

Практика іконопису радянського часу та періоду незалежності 

в мистецтвознавчій літературі висвітлена значно менше. Розвиток іконопису 

в період незалежності України пов’язується з реставрацією старих та активним 

будівництвом нових храмів. У п’ятому томі згаданої вже “Історії української 

культури” у статті, присвяченій образотворчому мистецтву авторства Дмитра 

Горбачова та Олександра Найдена, згадується про сакральне малярство 

у творчості художників, які пов’язані з київським мистецьким середовищем 

(В. Пасивенко, В. Прядка, М. Стороженко та ін.) [52, с. 501–508]. 

У п’ятитомному виданні “Історія українського мистецтва” (2000-2013 рр.) 

у статті “Мистецтво другої половини 1950-х – 1980-х років: Монументально-

декоративне мистецтво” авторка Галина Скляренко порушує питання розвитку 

іконопису в монументальному мистецтві незалежної України. Щоправда, її увага 

теж прикута до київського мистецького осередку. Це мистецтво в її інтерпретації 

є продовженням монументальних традицій радянського часу, в якому домінують 

“історико-художні стилізації” [193, c. 663].  

Дослідження, які предметно стосуються розвитку іконопису в Галичині 

кінця ХІХ – початку ХХІ ст., представлені монографічними студіями, 

колективними виданнями, дисертаціями та окремими публікаціями. Ці 

дослідження виразно опираються на два домінантні методи: формальний та 

біографічний. За першим методом увагу вчених привертає історичний контекст 

виникнення сакрального твору, його художні особливості, зв’язок з мистецькими 

напрямками та мистецькими течіями тощо. За другим – динаміка розвитку 

іконопису розкривається через біографію художника. Від 90-х років ХХ ст. 
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дослідники все частіше звертаються і до богословської літератури в інтерпретації 

іконопису.  

Серед дослідників українського мистецтва, які предметно вивчають історію 

іконопису в досліджуваний період, першість належить київському вченому 

Дмитрові Степовику. Низка питань, дотичних до теми цього дослідження, 

висвітлені в його публікаціях, де автор яскраво розбудовує національний дискурс 

сакрального мистецтва. Зокрема, послідовно відстоює питання самобутності 

української ікони, її відмінності від інших національних шкіл і художніх традицій 

(російської, грецької, болгарської та ін.). Головною тезою вченого є констатація 

оригінальності сучасного українського іконопису, коріння якого сягає 

візантійської традиції. Окрім цього, у своїх дослідженнях Дмитро Степовик 

виразно опирається на богослов’я ікони православної церкви, а це вирізняє його 

підхід до іконопису від праць інших дослідників, які акцентують увагу на 

формальних особливостях іконопису. 

У монографіях “Історія української ікони Х – ХХ століть” [209], 

“Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори” [214] та “Мистецтво ікони. 

Рим. Візантія. Україна” [210] Дмитро Степовик акцентує на творчість українських 

іконописців діаспори. Зокрема, його увага прикута до митців, становлення яких 

відбулось у Галичині за активної меценатської підтримки греко-католицького 

митрополита Андрея Шептицького і які після Другої світової війни емігрували 

в країни Західної Європи та Північної Америки. Тут досліджено творчість Юліана 

Буцманюка, Святослава Гординського, Михайла Дмитренка, Ювеналія 

Мокрицького, Михайла Осінчука та ін. А в праці “Іконологія і іконографія” [208] 

дослідник розглядає творчість сучасних івано-франківських художників-

іконописців Василя Стефурака та Михайла Халака, які, на думку автора, 

є продовжувачами традицій сакрального мистецтва української діаспори. Окрім 

цього, автор звертає увагу на впровадження практик сакрального мистецтва 

у вищих мистецьких закладах України, зокрема, у ЛНАМ і НАОМА.  
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Проблемі розвитку іконопису ХХІ ст. і, зокрема, сучасному його стану 

присвячена праця Дмитра Степовика “Нова українська ікона ХХ - початку ХХІ ст. 

Традиційна іконографія та нова стилістика” [212]. Тут науковець мовить про 

принципи формування сучасної іконографії, звертає увагу на стилістику ікон 

сучасних авторів, їхню художньо-естетичну орієнтацію тощо. У формуванні 

нових традицій українського іконопису вагому роль Дмитро Степовик відводить 

галицькому художньому осередку першої половини ХХ ст. Зацікавленість 

ученого викликає також творчість окремих сучасних іконописців. Серед них 

автор виділяє Романа Василика та Миколу Стороженка в становленні вищих 

мистецьких шкіл сакрального малярства відповідно у Львові та Києві. Окрім 

цього, учений привертає увагу і до молодого покоління іконописців Галичини: 

Євгена Андрухіва, Сергія Булко, Дмитра Гордіци, Андрія та Петра Гуменюків, 

Лева та Андрія Дем’янчуків, Ігоря Леськіва, Ігоря Орищака, Лева Скопа, Євгена 

Хруника та ін. 

Значна кількість досліджень іконопису Галичини присвячена періоду кінця 

ХІХ – першої половини ХХ ст. Цей час характеризується активним зацікавленням 

давнім іконописом, науковими дослідженнями церковного мистецтва, 

реставрацією сакральних артефактів тощо. Низка церковних художників 

звертається до східнохристиянської іконографії, яка у свою чергу, починає 

асоціюватися з національною релігійною традицією. В історичному та 

методологічному плані цей етап розвитку іконопису є найкраще опрацьованим. 

Йому присвячена наукова література, у якій висвітлені і окремі питання 

церковного мистецтва, і творчість багатьох художників-іконописців Галичини.  

Зв’язок церковного мистецтва Галичини з розбудовою національної 

культури українців, а також зародження цього дискурсу аналізував 

мистецтвознавець Олесь Нога в працях “Український стиль в церковному 

мистецтві Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.” [149], “Проект пам’ятника Івану 

Левинському” [148]. Актуальність східнохристиянських традицій сакрального 

мистецтва автор нерозривно пов’язує з виникненням наприкінці ХІХ ст. особливої 
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художньої стилістики, яка позначалась термінами “руський стиль”, “руські 

мотиви”, “національний архітектурний стиль”, “стиль руського народу”, 

“гуцульський стиль” тощо. Ця стилістика охоплювала різні види мистецтва: 

архітектуру, малярство, скульптуру, графіку, декоративно-прикладне мистецтво 

тощо. Ці тенденції відобразились і в церковному мистецтві. Зокрема, автор 

виокремлює творчість тих митців, які активно сприяли утвердженню “української 

стилістики” в церковному мистецтві. Серед основних названі архітектори 

Сильвестр Гавришкевич, Юліан Захарієвич, Іван Левинський, Василь Нагірний, 

Євген Нагірний, а також художники Михайло Бойчук, Олена Кульчицька, Юліан 

Панькевич, Модест Сосенко та ін. Творчий доробок цих митців автор стилістично 

прочитує та демонструє, як мистецькі форми сприяли в розбудові національної 

свідомості українців. 

Характерною особливістю вивчення галицького іконопису кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст. є те, що це мистецтво вивчається в контексті 

загальноєвропейських художніх процесів і часто елітаризується. Акцент на 

стильових особливостях сакрального малярства (академізм, сецесія, неовізантизм) 

залишає поза увагою дослідників значний пласт творів, які не вписуються 

в лінійність розвитку світського мистецтва. Це є причиною того, що багато митців 

і їхніх церковних творів залишаються невідомими та недооціненими. Цю 

прогалину заповнюють дослідники, які питання розвитку сакрального мистецтва 

розглядають у контексті матеріальної релігійної спадщини українців. Зокрема, під 

таким кутом зору розглядає церковне мистецтво Галичини в праці “Українське 

церковне мистецтво: 1880-1920-ті рр. Західний регіон” колектив авторів – Оксана 

Герій, Андрій Туркевич-Клімашевський, Олесь Нога, Ірина Кодлубай [44]. 

У цьому дослідженні введено в науковий обіг імена маловідомих художників та 

їхніх церковних творів. Одначе, атрибуція окремих творів у цьому дослідженні 

є недостовірною і ще потребує подальшої верифікації. Схожий методологічний 

підхід до сакральної спадщини висвітлений у праці Мар’яни Студницької та 

Ростислава Студницького “Церкви Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: 
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художній образ храму” [216]. Тут питання розвитку іконопису розглядається 

у контексті художнього синтезу облаштування церков. Дослідники трактують 

церковне мистецтво у взаємодії різних компонентів: архітектури, іконопису та 

художнього оздоблення предметів релігійного культу. Роль окремих 

особистостей, зокрема митрополита Андрея Шептицького, у процесах розвитку 

церковної образотворчості висвітлено в праці “Епоха Митрополита. Українське 

образотворче мистецтво першої половини ХХ століття” дослідниці Ірини Гах [40]. 

Роль мистецької освіти Галичини, у тому числі й освіти, пов’язаної з іконописом, 

проаналізовано в монографії Ростислава Шмагала “Мистецька освіта в Україні 

ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції” [257]. 

Образно-стилістичні особливості зображень Людини в церковному стінописі 

першої третини ХХ ст. розглянуто в дисертації Олени Якимової “Образ Людини 

у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст.” [265]. 

Іконопис Галичини перебуває також у фокусі уваги дослідників 

загальномистецького життя краю першої половини ХХ ст. У монографії 

“У пошуках страченого минулого: Ретроспективна мистецька культура Львова 

ХХ століття” Олена Ріпко відводить іконопису значну роль у формуванні 

національного мистецького дискурсу та модерністських мистецьких рухів. 

Зокрема авторка слушно відзначає, що відкриття російського та галицького 

середньовічного іконопису відбувалось одночасно, а це стало, на її думку, 

“переворотом в мистецтвознавстві, а також в теорії живописної пластики…” [176, 

с. 82].  

Певні історичні та теоретичні аспекти розвитку сакрального мистецтва 

Галичини, а також роль окремих персоналій у цьому процесі, висвітлені в працях 

Юрія Бірюльова “Мистецтво львівської сецесії” [14], Ореста Голубця “Мистецтво 

ХХ століття: український шлях” [49], Святослава Гординського “В обороні 

культури” [54], Володимира Луканя “Вибрані статті про мистецтво. Явища. 

Постаті. Імена” [130], Богдана Певного “Майстри нашого мистецтва” [165], 

Василя Отковича “Мистецтво – вічна загадка” [159], Олега Сидора “Патріярх 
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Йосип Сліпий і мистецтво” [190], Богдана Тимківа “Мистецтво України та 

діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова” [221], Романа Яціва “Українське 

мистецтво ХХ століття: Ідеї, явища, персоналії” [271] та ін. Значний 

фактологічний матеріал про розвиток церковного малярства Галичини першої 

половини ХХ ст. та роздуми про ікону подані в праці “Дивний світ ікони” [268], 

а також книзі спогадів [269] дослідника українського сакрального мистецтва та 

практика іконопису патріарха Димитрія (Володимира Яреми). 

Аналізуючи розвиток іконопису Галичини в кінці ХІХ – першій половині 

ХХ ст. окремі дослідники вдаються до реконструкції художньо-культурного 

процесу, а також мистецького дискурсу церковного малярства. Аналіз основних 

ідей, пов’язаних з розвитком східнохристиянських сакральних традицій, 

є предметом вивчення в публікаціях Степана Івасейка “Мистецький рух за 

утвердження національних святостей у церковному мистецтві Галичини (Друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття)” [84], Дмитра Крвавича “Мальовила Петра 

Холодного в каплиці духовної семінарії у світлі Львівської преси 1929 р.” [104], 

Олеся Ноги “До історії розвитку українського церковного малярства Галичини 

(1900–1920 рр.)” [147], Мирослави Папєжинської-Турек “Візантизм чи латинство? 

Дискусія в українській пресі Галичини міжвоєнного періоду про культурні 

цінності” [163], Ростислава Студницького “Художній образ церкви: дискурс 

публічної дискусії в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.” [218] та ін.  

Найменш дослідженим і ще мало опрацьованим у вітчизняному 

мистецтвознавстві є іконопис радянського періоду. Хронологічно це час (1946-

1989 рр.) кризи релігійної діяльності, що супроводжувалась ліквідацією греко-

католицької церкви та атеїстичною пропаґандою. У цей період сакральне 

мистецтво було явищем ідеологічно неприйнятним і ворожим комуністичному 

режиму, а тому питання його розвитку не вписувалось у мистецтвознавчий 

дискурс. Хоча християнські храми в цей час інколи розписували, усе 

ж відсутність дискурсу розвитку церковного малярства марґіналізував його. Це 

позначилось на тому, що лише незначна кількість митців усвідомлено розуміла 
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мистецтво ікони. В радянський період значний внесок у дискурс іконопису був 

зробили художники та теоретиками мистецтва, творче становлення яких 

відбувалось у Галичині, але які емігрували на Захід. Це був період 

переосмислення здобутків українського сакрального мистецтва та окреслення 

перспектив його подальшого розвитку. Цей теоретичний дискурс збагатили такі 

автори: Петро Андрусів [4], Святослав Гординський [56], Єжи Новосельський 

[167], Михайло Осінчук [158], Богдан Певний [165], Володимир Попович [169] 

та ін. 

Основним тенденціям розвитку церковного малярства в Україні присвячена 

дисертація Ірини Дундяк “Українське церковне малярство другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття (особливості функціонування, збереження та відродження” 

[71]. Тут дослідниця звертає увагу і на відомі їй приклади оформлення церков 

Галичини в радянський період, які аналізує через призму біографічних відомостей 

про художників. Зокрема, у дослідженні йдеться про церковне малярство Сергія 

Борейка, Карла Звіринського, Михайла Зорія, Дениса Іванцева, Зеновія Кецала, 

Степана Коропчака, Охріма Кравченка, Володимира Островського, Володимира 

Патика, Володимира Яреми та ін. Також тут висвітлені особливості розвитку 

практики іконопису після здобуття Україною незалежності. 

Від 1989 року – часу легалізації греко-католицької та становлення 

українських православних церков (УПЦ КП, УАПЦ – від 2019 р. ПЦУ) – в Україні 

спостерігається стрімкий розвиток церковного будівництва та мистецтва. Багато 

храмів у цей час наповнюється іконописними творами, а сакральна тематика 

виходить за межі утилітарного культового призначення. Проте це ще маловідома 

сторінка розвитку іконопису в Галичині та загалом в Україні.  

Характерною особливістю мистецтвознавчого дискурсу щодо розвитку 

іконопису в Галичині останніх 30-ти років є виокремлення в ньому двох полюсів: 

“консервативного” та “інноваційного”. Зокрема, стверджується, що консервативна 

гілка художників-іконописців орієнтується на східнохристиянську традицію, 

несуттєво відступаючи від канону. Водночас художники-новатори прагнуть 
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зблизитись із західним досвідом і практиками модерного мистецтва. “Очікувано, 

що чим ближчою до сучасного мистецтва є ікона, то більший спротив вона 

викликає у православних вірян, котрі, як правило, надають перевагу традиційним 

вирішенням”, – влучно характеризує відгуки про сучасний іконопис у Східній 

Європі польська дослідниця Рената Роґодзінська [177, с. 28]. У такому контексті 

з несуттєвими відмінностями дискутують розвиток іконопису другої половини 

ХХ – початку ХХІ ст. такі автори: Джон Кохан [302], Оксана-Вікторія Лука [304], 

Маркіян Філевич [237], Катажина Якубовська-Кравчик [267] та ін. Тенденції 

розвитку монументального храмового мистецтва періоду незалежності висвітлені 

в публікаціях Богдана Зятика [82], Роксолани Косів [98], Олега Рудака [180; 181], 

Альони Рудич [182], Дмитра Степовика [211] у яких автори зосереджують увагу 

на художніх та іконографічних особливостях сучасного оформлення церков.  

У вітчизняній науці 2010-х рр. простежується активізація досліджень 

сучасного церковного малярства. Зокрема, цій темі присвячено кілька 

дисертаційних робіт. Так, вплив естетики бароко на розвиток сучасного 

церковного малярства в Україні висвітлено в дисертації Олександра Цугорка 

“Художньо-естетичні принципи українського бароко в сучасному іконописі” 

[244]. Східнохристиянський контекст розвитку сучасного церковного малярства 

простудійований у дисертаційній роботі Альони Сімонової1 “Візантійські традиції 

в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.” 

[192]. Обидва дослідження зосереджені на художніх особливостях сучасного 

іконопису та контексту, в якому функціонує та розвивається іконописна традиція. 

Окремий акцент у обох дослідженнях стосується тези про “відродження” традиції 

іконопису з початком української незалежності.  

Стан вивченості сакральної спадщини поодиноких митців потребує окремої 

уваги. Серед художників кінця ХІХ – початку ХХ ст. докладно опрацьована 

творчість Теофіла Копистинського. Його сакральна спадщина проаналізована 

 

1 Альона Сімонова та Альона Рудич – та сама особа. 
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в монографії Лариси Купчинської [111], де іконопис цього митця дослідниця 

розглядає в контексті основ християнської іконографії та богослов’я. 

В опрацюванні емпіричного матеріалу, авторка детально аналізує збережені 

іконописні твори, їхню іконографію та живописну манеру художника. 

Творчості Корнила Устияновича та Юліана Панькевича присвячені 

монографії мистецтвознавця Ярослава Нановського [145; 146]. Це біографічні 

нариси про мистецьку та громадську діяльність художників. На тлі 

загальнокультурної ситуації автор розкриває творче формування митців, які 

відіграли значну роль у формуванні національної школи малярства. Хоча обидві 

праці вийшли в радянський період, усе ж у них відчутна спроба автора 

привернути, наскільки це було можливим, увагу читача до релігійного малярства.  

На сьогодні ретельно вивчена творча спадщина українських художників-

монументалістів, які спрямували церковне малярство в русло візантійської 

традиції. Особливу увагу мистецтвознавча наука відвела Модестові Сосенку, 

Юліанові Буцманюку та Михайлові Бойчуку.  

Сакральній спадщині Модеста Сосенка присвячені наукові дослідження 

Любові Волошин [33], Ростислави Грималюк [58], Олесі Семчишин-Гузнер [187] 

та ін., які доповнили напрацювання попередників: Іларіона Свєнціцького [184],  

Миколи Голубця [48] та ін. Основний акцент у цих дослідженнях зроблено на 

художньо-естетичній орієнтації митця та на його роль у відродженні давніх 

традицій церковного малярства. Творчий і життєвий шлях молодшого сучасника 

Модеста Сосенка, його помічника й учня Юліана Буцманюка висвітлено в альбомі 

“Юліан Буцманюк. Стінопис Жовківської церкви Христа Чоловіколюбця” [263], 

упорядниками якого є мистецтвознавці Ірина Гах і Олег Сидор. Також творчість 

художника була об’єктом вивчення у Канаді, куди він емігрував після 1939 р. і де 

про нього вийшла монографічна студія [262]. Окрім цього, творчості художника 

присвячені публікації Віктора Заславського [78], Оксани Герій [43] та ін. 

Мистецька спадщина Михайла Бойчука і його школи висвітлена 

в монографії львівського мистецтвознавця Ярослава Кравченка “Школа Михайла 
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Бойчука. Тридцять сім імен” [103]. У цьому дослідженні зібрано та 

простудійовано значний фактологічний матеріал, що на сьогодні є найповнішим 

зібранням відомостей про художників-бойчукістів. Автор монографії розкриває 

концепцію Михайла Бойчука щодо відродження принципів візантійської 

монументальної образності, аналізує естетичні орієнтири художника та його 

учнів, організацію праці в майстерні тощо, окремо відзначає проблему 

національного мистецтва у світоглядній системі і Михайла Бойчука, і його 

послідовників.  

Ідеї бойчукізму в українському мистецтві, а також новаторські погляди 

лідера цієї школи на художню творчість висвітлено в докторській дисертації 

Людмили Соколюк “Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського 

мистецтва” [202] та її публікаціях [203; 204]. Львівський період творчості 

Михайла Бойчука проаналізований у кандидатській дисертації Наталі Бенях [10]. 

Роль “Школи відновлення візантійського мистецтва”, організованої Михайлом 

Бойчуком у Парижі, розкрита в праці Віти Сусак “Українські митці Парижа. 1900-

1939” [219]. Окрім цих ґрунтовних досліджень художньої спадщини художників-

бойчукістів, творчість Михайла Бойчука та його школи висвітлено в різний період 

у працях Сергія Білоконя [13], Олени Ріпко [176], Костянтина Сліпка-Москальціва 

[195] та ін. Практично всі дослідники творчості цього художника та його школи 

одностайні в одному: бойчукізм був явищем європейського модернізму, яке 

виразно опиралося на національний ґрунт, зокрема, на середньовічний іконопис, 

а це вирізняло його з-поміж інших аванґардних явищ першої половини ХХ ст. 

Вагоме значення в розвитку візантійських традицій іконопису має 

іконописна школа монахів Студитів. Інформативних відомостей про цю школу, 

що проіснувала понад десять років, небагато. Спробу реконструювати навчальний 

та організаційний процес в іконописній школі монахів Студитів здійснив 

дослідник Володимир Вуйцик [38]. На основі архівних матеріалів і розповідей 

учнів цієї школи автор повернув із забуття окремі імена монахів-іконописців, які 

доповнювали своєю творчістю розвиток сакрального малярства першої половини 
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ХХ ст. Окремі аспекти розвитку цієї школи згодом було доповнено в науковій 

праці Ростислава Шмагала [257], а також публікаціях Романа Василика [27], 

Севастіана Дмитруха [66], Ігоря Мицька [140] та ін. Серед збережених творів 

іконописної майстерні монахів Студитів слід згадати комплекс розписів у 

Святоуспенській Унівській лаврі. Історію створення цих розписів, а також їх 

богословську інтерпретацію подано в альбомі, упорядниками якого є Ігор Вадюк 

(схимонах Йов) та Мирослава Лемик [178].  

Поряд з неовізантійською художньою традицією в першій половині ХХ ст. 

продовжувала існувати й академічна традиція церковного живопису, в якій 

синтезувався досвід ХІХ ст. та окремі новаторські ідеї мистецтва модернізму. 

Найпомітнішими представниками цієї художньо-естетичної орієнтації були Антін 

Манастирський та Осип Курилас. У радянський період сакральна спадщина цих 

художників практично не вивчалась. При цьому світську тематику Антіна 

Манастирського висвітлювали Григорій Островський, Валентина Рубан, 

Христина Саноцька, а творчість Осипа Куриласа була об’єктом вивчення Миколи 

Батога, Андрія В’юника, Степана Костюка та ін. Сакральна тематика цих митців 

стала предметом вивчення вже в період незалежності України. Зокрема, 

сакральній творчості Антіна Манастирського присвячено статті Ірини Гах [41], 

Ростислава Студницького [217] та ін. Релігійне малярство Осипа Куриласа 

висвітлено в монографії Андрія Крижанівського [107]. 

Творчість художників-іконописців другої половини ХХ ст. і сьогодення 

висвітлена порівняно менше. Зокрема, сакральну творчість Миколи Бідняка 

простудіював Володимир Овсійчук у праці “Микола Бідняк. Живопис, графіка”. 

Окрім аналізу релігійної творчості художника, дослідник привертає увагу до 

комплексу теоретичних проблем, пов’язаних з розвитком іконопису в другій 

половині ХХ ст. Зокрема, його турбує проблема образу в сучасних сакральних 

творах. Відзначаючи абсолютно новаторський підхід до ікони Миколи Бідняка, 

автор констатує, що багато художників-іконописців натомість некритично 

ставляться до сакральної спадщини минулого й часто працюють на догоду 



39 

 

естетичним запитам церковних громад:  “… вибирають з тисячолітнього періоду 

духовної панорами певний фрагмент, який своїми естетичними нормативами 

епохи, професіональною майстерністю ікономалювання, особливістю всієї 

тодішньої художньої культури може задовольнити сьогоднішній запит” [138, 

с. 53].  

Творчість окремих сучасних художників-іконописців простудійовано та 

відображено в публікаціях Дмитра Крвавича, Галини Стельмащук [206], Олега 

Сидора [188], Володимира Бадяка [6], Любові Волошин [32], Марії Бабій [5], 

Ірини Дундяк [69] та ін. Тут увага дослідників прикута до іконографічних 

особливостей іконопису, їх відповідності національній спадщині сакрального 

мистецтва та богословському змісту.  

Вивчення сакрального мистецтва в літургійному контексті є доволі 

популярним серед науковців, які досліджують східнохристиянське мистецтво. 

Богословське значення ікони та її роль у літургійному житті Церкви висвітлено 

в працях Романа Василика [24], Пітера Галадза [293], Святослава Гординського 

[56], Наталі Ізотової [85], Юліана Катрія [90], Якова Креховецького [106], Івана 

Музички [144], Олега Сидора [191] та ін.  

Вагому роль у висвітленні розвитку церковного мистецтва першої половини 

ХХ ст. відіграли періодичні видання українців Галичини: “Діло” (1880-1939 рр.), 

“Душпастир” (1887-1898 рр.), “Неділя” (1928-1939 рр.), “Нова Зоря” (1926-1939 

рр.), “Слово” (1861-1887 рр.), “Мета” (1931-1939 рр.) та ін. Тут часто 

публікувалися роздуми про сакральне мистецтво теоретиків ікони. Сьогодні 

такими джерелами є періодичні видання східнохристиянських конфесій 

Галичини: “Патріархат”, “Успенська вежа”, “Християнин і світ” та ін. Окрім 

цього, сакральне мистецтво Галичини досить широко представлено в мережі 

Internet. Зокрема, певні аспекти його розвитку висвітлюють офіційні сайти 

східнохристиянських конфесій: УГКЦ, УАПЦ (сьогодні ПЦУ), УПЦ КП (сьогодні 

ПЦУ), УПЦ (у єдності з московським патріархатом). 
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Отже, у широкому мистецтвознавчому контексті іконопис кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. представлений здебільшого у світлі розвитку монументального 

малярства в Україні. Станковий іконопис практично не репрезентований 

у виданнях з історії української культури та історії українського мистецтва. 

Примітно також і те, що розвиток іконопису не висвітлюється в контексті 

візуальних проблем мистецтва другої половини ХХ ст. Якщо вплив мистецтва 

ікони на художній аванґард і мистецькі практики першої половини ХХ ст. ще 

помітний для дослідників, то вплив іконопису на сучасні мистецькі практики 

значно менше дебатується в мистецтвознавчому та культурологічному контексті. 

Важливим концептуальним підґрунтям дослідників, які предметно вивчають 

іконопис Галичини в окреслений період, є його політизація. Іконопис часто 

інтерпретується у світлі національно-культурних ідей. Окремі вчені також 

підкреслюють доцільність наслідувати давні іконописні форми задля збереження 

національних традицій цієї мистецької спадщини.  

Джерела дослідження. Відповідно до об’єкта дослідження, візуальною 

джерельною базою цієї роботи є іконописні твори (іконостаси, станкові ікони, 

стінопис) кінця ХІХ – початку ХХІ ст. За походженням ці твори можна розділити 

на дві групи. До першої групи належать твори церковного малярства, що мають 

літургійну функцію та використовуються в храмах. До другої групи належать 

іконописні твори, які зберігаються в музейних і приватних колекціях або 

експонувались на персональних чи тематичних виставках. Іншими словами, це 

сакральні твори, які не виконують літургійних функцій. 

Перша і найбільша група творів була зібрана в результаті польових 

досліджень у церквах трьох областей України – Івано-Франківської, 

Тернопільської та Львівської. Такі дослідні експедиції здійснювались під час 

індивідуальних і групових поїздок. Останні відбувалися за сприяння кафедри 

сакрального мистецтва ЛНАМ, сакральної комісії Львівської та Тернопільської 

митрополії УГКЦ, а також реставраційної майстерні при Святомихайлівському 

монастирі монахів Студійського уставу “Студіон” у м. Львові. Візуальною 
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основою цієї групи творів є світлини ікон, іконостасів і стінопису галицьких 

церков. Частина цих творів представлена в мистецтвознавчому дискурсі, але до 

деяких творів увага привернута вперше. У процесі дослідження атрибуція 

окремих творів встановлена та уточнена. Це, зокрема, стосується сакральних 

творів першої половини ХХ ст. та радянського періоду. 

Під час роботи з візуальним матеріалом виникали певні труднощі. 

Проблемним у представленні церковних творів мистецтва є те, що в храмі до 

іконописного твору інше ставлення, аніж у музейному чи галерейному 

середовищі. Тому процес атрибуції окремих творів має низку суттєвих перепон, 

які потрібно пояснити. У церкві сакральні образи є об’єктами культу, а тому 

автентичність живопису не є принциповою для тих, хто молиться. Нерідко значна 

частина сакральних творів оновлюється або знищується з різних, часто наївних 

міркувань (як у ситуації з розписами Модеста Сосенка у церкві Успіння Пресвятої 

Богородиці в смт. Славське Львівської обл. 2019 р.). Найпроблемнішими 

в атрибуції є церковні твори кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Аналіз 

живописних шарів стінопису та ікон свідчить, що вони досить часто 

поновлювалися і перемальовувались повністю або частково. Такі поновлення 

були особливо активними в 1970-х – 1990-х роках. Нерідко це здійснювали 

недобросовісні реставратори та художники з неналежним дотримуванням 

реставраційних вимог. Тому автентичність багатьох таких творів часто потребує 

верифікації, або обґрунтування того, що вони не є оригінальними.  

Друга група сакральних творів походить з музейних колекцій Львова. До 

цієї групи належать ікони, які зберігаються в колекціях Національного музею 

Львова ім. А. Шептицького, Львівської картинної галереї, Львівського музею 

історії релігії, збірки сакрального мистецтва монастиря монахів-студитів 

“Студіон” і приватних збірок. У дослідженні використано також іконописні твори 

художників Галичини, що були представлені на тематичних, групових 

і персональних виставках у різних експозиційних середовищах України та 

зарубіжжя.  
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Опрацьований фактологічний матеріал, поданий у вигляді ілюстрацій, 

відображає, найхарактерніші зміни в сакральному малярстві Галичини. Тут 

підібрано і сфокусовано увагу на формальних аспектах розвитку іконописної 

традиції. Пропонована праця проілюстрована творами, що демонструють як 

теоретичний дискурс впливає на художню форму, а також як іконописна традиція 

змінюється під впливом різних ідей (церковного та світського походження), як ці 

ідеї позначаються в канонічному мистецтві. Іншими словами, ілюстративний 

матеріал підібраний таким чином, щоби продемонструвати, як вербалізована ідея 

формує візуальний образ.  

Важливо зауважити, що зібраний візуальний матеріал не є вичерпним і не 

всі художники-іконописці тут представлені. Чимало сакральних творів 

і художників, які можуть стати об’єктом зацікавлення інших дослідників, могли 

не братись до уваги в пропонованому дослідженні. Тут також не акцентується 

увага на іконопис народних майстрів і непрофесійних художників. Не тому, що 

народна ікона є “нижчим” мистецтвом щодо професійної ікони, а радше тому, що 

народне малярство не є складовою дискурсу, який тут вивчається. Тобто, 

вивчення народного іконопису не входить у заявлений предмет дослідження. Не 

залучались до розгляду твори ужиткового церковного призначення, такі як 

хоругви, фани, літургійний одяг тощо. Не розглядались також твори виконані 

неживописними техніками: різьблені та керамічні ікони, сакральна 

металопластика, скульптура тощо. Не були об’єктом дослідження образи 

популярної культури, такі як олеодруки та репродуковані ікони. Ці групи творів 

не відповідають заявленому предмету дослідження та потребують окремих 

ґрунтовних досліджень. У цій роботі не було принциповим всебічно охопити 

багатогранний характер іконописної творчості. Зрештою, це неможливо в межах 

такого дослідження. 

Предмет цього дослідження фокусується також на теоретичному дискурсі 

сакрального мистецтва, відтак джерела охоплюють опубліковані та 

неопубліковані матеріали, пов’язані з учасниками розвитку іконопису в Галичині 



43 

 

кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Зокрема, йдеться про наукові тексти, а також 

інтерв’ю, круглі столи, семінари, лекції, проповіді, послання, церковні документи 

за підсумками синодів і соборів, енцикліки, де порушувалися питання сакральної 

творчості. Формують цей дискурс: художники-іконописці, богослови, церковні 

ієрархи, теоретики мистецтва та віряни. Вагомими джерелами та значним внеском 

у формулювання висновків до цього дослідження було моє безпосереднє 

спілкування з причетними до розвитку іконопису в Галичині.  

Вагоме значення в розумінні розвитку іконопису мають роздуми 

художників-іконописців. Дискурс іконопису у середовищі його творців важко 

переоцінити, оскільки він безпосередньо впливає на оцінювальні судження 

мистецтвознавців. У цьому контексті акцент практично завжди робиться на 

іконописних формах. Увага до формальних ознак ікони зародилася наприкінці 

ХІХ ст. і визріла у програмній статті Корнила Устияновича [231], присвяченій 

церковному мистецтву, у якій митець закликає повернутися до візантійських 

малярських традицій в церковному мистецтві. Для нього візантійські форми 

є виразником національних традицій храмового мистецтва. Згодом такий підхід 

доповнюватимуть і розбудовуватимуть інші митці: Роман Василик [23; 25; 27], 

Святослав Владика [30], Карло Звіринський [80], Михайло Осінчук [157; 158], 

Єжи Новосельський [167], Любомир Медвідь [135], Микола Стороженко [215; 

139], Петро Холодний [240], патріарх Димитрій (Володимир Ярема) [268] та ін. 

Чимало питань іконописної традиції висвітлено в богословській літературі. 

Ця література має вагоме значення для розуміння розвитку церковного мистецтва 

кінця ХІХ – початку ХХІ ст. з позицій, як цей розвиток сприймає сама церква. 

Богослови, на відміну від іконописців, рідше фокусуються на формальних 

аспектах ікони, натомість вони всебічно апелюють до її богословського змісту. 

Хоча вважається, що богословське осмислення ікони сягає перших віків 
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формування християнства2, богослов’я ікони як самостійна дисципліна 

сформувалося порівняно недавно – у середині ХХ ст. Важливим аспектом 

богословського трактування іконопису є увага до взаємозв’язку іконографії та 

християнської літургії. Як висловився із цього приводу професор іконології 

Богословського інституту святого Діонісія в Парижі, іконописець і дослідник 

ікони Леонід Успенський: “ні зрозуміти, ні пояснити церковне мистецтво поза 

Церквою і її життям неможливо” [230, с. 9].  

Важливу роль у богословському осмисленні розвитку іконопису в Галичині 

ХХ початку ХХІ ст. відіграють твори митрополита греко-католицької церкви 

Андрея Шептицького. Його висновки щодо ікони є сумою роздумів, висловлених 

при різних оказіях. Такими текстами є виступ під час заснування Національного 

музею у Львові “З історії і проблем нашої штуки” [252], роздуми “Про музейну 

справу”, виступ під час освячення каплиці Духовної семінарії у Львові “Свято 

Духовної семінарії” [255], а також послання та листи [253]. Усі ці роздуми 

пронизує одна виразна ідея: церковне мистецтво українців Галичини повинно 

віднайти свої основи у візантійській іконописній традиції.  

 Ідею повернення до візантійської традиції іконопису також розвинув 

і доповнив молодший сучасник Андрея Шептицького, ректор Духовної семінарії 

(згодом патріарх) Йосип Сліпий. Так, у рефераті “Візантизм як форма культури”, 

виголошеному на IV Унійній конференції в Пінську (1933 р.), богослов акцентує 

увагу на культурному феномені східного християнства, головними рисами якого 

є мистецтво, література і світогляд. У такій перспективі унійна традиція українців 

покликана зберегти цей культурний спадок візантійської цивілізації. Це 

переважно стосується релігійного обряду, в якому мистецтву відведена вагома 

роль. Відновлення східнохристиянської обрядовості греко-католиків повинно 

 

2 Вчення про ікону сформувалося після Сьомого Вселенського собору (843 р.) у працях християнських 

богословів Івана Дамаскина, Теодора Студита, патріарха Никифора, які на основі християнської та неоплатонічної 

філософії обґрунтували ідею християнського образу [19, с. 498]. 
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відіграти, на думку ієрарха, позитивну роль для всієї Католицької церкви [194, 

с. 103–124]. 

Джерельною базою цього дослідження також стали персональні сайти 

художників-іконописців, сайти художніх галерей та об’єднань іконописців, 

тематичні групи в соціальній мережі “Facebook”. У цьому контексті слід згадати 

сайт галереї “Iconart” (http://iconart.com.ua/), іконописної майстерні “Зоґрафос” 

(http://zografos.org.ua/), Об’єднання художників-іконописців у ім’я святителя 

Кипріяна, митрополита Київського (http://www.sacral-art.com/), об’єднання 

іконописців Дрогобицької асоціації художників (ДАХ) 

(http://www.sacralart.com.ua/), Асоціації сакрального мистецтва (http://asm-

art.com/), Facebook-групу Української спілки іконописців. 

 

1.2 Методи дослідження та терміни 

Опрацювання історіографії свідчить, що в науковій літературі існує 

прогалина контекстуального вивчення іконописної традиції. Значний комплекс 

мистецтвознавчої літератури виразно опирається на два домінантні методи: 

формальний та біографічний. В останні десятиліття допоміжним інструментарієм 

у дослідженнях іконопису є також богословська література, а це сприяє 

популяризації іконографічного методу. Важливою складовою інтерпретації 

іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. є теза про те, що він 

є виразником української національної мистецької та церковної традиції. Окремі 

теоретики намагаються доповнювати та розбудовувати національно-культурний 

та релігійний дискурс цього мистецтва. Такий підхід має значну вагу, але його 

можна доповнити, вивчаючи іконопис контекстуально. Таким чином політична чи 

релігійна позиція дослідника є пасивною, а основне завдання полягає в аналізі 

окреслених раніше дискурсів (релігійного та національно-культурного). У цьому 

зв’язку вивчення та висвітлення релігійно-філософських, художньо-естетичних 

http://iconart.com.ua/ua/index
http://zografos.org.ua/
http://www.sacral-art.com/
http://www.sacralart.com.ua/
http://asm-art.com/pages.php?type=1
http://asm-art.com/pages.php?type=1
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і національно-культурних теорій розвитку іконописної традиції кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. зумовило використання методу дискурс-аналізу. 

З огляду на те, що іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

представлений низкою творів, у роботі використано метод абстрагування та 

систематизації для виділення найістотніших властивостей об’єкта дослідження. За 

допомогою методу формального та стилістичного аналізу розкрито процес 

еволюції художніх форм, а також художні особливості окремих творів. Окрім 

цього, цей метод сприяв встановленню авторства окремих маловідомих 

і невідомих пам’яток сакрального мистецтва першої половини ХХ ст. 

У дослідженні використано іконографічний та іконологічний методи. Вони 

забезпечили дискурсивний розгляд іконописних творів у контексті літературних 

джерел, а також їх інтерпретацію відповідно до культурного, соціального та 

політичного контексту. Семіотичний підхід застосований у дешифруванні 

іконографічних символів, знаків та з’ясуванні їхніх значень. Історико-культурний 

підхід використано у розкритті історичних передумов трансформації іконописної 

традиції в Галичині.  

Безпосереднє спілкування з іконописцями, мистецтвознавцями, 

духовенством і парафіянами різних церков зумовило застосування у цьому 

дослідженні методу інтерв’ювання. Цей метод забезпечує вивчення культурних 

контекстів, як їх розуміють (проживають) учасники процесу. Здебільшого 

інтерв’ювання співрозмовників мали неформальний характер, проте всі вони були 

систематизовані. Мене цікавило питання естетичного смаку та ідеології: чому 

в оформленні церков переважає той чи інший характер іконопису і хто та що 

впливає на це? Чому для багатьох іконописців так важливо бути новатором 

сьогодні? Де межа новаторства у храмовому мистецтві? Чому новаторство 

є критерієм для іконописця, але часто пересторогою для духовенства? Чим більше 

я ставив подібні запитання своїм співрозмовникам, тим більше розумів, що їхні 

уточнення допомагають зрозуміти художні процеси глибше. Оскільки нерідко 
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доводилося враховувати протилежні думки респондентів, такий підхід зумовив 

відсутність оціночних суджень у цьому дослідженні. 

Застосування контекстуального аналізу визначає міждисциплінарний підхід 

до роботи. Тому тут використані здобутки гуманітарних дисциплін, які прямо чи 

опосередковано вивчають розвиток іконопису: богослов’я ікони, релігійна 

естетика та історія церкви. Окрім цього, мою увагу привернули міждисциплінарні 

дослідження нації та націоналізму, а також методи, якими послуговуються 

семіотика, культурологія та історія. Теоретико-концептуальною основою роботи 

є дослідження в галузі мистецтвознавства (А. Безансон [8], Г. Бельтінґ [9], 

О. Голубець [49], Д. Горбачов [50; 51], Дж. Елкінс [289], В. Залозецький [75; 76], 

Д. Морґан [308], В. Овсійчук [154], Е. Панофські [313], Д. Степовик [208; 209; 

210] та ін.), праці з теорії та філософії мистецтва (Р. Барт [7], Ж. Бодріяр [16], 

В. Бичков [20; 21; 22], У. Еко [286; 287], Ж.-Ф. Ліотар [126], Ж. Марітен [132], 

Д. Чижевський [246] та ін.), богословська література (П. Євдокімов [72], 

В. Зеньковський [81], папа Іван-Павло ІІ [83], Ю. Катрій [90], О. Клеман [92], 

Й. Сліпий [194], Л. Успенський [230], Р. Шрайтер [258], А. Шептицький [252; 253; 

254] та ін.), дослідження з історії та соціології, історії України та історії церкви 

(Е. Гобсбаум [45], Я. Грицак [59], І. Ісіченко [87; 88], В. Липинський [127], 

І. Лисяк-Рудницький [128], Е. Сміт [199; 320], О. Турій [224], І. Шевченко [250], 

Н. Яковенко [266] та ін.), а також роздуми про ікону її теоретиків і практиків 

(М. Бідняк [137], Р. Василик [24; 25], С. Гординський [55; 56], К. Звіринський [80], 

Л. Медвідь [135], Є. Новосельський [167], М. Осінчук [157; 158], М. Стороженко 

[139], К. Устиянович [231] та ін.). 

Наголосимо, що це дослідження має синтетичний характер. Замість 

детального опису простудійованого фактологічного матеріалу, запропоновано 

його інтерпретацію. При цьому біографія іконописця чи послідовність виконання 

сакральних творів є поза увагою, натомість домінує історія художніх явищ і їх 

дискурс. Це дослідження також має екуменічний характер. Будь-які ідеологічні 

розбіжності між церквами у дослідженні не дебатуються.  
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Терміни. Окремі терміни, що вживаються у цьому дослідженні, є доволі 

дискусійними в мистецтвознавчій науці, а тому потребують додаткового 

тлумачення. Найперше це стосується таких визначень: “сучасна ікона” або 

“модерна ікона”, “релігійне мистецтво”, “сакральне мистецтво”, 

“східнохристиянська церква”. 

У межах теорії мистецтва сформоване розуміння ікони як релігійного твору, 

що виконаний відповідно до заздалегідь визначених правил і церковних канонів. 

Найчастіше вказується на візантійський, або ж православний контекст її 

формування. Цим терміном позначають живописне зображення, виконане згідно 

з християнською традицією на твердій поверхні (здебільшого на липовій дошці, 

що покрита левкасом). Під таким кутом зору, зокрема термін ікона поданий 

в “Словнику українського сакрального мистецтва” [197, с. 105-106] та 

в “Оксфордському словнику християнського мистецтва” [309, c. 266], а також 

у інших довідкових виданнях. Проте ці тлумачення не дають відповідь на багато 

запитань нашого часу, адже розглядають ікону здебільшого як історичне явище.  

Від часу падіння Візантійської імперії (1453 р.) на територіях поширення 

східного християнства іконописна традиція продовжувала свій розвиток. Оскільки 

ця традиція не є застиглою, вона часто піддавалася стилістичним і художньо-

образним змінам. На візантійській традиції іконопису позначалися впливи 

ренесансу, бароко, класицизму тощо. Тому вагомим питанням для багатьох 

дослідників християнського мистецтва є пошук визначення терміна “ікона” та 

його диференціація від творів на релігійну тематику. 

Оскільки іконописна традиція є мінливою, багато вчених вказують на те, що 

іконою доцільно називати ті зображення, які відповідають не лише формі, 

а й змісту традиції. Незалежно від історичного періоду, ікона вирізняється 

призначенням – вона є об’єктом молитви та особливого ритуального шанування. 

Це шанування здійснюється через такі ритуальні практики: молитву, цілування, 

прикладання, поклоніння, кадіння, церковними процесіями, запалюванням перед 

іконою свічок тощо. Ікона є предметом релігійного культу та, згідно 
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з православним вченням наділена таким самим значенням, що й Хрест 

і Євангеліє. Цей аспект висновується з візантійської традиції іконошанування, 

з ним погоджуються, як богослови ікони, наприклад Андреас Андреопулос [274], 

Леонід Успенський [230], і дослідники сучасного іконопису в Східній Європі – 

Нута Драґічі-Василеску [285], Раян Престон [315], Ірина Язикова [264] та ін. Саме 

цим особливим шануванням ікона принципово відрізняється від твору на 

релігійну тематику.  

Таким чином, термін “ікона”, як правило, вживається для позначення 

живописних творів, що виконують культову функцію в церкві та створені 

в контексті східнохристиянського богослов’я. У художньому вимірі 

найхарактернішою особливістю ікони є площинність і умовність зображення. 

Окрім цього, важливою умовою в іконі є ірреальний та символічний простір, 

відсутність багатоплановості та повітряної перспективи. Інколи серед богословів 

побутує думка, що натуралістичні зображення святих не є іконами. Це 

твердження є сумнівним через те, що найдавніші енкаустичні ікони були 

достатньо натуралістичними, а іконопис формувався в контексті античного 

натуралізму. Візантійська традиція іконопису, як це буде показано в цьому 

дослідженні, органічно синтезувалась із практиками академічного малярства. 

Також побутують твердження, які детальніше розглядатимемо далі, що “правдива 

ікона” завершила свій шлях розвитку в ХІХ ст., а сучасний іконопис 

є симулякром. Я вважаю, що для історика мистецтва не існує “правдивих” 

живописних традицій у храмі. Кожне живописне зображення, яке не суперечить 

церковному вченню, знаходиться в храмі та виконує там культову функцію, 

є іконою. Щонайменше, таке зображення є іконою для тих, хто перед ним 

молиться, та для історика мистецтва, який вивчає образи. 

У нашому дослідженні також розглядатимуться твори, які не мають 

культового призначення, контекстуалізовані зі східнохристиянською живописною 

традицією, візуально подібні до ікони, проте не відповідають культовому 

контексту ікони. Такі твори сьогодні часто можна побачити в музейному та 
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галерейному просторі, рідше – у храмах. У цьому разі художник є вільним 

у виборі методів трактування осіб і подій християнської історії. На відміну від 

іконописця, який працює для церкви, такий митець не є обмеженим церковними 

рамками [285, с. 50]. Для позначення таких ікон у творчості відомого грецького 

іконописця Фотіса Контоглоу (1895-1965) американський дослідник Раян Престон 

вживає термін “секулярна ікона”. Такий твір, на думку дослідника, зберігає 

візуальну схожість з іконою, проте її зміст не є літургійним  [315, с. 53]. У цьому 

дослідженні, натомість, вживатиметься термін “ікона нецерковного призначення”, 

який охоплює і традиційні практики цього мистецтва, наприклад, хатні ікони, 

і експериментальні іконописні практики, які можна побачити на виставках 

іконопису. 

У окремих випадках у цьому дослідженні вживається термін “модерна 

ікона”, яким позначені нові віяння в сакральному малярстві від початку ХХ ст. 

і по сьогодні. Цей термін запозичений із середовища іконописців і дуже часто 

застосовується при характеристиці ікони саме як твору мистецтва. У цьому 

значенні він є синонімом терміна “сучасна ікона”. Модерною іконою мистецьке 

середовище позначає новаторську ікону, що не є копією. Така ікона повинна 

відповідати певним критеріям: бути новаторською за манерою виконання, але при 

цьому спиратись на візантійську традицію іконопису та зберігати культовий сенс. 

Модерною іконою може бути і ікона церковного, і нецерковного призначення. 

Терміном “постмодерна ікона” в теорії мистецтва прийнято позначати не 

сакральні, а профанні явища, тому я уникатиму вживання цього терміна, оскільки 

ці явища не є предметом цього дослідження.  

Від 1990-х років термін “сакральне мистецтво” активно увійшов 

у вітчизняний мистецтвознавчий обіг, замінивши часто вживаний у радянський 

період термін “релігійне мистецтво” [243, с. 115]. Однак визначення обох термінів 

є ще доволі розпливчатим і суперечливим. На це, зокрема, звертають увагу 

українські мистецтвознавці Михайло Приймич [171, с. 24] і Михайло Селівачов 

[185]. 
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На християнському заході термін “сакральне мистецтво” особливо активно 

почав застосовуватися після Другого Ватиканського собору (1962-1965), де 

у Конституції “Sacrosanctum Concilium” (Конституція “Про Священну Літургію”) 

отримав своє сучасне церковне тлумачення. Зокрема, у Розділі VII цього 

документа стверджується: “До найшляхетніших устремлінь людського генія 

правомірно зараховують образотворче мистецтво, особливо ж мистецтво 

релігійне і його вершину – сакральне мистецтво. Воно за своєю природою 

звертається до безмежної Божої краси, певною мірою виявляючи її у витворах 

людських рук; воно тим більше відповідає і Богові, й поширенню його хвали та 

слави, чим більше ставить собі за мету не що інше, як те, щоб своїми творами 

спонукати людей благоговійно звертатися думкою до Бога” [97]. Окрім цього, 

в документі акцентується увага на тому, що католицька церква не має свого 

власного стилю, але вона дозволяє, щоб кожна епоха і кожна держава прославляла 

Бога властивим їй способом. Таким чином термін “сакральне мистецтво” 

католицька церква трактує доволі широко й радше апелює до того, що, а не як 

християнський художник повинен втілювати своєю творчістю.  

Оскільки термін “сакральне мистецтво” має виразно латинське походження, 

його у вітчизняній мистецтвознавчій науці застосовують з певними 

застереженнями. Наприклад, Михайло Селівачов зауважує, що термін “сакральне 

мистецтво” звучить “дещо науково-абстраговано для православного вуха”, але 

при цьому він вказує на те, що це “розпливчасте поняття адекватно відповідає 

означуваній ним реалії – не зовсім священній, не зовсім церковній, не зовсім 

мистецькій творчості” [185, c. 74]. Михайло Приймич вказує, що сакральність 

твору є відносним поняттям, оскільки методологічно теоретик мистецтва не має 

змоги встановити рівень “Божої присутності” у таких творах. Тому він, як і багато 

інших українських дослідників іконопису, у своїх дослідженнях схильний 

послуговуватися терміном “церковне мистецтво” апелюючи до середовища, 

в якому це мистецтво функціонує [171, с. 24].  
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Безумовно, такий підхід є обґрунтований в дослідженнях 

східнохристиянського мистецтва на українських землях до ХХ ст. Проте для 

християнського мистецтва в досліджуваний період характерний значний відхід 

від традиційних уявлень і розумінь. Це зумовлює і вимагає розширення 

і уточнення термінології. Зокрема, не все християнське мистецтво в цей період 

є храмовим і служить культовим потребам вірних. Чималий доробок 

християнської творчості виходить за межі традиційного церковного середовища, 

залишаючись у межах місцевої або ж загальної східнохристиянської традиції. 

Наприклад, багато художників-іконописців виставляє свої твори в галереях та 

працює в інших жанрах образотворчого мистецтва. Окремі митці проєктують 

сакральні простори за межами культових споруд. Усе це контрастує 

з традиційним уявленням про іконописців попередніх століть.  

Тому в цьому дослідженні термін “сакральне мистецтво” вживатиметься 

в значенні Другого Ватиканського собору і з оглядом на східнохристиянську 

церковну традицію. Частіше тут звучатиме термін “сакральне малярство”, який 

дещо звужує предмет дослідження. Зокрема, цим терміном позначатимуться 

і ікони, і стінопис. 

Відтак, термінами “східне християнство” та “східнохристиянська церква” 

тут позначені і православні, і східні католицькі спільноти (переважно українська 

греко-католицька церква). Критерієм східнохристиянської традиції в Україні 

є приналежність до візантійського церковного обряду. У дослідженні йтиметься 

про церковне мистецтво основних східнохристиянських конфесій: Української 

греко-католицької церкви (УГКЦ), Української православної церкви (в єдності 

з московським патріархатом) (УПЦ), Православної церкви України (ПЦУ). Ці 

конфесії широко представлені у Галичині та по-різному спричинилися до 

формування іконописної традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Тепер, суттєвих 

відмінностей в розумінні та призначенні церковного мистецтва ці конфесії не 

мають, ґрунтуючи своє вчення про ікону на східнохристиянському богослов’ї. 
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Висновки до розділу 1 

Встановлено, що розвиток іконопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

висвітлений в науковій літературі частково та нерівномірно. Дослідники 

сакрального мистецтва частіше звертають увагу на іконописну традицію як 

історичне явище. Увага мистецтвознавців значно більше сфокусована на 

іконописі та стінописі Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. порівняно 

з пізнішим часом. Цьому етапу розвитку церковного мистецтва присвячено 

чимало наукової літератури, де висвітлені засадничі питання церковної 

іконографії та творчість окремих художників-іконописців. З огляду на історичні 

та ідеологічні обставини, сакральне мистецтво радянського періоду не 

аналізується у вітчизняному мистецтвознавстві, залишаючись маловивченим 

явищем. Співвідносно менше порівняно з кінцем ХІХ – першою половиною ХХ 

ст. опрацьоване сакральне малярство Галичини періоду незалежності України. 

Цей етап в українському мистецтвознавстві лише починає привертати увагу 

вчених. Методологічною основою більшості досліджень є формальний та 

біографічний методи. Окрім цього, помітну роль в інтерпретації сакрального 

мистецтва в останні три десятиліття починає відігравати богослов’я ікони. 

Головна увага дослідників сакрального мистецтва сфокусована на тому, як 

іконописний твір вписується в загальне русло європейських стилів і напрямків 

мистецтва, а також його відповідність місцевим і національним традиціям. Такий 

підхід мінімізував увагу дослідників до церковних творів як об’єктів матеріальної 

релігійної культури українців. Ті твори, що не вписуються в лінійність розвитку 

мистецтва, опинилися на марґінесі мистецтвознавчого пізнання, а тому увага до 

них привернута мінімально.  

Основою джерельної бази є теоретичні праці та іконописні твори. До 

теоретичних джерел увійшли роздуми, інтерв’ю, матеріали круглих столів, 

проповіді, послання, церковні документи, у яких порушувалися питання розвитку 

іконописної традиції в досліджуваний період. Візуальною джерельною базою 

дослідження стали іконописні твори (іконостаси, станкові ікони, стінопис), 
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виконані для культових церковних та індивідуальних потреб вірян, а також 

іконописні твори нецерковного призначення, що експонувались у музеях 

і галереях і не виконують релігійних функцій. Оскільки досліджуваний період не 

є віддаленим у часі, таких творів є надзвичайно багато. Тому в нашому 

дослідженні відібрані ті сакральні твори, що рельєфно відображають тенденції 

розвитку іконопису, а також наочно демонструють, як теоретичний дискурс 

впливає на формування художнього образу.  

Це дослідження ґрунтується на міждисциплінарному підході. У роботі 

використані такі методи: історико-культурний, абстрагування та систематизації, 

формального аналізу, спостереження, дискурс-аналізу, інтерв’ювання, іконографії 

та іконології, семіотичного аналізу. З огляду на поставлені завдання тут враховані 

здобутки гуманітарних і суспільних дисциплін – богослов’я ікони, релігійної 

естетики, семіотики, філософії та культурології. Тут також використані теорії, які 

дискутують процеси, пов’язані з розбудовою національної та релігійної 

ідентичності візуальними образами.  
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РОЗДІЛ 2 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА АРГУМЕНТАЦІЯ РОЗВИТКУ 

ІКОНОПИСНОЇ ТРАДИЦІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

Характерною особливістю розвитку сакрального малярства Галичини кінця 

ХІХ – початку ХХІ ст. є те, що його супроводжує жвава дискусія з приводу 

витоків східнохристиянської традиції іконопису. І теоретики, і практики 

сакрального мистецтва часто апелюють до візантійських основ цієї традиції. 

Візантійські ремінісценції віднаходять не лише в середньовічних чи ренесансних 

церковних творах, а й у іконописних творах періоду бароко та пізнішого часу, 

коли професійний і виконавський рівень іконописців відчутно знизився. 

Візантійська традиція, у широкому розумінні, вважається такою, що відповідає 

церковним потребам і є актуальною для східнохристиянського обряду. Тому, 

в розумінні багатьох, її потрібно плекати та зберігати. 

Натомість доволі часто критичні судження звучать щодо церковного 

малярства ХІХ ст., у якому вбачають зародження кризи іконопису. Цю кризу, як 

правило, пов’язують з орієнтацією художників-іконописців на академічне 

малярство. В українському мистецтвознавстві утвердилася стійка думка про те, 

що ХІХ ст. є маловартісним у сфері іконопису і часто іменується періодом його 

занепаду. Мистецтвознавець Михайло Драган із цього приводу 1929 р. писатиме: 

“Дев’ятнадцятий вік ще дотепер у нашім церковнім мистецтві є з малими 

виїмками майже порожньою картою” [68, c. 2]. При цьому він додає, що в цей час 

галицькі храми заполонили “солодко-бездушні” копії з різних живописних творів 

релігійного характеру західноєвропейського та російського походження. Ця 

думка, яка часто підживлювалася світськими та церковними середовищами, 

практично не втратила своєї актуальності по сьогодні. Так, Володимир 

Александрович про іконопис ХІХ ст. пише, що він “увійшов 

у загальноєвропейське русло й потрапив у притаманний усьому християнському 

світові стан глибокої системної кризи релігійного малярства” [2, с. 433]. Причини 
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цієї кризи вбачаються у втраті візантійських іконописних та іконографічних 

традицій. Художники ХІХ ст., вишколені академіями Європи та Петербурга, 

з недовірою ставилися до візантійських форм. За твердженням мистецтвознавця 

Володимира Овсійчука, найбільше, чим запам’ятався цей період в українському 

церковному малярстві, – “наближенням до барокової пишності або схилянням до 

романтичного чутливого піднесення” [151, с. 440].  

Втрата церковними творами в ХІХ ст. візантійських принципів інспірувала 

поступове переосмислення логіки розвитку традиції іконопису в досліджуваний 

період. Іконопис був знову реабілітований у контексті ідеї вороття до джерел 

і відродження традицій. Проте завдання, які постали перед іконописом кінця ХІХ 

– початку ХХІ ст., кардинально відрізняються від тих завдань, які це мистецтво 

намагається наслідувати. Незважаючи на візуальну подібність з іконописом 

минулого, іконописні твори в досліджуваний період мають іншу ідейну 

платформу та інші витоки формування. Реґіональні особливості цих витоків чітко 

вписуються в загальний східнохристиянський дискурс іконопису, у якому можна 

виділити три важливі напрямки: релігійно-філософський, художньо-естетичний та 

національно-культурний. Нижче розглянемо особливості цих дискурсів 

детальніше. 

 

2.1 Релігійно-філософський та художньо-естетичний дискурс розвитку 

іконописної традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

У минулому столітті в християнському середовищі сформувалося своєрідне 

розуміння ікони, яке, по суті, залишається незмінним понині. Це сприйняття 

формувалося навколоцерковними колами і католицьких, і православних 

деномінацій. Головною особливістю церковного дискурсу іконопису є те, що він 

протиставлявся постренесансним живописним практикам. Ікона в минулому 

столітті й у наш час сприймається як витвір візантійського мистецтва, основи її 

закладені середньовічною культурою та православною духовністю. Саме на 
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протиставленні візантійської та західноєвропейської релігійної культури та 

мистецтва вибудувана специфіка богословського та релігійно-філософського 

теоретизування східнохристиянського сакрального мистецтва. 

У ХХ ст. багато християнських мислителів акцентували увагу на 

секулярному характері художньої культури Нового часу і, як правило, 

протиставляли її середньовічній. Остання інтерпретувалась як виразник 

правдивих цінностей. Секуляризація мистецтва розумілась як кризове явище, яке 

неодмінно треба подолати. У цьому сенсі визрівала ідея реконструкції 

Середньовіччя. Зокрема, ідея “Нового Середньовіччя” – одна із центральних тем 

вчення Миколи Бердяєва, який зауважив, що воскресіння духовних імпульсів 

людства можливе в контексті середньовічної парадигми, яка зможе піднести його 

до “революції духа, до нової свідомості” [11, с. 554]. Український культурний 

діяч, міністр віросповідань при уряді гетьмана Павла Скоропадського, священник 

Василь Зеньківський, перебуваючи в еміграції, розвиває концепцію православної 

культури. Занепад Західної культури філософ відстежує у кризі католицького 

світогляду. “Трагедія Заходу, – відзначає Василь Зеньківський, – є більше всього 

і перш за все трагедія християнської культури, що згубила внутрішню цілісність, 

але ще не згубила Христа, загубила минулу силу, але ще не може відійти від 

Христового благовісту” [81, с. 261]. А оскільки усяка культура в своїй основі 

релігійна, значить подолання кризи може і повинно відбуватись в її межах.  

Значний внесок у богословський дискурс іконопису в ХХ ст. зробила 

російська релігійна філософія, завдяки чому вчення про ікону стало однією 

з найактуальніших тем християнської естетики та богослов’я. У теоретичних 

працях Сергія Булгакова, Павла Євдокімова, Євгенія Трубецького, Павла 

Флоренського зроблено спробу осмислити роль, функції та завдання 

східнохристиянської церковної творчості. Теоретичні твори цих авторів пронизані 

критикою шляхів розвитку Західної цивілізації після епохи Середньовіччя. Так, 

Павло Флоренський пише, що цивілізація Нового часу вичерпала себе, 

а причиною цього є “ренесансне світовідчуття, що ставить людину в онтологічну 
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порожнечу” [238, с. 317]. Відповідно, “істинна культура”, за Павлом 

Флоренським, зі своєю наукою, мистецтвом і державністю знайшла свій 

найвищий розвиток у Середньовіччі [238, с. 43]. Вагому роль у цьому контексті 

відводиться іконопису, який, за його переконанням, є “метафізикою буття”. 

Мислитель роздумує над природою органного звуку й олійного живопису та 

вважає їх виразом католицького світовідчуття; висновує, що ікона передає 

православний світогляд, тоді як гравюра – протестантський. Олійний живопис 

пристосований передавати тілесність, а гравюра – її раціональну схему. Натомість 

іконопис є метафізичною суттю. В іконописі немає нічого випадкового, він 

є таким явищем, “де все одне до одного: і речовина, і поверхня, і малюнок, 

і предмет, і призначення цілого, і умови його споглядання; ця пов’язаність усіх 

сторін ікони відповідає органічності цілісної церковної культури” [238, с. 417]. 

У цих роздумах присутня надія на те, що мистецтво повинно оновити свій характер 

засобами вираження, повернутись до середньовічних засад.  

Інший російський мислитель і публіцист князь Євгеній Трубецькой на 

початку ХХ ст., аналізуючи ікону, відзначав: “Ікона – не портрет, а прообраз 

прийдешнього храмового людства. І оскільки цього людства ми поки не бачимо 

в нинішніх грішних людях, а тільки угадуємо, – ікона може служити лише 

символічним його зображенням” [223, с. 202]. При цьому мислитель із сумом 

констатує, що в минулих віках, а особливо в ХІХ ст., ікона втратила цей глибоко 

містичний (візантійський) зміст. Тому її потрібно заново відкривати 

і досліджувати. На кризу сакрального мистецтва звертає увагу і православний 

богослов Павло Євдокімов, констатуючи її витоки не в естетичній, а в релігійній 

площині. Він, як і більшість російських мислителів минулого століття, критикує 

постренесансне мистецтво за надмірну увагу до земної реальності. Водночас 

правдивою реальністю, за його твердженням, є іконний символізм, який 

є виразником “небесного простору”. Тому відхід західноєвропейського мистецтва 

від іконописних традицій він пояснює “наслідком поступової втрати літургічного 

символізму” [72, с. 230]. 
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Такий підхід характерний не лише для середовища російських 

православних мислителів, а й для представників інших східнохристиянських 

деномінацій. У Греції цей дискурс розвинув письменник та іконописець Фотіс 

Контоґлоу, який також акцентував увагу на тому, що іконопис є особливою 

мовою православної церкви, яка віддзеркалює містичність Небесного Царства. 

Оскільки іконопис є духовним мистецтвом, то він перебуває на значно вищому 

щаблі, аніж західноєвропейське постренесансне мистецтво. При цьому, зрозуміти 

й осягнути красу ікони можливо, на його думку, лише практикуючи православ’я 

[305, с. 42–43].  

Православні богослови убачають в іконі “істину красу”, якою потрібно 

проповідувати християнські цінності. А оскільки католицький світ згубив цю 

красу, то він повинен знову до неї повернутись. Так, французький богослов Олів’є 

Клеман із цього приводу констатує, що західне християнство “переживає занепад 

релігійного мистецтва, яке стало надмірно сентиментальним та пієтичним, але це 

відкриває іконі шлях в католицькі храми і навіть в протестантські кірхи” [92, 

с. 64]. У цьому контексті для східнохристиянського світогляду візантійська 

традиція іконопису є універсальною візуальною мовою церкви, якою вона 

проповідує. Грецький богослов Андреас Андреопулос зауважує, що сучасний 

іконопис є таким самим чином церковним мистецтвом, яким він був у VII ст. 

І хоча теорія іконопису, як він стверджує, “була розроблена в Середньовіччі, і цей 

стиль з того часу не змінився, принаймні у порівнянні з темпом розвитку 

Західного мистецтва… було б помилкою інтерпретувати це як некритичний 

консерватизм” [273, с. 18].  

Проте не лише в православному ареалі середньовічна естетика зазнала 

актуалізації в минулому столітті, значний внесок тут зробили і католицькі 

мислителі. Зокрема, теоретичні проблеми розвитку релігійного мистецтва ХХ ст. 

висвітлені у працях естетиків-неотомістів. Серед них чільне місце посідають 

роботи Етьєна Жільсона, Івана Павла ІІ, Жака Марітена та ін. У них не лише 

подано коментар до естетичних положень середньовічного схоласта Томи 
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Аквінського, а й виявляються прагнення інтерпретувати сучасне мистецтво 

й естетику в християнському дусі.  

 У праці “Мистецтво і схоластика” французький мислитель Жак Марітен 

критикує тогочасне становище мистецтва, особливо за те, що воно все більше 

здобуває утилітарний характер і втрачає колишню споглядальність. Філософ 

вважає, що сучасний світ ворожий мистецтву, оскільки заснований на двох чужих 

для природи принципах: погоні за грошима і “розхристаній” утилітарності. Усе 

це, на думку Жака Марітена, “безмірно множить нестаток і рабство, знищує 

дозвілля душі, здатної регулювати матеріальне і приводити його у відповідність 

з цілями людського буття” [132, с. 467]. Проте Жак Марітен визнає той факт, що 

найсміливіші досягнення сучасного йому мистецтва прагнуть наслідувати 

прийоми Середньовіччя. Це особливо показово виявляється, на його думку, 

в “структурі твору, його простоті, сміливості та раціональності засобів вираження, 

ідеографічній систематизації вираження” [132, с. 538]. Однак усі названі елементи 

схожі лише зовні, а внутрішні принципи тут абсолютно різні. І хоча сучасне 

мистецтво в багатьох ознаках є антиподом християнству, воно, на думку 

мислителя, набагато ближче до християнського мистецтва, ніж до мистецтва 

академічного.  

У Галичині дискурс актуальності середньовічного іконопису отримав 

розвиток у церковному середовищі, зокрема у висновках Андрея Шептицького. 

Роздуми ієрарха повторюють багато модерністських теорій творчості, у яких 

акцент робиться на символічній природі мистецтва. Як і неотоміст Жак Марітен, 

Андрей Шептицький також помічає схожість між художніми принципами 

середньовічного іконопису та новаторськими пошуками в мистецтві. Натуралізм, 

на думку Андрея Шептицького, неспроможний висловити глибинні таємниці 

буття через постійну увагу до буденного життя людини. Натомість, щоби 

проникнути в духовні сфери, митець повинен абстрагувати свою художню мову. 

На думку ієрарха, символічне мистецтво має перевагу над наслідуванням 

дійсності, оскільки реалізм, “виключає все, що надприродне, все, що поза тим 
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світом, не узнає того, чого око не може відати, й тим самим визнає цілковиту 

свою неміч до висказання того, чого від релігійного мистецтва вимагаємо” [255, 

с. 447]. Він обороняє візантійські форми в церковному мистецтві, оскільки 

переконаний, що натуралізм не повинен бути присутнім в оздобленні храму. 

Натомість давні символічні форми церковного мистецтва повинні стати 

прообразом для наслідування сучасними митцями, щоби сакральний образ 

виявляв свою надприродність. Андрей Шептицький наполягає, щоби в образі була 

присутня святість, щоби такий образ ніс “щось з вічності, щось з неба, щось з цеї 

глибини, за якою серце тужить, хоч око її не бачить” [255, с. 447]. 

Отже, вагомим аргументом більшості релігійно-філософських візій 

іконопису в досліджуваний період є теза про те, що він є особливою мовою 

церкви. У богословському сенсі іконописні твори в церквах східнохристиянського 

обряду є літургійними об’єктами. Для багатьох богословів, дослідників та 

іконописців візантійська традиція іконопису стала лакмусовим папірцем, з яким 

прийнято звіряти “правдивість” традиції.  

Хоча для богословів та іконописців “правдивість” іконописної традиції 

часто є визначеною, серед теоретиків мистецтва та естетиків усе ще тривають 

дискусії із цього приводу. Американська мистецтвознавиця Ліза Дебур, як 

і багато вітчизняних учених (наприклад, Д. Степовик [212, с. 15–16]), звертає 

увагу на те, що, приміром, від XVII ст. на українських і білоруських землях ікона 

зазнає суттєвих впливів західного мистецтва, зокрема, стилю бароко. У цей час 

місцеві східнохристиянські традиції виразно перепліталися із західними. 

Питанням тут є міра “вестернізації” церковного мистецтва, після якого воно 

перестає бути іконним і канонічним. Із цим питанням, на думку дослідниці, 

неминуче стикаються сучасні іконописці. Адже повернення до візантійських 

традицій іконопису передбачає перебування осторонь західних мистецьких 

практик, воно також не повинно викликати підозр щодо “зашкарублості” традиції 

[284, 45]. 
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Питання щодо “правдивості” іконописної традиції призводить до оціночних 

суджень з приводу перспективи його розвитку. Навіть окремі іконописці-

інтелектуали з песимізмом оцінюють процес розвитку сучасного іконопису. Так, 

польський художник і мислитель Єжи Новосельський стверджував, що сучасна 

ікона в Східній Європі існує “силою традиції та звички, але це тільки інерція 

церковної традиції, і залишились тільки дуже вузькі кола таких церковних 

“вершків”, що сприймають ікону як харизматичну дійсність” [167, с. 64]. На 

думку цього теоретика, сучасний світ ворожий містичній східнохристиянській 

реальності, а тому ікона нині перетворюється на утилітарний предмет. Для 

широкого загалу християн вона вже є незрозумілою.  

Для того, щоби проникнути в християнський містицизм іконопису, на 

думку львівського художника та іконописця Любомира Медвідя, потрібне 

особливе відчуття сакруму. А воно, за його концепцією, сьогодні перебуває 

в стані деградації. Це стало наслідком прогресування дегуманізації. Людина 

нашого часу побувала в космосі, відкрила для себе безкінечну панораму Всесвіту, 

проте не змогла в ньому розмістити Бога. Це місце зайняв Розум, а тому 

християнський містицизм чужий сучасній людині. Небезпекою в цьому сенсі 

стало відчуття покинутості людини у світі. Натомість християнська доктрина 

сакруму вповні забезпечує гуманністю людську особистість. А тому цивілізація 

повинна заново пробудити в собі християнські цінності й стати прикладом серед 

народів інших віросповідань [135,  с. 420–421]. 

Питання “правдивості” іконописної традиції розглядається в контексті 

некласичної естетики з характерним апелюванням до ідей Вальтера Беньяміна, 

Жана Бодріяра, Жака Дерріди та ін. Чільним представником такого підходу 

є російський естетик, дослідник ікони Віктор Бичков, який вважає, що на початку 

ХХ ст. ікона як “духовно-естетичний феномен” завершила своє існування, 

зберігши за собою тільки роль культового предмета [22, с. 86]. Слідом за 

британським істориком Арнольдом Тойнбі російський естетик констатує, що 

сучасний “постхристиянський” світ відмовився від “Духа”, а тому в своїй основі 
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антидуховний і навіть ворожий сакральним явищам. Звідси випливає, що наш час 

перебуває поза віковими “традиціями Культури”, однак живиться її плодами, 

створюючи при цьому “строкаті естетські килими на основі свідомого 

естетичного еклектизму всіх і різних культурно-історичних стилів, форм, 

символів, знаків, ієрогліфів і т. п.” [20, с. 709].   

Характер сучасної іконотворчості Віктор Бичков порівнює зі стилістичним 

прийомом, який використовувався в давньогрецькій поезії і яким захоплювались 

ранньохристиянські письменники – центон3. Ця схожість проявляється у творенні 

“оригінального тексту” таким чином, що він є наслідком цитування інших 

культурних текстів. Проте, на відміну від своїх античних попередників, 

постмодерністи ведуть свідому гру, змінюючи сакральні символи їх симулякрами, 

деконструюючи оригінальний культурний текст. Унаслідок цього сучасне 

церковне мистецтво заполонюють “естетські” копії і “рімейки” давньоруських, 

візантійських і барокових ікон. Такі ікони, на думку Віктора Бичкова, позбавлені 

духовної життєвості, художньо-містичного процесу їх творення глибоко 

віруючими іконописцями. Таким чином, естетик підсумовує: “Постмодернізм 

може створити і створює (особливо в сучасному православному світі – 

у незліченній кількості) симулякри ікон, але не може створити справжню ікону ” 

[20, с. 709]. 

Подібні судження висловлюють і окремі мистецтвознавці, констатуючи, що 

релігійне мистецтво в наш час є явищем марґінальним, тому інтерес до нього 

є мізерним. Сучасне релігійне мистецтво, як правило, протиставляється сучасним 

мистецьким практикам. Натомість повторення іконографічного досвіду минулого 

не викликає в дослідників інтерес і не отримує схвальної оцінки. Наприклад, 

американський мистецтвознавець Джеймс Елкінс стверджує, що шляхи розвитку 

сучасного “образотворчого мистецтва та релігійного мистецтва різко 

розходяться” [289, с. 16]. Сучасне мистецтво не є релігійним, а релігійне 

 

3 Центон (з лат. cento – клаптиковий одяг, або ковдра) – стилістичний прийом, який полягає в уведенні до 

основного тексту певного автора фрагментів із творів інших авторів без посилання на них. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC
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мистецтво не є сучасним. Релігія практично ігнорується сучасним мистецтвом. 

Учений констатує, що більшість релігійних творів, які виконуються сьогодні для 

храмів і приватних помешкань, є “поганим мистецтвом”, “убогим” і таким, що “не 

зачіпає”. Проте “так відбувається не тому, що (релігійні. – Т. Л.) художники менш 

талановиті, аніж Джаспер Джонс чи Енді Ворхол, а тому, що мистецтво, яке 

прагне передати духовні цінності, розвивається всупереч історії модернізму” [289, 

с. 20]. Усе це підсилюється тим фактом, що в підручниках з історії мистецтва ХХ 

– початку ХХІ ст. релігійне мистецтво практично не представлене. Джеймс Елкінс 

намагається пояснити таке становище релігійного мистецтва та ввести його 

в дискурс сучасного мистецтва. Для цього, на його думку, потрібно віднайти 

відповідний механізм інтерпретації сучасного релігійного мистецтва. 

Проте іконопис досить високо оцінений мистецтвознавчою критикою як 

історичне явище. Впливи візантійської традиції іконопису на світські мистецькі 

практики були надзвичайно сильними на початку ХХ ст. у західній теорії 

мистецтва. Подібність модерного та візантійського мистецтва відзначили багато 

теоретиків. Британський мистецтвознавець Роджер Фрай 1908 р. уперше висловив 

думку, що неоімпресіонізм насправді є протовізантизмом, оскільки творчість 

Поля Сезана і Поля Ґоґена має значно більше спільного з візантійським 

мистецтвом, аніж з імпресіонізмом. Ця подібність присутня через значну 

зорієнтованість цих митців на контурність і спрощеність форм [292, c. 73]. Про 

зміни в художніх процесах минулого століття в бік середньовічної уяви 

висловлювався італійський мистецтвознавець Ліонело Вентурі, який бачив їх уже 

в полотнах Едуарда Мане [28, с. 18]. Австрійська культурна діячка Альма Малер-

Верфель відзначала, що малярство Ґустава Клімта отримало візантійський 

характер після його поїздок в Італію 1903 р. та перегляду Равенських мозаїк [311, 

с. 15]. Абстрактні форми візантійського та давньоруського мистецтва 

захоплювали французького аванґардиста Анрі Матіса, про що він та критики його 

творчості неодноразово стверджували [311, с. 24–26]. 
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Дискурс візантійських і середньовічних принципів мистецтва не втратив 

своєї популярності в західній теорії мистецтва другої половини ХХ ст. та нашого 

часу. Так, американський теоретик абстрактного експресіонізму Клемент Ґрінберґ 

у статті “Візантійські паралелі” (1958) констатує, що і візантійське, і сучасне 

мистецтво розвивається врозріз із греко-римською традицією художнього 

натуралізму. Як приклад, дослідник вказує твори Барнета Ньюмена, Марка Ротко 

та Кліффорда Стіла, у яких відчутний прямий зв’язок з візантійською 

площинністю та абстрактністю форм [295, c. 167-170]. Італійський теоретик 

мистецтва і письменник Умберто Еко популярний жанр масової культури комікс 

порівнює з житійними сценами святих на середньовічних і ранньоренесансних 

фресках [259, с. 11]. Уже згадуваний Віктор Бичков у середньовічному іконописі 

бачить “езотеричну парадигму” для найбільш “одухотворених митців” різних 

сфер сучасного мистецтва [21, с. 550]. Американський мистецтвознавець 

Александр Наґель у монографії “Середньовічний модерн: мистецтво поза часом” 

[310] вказує на низку сучасних художників, які у своїй творчості прямо чи 

опосередковано інспіруються ідеями середньовічного мистецтва. З-поміж 

багатьох, про яких веде мову Александр Наґель, можна виокремити такі: світлові 

скульптури Дена Флавіна, інспіровані візантійськими іконами; концептуалізм Сол 

Левітта, заснований на християнській богослужбовій практиці повторюваності; 

культ реліквій Йозефа Бойса та Луїса Буржуа, пов’язаний з давніми 

християнськими обрядами; абстрактні полотна Ада Рейнґардта як апелювання до 

мистецтва, що передувало Джотто тощо [310, с. 15]. Таким чином, “візантійські 

паралелі” в культурі ХХ ст. існують не лише через свою приналежність до 

східного християнства, а й тому, що візантійські сакральні артефакти 

сприймаються сучасністю як твори мистецтва. 

Релігійні та естетичні судження про літургійне мистецтво відіграють значну 

роль у його осмисленні та інтерпретації. Проте ці судження, як правило, не 

враховують соціальних факторів розвитку цього мистецтва. Для богослова чи 

естетика ікона є об’єктом теоретизування, тоді як для історика мистецтва вона 
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є предметом дослідження. Хоча різні теологічні аспекти ікони широко 

обговорюються, проте мистецтвознавство не задіяне в їх розбудові, доповнені чи 

заперечені. Німецький мистецтвознавець Ганс Белтінґ слушно зауважив, що 

“теологи говорять тільки про те, чим ікона повинна бути, але не говорять про те, 

чим вона була (є. – Л. Т.) насправді” [9, с. 41]. Останнє, за його переконанням, 

повинні робити мистецтвознавці. 

Ганс Белтінґ сформував соціальний підхід до сакрального мистецтва 

виклавши його у праці “Образ і культ: історія образу до історії мистецтва” [9]. 

У ній автор стверджує, що до епохи Відродження, або, як він визначає цей період, 

до “епохи мистецтва”, усі зображення були релігійними і виконували культові 

функції. Іншими словами, образи служили релігії, були центральною складовою 

культу, а мистецтва в сучасному його розумінні ще не існувало. Мистецтво, на 

думку Ганса Белтінґа, з’являється тоді, коли з’являється поняття “художник” 

і дискусії про природу художньої творчості [9, с. 12]. Таким чином, наше 

розуміння і сприйняття християнського сакрального мистецтва відрізняється від 

його розуміння і сприйняття в попередні століття, а особливо – в період 

Середньовіччя. “Образи стають предметом дослідження істориків мистецтва лише 

тоді, – стверджує Ганс Белтінґ, – коли їх починають збирати як твори живопису 

і розглядати згідно з правилами мистецтва” [9, с. 15]. 

Подібну позицію підтримують й інші теоретики мистецтва. Голландська 

дослідниця релігійних мистецьких практик Алена Александрова, для прикладу, 

у монографії “Руйнуючи подібність: роль релігійних мотивів у сучасному 

мистецтві” стверджує, що мистецтво та релігія є соціальними явищами. 

Сприйняття релігійних творів як предметів церковного інтер’єру та наділення їх 

“сакральною значущістю” з’явилося порівняно недавно. “Перед тим, як стати 

мистецтвом, релігійні зображення мали виразну публічну значущість та силу”, – 

констатує дослідниця [272, с. 4]. У різний час сприйняття та інтерпретація 

сакральних зображень були різними. Секуляризація мистецтва, на яку так часто 

вказують окремі критики, не може вважатися відступом мистецтва від релігії, 
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оскільки обидва терміни виникли в період Просвітництва, коли релігія ставала 

приватною справою.  

Викладена думка є доповненням ідей американського теоретика мистецтва 

Девіда Морґана, який визначення понять “мистецтво” та “релігія” пов’язує 

з формуванням націй і національних держав, які, у свою чергу, приходили на 

зміну імперіям, монархіям і династіям. У цьому зв’язку важливу роль відігравали 

музеї, які змінювали уявлення про матеріальні цінності. Те, що колись було 

власністю королівських сімей чи заможних верств населення, завдяки музеям 

ставало надбанням нації. Експоновані в музеях артефакти почали репрезентувати 

“національну пам’ять” і “людські досягнення”. Мистецтво і релігія на цьому тлі 

починають усвідомлюватися як вираження “національного духа”. У своїх 

роздумах про національні рухи Девід Морґан посилається на відоме визначення 

націоналізму як “уявної спільноти”, яке запропонував американський соціолог 

Бенедикт Андерсон. Виходячи із цього, Девід Морґан зауважує, що поняття 

“мистецтво” та “релігія” також походять з “націоналістичної уяви” та 

інтерпретуються як різні прояви культурної діяльності. Таким чином мистецтво та 

релігія “стають суверенним засобом вираження сутності нації, народу 

і починають відігравати важливу роль у забезпеченні державності”  308, с. 27].  

Іншим важливим аспектом романтичного світогляду було, на думку Девіда 

Морґана, формування теорії мистецтва. Від кінця ХІХ ст. художники, які у своїй 

творчості зверталися до релігійної тематики, все частіше знаходили опору в цій 

теорії та все рідше – у християнському догматизмі. Це, зокрема, простежується 

у тому, що митці поступово віддаляються від інституційного церковного 

мистецтва. Навіть ті художники, які продовжують працювати для церкви, 

поступово дистанціюються від ролі, яку в церкві виконує священник: їхнє 

мистецтво все менше нагадує проповідь (як у Середньовіччі), натомість воно все 

більше претендує на роль пророцтва [308]. 

Якщо під таким кутом розглядати сучасну традицію іконопису, 

то правдоподібно, що ця традиція не завершується з падінням Візантійської 
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імперії, початком епохи Відродження, впливами класицизму чи 

постмодерністським світосприйняттям. Ця традиція помітно зберігає значний 

вплив у східнохристиянських церквах і сьогодні.  

 

2.2 Художники-іконописці Галичини та національно-культурний дискурс 

іконопису. 

Від кінця ХІХ ст. українські теоретики і практики сакрального мистецтва 

переконані у потребі повернення до давніх традицій іконопису. В історіографії ця 

необхідність обґрунтована втратою в церковному малярстві попередніх віків 

культового сенсу, а точніше – секулярним характером класичного та академічного 

живопису. Останній домінував в українських храмах від другої половини ХVIII 

ст. Коли науковці або митці говорять про перспективи іконопису, то мають на 

увазі художні ідеали, що були притаманні сакральній творчості до вказаного 

періоду. Найчастіше вони апелюють до вцілілих культових артефактів, що 

репрезентують мистецтво Середньовіччя, рідше – до іконопису бароко. Більшість 

з них упевнені, що повернення до давніх традицій церковного образотворення 

неодмінно гарантує йому духовно-естетичну реабілітацію. “Вороття до джерел” – 

ідея, яка в християнській естетиці ХХ ст. набула магічного значення, а в контексті 

реґіону дослідження ця ідея отримала конкретне спрямування – візантійська 

традиція іконопису. 

Сьогодні відомо багато іконописних творів, виконаних протягом останнього 

століття. У них без особливого зусилля можна помітити візантійські впливи. 

Твори Модеста Сосенка, Петра Холодного, Михайла Бойчука, Василя Дядинюка, 

Михайла Осінчука, Миколи Бідняка, Карла Звіринського, Любомира Медведя, 

Романа Василика, Костя Марковича, Святослава Владики, Любові Яцків та ін. 

свідчать про вплив середньовічної естетики на українське сакральне мистецтво 

минулого століття і сьогодення. Проте нам ще небагато відомо про ідеї, які 
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формували й продовжують формувати характер сакральної творчості цих та 

багатьох інших митців.  

Якщо між різними теоретиками і є порозуміння щодо розвитку сакрального 

малярства в Галичині, то воно, як правило, опирається на національний ґрунт. 

Існує очевидна політична активність релігійного та наукового середовища 

в питаннях церковного малярства. Як правило, питання розвитку іконопису 

в досліджуваний період розглядається у контексті формування національної, 

культурної та релігійної ідентичності українців.  

Уперше проблема національних традицій релігійного мистецтва була 

сформульована ще наприкінці ХІХ ст. Вона часто пов’язувалася з необхідністю 

повернення до давніх традицій архітектури та малярства. З естетичної точки зору 

це була реакція на класицистичні та академічні форми, які на той час домінували 

відповідно в храмовому будівництві та малярстві Галичини. Водночас, це була 

пересторога перед іноземними митцями та непрофесійними малярами 

в оформленні культових споруд українців. Практично до середини минулого 

століття проблема християнського мистецтва в Галичині дебатувалась у контексті 

очищення від латинських впливів, повернення до минулих традицій і до 

оновлення церковної творчості. Одначе були й противники такої ідеї, які вважали, 

що, навпаки, – слід зближуватися з латинськими літургійними практиками та 

мистецтвом. Чільним представником такого підходу був Станіславський єпископ 

греко-католицької церкви Григорій Хомишин, а рупором цих ідей – газета “Нова 

зоря”. Одностайними обидві партії були в тому, що церковне мистецтво українців 

Галичини потребує оновлення. 

Каталізаторами всіх дискусій щодо традицій церковного мистецтва 

напередодні були музейні інституції і, зокрема, Ставропігійський інститут 

у Львові. Тут від другої половини ХІХ ст. активно здійснювалося вивчення та 

реставрація давнього українського мистецтва. Завдяки діяльності професора 

Ізидора Шараневича та священника Антонія Петрушевича вивчення 

давньоруської історії, релігієзнавства, лінгвістики, джерелознавства, археології, 
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етнографії було активним і цілеспрямованим. Пріоритетними були також 

колекціонування, збереження та реставрація матеріальних пам’яток релігійної 

культури [91, с. 9]. Від вересня 1888 р. по лютий 1889 р. у Ставропігійському 

інституті відбулася масштабна археологічно-біографічна виставка. На ній були 

представлені сакральні артефакти: 45 ікон (переважно XVII – XVIII ст.), ручні 

хрести, плащаниці, фелони, єпитрахилі, воздухи, срібні, золочені чаші, 

кадильниці тощо [125, с. 605–613]. На основі цієї виставки був заснований 

перший у Галичині український музей. 

Чи не вперше питання повернення до витоків східнохристиянської традиції 

церковного малярства порушив Корнило Устиянович у статті “Дещо о нашій 

живописі церковній” 1888 р. З приводу сучасного йому церковного малярства він 

писав: “Благородні форми попадають в забуття, традиція схожості образів 

з угодниками Божими відмирає, старий візантинізм витісняють карикатурні взірці 

західних шкіл, а з того хаосу грозить нашому церковному живопису через брак 

незламних ідеалів цілковитий нігілізм” [231, с. 1]. Висновком, якого доходить 

митець у цій статті, є констатація необхідності повернути в українські храми 

колишні традиції сакрального малярства. 

Проте не всі художники того часу одностайно підтримували ідею 

повернення до візантійських традицій церковного малярства. Юліан Панькевич, 

для прикладу, досить критично висловлювався з приводу візантійської спадщини. 

“…[Я]кщо наша церква є “нашою”, якщо вона через життя народу переродилася, 

стала народною, руською, – то що ж спільного вона може мати з візантинізмом, 

окрім того, що руїни візантинізму стикаються з фундаментом руської церкви?...” 

[162]. Тому розвиток церковного малярства, на думку художника, не повинен 

відбуватися в руслі відмерлих традицій, натомість, цей розвиток повинен бути 

висловом “душі народної”. А це, за його визначенням, зблизило б церковне 

мистецтво з досягненнями західноєвропейського мистецтва, зокрема, 

з мистецтвом італійського ренесансу. 
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Поштовх до дискусії щодо національних традицій храмового живопису та 

архітектури дали художники та архітектори Василь Нагірний, Юліан Панькевич, 

Іван Труш, Корнило Устиянович та ін. Їхні зусилля увінчалися заснуванням 

першої в Галичині мистецької організації українців – Товариства для розвою 

руської штуки (1889 р.). У статуті Товариства зазначалось, що воно, окрім іншого, 

покликане “дбати про розвій руської штуки взагалі, а особливо малярства як 

церковного, так і світського” [198, с.1]. Товариство діяло у Львові та виконувало 

на замовлення іконостаси, вівтарі, хоругви, плащаниці та інші церковні предмети. 

Товариство для розвою руської штуки було підвалиною формування нових 

традицій українського церковного малярства. Саме ця організація оформила 

низку церков у Галичині, проте відомостей про ці храми є обмаль. Дослідники 

вказують лише на окремі ікони та фрагменти розписів у храмах Галичини [44, 

с. 164–173]. 

Окрім розвитку церковного мистецтва, діяльність “Товариства” передбачала 

також організацію виставок для популяризації українського мистецтва загалом. 

Такі виставки були організовані 1898-го, 1900-го та 1903 років, у них брали 

активну участь тогочасні галицькі митці. І хоча діяльність цієї організації не була 

довготривалою, однак свідчила про виважене й прагматичне ставлення до 

розвитку іконопису серед провідних галицьких митців. Найповніше сакральне 

мистецтво було представлене на другій виставці Товариства творами Теофіла 

Копистинського, Юліана Панькевича, Антіна Пилиховського, Ярослава Пстрака, 

Олекси Скрутка, Корнила Устияновича. Окрім названих художників, у цих 

виставках брали участь й інші живописці, що працювали в галузі церковного 

малярства – Осип Курилас, Антін Манастирський, Теофіл Терлецький, Степан 

Томасевич [111, с. 34–35]. З утворення “Товариства” фактично розпочинається 

нова сторінка розвитку іконопису в реґіоні. Про цей період мистецтвознавець 

Олесь Нога висловлюється, як про “приклад активної взаємодії народного 

мистецтва з церковним ритуалом” [148, с. 284]. 
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Окрім цього, від початку ХХ ст. у Галичині діяли й інші ремісничі 

товариства, що спеціалізувалися на церковному убранстві (металопластика, 

вишивка, дереворізьба, малярство тощо) і активно вносили в сакральні твори 

національну орнаментику. Серед таких варто згадати товариство “Достава” (1905-

1942 рр.), яке діяло у Станіславі та Перемишлі, а також “Ризниця” (1893-1939 рр.) 

з філіями у Львові, Самборі, Перемишлі та Станіславі [44, с. 173–174]. Вагомий 

внесок у розвиток іконопису в Галичині зробила родина Богданських, 

представники якої кілька поколінь працювали над оформленням церковних 

інтер’єрів у Перемишльських передгір’ях від 1830 по 1946 рр. Іконописна 

творчість цієї родини почалась з Риботицького іконописного осередку та 

поширилася на території Західної і частково Східної Галичини [316, c. 28-29]. 

У 1920-х рр. в Перемишлі також з’явилась іконописна майстерня “Відродження”, 

яку організував інтернований полковник армії УНР Борис Палій-Неїло. У цю 

групу художників входили Дмитро Гонта (Прасіцький), Павло Запорізький, Павло 

Ковжун, Юрій Крих та ін. Церковне малярство цієї групи мало ремісничий 

характер, а релігійні композиції були здебільшого копіями розписів Віктора 

Васнєцова, Івана Їжакевича, Михайла Нестерова, Гебхарда Фугеля та ін.  [268, 

с. 67–68]. 

Міжвоєнний період для Львова і загалом для Галичини був сприятливим 

для конструювання ідей, пов’язаних з національним мистецтвом. Ці ідеї часто 

опиралися на теоретичний дискурс модерного мистецтва, який у давніх формах 

знаходив своє обґрунтування. Апологети нових принципів у церковному 

малярстві намагалися концептуалізувати його відповідно до модерністських ідей. 

Ті митці, які працювали в царині іконопису, брали також активну участь 

у культурних процесах Галичини. Вони часто були ініціаторами створення різних 

мистецьких угруповань. Так, до створення Гуртка діячів українського мистецтва 

(1922-1931 рр.) були причетні Петро Холодний (голова), Павло Ковжун (секретар) 

та Михайло Осінчук – знакові фігури для релігійного мистецтва реґіону. Метою 

створення цього товариства було об’єднання творчих сил українців під гаслом 
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національного мистецтва. За час свого існування ГДУМ організував чотири 

виставки. Християнська тематика на них широко не була представлена. Проте 

інтелектуальна атмосфера цього об’єднання сприяла утвердженню національних 

завдань мистецтва та й іконопису загалом. Петро Холодний 1930 р. писатиме: 

“Тепер, в часи політичного відродження нації, в часи, коли західне мистецтво вже 

не має також експансії і само шукає крови для дальшого розвитку й охоче бере 

її зі Сходу – ми, властиво, не маємо іншого кращого виходу, як іти дорогою, 

по якій вже йшли раніше” [240, с. 331]. 

 Згодом ГДУМ влився в новостворену мистецьку організацію – Асоціацію 

незалежних українських митців (1931-1939 рр.), у статуті якої заявлено: 

“…мистецтво – це далека від політики і найніжніша ділянка національнотворчої 

праці […] АНУМ заступає у нас сучасне мистецтво і його досягнення, поборюючи 

старі пережиті форми мистецтва…” [112, с. 13]. У середовищі цієї організації 

національні уявлення про мистецтво були тісно переплетені з проблемами 

європейського модернізму, а питання релігійної творчості інтегровані 

в загальномистецький рух. Діяльність АНУМ була спрямована на утвердження 

і розвиток модерного мистецтва, у тому числі й релігійної його складової, а також 

організацію виставок, видавничу діяльність, виховання творчої молоді тощо. 

В різний час членами асоціації та учасниками виставок були художники, які свою 

творчість поєднували із сакральним мистецтвом. Серед них варто згадати Юліана 

Буцманюка, Святослава Гординського, Марію Дольницьку, Павла Ковжуна, 

Володимира Лукавецького, Ярославу Музику, Михайла Осінчука, Василя 

Перебийноса, Осипа Сорохтея, Петра Холодного (молодшого) та ін. Так, один із 

засновників АНУМ Михайло Осінчук у статті “Сучасне церковне мистецтво” 

пише: “Церковне мистецтво, як одна з визначних ділянок загального мистецтва, 

не може лишатись позаду. Мусить також шукати нових, згідних з духом часу 

форм вислову для своїх незмінних і незалежних від часу релігійних понять” [157, 

с. 5]. Такий підхід до церковного мистецтва свідчить про те, що творці модерного 

іконопису бачили його розвиток невіддільно від мистецьких процесів загалом. 
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Окрім цього, діяльність художників-іконописців, які були пов’язані 

з мистецькими об’єднаннями, сприяла утвердженню нового уявлення про статус 

“церковного маляра”. Це позначилось на тому, що цей статус значно зріс. Як 

зауважує із цього приводу Святослав Гординський, на зламі позаминулого 

і минулого століття художники, які працювали для потреб церковних громад 

краю, ставилися до своєї праці по-ремісницьки, а отже, не цікавилися 

мистецькими проблемами. Термін “церковний маляр” у той час мав негативну 

конотацію і ним, як правило, таврували посередніх живописців, а також тих, хто 

шукав у цій сфері матеріального зиску [55, с. 447]. Але оскільки в міжвоєнний 

період мистецтво ікони стало предметом мистецтвознавчого дискурсу, 

а іконописні форми модерністи запозичили в художніх практиках, мистецтво 

ікони було піднесено до статусу “елітарного” в Галичині.  

Зближення модерного мистецтва і християнського світогляду в міжвоєнний 

період у Галичині було помітним для багатьох теоретиків художньої творчості. 

Так, мистецтвознавець Володимир Залозецький вважав, що таке зближення 

продиктоване “духом часу” і свідчить про звільнення мистецтва з-під 

матеріалістичного світогляду ХІХ ст. Нове релігійне мистецтво в Європі, на його 

думку, постало на ґрунті діалогу з минулими традиціями, найперше 

середньовічними, а також бароковими. Це, у свою чергу, породило новий 

ідеалізм, в якому помітний нахил до простих форм, акцент на глибоких 

внутрішніх переживаннях, безпосередності образів тощо. І тут відчутний прямий 

зв’язок з ідеями і завданнями багатьох практиків модерного мистецтва. 

Закономірним у цьому контексті є висновок Володимира Залозецького, що 

українське церковне мистецтво повинно опертись на візантійську основу, 

переосмислити її виражальні принципи і сформувати нову програму храму [77, 

с. 3–4].  

Питання національного стилю в мистецтві порушували також і в київському 

та харківському художніх осередках. Однак тут ідею національних витоків 

мистецтва зрідка пов’язували з візантійськими традиціями. В них бачили 
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рудименти церковності (а отже, консервативності), які жодним чином не 

сприяють художньому прогресу. Цю позицію з мінімальними відмінностями 

(залежно від контексту) займали провідні аванґардисти та теоретики мистецтва 

Іван Врона, Казимир Малевич, Анатолій Петрицький та ін. [256, с. 219–244]. 

Противагою негативному сприйняттю візантійської художньої спадщини 

в модерному мистецтві була діяльність майстерні ікони і фрески (згодом 

“майстерня монументального мистецтва”) Михайла Бойчука в новозаснованій 

Українській Академії Мистецтв у Києві. Однак від 1930-х років у радянській 

Україні проблема творчості в “національному стилі” уже не обговорювалась, 

оскільки художня політика була спрямована на денаціоналізацію. 

Отже, формування модерної традиції іконопису в Галичині в першій 

половині ХХ ст. знаходило опору в трьох інституціях: греко-католицькій церкві, 

музейних установах і мистецьких організаціях. Для греко-католицької церкви 

питання іконописної традиції було питанням обрядовим. У музейних установах ця 

традиція розкривала збережену “пам’ять про минуле”. Натомість мистецькі 

організації гуртували митців, які сповідували ідею творення національного 

мистецтва і для яких іконописна традиція була важливою її складовою. Завдяки 

цим інституціям у Галичині розпочалася дискусія про витоки традицій 

сакрального мистецтва, а також введення іконопису в дискурс модерного 

мистецтва.  

Концептуальне осмислення візантійської спадщини в українській культурі 

ініціював на початку ХХ ст. греко-католицький митрополит Андрей Шептицький. 

Цьому ієрархові належить обґрунтування концепції, відповідно до якої 

середньовічні традиції іконопису вважатимуться більш значущими для культових 

потреб українців. Ідеї митрополита вплинули на зміну художньо-образної 

структури сакральних творів. Не приймаючи панівного академізму в церковному 

малярстві, митрополит знаходить йому альтернативу в давній іконі. Ікона, за його 

переконанням, здатна промовити “до наших душ бесідою, якої ми від новочасних 

митців не чули” [255, с. 448]. У цьому зв’язку ієрарх убачає чималу втрату 
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в церковному малярстві орієнтації на візантійську традицію іконопису. Це 

відбулося через вплив академічного малярства. Але при цьому митрополит був 

переконаний, що церковне мистецтво може і повинно повернутися до своїх 

візантійських джерел, в одній зі своїх промов наголошуватиме: “Ще 

кільканадцять літ тому назад учений світ кваліфікував 1000-літню історію Візантії 

як ряд двірських інтриг і неплідних богословських диспут… Тепер перед очима 

європейської науки постає новий незнаний досі світ високої культури” [252, 

с. 17]. Погляди Андрея Шептицького на візантійську культурну спадщину 

перегукувалися з тогочасним загальноєвропейським дискурсом. У промові під час 

церемонії відкриття Національного музею у Львові митрополит наголошував, що 

“…всі народи, які пробудилися до історичного життя під впливом Візантії, 

вважають історію тієї могучої держави і високої культури за частину своєї власної 

історії і з інтересом стежать за тим могучим науковим рухом, який звернув увагу 

цілого ученого світу на візантійський  світ…” [252, с. 25]. Майбуття сакральної 

творчості ієрарх бачив у поверненні до культурних джерел, які беруть свій 

початок з часу прийняття християнства на Русі, тобто у візантійській художній 

спадщині. 

Інтерпретація візантійської спадщини в середовищі греко-католицької 

церкви  мала свої окреслені межі. Теоретично це обґрунтував Йосип Сліпий 

у доповіді “Візантинізм як форма культури”. Термін “візантизм”, або 

“візантинізм” часто вживають релігійні та окремі світські автори для позначення 

культурної та політичної спадщини Візантійської імперії. Про це, зокрема, 

детальніше йтиметься в третьому розділі цієї роботи. Тут варто зауважити, що для 

Йосипа Сліпого, як він сам із цього приводу висловився, “візантинізм… не 

означає національності і не є етнографічним поняттям, а лише поняттям 

культури” [194, с. 108]. В адаптації візантійської культурної спадщини до потреб 

сучасної культури Йосип Сліпий бачив подальшу місію греко-католицької 

церкви. Як і Андрей Шептицький, він вважає, що тисячолітні культурні здобутки 

східного християнства треба не лише зберігати, а й примножувати. Це, на думку 
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Йосипа Сліпого, в інтересах і католицької церкви, і церков сходу. Він висновує, 

що візантійський обряд не протистоїть, а доповнює християнську традицію 

католицької церкви. Візантійська ідентичність українців греко-католиків, у його 

розумінні, випливає із сутності Берестейської Унії і, отже, покликана збагатити 

й урізноманітнити західне християнство. “Чим Рим був для Заходу і німців, – 

пише теоретик, – тим Візантія була для Сходу і слов’ян. Вищість візантійської 

культури звернула на себе увагу не лише слов’ян, які культурно стояли нижче, але 

й норманів-скандинавів, для яких Візантія стала подібним притягуючим 

осередком, як Рим для німців” [194, с. 121]. 

З іншого боку, концепція візантійських основ української культури 

у викладі Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого була в першій половині ХХ ст. 

доволі дискусійною. Полеміка щодо переваг чи недоліків східного християнства 

порушувалася в дихотомії “візантинізм-латинство” [163, с. 403–414]. 

У середовищі греко-католицької інтелігенції вона мала і активних прибічників, 

і противників. Серед духовенства, що орієнтувалося на традиції західного 

християнства, був Станіславський єпископ Григорій Хомишин і Перемиський 

єпископ Йосафат Коциловський. Вони вважали, що необхідно зберегти місцевий 

характер греко-католицького обряду. Будь-яке обрядове новаторство 

(в літургійному одязі, церковній іконографії, співі та архітектурі) повинно 

відбуватись еволюційно, без різких змін [207, с. 99]. Для цих ієрархів поняття 

“візантизму” мало негативну конотацію і вважалося сумою культурних 

пережитків, ностальгією за Візантією та проявом москвофільства. Натомість 

майбутнє греко-католицької церкви та українського народу ці ієрархи пов’язували 

з римським престолом [73, с. 32–34]. Зокрема, єпископ Григорій Хомишин 

у “візантизмі” бачив дух фарисейства, забарвлений інтригами та лицемірством. 

Цей дух спричинив падіння візантійського цісарства і російської імперії. 

Українські землі, перейнявши християнство у візантійців, у інтерпретації цього 

ієрарха, потрапили в “залежність від візантійських впливів, а тим самим 

досвідчують на собі судьбу Сходу“ [241, с. 2]. Сьогодні історики церкви 
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сходяться на тому, що в Галичині таким чином утвердилася два культурні 

напрямки – орієнтальний та окцидентальний, які репрезентують різні підходи до 

релігійного та історичного процесу. 

Проте існування дихотомії “візантизм-латинство” не завжди 

протиставлялось в інтелектуальному середовищі. Ця дихотомія отримувала також 

і позитивну інтерпретацію. Зокрема, перетин двох християнських традицій на 

українських землях окремі вчені трактували як вагомий чинник формування 

самобутньої української ідентичності. Цю позицію, наприклад, відстоювали 

ідеолог українського консерватизму, мислитель В’ячеслав Липинський [127], 

історик Михайло Грушевський [60], мистецтвознавець Володимир Залозецький 

[75] та ін. Вони надавали вагомого значення впливу західних культурних процесів 

на українських землях, але при цьому не применшували візантійських основ 

національної культури, які домінували тут від часу прийняття християнства. Так, 

у контексті дискусії “візантизм-латинство” було синтезовано ідею про існування 

в українській культурі двох культурних осей – східної візантійської та західної. 

Перша сполучала її з середземноморсько-античною культурою, репрезентантом 

якої в середньовічній добі була Візантія. Друга поєднувала українські землі зі 

здобутками західної культури. “Довкола цих двох осей, – вважає Володимир 

Залозецький, – кружляють всі найважніші проблеми українського мистецтва, коли 

будемо на них дивитись з історичної перспективи” [75, с. 51]. Наслідком перетину 

цих осей була диференціація основ візантійської культури під подихом 

окциденту. Ця диференціація, за визначенням ученого, має для історії України 

універсально-історичне значення: у ній полягає відмінність українців від інших 

східноєвропейських народів (зокрема, від росіян). Володимир Залозецький 

наголошує, що “народження України як історично-індивідуальної одиниці 

залежало левовою часткою від того процесу диференціації як на полі духовно-

культурнім, так і соціально-політичнім” [75, с. 52]. Поєднання культурних 

вартостей Заходу і Сходу, на думку цього дослідника, відіграло важливішу роль 
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у становленні української нації, аніж мовні, етнографічні та антропологічні 

фактори. 

Концепція культурного пограниччя українців між Сходом і Заходом була 

для багатьох істориків визначальною. З незначними відмінностями цю ідею 

систематично відстоювали Ярослав Грицак [59], архієпископ Ігор Ісіченко [88], 

Іван Лисяк-Рудницький [128], Оксана Пахльовська [164] Ігор Шевченко [250] 

та ін. Ось як із цього приводу висловлюється Оксана Пахльовська: “Межа – це 

також і вибір. Приналежність до цивілізаційного кола не означає обірвати зв’язки 

з одним цивілізаційним колом задля іншого. Означає навпаки – їх поглибити, 

артикулювати, диверсифікувати, зробити раціональними і організованими згідно 

з параметрами сучасного моменту” [164]. 

Європейський художній процес початку ХХ ст. загалом сприяв 

утвердженню цих ідей. Панівний у мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. стиль 

сецесії, як і середньовічний іконопис, опирався на лінійність і декоративізм, 

простоту та виразність форм, локальність кольору тощо. Таким чином 

у художньо-образному плані іконопис мав багато спільного з тогочасним 

малярством. І тому формальні принципи мистецтва сецесії мали своє 

відображення в багатьох релігійних творах. Серед митців, які слідували цій 

стратегії, дослідники виділяють Модеста Сосенка, за яким закріплений авторитет 

основоположника модерного іконопису в Галичині. Але, окрім нього, треба 

згадати про подібний творчий досвід й інших живописців – Юліана Буцманюка, 

Дем’яна Горняткевича, Олени Кульчицької, а також польських художників 

Юліана Макаревича, Казимира Сіхульського, Владислава Яроцького та ін.  

Іконописна традиція в межах мистецтва сецесії сприяла подальшим змінам 

у релігійній творчості. Характерною рисою цих змін стала увага до 

середньовічної культури. Ще від кінця ХІХ ст. до візантійських, руських 

і романських традицій церковного будівництва в Галичині звертались архітектори 

Юліан Захарієвич, Едгар Ковач, Василь Нагірний, фірма Івана Левинського та ін. 

Поступово в мистецькому середовищі формувалось уявлення про універсальність 
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середньовічних традицій у контексті новочасного релігійного мистецтва [148, 

с. 278–279].  

У другому десятилітті ХХ ст. питання релігійного мистецтва отримало 

виразніші інтелектуальні обґрунтування. В цей час середньовічний іконопис 

почав інтерпретуватись багатьма теоретиками в контексті національних витоків 

живописної традиції. Таким чином візантійський іконопис почав не лише 

задовольняти культові потреби греко-католиків, а й впливати на розбудову 

національної парадигми мистецтва. Завдання, якими переймалися художники 

іконописці, часто перетиналися із викликами модерного мистецтва. Чимало 

художників у своїх теоретичних працях і маніфестах прагнули не лише окреслити 

власне уявлення про мистецтво, а й науково обґрунтувати його у світлі мистецтва 

ікони. Це простежується у концепціях художників східнослов’янського ареалу. 

Саме в цьому контексті зародилася нова художня течія – неовізантизм, 

репрезентована творчістю Михайла Бойчука, а також його однодумців учнів. 

Серед митців школи Михайла Бойчука привертають увагу особистості, які 

в різний спосіб долучилися до іконописної творчості: Софія Бодуен де Куртене, 

Микола Касперович, Охрім Кравченко, Ярослава Музика, Софія Налепинська-

Бойчук, Євген Сагайдачний та ін. [103]. Окрім цього, формально живописні 

прийоми іконопису використовували митці, які переслідували ідею творення 

національного стилю (Г. Нарбут, П. Холодний), а також ці прийоми лягли 

в основу експериментів з художньою формою та кольором практиків аванґарду 

(О. Архипенко, Д. Бурлюк, О. Екстер, В. Татлін та ін.). Як слушно відзначає 

Олександр Федорук, звернення до мистецтва ікони, до традицій народного 

мистецтва, “служили важливим чинником колоризму авангардистів України” 

[233, с. 16]. 

Активний етап розвитку сакрального мистецтва в Галичині припадає на 

період між двома світовими війнами. Неовізантизм, хоча й отримав підтримку 

певних церковних кіл, усе ж не став домінантним напрямком у храмовому 

мистецтві. Важливу роль у становленні нових традицій релігійного малярства 
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відіграли різні за художньо-естетичною орієнтацією художники: Володимир 

Іванюх, Олена Кульчицька, Андрій Наконечний, Олекса Новаківський, Михайло 

Осінчук, Осип Сорохтей, Микола Федюк та ін. Не всі перелічені художники 

працювали для храмів, але християнська сакральна тематика, зокрема іконопис, 

виразно вплинула на їхню творчість.  

Окрема роль у сакральному малярстві Галичини відведена митцям 

Центральної та Східної України. Поразка 1920 р. УНР і встановлення радянської 

влади по лівому березі Збруча змусило багатьох діячів культури та мистецтва 

емігрувати в Галичину. Раніше уже згадувалося про діяльність іконописної 

майстерні “Відродження” у Перемишлі, до якої долучились емігранти з “Великої 

України”. Окрім них, у другому десятилітті минулого століття в Галичині та, 

зокрема, у Львові свою творчу діяльність розпочинають Василь Дядинюк, Павло 

Ковжун, Юрій Магалевський, Василь Крижанівський, Леонід Перфецький, 

Олекса Харків, Петро Холодний, дещо пізніше – Михайло Дмитренко та ін. 

Вони активно долучилися до культурно-мистецького життя Галичини і, зокрема, 

у сфері сакрального малярства.  

Міжвоєнний період характеризується активізацією культурно-мистецького 

життя в Галичині. У мистецькому середовищі часто дебатуються проблеми 

взаємин національної творчості в контексті європейських художніх процесів. 

Важливу роль у культурному просторі Львова починають відігравати мистецькі 

угрупування ГДУМ, АНУМ, Артес та ін. Ці об’єднання активно взаємодіють 

з європейськими творчими середовищами, що сприяє інтелектуальному 

і художньому клімату міста та реґіону. Варто підкреслити, що в організації цих 

угруповань беруть активну участь і художники, які працювали для потреб 

церковних громад краю. Таким чином, церковне мистецтво перебуває 

в безпосередньому контакті з естетичними стратегіями модерних мистецьких 

течій.  

Характерно, що європейський модернізм та візантійський іконопис 

в минулому столітті мали точки дотику. Проте візуальна подібність між іконами 
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і творами окремих модерністів часто піддавалась критиці. У своїй статті 

“Модерізм і візантинізм” (1936 р.) мистецтвознавець Володимир Залозецький 

критикує деяких українських модерністів, які звертаються до візантійського 

іконопису, за надміру інтелектуалізацію ікони. На його думку візантійська 

пластика іконопису не може використовуватись задля не релігійних цілей. 

“Правдиве” відродження візантійської традиції іконопису не може відбуватися 

“з розпаленим умом, але серцем холодним як лід” [76, c. 5]. Навпаки, тут потрібна 

особлива посвята, так як мистецтво іконопису проникнуте “релігійно-

метафізичним змістом”, а твори модерністів “вічно ферментуючим 

експериментуванням” [76, c. 5].  

1927 року за ініціативи Андрея Шептицького іконописне малярство 

відновлюється в монастирському середовищі. В Святойоанівській лаврі 

Студійського уставу у Львові ієрарх засновує іконописну школу [66, с. 7]. 

Організацією іконописної школи займався молодший брат митрополита – ігумен 

монахів-студитів отець Климентій Шептицький. Для викладання в цій школі було 

запрошено художника Михайла Осінчука, який розробив і організував 

навчальний процес. Першими учнями іконописної школи були схимонах Висаріон 

(Василь Лепкий), монахи Філотей Коць і Анатоль Яблонський. Через два роки 

в іконописній школі монахів-студитів змінюється викладач – ним стає Василь 

Дядинюк. Як і його попередник, він розробляє власну програму навчання 

іконописного малярства. До названих учнів під керівництвом нового вчителя 

приєднались отець Олександр, схимонах Гелазій (Григорій Семенюк), монахи 

Йосиф (Ювеналій) Мокрицький, Михайло Висоцький, Мар’ян Пигель, Іван 

Савицький. Іконописна школа мала угоду з отцем Климентієм Шептицьким до 

1933 року. Цим роком закінчуються записи про школу в літописі монастиря 

св. Йосафата. Подальша доля цієї школи пов’язана зі Святоуспенською Унівською 

лаврою. Згодом її знову було перенесено до Львова в новий корпус, збудований 

на вул. Петра Скарги 2-б (сьогодні вул. Є. Озаркевича), де також розташувалась 

бібліотека іконописної школи та бібліотека “Студіон” [38, с. 53–55].  
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У першій половині ХХ ст. в мистецькому середовищі утвердилася думка 

про унікальність середньовічного галицького іконопису.  Цю унікальність бачили 

в демократичному характері ікон, які не вписувались у канонічні рамки. Ця 

реґіональна особливість розумілась як питомо українська і протиставлялась 

іншим національним традиціям. “На стародавніх галицьких іконах я знайшов живі 

типи, – писав український художник і письменник Василь Масютин 1935 р., – 

безсумнівно наші українські обличчя, які кожен з нас зустрічає щоденно, та які 

бачить у дзеркалі” [134, с. 4]. Характер українських ікон автор протиставляє 

російським, які, на його думку, є байдужими до психології людини та 

схематичними в трактуванні образу святих. Тому повернення до давньої ікони 

розумілось у Галичині як повернення до релігійних і національних коренів. Із 

цього приводу Микола Федюк писав, що провідні художники-іконописці 

Галичини в першому тридцятилітті минулого століття зуміли поєднати релігійно-

обрядові принципи ікони з національними. І в цьому сенсі “поворот до 

минувшини українського народу, – на думку художника, – то поворот до його 

психіки” [235, с. 3].  

Після радянської окупації Галичини 1944 р. і ліквідації греко-католицької 

церкви 1946 р. розвиток іконопису тут практично припиняється. Ікону в цей час 

перестають розглядати в її сакральному значенні. Дослідження іконопису 

здійснювались у контексті матеріальної спадщини минулих віків. Адекватним 

визначенням іконопису цього часу став термін “середньовічний живопис”, який 

вказував на минуле цієї традиції. Однак виокремлення в давньому українському 

іконописі побутових і національних елементів зберегли та підсилили вітчизняні 

мистецтвознавці. Зокрема, у такому контексті іконопис інтерпретуватимуть 

мистецтвознавці Віра Свєнціцька [183], Павло Жолтовський [74] та ін. Ідеї цих 

авторів активно впливатимуть на розвиток теорії і практики іконопису періоду 

незалежності, про що детальніше йтиметься в четвертому розділі цієї роботи. 

У радянський час питання розвитку сакрального мистецтва взагалі не 

порушувалось, тому що не вписувалося в панівну ідеологію. Таким чином від 
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1946-го по 1989 р. триває ізоляція від будь-яких проявів не лише іконопису, 

а й теоретизування сакрального мистецтва. Тому в цей час багато українських 

художників і теоретиків мистецтва змушені були податись у “внутрішню 

еміграцію”, а дехто назавжди покинув Україну. Проте традиція церковного 

малярства продовжувала існувати і в умовах ізоляції. На сьогодні зарано робити 

поспішний висновок про те, що атеїстична пропаґанда, а також переслідування та 

репресії радянської влади унеможливили існування сакрального малярства. Це 

буде необ’єктивно щодо тих небагатьох художників, реставраторів та істориків 

сакрального мистецтва, які зберігали іконописну традицію. У цьому контексті 

слід згадати митців, які в умовах підпілля зберегли та творчо продовжили 

іконописну традицію і працювали для галицьких церков, зокрема, Сергія Борейка, 

Романа Василика, Карла Звіринського, Михайла Зорія, Дениса Іванцева, Зеновія 

Кецала, Степана Коропчака, Охріма Кравченка, Миколу Кристопчука, 

Володимира Островського, Володимира Патика, Петра Марковича, Любомира 

Медвідя, Володимира Ярему та ін.  

У цей несприятливий для релігійного мистецтва час іконопис активно 

розвивався в українській діаспорі (переважно в Північній Америці та Західній 

Європі). Багато церковних художників української діаспори були вихідцями 

з Галичини або пов’язані із цим мистецьким середовищем: Теодор-Богдан Баран, 

Святослав Гординський, Яків Гніздовський Христина Дохват, Михайло 

Дмитренко, Мирон Левицький, Омелян Мазурик, Ювеналій Мокрицький, Єжи 

Новосельський, Михайло Осінчук, Петро Холодний (молодший), Рафаїл Хомин та 

ін. Досвід церковного малярства першої половини XX ст. у Галичині став 

визначальним у розвитку українського сакрального мистецтва у світі в другій 

половині XX ст. Із цього приводу Святослав Гординський зауважить: 

“Неовізантійське малярство, ідейні почини якого створив митрополит Андрей, 

а принцип якого оформив Михайло Бойчук, стало новим, справді модерним 

стилем, яким оформлено багато храмів на трьох континентах” [56, с. 48].  
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Опинившись у радянський період на марґінесі художніх процесів, традиція 

іконопису була заново відновлена на світанку незалежності України. За період 

незалежності сформувалася нова ґенерація художників сакрального мистецтва. 

Серед багатьох слід згадати Андрія Винничка, Іванну Крип’якевич-Димид, Андрія 

Дутку, Романа Кислого, Костянтина Марковича, Миколу Рибенчука, Василя 

Стефурака, Ростислава Студницького, Богдана Турецького, Михайла Халака, 

Степана Юзефіва та ін. 

Як і в першій половині минулого століття, розвиток іконопису в 1990-х рр. 

відбувався у контексті національно-культурного дискурсу. У цей час значну роль 

у науковому обґрунтуванні іконопису відіграли дослідники мистецтва. Вони, як 

правило, дотримуються теологічної інтерпретації іконопису, але при цьому 

суттєво розширюють сприйняття. “Ікона, – пише священник Іван Музичка, – це не 

тільки мистецька вартість, але над усе – то жива духовна цінність, яка формує 

душі, провадить і виховує нарід і його покоління…” [143, с. 8]. Ікона стає 

проєкцією історичних, національних і політичних наративів. Так, Володимир 

Овсійчук і Дмитро Крававич вказують на те, що в іконі “втілена душа народу” 

і вона фактично відображає “найважливіші історичні зміни, часи скорботи 

й невгамовність надії на Божу ласку – свободу і незалежність” [154, с. 394]. Із 

цього випливає, що новий етап розвитку іконопису повинен враховувати 

історичні аспекти та національно-культурні особливості сакральної спадщини 

українського народу. У цьому полягає легітимізація подальшого розвитку 

іконопису. 

Індивідуальність митця, його творчі інтенції також інтерпретуються у світлі 

національно-культурного дискурсу. Так, про художників-іконописців періоду 

незалежності Дмитро Степовик пише, що “[в]они знали, що основою ікони 

є богословія, а не мистецька новація, котра має підпорядкуватися духовності; як 

і митці української діаспори, митці в Україні орієнтувалися на національні 

традиції сакрального мистецтва, а не на розрекламовані візантійську та 

московську ікони; вони були свідомі того, що за нових умов самостійної України 
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й відродження національного пріоритету в культурі має бути створене нове 

ікономалярство на основі синтезу стилів; окрім таланту, вони мали досвід 

і прагнули передати його молодшим колегам, своїм учням, оскільки деякі 

з майстрів були викладачами в мистецьких навчальних закладах” [212, c. 214]. 

Тому теоретизування іконопису в Галичині та в Україні загалом у період 

незалежності є певною мірою теоретизуванням культурної приналежності, аніж 

лише візуальним вираженням віри. 

Іншою характерною особливістю дискурсу іконопису є поетичний та 

метафоричний тон її теоретиків, який простежується впродовж усього періоду 

дослідження. Багато авторів інтерпретують твори іконопису як об’єкт 

християнського світосприйняття: “образ… вічності,… неба,… глибини, за якою 

серце тужить” (митрополит А. Шептицький) [255, с. 448], “зразок майбутнього 

світлого існування” (патріарх Й. Сліпий) [194, с. 114], “втаємничення 

у потойбічний світ”  (патріарх Д. Ярема) [268, с. 24], “символи Божої правди” 

(священник І. Музичка) [144, с. 17], “передсінок неба” (К. Звіринський) [80, 

с. 252], “всеосяжний твір людських рук” (В. Овсійчук) [150, с. 7], “знак 

присутності Христа в церкві” (Р. Василик) [26, с. 117]. Ці думки суголосні тим 

візіям ікони, що протягом останнього століття отримали популярність на 

християнському Сході і Заході: “умозріння в фарбах” (Є. Трубецькой) [223], 

“богослов’я в барвах” (Л. Успенський) [230, с. 9], “уприсутнення Таїнства 

Воплочення” (папа Іван-Павло ІІ) [83, с. 23], “плід споглядання та зустрічі у вірі 

з новою Реальністю воскреслого Христа” (папа Бенедикт XVI) [317, с. 133] тощо. 

Проте, як і століття тому, візантійська традиція іконопису – це лише одна 

з кількох, які паралельно співіснують у Галичині. Реалістичне малярство, 

наприклад, не втратило своїх позицій в облаштуванні храмів і теж існує тут силою 

традиції. Мистецтвознавча критика, як правило, негативно оцінює цю традицію. 

Реалістичне малярство в науковій літературі продовжує сприйматись як напрямок 

церковного оформлення, що не відповідає національним традиціям. Понад те, 

реалістичне мистецтво не вписується в лінію розвитку мистецтва останнього 
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століття: аванґард – модернізм – постмодернізм. Як наслідок, реалізм, в уявленні 

багатьох теоретиків, – це консервативна традиція, що особливо розвивалась 

у минулому столітті при активній підтримці тоталітарних держав: Радянського 

Союзу, гітлерівської Німеччини. Ця традиція орієнтована на збереження 

“класики”. Серед представників цього консерватизму багато професійних митців, 

які працюють у художній манері попередніх століть. Доволі часто виконавський 

рівень їхніх творів є високим проте, ці твори не отримують належної 

мистецтвознавчої оцінки, бо, як правило, сприймаються як копії або симулякри 

оригіналів [21, с. 584–585]. Однак популярність цієї традиції серед церковних 

громад важко переоцінити, оскільки, як і століття тому, позиції реалістичного 

церковного малярства досить міцні. Серед представників цієї традиції варто 

згадати Богдана Балицького, Сергія Булка, Ігоря Мікулу, Миколу Гавриліва, 

Михайла Дирбавку, Ігоря Леськіва, Ігоря Орищака, Євгена Хруника та ін. Окремі 

іконописці працюють одночасно в реалістичному та візантійському напрямках, 

наприклад, Об’єднання іконописців в ім’я Святителя Кипріана митрополита 

Київського. 

В українському мистецтвознавстві увага до реалістичного релігійного 

мистецтва, як і до непрофесійного, є незначною. Домінування візантійської 

традиції в мистецтвознавчому дискурсі над іншими традиціями церковного 

мистецтва Галичини можна пояснити тим, що першу надзвичайно теоретизовано. 

Вона асоціюється з модернізмом. Окрім цього, візантійська традиція іконопису 

має значну підтримку серед теологів. Богослов’я ікони, розвиток якого припав на 

другу половину ХХ ст., є одним із чинників консервування візантійської традиції 

іконопису в храмовому мистецтві. Сьогодні богослов’я ікони вивчають студенти 

окремих навчальних закладів, а це безпосередньо впливає на формування 

церковних пріоритетів у сакральному мистецтві. Цей курс вивчається не лише 

у семінаріях, а й в Українському католицькому університеті та Львівській 

національній академії мистецтв на кафедрі сакрального мистецтва.  
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У відновленні іконописної традиції згадані навчальні заклади відіграли 

значну роль. Зокрема, релігійна тема у Львівському державному інституті 

прикладного і декоративного мистецтва (нині ЛНАМ), уперше від часу його 

заснування 1946 р., була розроблена 1988 р. [27, с. 119]. Відтоді сакральна 

тематика стала частиною навчального процесу в цьому навчальному закладі. 

1995 року професор Роман Василик розробив концепцію створення окремого 

відділу сакрального мистецтва. Ця ідея отримала схвальну підтримку вченої ради 

Львівської академії мистецтв [172].  Того самого року було відкрито спеціалізацію 

“Іконопис” на відділенні “Реставрація, консервація і зберігання творів мистецтва”, 

а 2000 р. на базі відділу сакрального мистецтва було створено уже однойменну 

кафедру [173]. Підготовку спеціалістів від заснування кафедри здійснювали 

провідні фахівці галузі: Микола Бідняк, Карло Звіринський, Володимир Овсійчук, 

Ласло Пушкаш, Володимир Патик, Кость Маркович. В ідейному спрямуванні 

навчального процесу цієї кафедри засадничими напрямками були “прийняті 

основи сакрального мистецтва княжої доби, галицьку школу іконопису XIV – 

XVI ст., а також іконописні традиції Галичини першої половини ХХ ст.” [25, с. 40 

– 42]. І хоча кафедра ще досить молода, багато її випускників уже є знаними 

іконописцями: Софія Білик, Святослав Владика, Дмитро Гордіца, Юрій Гречин, 

Іванна Демчук, Ігор Кістечок, Христина Максимович, Данило Мовчан, Тарас 

Новак, Наталя Русецька, Василь Сивак, Уляна Томкевич, Олексій Чередніченко, 

Любов Яцків, та ін. Сакральна тематика є також складовою кафедри 

монументального живопису, де провідним фахівцем є професор Любомир 

Медвідь.  

Окрім Львівської національної академії мистецтв, навчальні програми 

з вивчення основ сакрального малярства мають Львівський державний коледж 

декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша,  Косівський інститут 

прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, Інститут мистецтв 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Іконопис 

вивчається також і в духовних навчальних закладах. Зокрема, від 2005 р. 
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мистецтво ікони вивчається в Українському католицькому університеті, де діє 

іконописна школа “Радруж”. Як стверджують розробники курсу, навчальний 

процес зорієнтований на “поєднання практичних занять (що включають темперне 

малярство в середньовічному стилі та техніці, іконографічний рисунок, 

кириличний краснопис), літургійної практики у спільноті однодумців, вивчення 

основ богослов’я, літургіки та теорії іконографії, навчальних поїздок та 

екскурсій” [86]. Схожий підхід до вивчення іконопису спостерігаємо на 

факультеті церковного мистецтва Дрогобицького інституту Пресвятої Трійці. 

Варто зауважити, що альтернативний погляд на традиції іконопису 

в Україні розвинули в цей час у Національній академії образотворчого мистецтва 

і архітектури та Харківській державній академії дизайну і мистецтв. У НАОМА 

1994 р. було відкрито майстерню живопису та храмової культури, яку очолив 

професор Микола Стороженко. Характерно, що основним художньо-естетичним 

орієнтиром при формуванні навчально-методичної роботи було обрано 

орієнтацію на сакральне мистецтво українського бароко. Обґрунтування такого 

вибору, а головне – його зв’язок із сучасністю, знаходимо в словах керівника 

майстерні: “Бароко існувало, мабуть, і в культурі Трипілля. Бо коли б його, 

бароко, там не було, не було б воно осучаснене і в творчості Архипенка. Матриця 

бароко вічна. Змінюється в ньому в різні епохи лише часове 

забарвлення” [215]. І майстерня храмової культури НАОМА, і кафедра 

сакрального мистецтва ЛНАМ, хоча й різняться художніми традиціями, проте 

спільним для них є апелювання до національних мистецьких чинників. Таким 

чином ідею національного церковного мистецтва сьогодні репрезентують дві 

мистецькі течії – неовізантизм і необароко. Ці течії сформувались у контексті 

світоглядних орієнтирів естетики модернізму, яка в сакральному мистецтві 

залишається актуальною і сьогодні. 
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Висновки до розділу 2 

Характерною особливістю функціонування іконописної традиції кінця ХІХ 

– початку ХХІ ст. є те, що вона розвивається в умовах активної теоретизації. До 

розбудови дискурсу іконопису долучені ієрархи церкви, богослови, релігійні 

мислителі, а також теоретики культури й мистецтва та художники-іконописці. 

Їхні висновки та підходи часто різняться, але однаково важливі при визначенні 

умов, у яких функціонує іконописна традиція. У цьому контексті можна 

прослідкувати щонайменше три різні контексти формування дискурсу іконопису: 

релігійно-філософський, художньо-естетичний та національно-культурний. 

Для представників релігійно-філософської думки візантійська іконописна 

традиція часто протиставляється західноєвропейським ренесансним та 

постренесансним стилям і напрямкам релігійного живопису. Для богословів 

натуралізм є неприйнятним у середовищі східнохристиянського храму, оскільки 

символічність і містичність ікони перебуває на значно вищому щаблі, аніж 

забарвлений побутовістю і увагою до земної реальності ренесансний та 

постренесансний живопис. Тому популярна серед богословів теза “вороття до 

джерел” апелює до збереження ідентичності східнохристиянського сакрального 

мистецтва.  

У художньо-естетичному дискурсі побутують ідеї, що сучасне християнське 

мистецтво перебуває в стані глибокої кризи. Іконопис є неприязним сучасному 

світу, оскільки модерний і постмодерний світ є ворожим християнському 

світогляду. Навіть віряни не завжди розуміють мистецтво ікони, сприймаючи її як 

утилітарний предмет. Окремі критики розглядають іконописну традицію як 

історичне явище, розвиток якого завершується наприкінці ХІХ ст., а усі потуги 

щодо її подальшого збереження є симуляцією, а самі іконописні твори – 

симулякрами. Проте іконописна традиція зберігає значний вплив 

у східнохристиянських церквах і сьогодні. Від кінця ХІХ ст. ця традиція відіграє 

важливу роль у розбудові національних ідей у Східній Європі та продовжує 
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впливати на культурне та релігійне самовизначення християн Східної Європи 

після падіння комуністичних режимів.  

Розвиток іконопису в Галичині в досліджуваний період значною мірою, 

розглядається через призму культурної та релігійної приналежності українців 

краю. Дискурс іконопису глибоко інтегрований в загальний національно-

культурний контекст. У ньому головна увага відводиться формальним аспектам 

візантійської традиції іконопису та способам її візуального відтворення. Від 

початку ХХ ст. цим формальним аспектам сприяв новий культурний синтез, який 

знайшов своє відображення в модерному мистецтві. Цей синтез опирався на 

призабуті та традиційні форми культури: середньовічне, “примітивне”, народне 

мистецтво тощо. У мистецтві ХХ ст. стали актуальними ті мистецькі форми, які 

до того, а особливо в ХІХ ст., перебували на периферії художніх процесів. Як 

і середньовічні іконописці, художники-модерністи часто користувались тими 

самими художніми та пластичними прийомами: лінійність і графічність 

зображальних форм, локальний колір, двовимірний простір тощо. З формальної 

точки зору, мистецтво модернізму та середньовічний іконопис є надзвичайно 

близькими. Тому пластичні принципи ікони стають близькими багатьом 

практикам модернізму. Нерідко модерністи переймали досвід середньовічних 

іконописців у світській творчості, а багато з них працювали і для церков. 
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РОЗДІЛ 3 ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОПИСУ 

ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

3.1 Естетичні засади та специфіка розвитку іконопису Галичини 1890-

1946 рр.  

Художньо-образна мова церковного малярства Галичини кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст. формувалася під впливом різних факторів. Це 

формування відбувалося в контексті актуалізації східнохристиянських традицій 

іконопису. Сьогодні багато дослідників сходяться на тому, що актуальність цих 

традицій найбільше і найтісніше пов’язана з різними виявами національної 

свідомості. Адже саме пробудження національної свідомості серед українців 

Галичини дало найбільший поштовх до нового переосмислення художньо-

образної структури живописних церковних творів.  

Яке б уявлення про національну свідомість і національну ідею не 

побутувало в суспільстві, більшість дослідників переконані, що без цих уявлень 

неможливе формування багатьох модерних держав. Зародившись на ґрунті 

романтизму, національні рухи дали поштовх для нового прочитання історії, 

відродження рідної мови, розвитку літератури, відновлення національних 

мистецтв, музики, ремесел тощо. І на цьому шляху важливу роль відігравав образ 

“золотого віку” – центральна ідея формування національної свідомості 

й ідентичності. Британський класик теорії націй та націоналізму Ентоні Сміт, 

посилаючись на своїх попередників Ернеста Ренана і Джона Армстронґа, 

відзначає роль “ідеалізованої пам’яті” про “золотий вік” чи “золоті віки”, які 

асоціюються з високими чеснотами, героїзмом, красою, знаннями, святістю, 

владою і багатством певної етнічної спільноти чи держави. Загалом 

в “ідеалізованій пам’яті” така історична епоха відзначається колективною 

гідністю і престижем. 
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У цьому контексті Ентоні Сміт підкреслює, що колективна ідеалізована 

пам’ять зазвичай пов’язана з певним перебільшенням і героїзацією, які, у свою 

чергу, асоціюються з міфом і легендою. Дослідник висловлює гіпотезу – що 

краще золотий вік є задокументованим і знаним, то більший вплив він здійснює 

на подальші ґенерації та епохи в розвитку нації. Серед поданих прикладів Ентоні 

Сміт зазначає, що, скажімо, Давні Афіни можуть чинити більший вплив на 

сучасних греків, ніж період Київської Русі – на сучасних українців [320, с. 583]. 

Але мала кількість документальних свідчень про минуле зовсім не означає, що це 

минуле не може мати сильного впливу на дійсність. В іншій своїй праці з теорії 

націоналізму дослідник відзначає, що “українці віднайшли свої витоки і славне 

минуле в козацьких традиціях і ще глибше – в Київській Русі” [200, с. 129]. Якщо 

теорію Ентоні Сміта адаптувати до мистецьких процесів в Україні, то 

напрошується такий висновок: традиція іконопису, яка своїм корінням сягає 

Середньовіччя, була одним із чинників конструювання української національної 

культури загалом, а модерного сакрального мистецтва зокрема. Для того, щоби 

перевірити запропоновану теорію, зупинимося на ній детальніше. 

Як уже зазначалося в попередньому розділі, зацікавлення давнім 

іконописом у Галичині почалося в другій половині ХІХ ст. Від цього часу 

починається його цілеспрямоване вивчення та образотворче переосмислення. 

Передумовою, що сприяла концептуалізації українського релігійного мистецтва, 

була загальна увага багатьох діячів культури й мистецтва до різних форм 

старожитностей, зокрема до давньої церковної архітектури та малярства. Ця 

тенденція мала міжнаціональний і загальноєвропейський характер і, що 

найважливіше, вона була віддзеркаленням романтичного світовідчуття. Про 

інтелектуальний і культурний зміст цього часу влучно висловилась українська 

історикиня Наталя Яковенко: “[…В] добу Романтизму вперше стає помітною 

тенденція цінувати минуле не за то, що воно є скарбницею “повчальних уроків”, 

а просто тому, що воно вже зникло, отже, його слід зафіксувати в опублікованих 

текстах та подбати про збереження пам’яти  про нього” [266, с. 144]. 
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Таким чином збережена в музеях та архівах “пам’ять про минуле” стає 

суспільним надбанням і починає відігравати важливу роль в уявленні про давні 

часи. Наприкінці ХІХ ст. саме археологічні товариства та музейні установи 

Львова дали поштовх до переосмислення традицій ікономалярства періоду 

бароко, а відтак і середньовічних традицій цього мистецтва. Поляки та українці 

виявляли чималий інтерес до старожитностей Галичини, зокрема, до місцевого 

іконопису. Свідченням цього є те, що від другої половини ХІХ ст. у Львові 

розпочинається активний процес колекціонування релігійного мистецтва. Серед 

музейних інституцій цього часу стають особливо помітні такі: Музей імені 

Любомирських при Національному закладі імені Оссолінських, міський 

Промисловий музей, збірка українського релігійного мистецтва Галини 

Домбчанської. А серед українських закладів – Музей Народного Дому, Музей 

Ставропігійського інституту, Музей Наукового товариства ім. Шевченка [3, с. 9–

14]. Діяльність цих установ у сфері колекціонування, дослідження та реставрації 

сакральних артефактів, а також організація виставок сприяли всебічній 

популяризації матеріальної культури всього реґіону.  

Так, у серпні 1885 р. у Львові відбулася перша польсько-українська 

археологічна виставка [17, с. 179], на якій експонувався Святодухівський 

іконостас (1650 р.) з міста Рогатина, який відреставрував напередодні художник 

Юліан Макаревич. Цей іконостас польський мистецтвознавець Владислав 

Лозінський, якого цитує Микола Голубець, охарактеризував як приклад 

“оригінально виробленої української школи у візантійському малярстві” [47, 

с. 561]. Окрім Рогатинського іконостаса, увагу дослідників привернув також 

іконостас П’ятницької церкви зі Львова та Богородчанcький іконостас. Польський 

археолог і дослідник Володимир Дідушицький оцінив Богородчанський іконостас, 

як “пам’ятник мистецтва, що йому належиться назва відрубної школи, й то не 

иншої, як староукраїнської” [47, с. 562]. Подібні визначення були непоодинокими 

в дослідженнях польських науковців, а тому їх часто цитували українські 
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дослідники. Це, окрім іншого, сприяло розбудові національного дискурсу історії 

мистецтва. 

Як свідчать джерела, пізнання давнього українського церковного мистецтва 

наприкінці ХІХ ст. зосереджувалось на періоді бароко, тобто XVII – XVIII ст. Цей 

період розвитку іконопису в уявленні багатьох діячів культури і мистецтва був 

“золотим віком”. Самобутній характер українського іконопису цього часу 

проявлявся в його східнохристиянській програмі та водночас – у відкритості до 

західних впливів. При цьому мистецька вартість ікон давнішого часу здебільшого 

залишалася поза увагою дослідників другої половини ХІХ ст. [268, с. 58–59].  

У міру того, як відбувалося наукове пізнання сакральної спадщини, 

художня практика намагалася візуально відтворити традицію іконопису. І хоча 

розуміння “традиції” у кожного, хто висловлювався на цю тему, було різним, воно 

завжди було перейняте романтичною журбою за минулим. Наприкінці ХІХ ст., за 

свідченнями сучасників, багато церков розписували іноземні художники або 

ж “художники з народу”, які не мали професійної підготовки. Таке ставлення до 

сакрального мистецтва отримало резонанс серед митців Галичини, які, 

розвиваючи ідею національного мистецтва, почали шукати опору в релігії.  

Принципово важливе значення для нового етапу розвитку іконописної 

традиції в Галичині відіграв провінційний Собор греко-католицької церкви 1891 

р., який відбувся за митрополита Сильвестра Сембратовича у Львові. На цьому 

соборі обговорювалась низка питань, пов’язаних з греко-католицьким обрядом 

і, зокрема, іконописом. Це був перший собор із часів Замойського синоду 1720 р., 

де вирішувалися питання обрядовості. І якщо Замойський синод зблизив греко-

католицьку церкву з латинськими практиками, то Львівський собор був кроком 

назустріч відновленню орієнтальних (східнохристиянських) практик і обрядів [94, 

c. 53–55]. Зокрема, у постановах Львівського собору наголошується на важливості 

культу ікон і робиться заклик до належного їх використання. Учасники собору 

вказують на те, що художникам “ікони слід малювати в стилі нашої Церкви, 

відповідного Східного (обряду. – Л.Т.)” [247, c. 142-143], і навіть чітко 
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регламентують характер і послідовність розміщення ікон в іконостасі, про що 

детальніше йтиметься далі. Окрім цього, собор чітко декларував, що 

дотримується настанов Сьомого Вселенського собору в питанні іконошанування. 

Багато художників, що працювали для галицьких церков були вишколені 

в художніх академіях Європи (Відня, Кракова, Мюнхена). Усі вони значною 

мірою перебували під впливом художньо-естетичних засад академічного 

малярства. Тому реакція на рішення Львівського собору поступово знайшла своє 

втілення в іконостасних програмах краю. Хоча багатьох художників-іконописців 

цього часу і прийнято називати піонерами в переосмисленні художньо-образної 

структури церковного малярства, це переосмислення не ґрунтувалось на 

середньовічних візантійських джерелах іконографії. Зрештою, на зламі ХІХ і ХХ 

ст. питання таким чином і не ставилось. Культурна атмосфера вимагала від митців 

вирішення інших творчих завдань.  

Серед актуальних завдань лунав заклик до громадянської та морально-

патріотичної єдності, до розбудови національної самосвідомості українців. Тому 

не випадково, що в мистецтві та літературі того часу досить часто звучить тема 

“Мойсей”. Ця тема не апелює і не розкриває християнські релігійні цінності, 

однак вона надзвичайно промовиста для ілюстрації ідеального образу провідника 

і лідера народу. Іншими словами, це більшою мірою політична, аніж релігійна 

тема. Вона визріла в поетичній творчості Корнила Устияновича, а згодом 

розгорнулась у його однойменному епічному монументальному полотні (1897 р.), 

створеному для церкви Преображення Господнього у Львові  (іл. 3.1.1). Це 

полотно, хоч і виконане з дотриманням академічних принципів, відкриває нову 

сторінку розвитку сакрального малярства в реґіоні. Новаторський характер твору 

тут продиктований не художньою формою, а змістом та ідейною спрямованістю. 

Як влучно відзначив із цього приводу Олександр Федорук, цей твір “символізував 

здатність на самопожертву заради народного щастя, давав знедоленому народові 

надію національної свободи” [232, с. 113]. 
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Між мистецтвом та ідеологією завжди існує тісний зв’язок. Історичне 

зацікавлення іконописом у кінці ХІХ ст. дало значний поштовх для розбудови 

національного релігійного мистецтва в реґіоні. І тут художньо-естетична 

програма церкви, як і окремо взятого твору, можуть виконувати й інші ролі, окрім 

звичної – культової. Тут прикладом може бути не лише вже згадане полотно 

“Мойсей”, яке виконав Корнило Устиянович для церкви Преображення, 

а й художнє облаштування цієї церкви загалом. 

Церква Преображення Господнього споруджена за проєктом архітектора 

Сильвестра Гавришкевича (1878-1898 рр.) на місці давньої святині отців 

Тринітаріїв. Вона зведена у середмісті Львова для релігійних потреб греко-

католиків. Її освячення відбулося 1906 р. Іконостас храму, на якому зосередимо 

увагу, спроєктував у класицистичних традиціях польський художник, що 

проживав у Львові, Тадеуш Попель, а виконала в Перемишлі майстерня 

Фердинанда Маєрського  [141, с. 17] (іл. 3.1.2). Це п’ятиярусний іконостас із 

традиційним ієрархічним розміщенням ікон, притаманним багатьом іконостасам 

Західної України і, зокрема, Галичини. Цей тип іконостаса, як зазначають 

дослідники, почав формуватися наприкінці  XVI ст., а особливо розвинувся 

в XVII – XVIIІ ст. [170, c. 101]. Він складається із цокольного, намісного, 

празничного, апостольського і пророчого рядів і увінчувався композицією 

“Голгофа”. Конструкція і характер ікон іконостаса чітко віддзеркалюють 

постанови Львівського собору 1891 р. Цей собор регламентував порядок 

розміщення ікон в іконостасі, з обов’язковим дотриманням їх послідовності. 

Зокрема, у постановах стверджується, щоби “божественний Спаситель і Пречиста 

Діва Марія займали по одній і другій стороні перше місце; Спаситель по правій, 

а Пречиста Діва по лівій, а коло них… інші Святі, особливо храмові; вище 

повинні встановлюватись в 12 переділках образи 12 головних празників, як 

Господських, так і Богородичних, а в середині образ Тайної Вечері Господньої. 

Над ними, ікони 12 Апостолів, а посеред них Христос Спаситель, вище Пророки, 

а в середині можна покласти образ Преблагословенної Діви Марії. На самому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1878
http://uk.wikipedia.org/wiki/1898
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верху Розп’яття між Пречистою Дівою Марією і святим Іваном Богословом. 

Таким чином слідуючи давньому звичаю Церкви приказуємо, щоб ніде таких 

іконостасів в наших Церквах не бракувало, як великого значення і задля 

ретельного відправлення чину нашого обряду, а крім того наказуємо, щоб ікони 

в них були розміщені не в будь який спосіб, але в спосіб вищеописаний…” [247, с. 

142]. У цьому сенсі “давнім звичаєм” для учасників собору були іконостаси XVII 

– XVIIІ ст., з яких вони висновують ієрархічну програму. 

Ікони Преображенського іконостаса виконані з дотриманням академічних 

принципів живопису, однак у них уже виразно простежуються барокові 

ремінісценції, характерні для галицького іконопису. Це помітно не лише 

в структурі розміщення ікон відповідно до соборних рішень, а й в образах святих. 

Оздоблення однієї з найбільших церков Львова в художній манері, яка 

претендувала на історичну тяглість східнохристиянських сакральних традицій, 

мало багатогранні наслідки. По-перше, така реконструкція традиції чітко 

окреслила релігійне та культурне самовизначення українців Галичини. По-друге, 

наголос на східнохристиянській обрядовості греко-католицької церкви поступово 

віддаляв її від західноєвропейських художніх традицій сакрального мистецтва та 

диференціював українців греко-католиків від поляків – римо-католиків. По-третє, 

це був початок нової, модерної традиції іконопису. Ця традиція була 

синтезованим досвідом різних періодів розвитку іконопису. 

Іншим подібним прикладом може бути іконостас для кафедрального собору 

в місті Станіславі (нині Івано-Франківську), який також відображає ієрархічну 

програму постанов Львівського собору (іл. 3.1.3). Цей іконостас єпископська 

капітула Станіславської єпархії замовила у польського художника українського 

походження Юліана Макаревича, який напередодні виконав реставрацію 

іконостаса церкви Зіслання Святого Духа в м. Рогатині [186, с. 36]. Отриманий 

досвід реставрації придався митцеві при художньому проєктуванні іконостаса 

в Станіславі. При формальному зіставленні цих двох іконостасів можна 

переконатись, що Святовоскресенський іконостас Юліана Макаревича (іл. 3.1.5) 
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промовисто повторює ієрархічну і композиційну структури Святодухівського (іл. 

3.1.4). Однак його барокові форми синтезовані з традиціями пізнього класицизму. 

Іншими словами, іконопис XVII ст. художник видозмінює на новий художньо-

естетичний лад. Окрім Юліана Макаревича, у створенні цього іконостаса також 

брав участь Модест Сосенко [186, с. 37–38].  

Якщо формально охарактеризувати принципи церковної іконографії, що 

сформувалася в останньому десятилітті ХІХ і в першому десятилітті ХХ ст. 

у Галичині, то вона проявилась у спрощенні силуету фігур, використанні 

локального (часто золоченого), декоративного або ж однотонного тла в іконах. 

Особливо ці тенденції прослідковуються в намісних і апостольських рядах 

численних іконостасів. Таким чином, суттєвою проблемою церковного малярства 

була увага до простору, зокрема, до його символічної дії. Це порушило 

попередню традицію (ХІХ ст.) церковного живопису і виразилося в поступовому 

відході від лінійної перспективи та плановості. Натомість в іконографії все 

частіше почали прослідковуватися впливи бароко. Оскільки до цього художників 

схиляли постанови Львівського собору. Прикладами тут можуть бути іконописні 

твори авторства Теофіла Копистинського – провідного церковного художника 

того часу, зокрема його ікони до іконостасів церков Св. Миколая в м. Миколаєві 

(Львівська обл.), Св. Архистратига Михаїла в с. Рудники Миколаївського району, 

Успіння Пресвятої Богородиці в с. Жовтанці Кам’янко-Бузького району (іл. 3.1.6) 

та ін. Подібний підхід можна прослідкувати у творчості інших художників, 

наприклад, в іконах пензля Івана Зелинського та Степана Томасевича, виконаних 

для іконостаса церкви Священномучениці Параскеви в с. Карові Сокальського 

району. Характерно, що в празничному ряді цього іконостаса (іл. 3.1.7) переважає 

класицистичне трактування біблійних подій. Тут плановість і перспектива 

відіграють вагому роль, а характер живопису сповідує академічні принципи. 

Натомість, постаті апостольського ряду іконостаса (іл. 3.1.8) трактовані 

символічно та виразно позначені новими художніми віяннями, зокрема, 

бароковими іконописними ремінісценціями. Корнило Устиянович, плідна творча 
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праця для церков краю якого припадала на останнє десятиліття ХІХ ст., також 

долучився до переосмислення церковного малярства в руслі барокового 

символізму. Це помітно в його намісних іконах іконостаса для церкви Положення 

Пояса Пресвятої Богородиці в с. Мацошин Жовківського району (іл. 3.1.9). При 

цьому празничний ряд іконостаса, а також настінні розписи художника до цієї 

церкви залишаються в межах живописних традицій ХІХ ст. (іл. 3.1.10). 

Актуальність традицій українського бароко в сакральному малярстві 

Галичини наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. є показовою і з огляду на творчість 

інших живописців. У якості прикладів доцільно згадати іконостас церкви Св. Юра 

в м. Яворів (іл. 3.1.11) невстановленого авторства (ймовірно Олекси Скрутка) [44, 

с. 118]; іконостас (іл. 3.1.12) і розпис (3.1.13) Святотроїцької церкви в с. Ільці 

Верховинського району, які виконали Ярослав Пстрак і Йосип Сороковський та 

ін. Таким чином, звернення галицьких митців до іконописних традицій ХVII – 

XVIII ст. стверджувалось як апелювання до національного характеру церковного 

малярства. Тут можна скористатися висновками дослідників церковного 

мистецтва цього періоду Мар’яни та Ростислава Студницьких, які зауважують, що 

пам’ятки українського бароко-рококо “привернули увагу майстрів ХХ ст. й були 

потрактовані по-новому – відповідно до стилістики й естетики національного 

романтизму” [216, c. 212]. 

Орієнтація на іконописну традицію XVII – XVIII ст. не означала відмову від 

засад академічного малярства. Це особливо показово, якщо зважити на численні 

копії західноєвропейських творів, що їх виконав Теофіл Копистинський на 

замовлення церковних громад Галичини [110, с. 141–142]. Окрім цього, і Теофіл 

Копистинський, і багато інших художників-іконописців паралельно активно 

працювали в інших жанрах образотворчого мистецтва. Цей фактор відрізняв їх від 

іконописців попередніх століть.  

Проблемним для церковного малярства Галичини кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. є те, що велику кількість академічного малярства не атрибутовано. Зберігаючи 

високий рівень ремісничого виконання, це малярство перебувало поза панівним 
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дискурсом початку ХХ ст. та не привертало увагу дослідників пізнішого часу. 

Такі живописні твори часто присутні не лише в іконостасах, а й у бічних вівтарях 

і служать запрестольними іконами в багатьох храмах (іл. 3.1.14–3.1.16). Серед них 

інколи зустрічаються полотна відомих митців, як от нещодавнє відкриття 

запрестольної ікони “Воскреслого Христа” (іл. 3.1.17) пензля Івана Труша 

в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в с. Угерсько Стрийського району. 

Панівний академізм в церковному малярстві ХІХ ст. залишався ще 

достатньо відчутним у перших десятиліттях ХХ ст. Зміни в художньо-образну 

структуру церковних творів проникали поступово. Спочатку, зміни відбулися 

в семантиці творів. Окрім згаданого символічного простору, значна увага в цей 

час почала зосереджуватись також на жестах. Насамперед це позначилося 

в образах Христа і Богородиці з дитям у численних іконостасах. Популярним 

стали іконописні зображення, походження яких має віденське коріння. 

Характерною особливістю цієї іконографії є зображення Богородиці в синьому 

мафорії та червонуватій туніці, а Христа – у синьому гіматії та червонуватому 

хітоні відповідно. Різноманітні інтерпретації обох іконографічних типів почали 

перегукуватися з галицькою іконописною традицією XVII – XVIII ст., зокрема, 

з іконами “Христа Учителя” та “Богородиці Одигітрії”. Це відчутно в намісних 

іконах багатьох іконостасів краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, як 

приклад, тут можна згадати ікони таких церков: Св. Миколая в с. Передільниця 

Старосамбірського району (іл. 3.1.18, 3.1.19), Різдва Богородиці в м. Угнів 

Сокальського району (іл. 3.1.20), Св. Архистратига Михаїла в с. Рудники 

Миколаївського району (іл. 3.1.21, 3.1.22). Популярність таких типів намісних 

ікон можна прослідкувати і в пізнішому часі, наприклад, у церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці в с. Гірське Миколаївського району, іконостас якої 

виконаний в 20-х роках ХХ ст. (іл. 3.1.23, 3.1.24). 

Під впливом східнохристиянської традиції іконопису перебували не лише 

українські, а й австрійські, чеські та польські художники, які виконували 

замовлення для церков візантійського обряду. Так, ікони іконостаса для 
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православної громади церкви Св. Георгія у Львові виконував 1901 р. австрійський 

художник Фридрих фон Шиллер (іл. 3.1.25), а ескізи до розпису храму створив 

у 1902 р. чеський живописець Карл Йобст  [37, с. 276–278]. Останній разом 

з іншим віденським професором Йоганном Кляйном перед тим був також 

пов’язаний з оформленням Трьох-Святительської (семінарської) церкви 

в м. Чернівці [249, с. 248]. Тут, як і у Львівській церкві, виразно прослідковуються 

тяжіння віденських художників до ранньоренесансної естетики. Іншим 

промовистим прикладом такого тяжіння є іконостас церкви Св. Норберта 

(сьогодні Воздвиження Чесного Хреста) в Кракові. Наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. 

греко-католицька громада цього храму замовляє ікони для іконостаса у відомого 

польського митця Яна Матейка. 1888 року художник виконує лише проєкт ікон, 

а їх живописне вирішення згодом реалізують у 1892-1895 рр. його учні: 

Владислав Россовський, Юзеф Унєржинський, Влодзімеж Тетмаєр (іл. 3.1.26) 

[306, с. 124].  

Іконостас Яна Матейка мав помітний вплив на розвиток галицького 

церковного малярства. Репліки на його ікони часто зустрічаються в церквах краю. 

Тут у якості прикладу можна навести високий рівень виконання ікон 

апостольського ряду в церкві Св. Миколая в с. Потік Рогатинського району 

(іл. 3.1.27) які повторюють манеру ікон Краківського іконостаса. Проте найбільше 

цей вплив зачепив творчість одного із чільних представників релігійного 

живопису початку минулого століття – Осипа Куриласа. Український художник 

перейняв творчий метод у польського живописця. Іконостас Яна Матейка став для 

Осипа Куриласа своєрідним “іконописним взірцем”. У цьому ми пересвідчуємось, 

аналізуючи його твори, які він згодом виконуватиме для багатьох галицьких 

церков. Повторення іконографічної програми Краківського іконостаса особливо 

відчутне в іконостасах Осипа Куриласа, виконаних для церкви Св. пророка Іллі 

с. Стоянів Радехівського району (іл. 3.1.28, 3.1.29), церкви Святих безсрібників 

Косми й Дем’яна с. Сороки Пустомитівського району (іл. 3.1.30–3.1.32) с. Бориня 

Турківського району (іл. 3.1.33 ), с. Биків Дрогобицького району та ін.  
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Загалом вплив художньої культури Польщі на формування модерних 

традицій українського церковного мистецтва важко переоцінити. Варто 

зазначити, що в площині культурних і політичних відносин ідеї українських та 

польських митців часто перепліталися та взаємодоповнювалися. Зокрема, 

польські митці виконали чимало творів для східнохристиянських церков. Окрім 

уже згаданого іконостаса церкви Преображення Господнього у Львові, що його 

виконали Тадеуш Попель і майстерня Фердинанда Маєрського, а також 

іконостаса церкви Воскресіння Господнього в Станіславі у виконанні Юліана 

Макаревича, слід згадати ще проєкт мозаїк вірменського собору у Львові Юзефа 

Мегофера, а також розписи Яна Генріка Розена для цього храму.  

Академічне малярство, синтезоване з традиціями східнохристиянської 

іконографії, було провідним у оформленні іконостасів краю впродовж першої 

половини ХХ ст. На відміну від настінних розписів, де від початку століття 

відчутне сильне тяжіння до декоративізму і впливів стилю сецесії, станковий 

іконопис ще тривалий час перебував у ареалі академізму. Провідним церковним 

художником у 20-30-х рр. ХХ ст., окрім Осипа Куриласа, був також Антін 

Манастирський. Пензлеві останнього належать ікони десятків іконостасів 

і церков. Тут, зокрема, можна вказати іконостаси до таких церков: Св. Андрія 

у м. Львів (мікрорайон Клепарів) (іл. 3.1.34), Св. Архистратига Михаїла 

в с. Малий Ходачків Козівського району (іл. 3.1.35), Св. Миколая у с. Чорнолізці 

Тисменицького району (3.1.36), Різдва Христового в с. Більшівці Галицького 

району, Св. Трійці в с. Судова Вишня Мостиського району та ін. Близьким до 

живописної манери ікон Антіна Манастирського є іконостас церкви Св. Димитрія 

Солунського в с. Луки Золочівського району (іл. 3.1.37). Художньо-образна 

манера ікон іконостаса церкви Собору Пресвятої Богородиці в с. Дністрик-

Дубовий Турківського району схожа до ікон Осипа Куриласа (іл. 3.1.38). Хоча ця 

схожість і прослідковується в намісних іконах Христа і Богородиці з дитям, 

іконостас помилково приписують Осипові Куриласу [44, с. 327–329]. Під час 

реставрації цього іконостаса реставраційною майстернею “Студіон” при 
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монастирі монахів Студійського уставу у Львові в 2018 р., не виявлено його 

авторства. Окрім цього, детальний аналіз живописних шарів показав, що ікони не 

належать Осипові Куриласу. Живописна манера ікон згаданого іконостаса, 

натомість, дуже близька до манери іконостаса церкви Св. Архистратига Михаїла 

в м. Комарно Городоцького району, який приписується Борису Палію-Неїлу 

[44, с. 353]. 

Східнохристиянський іконопис відіграв також певну роль у творчості 

митців, які здебільшого позиціонувалися як світські живописці. В міжвоєнний 

період церковне малярство в Галичині отримало імпульси від окремих течій 

модерного мистецтва. У цьому контексті, хоч і не великою, але неординарною 

є сакральна спадщина художників, які входили в коло учнів Олекси 

Новаківського. Ця спадщина виразно виділяється на тлі інших підходів до 

іконопису, зокрема, академічної та візантійської традиції. Сакральні твори митців 

школи Олекси Новаківського вирізняє експресивний характер рисунку, сміливе 

поводження з кольором і неприскіпливе трактування канонічних іконографічних 

сюжетів. За живописною манерою щонайменше два іконостаси належать 

вихованцям школи Олекси Новаківського: іконостас церкви Св. Юра 

в с. Вижняни Пустомитівського району (іл. 3.1.44), а також празничний, 

апостольський та пророчий ряди іконостаса церкви Успіння пресвятої Богородиці 

в с. Страдч Яворівського району (іл. 3.1.45). У такому самому експресивно-

живописному ключі виконані ікони іконостаса церкви Воскресіння Господнього 

у м. Винники біля Львова. Живописна манера ікон іконостасу, а саме 

празничного, апостольського і пророчого рядів, дуже схожа до сакральних творів 

художниці Олени Кульчицької (іл. 3.1.46–3.1.48). Окрім цього, експресивно-

живописний характер трактування церковних сюжетів і образів святих можна 

спостерігати у окремих творах Григорія Смольського (іл. 3.1.39), Ярослава 

Лукавецького (іл. 3.1.40, 3.1.41), Олекси Новаківського (іл. 3.1.43) Осипа 

Сорохтея (іл. 3.1.49), та інших митців. 



105 

 

Львівський собор 1891 р. актуалізував питання іконошанування в греко-

католицькій церкві та на десятиліття регламентував своїми рішеннями 

іконографічну спрямованість розвитку іконостасів у Галичині. Значно 

актуальніше питання греко-католицької обрядовості, а в цьому контексті 

й проблеми іконографії, порушив митрополит Андрей Шептицький, який від 1901 

р. обіймає львівську митрополичу кафедру. Через чотири роки з його ініціативи та 

матеріальної підтримки було засновано Церковний музей у Львові (1913 р. його 

перейменованого в Національний музей, сьогодні – Національний музей у Львові 

імені Андрея Шептицького). Основу колекції цього музею склало давнє церковне 

мистецтво. За концепцією його засновника, музей повинен допомагати 

“національним митцям у кожному напрямі, себто не лише малярам, скульпторам, 

музикам, письменникам, але й ремісникам всякого рода пізнавати свій народ 

і освідомлять собі дорогу своєї творчості” [254, с. 457].  

Отже, дискурс давніх художніх традицій є в певному сенсі апелюванням до 

“золотого віку”, що “незаплямований” матеріалістичним світоглядом. І практики, 

і теоретики мистецтва розвинули ідею, згідно з якою українське мистецтво 

найповніше розкрилось у візантійському та бароковому стилі. Ці стилі 

репрезентують “дух народу”. Відповідно, мистецькі завдання повинні опиратися 

саме на досвід цього мистецтва. Навіть більше, у цьому вбачалась і політична 

логіка. Адже панування цих стилів у мистецтві, за висловом Михайла Осінчука, 

“… припали на час нашої цілковитої державної незалежності в княжих часах, або 

услівної незалежності в часі гетьманської доби” [158, с. 210–211]. Як стверджує 

митець, боротьба за стиль в українському образотворчому мистецтві 

здійснювалась двома шляхами. Перший опирався на візантійське мистецтво, його 

уособлював Михайло Бойчук. Другий шлях проклав Георгій Нарбут, який 

орієнтувався на українське бароко [158, с. 211]. Принагідно варто зазначити, що 

поняття “український стиль” Михайло Осінчук та інші теоретики вживали для 

позначення комплексу проблем у національному мистецтві. Це поняття не 

охоплювало всього спектру мистецтвознавчої класифікації стилю. 
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Поява Національного музею оживила дискурс навколо сакрального 

мистецтва. Візантійська іконографія була заново реабілітована і з нею почала 

асоціюватись “справжність” іконописної традиції. Так, Національний музей 

очолив доктор Іларіон Свєнціцький, який запросив для реставраційних робіт 

художника Модеста Сосенка, а згодом і Михайла Бойчука [189]. Саме їх згодом 

найчастіше називатимуть основоположниками модерних іконописних традицій 

у Галичині.  

Приклади розвитку візантійської традиції іконопису детальніше 

розглядатимуться у підрозділі 3.2, а тут варто наголосити, що описані раніше 

тенденції в іконописі Галичини не були всеохопними. Народна традиція 

іконопису, непрофесійне церковне малярство, а також орієнтація окремих митців 

на “латинську” іконографію продовжували існувати навіть попри критику цих 

традицій. Може скластися враження, що критика цих традицій означала їхню 

“хибність”. Проте запит на “хибні традиції” серед релігійних громад існує навіть 

попри таку критику. Іконопис, який різниться від візантійської чи барокової 

традиції, “хибним” видавався лише творцям модерної ікони. Єдине, чим можна 

пояснити слабкість “хибних традицій”, це те, що вони в певний період часу 

втрачають підтримку інтелектуального середовища та починають суперечити 

панівним ідеям, іншими словами, перестають відповідати потребам еліти.  

Таким чином в інтерпретації багатьох практиків і теоретиків сакральної 

творчості візантійська та барокова традиції іконопису були сприйняті “золотим 

віком” цього мистецтва в першій половині ХХ ст. Але наслідування цих традицій 

мало зовсім інші завдання, відмінні від тих, що стояли перед іконописцями 

Середньовіччя чи бароко. З одного боку, модерний іконопис сприяв розвиткові 

теорій національного мистецтва, а з іншого – підживлював ідеї 

східнохристиянської ідентичності українського християнства. Характерно, що 

ідеалізований образ візантійських традицій давньоруського мистецтва, а також 

бароко як “золотого віку” є й сьогодні найменшим подразником у конфесійних 

протиріччях в Україні. Це підтверджує теорію Ентоні Сміта про те, що віддалені 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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й скупо задокументовані історичні епохи можуть служити ідеалом у творенні 

національної культурної самобутності. Так, ідея Київської церкви як орієнтира 

єдності українців актуальна в усіх східнохристиянських конфесіях. Таким чином, 

віддалені в часі, візантійські та барокові традиції іконопису впродовж останнього 

століття є успішними моделями інтерпретації (за змістом і формою) української 

національної мистецької самобутності, щонайменше в церковному мистецтві.  

 

3.2 Ідейні принципи візантизму в церковному малярстві Галичини. 

Як уже зазначалося, повернення до візантійських традицій церковного 

малярства в Галичині відбувалося на ґрунті романтичних ідей. Практики 

і теоретики сакрального мистецтва в різний спосіб намагалися віднайти зв’язок 

з минулим, оновити традицію іконопису. Аргумент, що давній іконопис 

є виразником “національного духа” тут домінуючий. Проте етнічний фактор не 

був визначальним і єдиним в оновленні традицій церковного мистецтва Галичини. 

Не менш важливу роль у цьому контексті відіграв релігійний аспект. 

Приналежність греко-католицької церкви в Галичині до східного обряду істотно 

вплинула на її культурну орієнтацію.  

У питанні актуалізації візантійських основ іконопису головна роль 

відведена митрополитові Андрєві Шептицькому. Пізнання давніх артефактів було 

в розумінні митрополита важливим чинником мистецького розвитку 

і культурного поступу загалом. Згідно з теорією Ентоні Сміта, на якій 

акцентовано увагу на початку цього розділу, для подібного типу мислення 

політизація національної культури спрямована на очищення спільноти. Будь-які 

чужі форми культури є неприйнятні, оскільки це загрожує національній 

самобутності [199, с. 100]. А саме до очищення української християнської 

культури від нашарування західних елементів прагнув митрополит Андрей 

Шептицький і його сучасники-однодумці. Відомий заклик українського ієрарха 

“Не хочемо чужої культури, хочемо жити своєю!” [252, с. 23] дає можливість 
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наголосити, що традиції візантійського іконопису митрополит трактував як 

вагомий чинник розбудови етнічної культури українців. Самобутність цього 

малярства, на думку митрополита, проявлялася в її відмінності від традицій 

новочасного західноєвропейського релігійного живопису. 

Світогляд Андрея Шептицького був переплетений з ідеями багатьох 

європейських сучасників і зорієнтований на переосмислення не лише релігійних, 

а й національних пріоритетів майбутньої української культури. Це яскраво 

підтверджується його словами: “Поступ національної культури тільки тоді 

тривкий, коли він є висловом народної душі, розцвітом дрімучих в народі 

культурних сил...” [252, с. 22]. Не можна обривати традиції своєї рідної культури, 

вважає ієрарх, але коли ці традиції вже перервані, не може бути й мови про 

поступ без відповіді на запитання: “яка має бути наша культура?” [252, с. 22]. 

Відповіді на це запитання він шукає в давніх формах українського мистецтва, 

наслідування яких неодмінно гарантує зв’язок з традицією, зв’язок із “золотим 

віком”. 

На зламі ХІХ і ХХ ст. обрядова відмінність поляків римо-католиків від 

українців – греко-католиків була для останніх однією з передумов усвідомлення 

своєї національної самобутності. А тому будь-які форми східнохристиянської 

обрядовості, у тому числі й культ ікони, мали важливе релігійне та політичне 

значення. Цьому також особливо сприяли москвофільські настрої в Галичині 

другої половини ХІХ ст. “Для них (москвофілів. – Л.Т.), – резюмує історик Іван-

Павло Химка, – східний обряд і диференціація від поляків чи угорців видавалась 

важливішим від спільної з останніми приналежності до Католицької Церкви” 

[239, с. 59]. Це часто призводило до пошуків культурної єдності з Росією та 

заперечення української окремішності. Натомість ті верстви населення, що 

вважали себе українцями, були прихильниками латинізованих форм греко-

католицького обряду. До цієї групи примикали також поляки – греко-католики. 

Але після Першої світової війни ситуація різко змінилася – обидва табори греко-
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католиків (візантинізації та латинізації) почали ідейно розбудовувати національну 

ідентичність українців Галичини [207, с. 87]. 

Не лише серед українських греко-католиків східний обряд був предметом 

дискусій про релігійну та культурну ідентичність. Від початку ХХ ст. візантійська 

християнська спадщина почала домінувати у конструюванні патріотичного 

дискурсу та активно впливати на національну розбудову, що часто не 

спостерігалося раніше. Ці процеси охопили багато країн східнохристиянського 

ареалу: Румунію, Болгарію, Грецію, Сербію та ін. [315, c. 236]. 

Особливо виразно цей процес відбувався у Росії, де релігійно-філософська 

думка в обґрунтуванні власної християнської ідентичності чітко опиралась на 

іконопис – невербальне свідчення візантійської культурної спадкоємності. Із 

цього приводу німецький історик і культуролог Ален Безансон у праці 

“Заборонений образ. Інтелектуальна історія іконоборства” [8] зауважує, що 

російський націоналізм з моменту свого зародження (середина ХІХ століття) 

постійно шукав собі опору в релігії. Він зазначає, що Росія не змогла створити ні 

суспільства, ні політичного життя, здатного викликати захоплення у західного 

суспільства на зламі ХІХ–ХХ ст. “Проте у неї (Росії. – Л.Т.), – відзначає Ален 

Безансон, – було православ’я з його претензіями на збереження справжньої віри, 

не замутненої католицькими і протестантськими нашаруваннями” [8, с. 147]. Цим 

дослідник аргументує, для прикладу, актуальність середньовічної культури та 

мистецтва у творчості російських релігійних мислителів на зламі ХІХ і ХХ 

століть. Таким чином, на основі православної релігійної спадщини відбувалося 

конструювання російської ідентичності. 

У Галичині впродовж ХІХ ст. церковне мистецтво перебувало під впливом 

західноєвропейських художніх традицій, позбавившись тим самим символічного 

характеру, притаманного йому ще на початку ХVІІІ ст. Характерним є і те, що на 

початку ХХ ст. культура українців також перебувала під впливом релігійних ідей, 

запропонованих прогресивними діячами і православної, і греко-католицької 

церков (В. Зеньківського, Г. Костельника, В. Липківського, І. Огієнка, Й. Сліпого, 
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А. Шептицького та інших). Однак, на відміну від російського, український 

дискурс розвитку сакрального мистецтва набув іншого спрямування. Головна 

відмінність в тому, що, на відміну від Росії, на українських землях у кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. релігійний фактор не був визначальним у процесах 

національного відродження [96, с. 107]. Особливо це помітно в Галичині, де 

“…роль Унійної церкви у формуванні власне української національної 

самосвідомості та розвитку українського національного руху аж ніяк не 

випливала із внутрішньої сутности самої Церкви як духовної інституції чи 

з характеру церковної унії, яка від кінця ХVІ ст. пов’язувала цю церкву із 

Римським престолом…” [224, с. 67]. У Галичині візантійська спадщина була 

сприйнята та інтегрована в мистецькі процеси як релігійна та культурна 

парадигма.  

У східнослов’янському ареалі наприкінці ХІХ ст. ідею візантизму розвинув 

російським публіцист і мислитель Костянтин Леонтьєв у праці “Візантизм 

і слов’янство”. Концепція візантизму в його викладі була реакцією на ідеї 

панславізму, що утвердились у Росії від другої половини ХІХ ст. і поширювалися 

в Галичині. Загальна концепція візантизму, за Костянтином Леонтьєвим, 

“складається з декількох окремих ідей: релігійних, державних, етичних, 

філософських і художніх” [114, с. 9]. Водночас, на його думку, нічого подібного 

не має у панславізмі. У цьому зв’язку основна увага автора зосереджена на 

візантизмі як середньовічному політичному феномені. Це дало поштовх для 

конструювання візантизму як особливої ідентичності. Візантизм став до певної 

міри противагою націоналістичним рухам у країнах східнохристиянського ареалу. 

В політичному сенсі візантизм був сприйнятий як універсальна імперіалістична 

ідеологія. Її головним спадкоємцем, вважає американський історик Дімітрі 

Ангелов, була Російська імперія та Радянський Союз. І хоча ця концепція 

є штучною і, на думку цього вченого, ще може переглядатись, однак її значущість 

спостерігається навіть після падіння ідеологій комунізму в країнах Східної 

Європи. Сьогодні роль візантійської спадщини в культурних процесах 
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обмежується східнохристиянською традицією, а також кириличним письмом 

у окремих слов’янських народів. Усе інше, що характеризує культурно-

політичний спадок Візантії, за Дімітром Ангеловим, є значною мірою 

“історичною пам’яттю” [275, с. 3–4].  

Апелювання до візантійської спадщини в різних країнах 

східнохристиянського ареалу мало свої особливості. В українській інтерпретації, 

на відміну від його російської версії, візантійська спадщина не політизувалась. 

Тут її розуміли як релігійну та культурну парадигму, основні принципи якої 

спочатку були обґрунтовані в інтелектуальних колах греко-католицької церкви 

(А. Шептицький та Й. Сліпий), а згодом підтримані й доповнені в працях інших 

теоретиків. При цьому невербальне проявлення візантизму найбільше зачепило 

сакральне мистецтво: архітектуру, іконопис, церковний спів тощо. Хоча 

орієнтація на візантійські основи культури й поєднувала нас із Росією, проте 

в українському контексті апелювання до візантійської спадщини не було 

оформлене ані в державну, ані в церковну ідеологію. Польський історик Станіслав 

Стемпень у цьому зв’язку стверджує, що в Галичині в міжвоєнний період 

“візантинізація розумілася як збагачення змісту релігійного життя” [207, с. 99]. 

Доречно припустити, що українська (галицька) версія візантійської спадщини 

ґрунтується на естетичній платформі. 

У Галичині дискурс візантійської спадщини був також інтегрований та 

переосмислений у різних жанрах і видах мистецтва. Проте найпомітнішим він 

став саме в церковному малярстві, оскільки тут був інтегрований буквально. 

Переосмислення розвитку іконопису в руслі візантійських традицій у Галичині 

багато дослідників пов’язують з творчістю Модеста Сосенка. Естетична 

орієнтація цього художника опиралася на ідеали панівного в Європі стилю сецесії 

та українського іконопису періоду бароко. Окрім цього, навчаючись у Мюнхені, 

Модест Сосенко чимало часу присвячував студіюванню візантології, про що 

у своїх листах писав митрополитові Андреєві Шептицькому [33, с. 201]. Його 

творчість синтезувала форми багатовікової християнської образотворчості та 
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новочасного малярства. Такими, для прикладу, є його авторства ікони до 

іконостаса церкви Св. Онуфрія у Львові 1908 р. (іл. 3.2.1). Конструктивна та 

інформативна програма цього іконостаса наслідує характер українського бароко4, 

однак образно-живописне вирішення ікон позначене тонким індивідуальним 

почерком, який Микола Голубець охарактеризував як “сосенківський стиль” 

і в цьому стилі бачив присутність компромісу між україно-візантійськими 

традиціями та академічним малярством [47, с. 631]. 

Дослідники творчості цього художника відзначають, що він розписав 

щонайменше 11 церков, але не всі з них збережені до наших днів [187]. Модест 

Сосенко також відіграв важливу роль у становленні нових традицій церковного 

малярства в Галичині. Монументальний характер його творчості тут проявився 

найвиразніше. Достатньо збереженим на сьогодні є іконостас (іл. 3.2.3, 3.2.4) 

і розписи (іл. 3.2.6, 3.2.5) художника в церкві Воскресіння Господнього 

в с. Поляни Золочівського району, у церкві Св. Архистратига Михаїла 

в с. Підберізці Пустомитівського району (іл. 3.2.7, 3.2.8), у церкві Св. Миколая 

в м. Золочеві, а також іконостаси в церкві Св. Онуфрія у Львові та 

в Катедральному соборі Пресвтої Трійці в Дрогобичі,. 

Якщо Модест Сосенко синтезував візантійську традицію іконопису 

з новочасним малярством, то його сучасник Михайло Бойчук заново розкрив 

виражальні принципи візантійського малярства. Художня стратегія Михайла 

Бойчука опиралася на візантійські традиції іконопису та чітко вписувалась 

у модерністські процеси. Від середньовічного іконописця Михайла Бойчука 

відрізняла орієнтація на мистецьку теорію, а не на християнську догматику. Його 

розуміння ікони, як і багатьох інших модерністів, було позаконтекстуальним. Для 

нього візантійський іконопис – це творчість, з якою асоціюється національна 

мистецька традиція. Митець, як влучно висловився львівський мистецтвознавець 

Ярослав Кравченко, “разом із учнями створювали свій стиль українського 

 

4 Цей іконостас вирізьбили ченці монастиря св. Онуфрія на початку ХІХ ст. Його форми були запозичені 

з відомого Краснопущанського іконостаса (іл. 3.2.2) [39, с. 408-416]. 
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мистецтва – стиль синтетичний, стиль монументальний за характером та манерою 

мистецького мислення, іменуючи себе “Школою українських монументалістів” 

[101, с. 13]. Михайло Бойчук відчутно вплинув на багатьох своїх сучасників 

у Галичині, які у візантійській традиції іконопису почали помічати візуальну 

схожість з модерними художніми практиками. 

Противагою новаторським ідеям Модеста Сосенка та Михайла Бойчука 

були консервативні погляди на церковне мистецтво художників академічного 

спрямування, зокрема, Антіна Манастирського та Осипа Куриласа. 

І неовізантійський, і академічний напрямок у сакральному малярстві Галичини 

першої половини ХХ ст. були не лише віддзеркаленням естетичної орієнтації 

митців чи питанням художнього смаку, а й інтелектуальної атмосфери. Дискусія 

в середовищі греко-католицької церкви щодо переваг і недоліків візантійської 

спадщини позначилась і на церковному малярстві. Перед митцями постав вибір: 

чи залишатись у сфері західних академічних впливів, або слідувати 

неовізантизму. У першому випадку йшлося про консервування наявного стану 

сакрального мистецтва; у другому – про кардинальну зміну традиції. Візантійська 

традиція сакрального малярства мала багато спільного з теорією і практикою 

художнього аванґарду та модернізму. Вона була прогресивною. Тому на її тлі інші 

традиції церковного малярства видавалися консервативними. 

З іншого боку, прихильники академічних традицій церковного малярства 

мали перевагу над своїми опонентами, адже прозахідна орієнтація греко-

католиків традиційно пов’язувалася з українським патріотизмом [207, с. 87]. 

Натомість орієнталізм вважався проявом москвофільства і часто викликав 

недовіру. Тому художня манера живописних сакральних творів, сформована 

наприкінці ХІХ ст., продовжувала домінувати впродовж 1930-х рр. Окрім цього, 

академізм синтезувався з художніми формами мистецтва сецесії, вносячи 

декоративну складову в церковне малярство. Це особливо примітно в настінному 

малярстві краю. Тут, як приклад, можна згадати розписи Юліана Буцманюка 

в церкві Христа Чоловіколюбця в Жовкві (іл. 3.2.9–3.2.11), а також поліхромію 
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Дем’яна Горняткевича в церкві Різдва Богородиці в м. Угневі Сокальського 

району (іл. 3.2.13, 3.2.14) та в церкві Преображення Господнього в с. Ворблячині 

Яворівського району (іл. 3.2.15). Обидва художники є яскравими представниками, 

які поєднали здобутки мистецтва сецесії та монументальних традицій 

візантійського храмового малярства. 

Також протягом 1920-30-х рр. у Галичину почали проникати іконографічні 

впливи Володимирського собору м. Києва. Цей храм відображав альтернативне 

бачення русько-візантійського стилю, розроблення якого наприкінці ХІХ ст. 

велось в Російській імперії [148, c. 277]. До художньої стилістики цього храму 

близький іконостас (іл. 3.2.16–3.2.19) та розпис (іл. 3.2.20) церкви Св. Миколая 

в с. Тухля Сколівського району. Хоча художньо-образний характер малярства 

в цій церкві є еклектичним, живописний рівень виконання творів є дуже високим. 

Загалом еклектичний характер сакральних творів був доволі характерним 

у церквах краю. Це можна продемонструвати на прикладі ікон іконостаса до 

церкви Св. Миколая в м. Старий Самбір (іл. 3.2.21), які виконав художник Андрій 

Демкович. Так, в іконах Христа і Богоматері з дитям намісного ряду виразно 

прочитуються образи Віктора Васнєцова з Володимирського собору, Христос 

Архієрей є реплікою на однойменну ікону Яна Матейка з Кракова, а фігура Бога 

Отця, яка увінчує іконостас, практично копією купольного зображення храму 

Христа Спасителя в Москві, яку виконав Іван Крамський. 

Вагомою залишалась академічна та аматорська течії церковного мистецтва. 

У кількісному відношенні такі іконописні твори мали більший попит у оздобленні 

храмів Галичини, ніж новаторські ікони художників, що відверто орієнтувалися 

на візантійські традиції. Академічна традиція церковного малярства мала значну 

перевагу над візантійською традицією іконопису. Наприклад, у книзі дослідника 

українського церковного мистецтва Василя Слободяна “Перемиська єпархія” 

подається детальний опис храмів, розташованих на території західних районів 

Львівської області. Із цих інформативних відомостей можна вивести, що на цій 

території вісім церков оформив Теофіл Копистинський (наприкінці ХІХ – початку 
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ХХ ст.) та вісім розписав Антін Манастирський (у 30-х рр. ХХ ст.). Натомість 

поодинокими є випадки, коли в оздобленні храмів брали участь художники-

неовізантисти [196]. 

Згаданий приклад демонструє упередження церковних громад до 

візантійських основ культури. Як наслідок, розвиток традицій візантійського 

іконопису не міг активно розвинутись у консервативному середовищі. Потрібна 

була інтелектуальна атмосфера, яка б сприяла новаторським ідеям. У цьому 

контексті звернемося до спогадів і безпосередніх учасників художнього життя 

першої половини ХХ ст. Ось як про сприйняття візантійських традицій іконопису 

в Галичині пише патріарх Димитрій (Володимир Ярема): “Інтелігентні люди вже 

мали можливість бачити збірки ікон, читати статтю І. Свєнціцького у Записках 

Наукового Товариства ім. Шевченка та його інші роботи, але було мало людей, 

які б їх справді розуміли. Ще менше знали про вартість ікон селяни…” [268, 

с. 59].  

Характерно також і те, що твори в неовізантійському стилі частіше 

виконували у містах і значно рідше – в селах. Новаторство в храмах допускалося, 

як правило, при опіці авторитетної та прогресивної церковної влади. Це можна 

проілюструвати такими прикладами українського сакрального мистецтва: 

іконостас (іл. 3.2.22, 3.2.23), а також розпис каплиці Духовної семінарії у Львові, 

авторства Петра Холодного, іконостас церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці 

в с. Гребенів Стрийського району, який малював художник Михайло Осінчук 

(іл. 3.2.24), а також розписи храмів, які виконав цей митець спільно з Павлом 

Ковжуном (іл. 3.2.25–3.2.32), іконостас церкви Покрови Пресвятої Богородиці в с. 

Угерсько Стрийського району, який створив Юрій Магалевський (іл. 3.2.36), 

іконостас церкви Святих Апостолів Петра і Павла в м. Сокаль, який належить 

пензлю Володимира Іванюха (іл. 3.2.41), іконостас церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці в м. Стрию авторства Василя Дядинюка (іл. 3.2.43, 3.2.44), а також 

Гріб Божий (іл. 3.2.45, 3.2.46) для церкви Успіння Пресвятої Богородиці (ПЦУ) 

у Львові та ін.  
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Водночас, вагомий слід у розвитку візантійської традиції іконопису 

в Галичині залишила іконописна школа монахів Студійського Уставу. Мистецтво 

іконопису ченці переймали від Михайла Осінчука та Василя Дядинюка, активних 

учасників модерністських процесів краю. Новаторські принципи мистецтва 

модернізму та їх застосування в іконописних практиках активно впроваджували 

вихованці школи. Для монахів, як і для світських іконописців, важливим 

фактором розвитку іконопису було переосмислення традиційних іконописних 

схем на новий лад. Про це свідчать іконописні твори учнів школи: Антіна 

Яблонського (іл. 3.2.55–3.2.58), Ювеналія Мокрицького (іл. 3.2.53, 3.2.54), 

Мар’яна Пигеля (іл. 3.2.59). Ця школа залишила також і масштабні сакральні 

проєкти, серед яких варто виокремити розписи церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці та стін Унівського монастиря (іл. 3.2.60–3.2.65), а також іконостас 

церкви Св. Параскеви в с. Брошневі Рожнятівського району (іл. 3.2.49–3.2.52). 

Останній є промовистим прикладом візантійської традиції іконопису першої 

половини ХХ ст., де національні та модерні форми сплетені в єдиний художній 

образ. 

Таким чином, візантійська традиція іконопису розвинулася в Галичині як 

реакція на дискурс, пов’язаний з питаннями обрядовості та зокрема, 

східнохристиянської візантійської спадщини в греко-католицькій церкві. 

Характерною особливістю розвитку цієї традиції було те, що в художньо-образній 

площині вона розвивалася у контексті мистецтва та естетики модернізму. У цьому 

сенсі наслідування давніх художніх форм і образів означало їх новаторське 

прочитання, переосмислення та підпорядкування національним інтересам 

і мистецьким завданням.  
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3.3 Індивідуалізація художньої мови та образної структури іконопису Галичини 

1946-2010-х рр. 

У радянський час розвиток іконопису в Галичині сповільнився. Тут можна 

говорити про епізодичні випадки оформлення храмів. Розписи церков, якщо 

й відбувалися, то, як правило, їх виконавський рівень був невисоким. Відсутність 

дискурсу, пов’язаного з розвитком сакрального мистецтва, а також заборона на 

діяльність нелояльних до політичного режиму церковних деномінацій, 

позначились на тому, що якість творів церковного малярства суттєво знизилась. 

Нові храми не будували, проте досить часто поновлювали. При цьому в храми 

почали потрапляти твори, які часто були перемальовані з репродукцій різних за 

стилістикою релігійних творів. Візантійську традицію іконопису було практично 

марґіналізовано. Тут можна згадати лише про окремі храми, які в радянський 

період розписували митці в руслі викрастилізованої в перші половині ХХ ст. 

манері. Тут ітиметься про митців, що були носіями живої традиції церковного 

малярства попереднього періоду. 

У радянський період у сфері церковного малярства працював священник 

Володимир Ярема (патріарх Димитрій), який церковному малярству навчався 

у Павла Ковжуна та Михайла Осінчука (вони часто запрошували для різних 

малярських робіт молодих людей без мистецької освіти). Ще до приходу 

радянської влади Володимир Ярема вже самостійно розписував храми. Одним із 

кращих проєктів, на думку дослідника його творчості Костянтина Марковича, 

є розпис церкви в Старому Місті (сьогодні територія Польщі). Тут автор тяжіє до 

орнаментальності та декоративізму, які були характерними розписам його 

вчителів. Фігуративні композиції він органічно поєднує з композиційно 

вишуканою орнаментикою [133, с. 268–269]. Окрім цього, в радянський період 

спільно з іншими митцями (Л. Данилюком, К. Звіринським, С. Серветником, 

В. Масюткою, М. Ткаченком) він оформив низку сакральних об’єктів. Зокрема, 

разом зі Станіславом Серветником Володимир Ярема закінчував розписи Юліана 

Буцманюка в Жовківській церкві, а саме – вхідну частину храму та хори. Тут 
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художники намагалися наслідувати творчу манеру свого попередника, не 

змінюючи колориту та загального настрою стінопису (іл. 3.3.5, 3.3.6). Натомість 

у церкві Св. Андрія у Львові (мікрорайон Клепарів), розписи якої не збереглися, 

Володимир Ярема знову тяжіє до декоративізму, орнаментації та площинної 

стилізації (іл. 3.3.3, 3.3.4). Найвідомішим твором митця є розписи митрополичих 

палат при соборі Св. Юра у Львові 1982 р., які він виконав разом зі своїм зятем 

Л. Данилюком. Тут у композиції “Моління з чинами святих” простежується потяг 

до реалістичного трактування постатей, що продиктовано смаками замовника 

(іл. 3.3.7). 

Приклад Володимира Яреми та його сучасників свідчить, що візантійська 

традиція в церковному малярстві Галичини залишалась актуальною 

в несприятливий для неї період. Однак про розвиток цієї традиції не доводиться 

говорити, оскільки вона перебувала в законсервованому стані. Художники 

відтворювали іконографію та повторювали живописну манеру церковного 

малярства першої половини ХХ ст. Про цей період влучно висловилася 

мистецтвознавиця Ірина Дундяк, відзначаючи “вимушене латентне існування 

церковного мистецтва” [71, с. 81]. Тому церковне малярство в цей час не 

відзначається сюжетно-композиційним новаторством, ані художньою 

специфікою. Такими, для прикладу, є розписи церкви Святих Косьми і Дам’яна 

в місті Ходорові авторства львівських митців Сергія Борейка, Зеновія Кецала та 

Володимира Патика 1953 р. Ці розписи пізніше поновлювались, але вони дають 

уявлення про первісний характер малярства, де значна роль відведена 

орнаментам, з вкрапленням фігуративних зображень і сцен характерних для 

стінописів Михайла Осінчука та Павла Ковжуна.  

Особливість церковного малярства радянського періоду ще й в тому, що 

церковна влада та релігійні громади ці твори зрідка шанують. Їхньому 

збереженню мало приділяється уваги мистецтвознавчою спільнотою. Церковні 

розписи радянського періоду, без огляду на їхнє авторство, часто 

перемальовуються, або “поновлюються”. Наприклад, монументальне церковне 
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малярство відомого художника-бойчукіста Охріма Кравченка, виконане в храмах 

Галичини, сьогодні практично втрачене, на що вказує дослідник його творчості 

й син мистецтвознавець Ярослав Кравченко [102, с. 72–76]. Зокрема, це розписи 

таких церков: Воскресіння Господнього в м. Золочів (1956 р.), Св. Димитрія 

в с. Оброшине Пустомитівського району (1958 р.), с. Яворів поблизу Косова (1959 

р.) та Святого Духа в с. Соколівка Косівського району (1959 р.).  

На засадах візантійської традиції іконопису міцно тримався художник 

Карло Звіринський, який в 60-х рр. оформив кілька церков. Достатньо 

збереженою і цілісно витриманою в стилі є церква Св. Димитрія в с. Ланівка 

Стрийського району (іл. 3.3.8, 3.3.9). Густота розписів тут досить стримана, 

велику роль відведено орнаментальним і символічним композиціям. У своїх 

монументальних роботах митець дотримувався принципів сакрального мистецтва 

характерних для українського іконопису X–XV ст., а тому виділявся з-поміж 

інших митців того часу, які не завжди дбали про чистоту стилю. Важливо також 

зауважити, що Карло Звіринський був одним з небагатьох художників, які 

в радянський час зверталися до візантійської традиції ікони. Тогочасні іконописні 

твори митця сьогодні зберігаються в монастирі Св. Онуфрія в с. Лаврів 

Старосамбірського району, а також у церкві Успіння Пресвятої Богородиці на вул. 

Підвальній у Львові. Варто відзначити, що більшість живописців радянського 

періоду, які працювали в церквах краю, займалися здебільшого стінописом і не 

приділяли увагу іконі. Тому з відродженням релігійного життя в Україні Карло 

Звіринський стояв біля витоків нового етапу розвитку саме мистецтва ікони. 

Відновлення релігійного життя в Україні наприкінці 1980-х рр. дало 

поштовх до активного будівництва, реконструкцій та реставрацій церков, що 

зумовило потребу в церковному малярстві. Однак спостерігаємо певну 

невизначеність стильових і художньо-образних пріоритетів в сакральному 

малярстві. Про цей період влучно висловився тернопільський художник Михайло 

Дирбавка, який стояв біля витоків розписування і поновлення церковних 

інтер’єрів на початку 1990-х рр. Як і для багатьох художників-іконописців, які 
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навчалися в ЛДІПДМ, церковне малярство для Михайла Дирбавки було 

незвіданою ділянкою творчості. У радянських мистецьких закладах розкриття 

релігійних і національних тем було недозволеним, а тому художнього досвіду 

і знань митці не мали. Згаданий художник вказує на те, що після лібералізації 

релігійного життя та розпаду Радянського Союзу багато художників не мали 

жодного уявлення про іконопис та іконописні канони. “Коли ми отримували 

замовлення розписати церкву, – зазначає Михайло Дирбавка, – ми запитували 

священників, як і в якому стилі малювати, але вони, як правило, уникали 

відповідей, оскільки теж нічого про це не знали” [64]. Тому митці часто 

використовували гравюри XIX ст., зокрема роботи Юліуса Шнор фон 

Карольсфельда та Ґюстава Доре, переносили їх на стіни церков, а потім ці 

композиції розмальовували. Характерно, що такий підхід до розписування церков 

усе ще популярний донині. 

 Іншою особливістю іконопису цього періоду є те, що частина митців 

спрямували його розвиток у контекст естетичних засад мистецтва модернізму. 

Інакше кажучи, принципи і засади іконописної традиції міжвоєнного періоду 

заново актуалізувались. На багатьох прикладах сакрального малярства Галичини 

можна побачити вплив естетичних засад модернізму на іконопис. Найрельєфніше 

цей ефект відображений в іконописних творах Карла Звіринського (ікони церкви 

Успіння Пресвятої Богородиці у Львові на вул. Підвальній), Романа Василика 

(іконостас церкви Святих Володимира і Ольги у Львові), Любомира Медвідя 

(іконостас церкви Івана Богослова в с. Суховоля), Костянтина Марковича 

(іконописний цикл “Хресна Дорога” в селі Шевченкове Долинського району), 

Іванни Крип’якевич-Димид (іконостас каплиці Українського Католицького 

Університету у Львові), Любові Яцків (іконостас церкви Св. апостола Андрія 

Первозванного в м. Добромилі), Святослава Владики (іконостас та ікони церкви 

Положення пояса Пресвятої Богородиці у Львові) та ін. Залишаючись у ареалі 

художньо-естетичних ідеалів візантійської традиції іконопису, ці митці 

суб’єктивують та індивідуалізують свою художню манеру. Всі вони в цьому сенсі 
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принципово різні художники, орієнтовані на новаторство. Це новаторство 

досягається через стилізацію канонічної середньовічної іконографії, іншими 

словами – через маніпуляцію з формами. Критерієм “художньої правди” для цих 

митців є живописна манера, індивідуальний творчий метод, авторська техніка 

тощо. У цьому прослідковується певний експериментальний характер сучасного 

іконопису. “Ніколи не можу підійти до роботи з готовою, наперед заданою 

концепцією, – стверджує іконописець Л. Яцків. – Лінія рисунку сама підказує 

розвиток певного образу, якщо намагатися прислухатися до неї, відчувати її 

живий рух, тонкі пластичні нюанси” [270].  

Хоча розвиток візантійської традиції іконопису в Галичині націлений 

відповідати культовим потребам, важливим критерієм для нього є фактор 

“новаторства”. Інакше кажучи, іконописний твір повинен бути максимально 

новаторським за формою, але при цьому його зміст повинен відповідати 

церковним критеріям. Цей фактор має естетичне підґрунтя, а його засади 

упродовж останнього століття формувала значна кількість теоретиків 

українського сакрального мистецтва. У цьому зв’язку копіювання давніх ікон 

розуміється як щось вторинне та часто піддається критиці.  

Такий підхід до модерного сакрального мистецтва вже був відчутим 

у 1930-х рр. Так, розмірковуючи над виставкою релігійного мистецтва у Відні 

1933 р., Володимир Залозецький у статті “Новочасне релігійне мистецтво” [77] 

зазначає, що все більше художників прагнуть наслідувати традиції Середньовіччя. 

Проте це наслідування, на його думку, не означає копіювання середньовічних 

зразків, а їх творче переосмислення. У новочасному релігійному мистецтві 

Європи Володимир Залозецький бачить “новий ідеалізм”, який шукає “духовних 

коренів” у минувшому та має викликати релігійні переживання простими 

художніми формами. Майбутнє ж українського релігійного мистецтва автор статті 

бачить у діалозі сучасного мистецтва з візантійськими та візантійсько-бароковими 

традиціями [77]. Цей теоретик вважає, що під оживленням старих традицій не 

слід розуміти наслідування історичних стилів. Стара ікона повинна вводити 
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митця у відповідну атмосферу, поєднувати його з давніми традиціями, спонукати 

до творчості. Натомість вона не мусить ставати джерелом для копіювання мотивів 

і сюжетів. “Не можна собі уявити нічого більш мертвого, – пише 

мистецтвознавець, – як таке наслідування, яке всяку творчу мистецьку 

оригінальність та індивідуальність убиває” [77, с. 3].  

Подібні критичні зауваження щодо копіювання давніх ікон висловлює 

і мистецтвознавець Володимир Попович. У його поле зору потрапляють твори 

українських художників-іконописців, які в другій половині ХХ ст. працювали 

в еміграції. Зокрема, він зауважує, що копії ікон суперечать художньому процесу, 

що був закладений у Галичині в 20-30-х рр. ХХ ст. Копіювання давніх ікон він 

трактував терміном “псевдовізантизм” на противагу неовізантійській традиції 

іконопису. Якщо неовізантисти, на думку Володимира Поповича, прагнуть 

осучаснення іконопису у візантійсько-українській традиції (ХІ–XVIIІ ст.), то 

“псевдовізантисти” дотримуються форм і їхні твори не мають індивідуального 

характеру. Це, у свою чергу, применшує їхню художньо-естетичну вартість [169, 

с. 12]. Цікаво, що розвиток іконописної традиції автор розуміє у світлі мистецьких 

процесів, де ікона здебільшого постає як твір мистецтва, а не предмет релігійного 

культу.  

У цьому зв’язку простежується принципова відмінність між сучасною 

візантійською традицією іконопису та візантійським середньовічним іконописом. 

Традиція візантійського іконопису в ХХ ст. формувалась у контексті естетики 

модернізму. І тому новаторство, оригінальність, індивідуальність іконописця 

часто є критерієм “художньої правди”. Натомість для Середніх віків поняття 

новизни та сучасності в іконі не були актуальними. Копіювання було звичним 

явищем, оскільки ікона для того часу – це об’єкт релігійного культу, а не 

мистецький твір. Для тієї епохи, як констатує релігієзнавець і дослідник 

мистецтва Титус Буркхард, “час, так би мовити, все ще був простором” [18, 

с. 205]. Натомість побоювання сучасних художників-іконописців бути 

прийнятими за копіїстів, а також пошуки оригінальності – це, на думку вченого 
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новітні упередження [18, с. 205]. Тому тут варто наголосити: якщо для естетичної 

оцінки розвитку іконопису копії зразків давніх ікон свідчать про “вторинну” 

вартість мистецького твору, то з позиції обрядового значення копії ікон 

позбавлені негативної конотації. Копії давніх ікон для храмів у певному сенсі 

цементують традицію та стримують радикальні підходи до трансформації 

східнохристиянської сакральної образності.  

Окрім цього, сьогодні візантійську мистецьку традицію надзвичайно 

теоретизовано, чого також не було в Середні віки. Її прийнято поділяти за видами 

і жанрами мистецтва, класифікувати за школами й напрямами, а її впливи 

помічати в найсучасніших мистецьких практиках. Характерним є й те, що сама 

візантійська традиція іконопису вийшла за межі храму. Сучасна ікона – не лише 

предмет культу, а й предмет музейного чи галерейного середовища, а також часто 

і предмет житлового інтер’єру. 

Про індивідуальний творчий метод, що походить з естетики модернізму та 

екстраполюється на ікону, влучно висловився також Микола Бідняк. Митець 

твердить, що божественне не може уподібнюватися реальній людині, так само як 

постать святого не може бути спорідненою з людськими пропорціями. “Я прагнув 

через деформацію передати щось надприродне, – зазначає митець, –  бо святі 

у своїй надреальності виступали у моїй уяві за межі чітко зрозумілих людських 

пропорцій. І хоч я точно уявлення не мав, як повинно все те виглядати, та, звісно, 

відчував, що надреальне я зможу висловити деформацією, бо для досягнення 

містичності мусить застосовуватися зміна пропорцій та кольорового вирішення” 

[137, с. 57]. Сакральні твори художника стали вираженням естетичних прагнень 

кількох поколінь українських іконописців. Тут спостерігається орієнтація на 

візантійську іконописну традицію та естетичні установки модернізму. У цьому 

сенсі для художнього середовища Львова творчість Миколи Бідняка стала зразком 

найсміливіших образно-пластичних вирішень в іконописі. 

У період незалежності в Галичині споруджено й оформлено 

у візантійському стилі низку храмів. Серед них варто відзначити церкву Свв. 
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рівноапостольних Володимира і Ольги в м. Львові. Храм спроєктував архітектор 

Мирон Вензилович, а його художнє оздоблення здійснювали під керівництвом 

Романа Василика. Останній виконав ікони до головного (іл. 3.3.10, 3.3.11) та двох 

бічних іконостасів. Художнє оздоблення стін інтер’єру виконав художник Кость 

Маркович спільно з митцями творчого об’єднання “Фавор” (іл. 3.3.12–3.3.13). 

У подібній манері оздоблений Собор Преображення Господнього в м. Коломиї, 

також розписаний під керівництвом Романа Василика. Художнє вирішення храму 

розробив Роман Кислий, а виконав спільно з об’єднанням “Фавор” і кафедрою 

сакрального мистецтва ЛНАМ ( іл. 3.3.15, 3.3.16). Обидва храми щільно заповнені 

східнохристиянськими сюжетами. Їхня ідейна програма відсилає нас до 

іконографічних принципів, які сформувались у візантійському мистецтві в Х – ХІ 

ст. і були характерними для українського церковного мистецтва княжого періоду 

[98, c. 153]. Як і візантійські храми зазначеного періоду, внутрішнє оздоблення 

церков Святих Володимира і Ольги та собору Преображення проєктувались як 

“ідеальний іконостас”. І святі, і сюжетні композиції займають у просторі храмів 

відповідне ієрархічне місце. Для візантійського мистецтва такий принцип 

гарантував вірянину можливість відчути себе “очевидцем священних дійств 

і співрозмовником святих” [61, с. 30]. Натомість у сучасному контексті такий 

підхід до оздоблення сакрального простору забезпечує людині усвідомлення 

приналежності до східнохристиянського обряду та розуміння ікони як 

національного художнього символу. Апеляція до національно-культурних 

аспектів сакрального мистецтва підсилюється епічними історико-релігійними 

композиціями на тему “Хрещення Русі”, “Покрови Пресвятої Богородиці”, 

а також зображеннями святих української церкви на стінах храму. 

На відміну від церковного малярства першої половини ХХ ст., церковні 

розписи митців Галичини кінця ХХ – початку ХХІ ст. вирізняються більшою 

увагою до фігуративного наповнення. Іконографічні сцени домінують 

у заповненні архітектурних площин. Орнамент залишається важливим 

компонентом стінописів, однак йому відведено значно меншу роль і кількість. 
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Усе частіше орнамент спрощується та геометризується. У фігуративних сценах 

згадані митці тяжіють до силуетного узагальнення та стриманого, дещо 

приглушеного колориту. У цьому разі, як влучно характеризує стінописи 

випускників ЛНАМ дослідниця Альона Рудич, “панівною майже завжди виступає 

лінія, тобто розписи більш графічні. Також у стінописах спостерігається 

багаторазове повторення контуру з поступовими тональними градаціями. 

У кольоровому відношенні перевага надається теплим пастельним барвам. 

Індивідуальні стилістичні відмінності формуються здебільшого під впливом 

власних уподобань у виборі зразків для наслідування та наполегливої щоденної 

творчої праці й пошуків нових оригінальних вирішень” [182, с. 199]. 

У такому самому ключі працюють й інші художники, які оформили багато 

храмів Галичини. Тут варто згадати про оформлення таких церков: Зарваницької 

Божої Матері в с. Зарваниця Теребовлянського району, ікони іконостаса якої 

виконав Володимир Свідерський (іл. 3.3.34), а розпис храму здійснений за 

проєктом Степана Юзефіва (іл. 3.3.35, 3.3.36); Покрови Пресвятої Богородиці 

(вул. Личаківська) в м. Львові, проєкт оформлення якої належить Романові 

Василику, ікони пензля Богдана Турецького (іл. 3.3.43); поліхромію низки церков 

виконало Об’єднання іконописців в ім’я Святителя Кипріана митрополита 

Київського, лідером якого є випускник кафедри сакрального мистецтва 

іконописець Олексій Чередніченко. Зокрема, представники цього об’єднання 

розписали такі церкви: Святих Віри, Надії, Любові та Софії в м. Золочів 

(іл. 3.3.44), Святих Володимира і Ольги в смт. Добротвір Кам’янка-Бузького 

району (іл. 3.3.45), Покрови Пресвятої Богородиці в с. Угерсько Стрийського 

району (іл. 3.3.46), Різдва Івана Хрестителя в м. Яремче (іл. 3.3.47) та ін. Тут 

також можна згадати про церковні розписи інших випускників кафедри 

сакрального мистецтва ЛНАМ Ігоря Кістечка (іл. 3.3.49, 3.3.50), Тараса Новака 

(іл. 3.3.48). 

Іншим характерним прикладом переосмислення візантійських традицій 

іконопису є творчість художника Любомира Медвідя. Його пензлеві належить 
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іконостас та ікони до церкви Св. Луїджі Оріоне в м. Львові (іл. 3.3.17–3.3.19), 

а також іконостас та розпис церкви Св. Івана Богослова в селі Суховоля 

Городоцького району (іл. 3.3.20, 3.3.21) та ін. Візантійську традицію іконопису 

цей художник трактує у контексті досягнень мистецтва модернізму. Якщо 

в першій половині ХХ ст. ікона справила значний вплив на мистецтво модернізму, 

то у творчості цього митця ми маємо приклад зворотної дії: досягнення мистецтва 

модернізму формують іконописний образ. Церковні твори Любомира Медвідя 

вирізняє рисункове ускладнення схематичної візантійської іконографії та рішучі 

маніпуляції з кольором. В інтер’єрі храму ці кольорові маніпуляції майже магічно 

діють на глядача. Такий підхід до кольору був характерним для більшості 

модерністів, які шукали в ньому психологічні функції.   

Концепція внутрішнього оздоблення церкви Різдва Пресвятої Богородиці 

у м. Львові (мікрорайон Сихів) належить випускникові кафедри сакрального 

мистецтва ЛНАМ Святославові Владиці. У виконанні проєкту брали участь також 

художники Асоціації сакрального мистецтва, яку створив автор (іл. 3.3.23, 3.3.24). 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці – це модерний, конструктивно ускладнений 

храм, який спроєктував архітектор Радослав Жук. Форми храму вимагали 

неординарного живописного вирішення внутрішнього простору. За задумом, 

у храмі домінує білий колір стін і великі площини золота. Іконографічна програма 

максимально спрощена. Сюжети трактовані узагальнено, з виокремленням 

основних композиційних деталей. Як і у попередньому храмі, тут засади 

мистецтва модернізму, з його осмисленим підходом до використання кольору, 

розуміння форми та композиції, відіграють значну роль у формуванні художнього 

образу храму. Пензлеві митця належить також оздоблення каплиці Св. Іоанни 

Мироносиці в с. Суховоля Городоцького району (іл. 3.3.22) – ще один приклад 

модерного прочитання канонічних візантійських сюжетів. 

Осмислення візантійської традиції церковного малярства у художників 

Галичини є доволі неоднорідним. Тут ми стикаємося з різними індивідуальними 

стратегіями та підходами в інтерпретації канонічної іконографії. На відміну від 
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попередніх століть (переважно до ХІХ ст.), де кожен іконописний осередок мав 

чітко виражені художньо-образні риси, церковне малярство періоду незалежності 

надзвичайно індивідуалізоване. Для Ореста Скопа в трактуванні іконографічних 

сюжетів важливим є майстерне поєднання масивних кольорових площин, що 

видно в оформленні церкви Воскресіння Христового у с. Віжомля Яворівського 

району (іл. 3.3.37, 3.3. 38). У церковних творах Любові Яцків переважає графічна 

стилізація та підпорядкування кольору чітким контурам рисунку, що можна 

бачити на прикладах ікон іконостаса (іл. 3.3.32) і розписів (іл. 3.3.30, 3.3.31) 

церкви Св. апостола Андрія Первозванного в м. Добромилі Старосамбірського 

району. Такий підхід прослідковується і в проєкті купола церкви Святої Софії 

Українського Католицького Університету також авторства Любові Яцків 

(іл. 3.3.51). Цей проєкт виконали в техніці мозаїки об’єднання іконописців “Святої 

Софії”. Іконам Ігоря Зілінка властива деформація та перебільшення в трактуванні 

канонічних іконографічних сюжетів, що можна спостерігати в церкві Святої 

Премудрості Божої в м. Тернопіль (іл. 3.3.39–3.3.40). Лінійною і площинною 

узагальненістю форм вирізняється поліхромія церкви Всіх святих українського 

народу у Львові, в оформленні стін якої застосована техніка сґрафіто в поєднанні 

з мозаїкою. Цей храм оздоблює об’єднання митців “Святої Софії” та випускники 

кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ (іл. 3.3.28). Мозаїчні ікони Євгена 

Андрухіва вирізняє абстрактно-геометрична організацію тла, яке в окремих 

випадках домінує над зображальним сюжетом (іл. 3.3.29). 

Насамкінець варто зважити на широкий пласт професійного церковного 

малярства, яке розвивається поза контекстом модерних традиції іконопису 

в Галичині. Це, в першу чергу, малярство художників, які сповідують академічні 

живописні традиції та схильні до історико-культурних стилізацій. Багато з них 

працюють у реалістичній манері, наслідуючи, інтерпретуючи та копіюючи різні 

постренесансні практики храмового малярства. Хоча таке академізоване церковне 

малярство надзвичайно популярне серед церковних громад, воно розвивається 

поза модерністським контекстом і на тлі візантійської традиції іконопису 
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сприймається консервативною течією. Як і в першій половині ХХ ст., кількісно 

такі твори переважають у оформленні церков. Вони часто виконані на належному 

професійному рівні, проте практично не привертають увагу критиків, оскільки не 

вписуються в панівне уявлення про лінійний розвиток мистецтва. Тут доречно 

згадати кілька храмів, що розписані в такій манері та можуть слугувати яскравим 

прикладом альтернативного розвитку сакрального малярства в Галичині. Зокрема, 

у цій манері розписаний головний неф кафедрального собору Непорочного 

Зачаття в м. Тернополі авторства Георгія Журавського (іл. 3.3.52, 3.3.53), а також 

розписи церков авторства Дрогобицької асоціації художників (Дах) 

у монастирській церкві Преображення Господнього в с. Гошів Долинського 

району (іл. 3.3.54), церкви Святої Трійці в м. Дрогобич (іл. 3.3.55, 3.3.56), церкви 

Святої Трійці у Львові (мікрорайон Рясне) (іл. 3.3.57) та ін. Також на цьому тлі 

вирізняється церковне малярство у виконанні групи художників під керівництвом 

Богдана Балицького (іл. 3.3.58). 

Таким чином, дискурс візантійської спадщини в церковному обряді відіграє 

головну роль у розвитку іконопису Галичини протягом окресленого періоду 

нашого дослідження. Візантійська традиція іконопису розвивалася в руслі 

парадигми, сформованої в інтелектуальних колах греко-католицької церкви 

в першій половині ХХ ст. Характерною особливістю цієї традиції періоду 

незалежності є те, що її надзвичайно теоретизовано, а сакральні твори 

художників-іконописців глибоко індивідуалізовані. Окрім цього, іконопис 

у Галичині розвивається в руслі теорії мистецтва, а тому художньо-образні 

особливості багатьох сучасних сакральних творів ґрунтуються на естетичних 

засадах модернізму.  

 

Висновки до розділу 3 

Розвиток іконопису Галичини в досліджуваний період найтісніше пов’язаний 

з різними проявами національного, культурного та релігійного самоусвідомлення 

українців краю. Іконописна традиція цього реґіону тривалий час розвивалась 
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у контексті візантійської естетичної парадигми. Практично до другої половини 

ХVIII ст. церковне малярство зберігає візантійські іконографічні та художньо-

образні принципи. Згодом ця традиція марґіналізується та витісняється 

академічним і непрофесійним малярством. Але вже в кінці ХІХ ст. 

східнохристиянська традиція іконопису заново переосмислюється як феномен 

християнського та національного мистецтва українців краю. 

Дослідження виявило, що провідну роль у трансформаційних процесах 

розвитку іконопису, зокрема, його поверненню в русло візантійської художньої 

образності, відіграв Львівський собор 1891 р. Особливо це позначилося на 

облаштуванні іконостасів церков, які за визначенням собору повинні 

відтворювати ієрархічну структуру розташування ікон, характерну для барокових 

іконостасів. Після цього собору східнохристиянським за формою та національним 

за змістом був прийнятий іконопис ХVІІ – ХVІІІ ст., на зміну непрофесійним 

практикам церковного малярства та творам на релігійну тематику, що мали 

західноєвропейське походження. Церковні ієрархи та митці вбачали в іконописі 

бароко відповідність греко-католицькому обряду. Художники, вишколені 

мистецькими школами Європи (Т. Копистинський, С. Томасевич, Ю. Макаревич, 

А. Манастирський, О. Курилас та ін.), органічно синтезували іконопис із 

академічними традиціями малярства.  

Від другого десятиліття ХХ ст. відбувалася кристалізація художньо-образної 

структури іконопису. Цьому найбільше сприяла концептуалізація візантійської 

спадщини в східнохристиянському мистецтві, яка почала тяжіти до княжого 

періоду Х–ХІІ ст. та галицького іконопису ХIV–XVI ст. Художнє вираження цих 

ідей найповніше розкрилось у художній течії неовізантизму, представниками якої 

були художники кола Михайла Бойчука. Течія бойчукізму помітно 

трансформувала розвиток церковного мистецтва в реґіоні. В ареал її впливу 

потрапило багато живописців: Василь Дядинюк, Павло Ковжун, Юрій 

Магалевський, Андрій Наконечний, Михайло Осінчук, Анатоль Яблонський та ін. 

Характерно, що в художньо-образному аспекті іконописні твори цих митців були 
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не лише реакцією на релігійний контекст, а й створювалися відповідно до 

принципів мистецтва та естетики модернізму.  

Марґіналізація релігійного життя в радянський період суттєво сповільнила 

розвиток іконопису, проте після проголошення незалежності України він заново 

активізувався. У період незалежності для багатьох митців індивідуалізація 

образно-художнього вирішення іконописних творів стає пріоритетною 

(Р. Василик, С. Владика, І. Зілінко, К. Маркович, Л. Медвідь, Л. Яцків та ін.). 

Такий підхід до ікони виразно виокремлює візантійську традицію іконопису 

в Галичині від попередніх століть, де новаторство не було критерієм 

“правдивості”. При цьому в межах реґіону візантійська традиція іконопису не 

стала панівною в оформленні церков. З нею, як і протягом усього періоду, якому 

присвячене це дослідження, конкурує академічне церковне малярство та 

непрофесійне мистецтво. Проте унікальність візантійської традиції іконопису 

в Галичині полягає в тому, що вона є динамічною і взаємодіє із сучасними 

мистецькими практиками. На її тлі академічне сакральне малярство постає 

консервативним, оскільки зосереджується на історико-культурних стилізаціях і не 

вписується в лінійність розвитку візуальних практик мистецтва. 
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РОЗДІЛ 4 ТРАДИЦІЙНІ Й НОВАТОРСЬКІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В 

ІКОНОПИСНИХ ТВОРАХ МИТЦІВ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ 

СТОЛІТТЯ 

 

 

У науковій літературі за темою нашого дослідження домінує звернення 

багатьох учених до проблеми традиції в осмисленні еволюції культури 

і мистецтва. Зазвичай еволюцію мистецтва і культури розглядають як  послідовне 

чергування стадій – тобто, коли моменти, які раніше здавалися другорядними, 

раптом набувають особливого значення, а те, що вважалося важливим, втрачає 

актуальність. І в цьому чергуванні стадій традиція є важливим чинником. Зрештою, 

питання національної культури і мистецтва важко дослідити без огляду на 

традицію. Зупинимо увагу на цій проблемі детальніше.  

Насамперед звернемось до історичної концепції “винайдення традиції”, що 

була популярною після виходу в світ однойменного збірника статей за редакцією 

британських учених Еріка Гобсбаума й Теренса Рейнджера 1983 р. Ці та інші 

науковці запропонували теорію, яка окреслює актуальність традиції 

в європейській культурі ХІХ – ХХ ст. Так, “винайдені традиції” Ерік Гобсбаум 

характеризує як низку практик ритуального або символічного характеру, що 

зазвичай обумовлені прямо чи опосередковано прийнятими правилами. Ці 

правила намагаються прищепити певні цінності й норми поведінки через 

повторюваність, що автоматично означає зв’язок з минулим. “Напевне, – 

зауважує Ерік Гобсбаум, – немає часів і земель, відомих історикам, котрі не знали 

б “винайдення” традиції в цьому сенсі. Хай там що треба думати, воно 

трапляється частіше, коли швидка трансформація суспільства послаблює або 

руйнує соціальні моделі, для яких розроблялася “стара” традиція, продукуючи 

нові моделі, до яких старі традиції не підходять” [45, с. 17]. Особливо виразно 

процес “традицієтворення”, за припущенням теоретика, відбувався в Європі 

протягом тридцяти-сорока років перед Першою світовою війною. Маючи 
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політичне й соціальне забарвлення, цей процес позначився у першому випадку на 

перегляді державного правління, а у другому – на діяльності різного роду братств, 

клубів, соціальних інституцій тощо [45, с. 303–304]. 

Такий підхід в осмисленні традиції (у широкому культурологічному сенсі) 

може прислужитися при з’ясуванні ролі давніх форм у контексті модерного 

розвитку християнського сакрального мистецтва. Спробуємо застосувати цю 

теорію при розгляді окремих особливостей розвитку іконопису в досліджуваний 

період. 

Як відомо, питання традиції в сакральному малярстві Галичини набуло 

особливої актуальності в останніх десятиліттях ХІХ ст. Полеміка щодо вартостей 

давнього іконопису розгорталася на сторінках газети “Діло”, що була своєрідним 

бастіоном національно свідомого й прогресивного українства. Тут часто 

публікувалися статті, у яких велася дискусія щодо облаштування храмів, 

порушувалися питання традиції в мистецтві, а також акцентувалася увага на 

проблемі національного мистецтва, яка, між іншим, часто пов’язувалася 

з церковною [218]. Нам також відомо, що домінування впродовж ХІХ ст. 

в українському церковному мистецтві напрямків класицизму, романтизму, 

академізму, історичних стилів і реалізму стало неактуальним у середовищі 

українства Галичини, які спостерігаємо у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Аналізуючи цей етап мистецтва з точки зору концепції “винайдення традиції” 

Еріка Гобсбаума, помічаємо, що старі традиції (у розумінні зазначених напрямів 

мистецтва) втрачали здатність адаптації до нових реалій. Як наслідок, пошук 

“нових традицій” у мистецтві та культурі був нероздільно пов’язаний 

з національним питанням. У цьому сенсі в сакральне малярство почали проникати 

мотиви й образи, які повинні були підсилити сприйняття іконопису як глибоко 

національного. Зупинимося на цих мотивах і образах детальніше. 

 



133 

 

4.1 Фольклорно-етнографічні мотиви та образи в іконописі 

Конструювання нових традицій церковного малярства Галичини на зламі 

позаминулого і минулого століття відбувалося досить динамічно. Зміни 

в іконографії можна простежити з різницею в одне покоління. Для ілюстрації 

цього процесу зупинимось на творчості двох художників – Юліана Панькевича та 

Михайла Бойчука, які своєю творчістю репрезентували різне уявлення про 

українську традицію церковного мистецтва. 

Залишаючись на позиціях академічного мистецтва, окремі художники кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. конструювали національну традицію іконопису, 

опираючись на етнографічні мотиви. Творчість Юліана Панькевича в царині 

церковного малярства є яскравою ілюстрацією цього процесу, оскільки він був 

першим художником у Галичині, який підтримав таке трактування і теоретично 

обґрунтував його. Мою увагу в цьому контексті привертають ікони художника, 

виконані 1886 р. для іконостаса церкви Св. пророка Іллі в селі Боршеві 

Перемишлянського району. У цих іконах художник одним із перших 

в українському малярстві трактує постаті Богородиці (іл. 4.1.1) і Христа (іл. 4.1.2) 

у національному одязі з слов’янськими портретними рисами. Методологічні 

принципи формального аналізу допоможуть концептуалізувати ці твори.  

Отже, в іконах Боршівського іконостаса виразно присутня національна 

тема. Композиція цих ікон має два плани: до Христа і Богородиці з дитям на 

передньому плані звернені діти з піднятими головами. Постаті Христа 

і Богородиці з дитям розташовані на декоративному тлі з характерними 

українськими орнаментами. Юліан Панькевич не ідеалізує образи Христа 

і Богородиці, натомість наділяє їх портретними рисами сучасних йому людей та 

зображує їх у народному одязі. В образі Богоматері звучить тема материнства, 

в образі Христа – батьківства. Якщо перша є традиційною в українській 

іконографії, то друга – радше виняток. Зображення Богородиці з дитям 

є віддзеркаленням відомої іконографічної композиції “Милування”. Алегоричний 

образ Христа з патерицею у лівій руці є ремінісценцією до ранньохристиянських 
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іконоборчих зображень “Доброго Пастиря”. Але в Боршівському іконостасі 

Христос не лише добрий пастир, він також і учитель (на що вказує його 

символічний жест на розгорнену книгу).  

В обох іконах сильна й очевидна візуальна опозиція: історична і культурна 

неправдоподібність. У цьому виявляється позачасовий характер сцен, які 

практично символічно промовляють до глядача. Ірреальна атмосфера ікон 

підкреслена замкненістю композицій. Ніщо в цих двох творах не звернено до нас: 

ані жести, ані погляди святих. А це є радше винятком для іконографії намісних 

ікон (навіть у межах реалістичних течій церковного малярства ХІХ ст.). Дія 

відбувається в середині творів і є зрозумілою для сприйняття та інтерпретації. 

Діти на передньому плані є першими, хто звернений до святих, вони запрошують 

нас до молитви.  

У цьому контексті не менш промовистим є апостольський ряд (іл. 4.1.3), 

у якому художник з особливим чуттям портретує апостолів, розкриваючи їх 

виняткову життєвість, демократизм і селянську щирість. Це прості люди, 

в образах яких відсутній будь-який натяк на аскетизм чи святість. Характер 

письма митця вирізняється особливою увагою до деталей та портретної 

психології.  

Загалом іконостас Юліана Панькевича багатозначний. Його можна 

інтерпретувати щонайменше на трьох різних рівнях. Перший рівень розуміння – 

реалістичний, художник малює конкретних людей, у цьому разі селян, 

атрибутуючи їх народним одягом, наділяючи національними рисами характеру 

тощо; другий – ідеалістичний, селянство для митця, як жодна інша верства 

населення, є ідеальним втіленням української національної ідентичності, третій – 

релігійний, оскільки усі ці твори призначені для молитви. 

Побутовий характер цих ікон контрастує із середньовічним чи навіть 

бароковим символізмом. Тут видно прагнення художника виокремити самобутні 

якості українців, ідеалізувати й сакралізувати їхнє органічне селянське буття. 

Тому ці твори в українському образотворчому мистецтві є своєрідним 
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доповненням художньої традиції романтизму, в якій так часто звучав поетичний 

образ українського селянина. Внесення національної атрибутики в портретне 

малярство активно підтримали такі художники: Григорій Лапченко, Пимен 

Орлов, Василь Тропінін, Тарас Шевченко та ін. [151, с. 370–371]. Окрім цього, до 

ідеалізації рідної землі, зокрема до творення “гуцульського стилю” в малярстві, 

зверталось і багато польських художників, сучасників Юліана Панькевича: 

Станіслав Ґрохольський, Юліуш Зубер, Фрідерік Пауч та ін. [318, c. 59]. 

Етнографічна течія в іконописі доповнюватиметься й творами інших 

художників. Близькі за формою і змістом естетичні засади Юліана Панькевича 

поділятиме польський живописець, що народився і працював у Львові, Казимир 

Сіхульський у триптиху “Гуцульська мадонна” (іл. 4.1.11); Юліан Буцманюк – 

у фресковій композиції “Богородиця з дитям” (іл. 4.1.10) для каплиці Покрови 

Пресвятої Богородиці при церкві Серця Христового у Жовкві; Модест Сосенко – 

в іконі “Покрова” (іл. 4.1.12); Антін Манастирський – у численних образах святих 

(іл. 4.1.13); Осип Курилас – у парних іконах “Пречиста Діва – Мати України” та 

“Ісус Христос – небесний Учитель” (іл. 4.1.15); Юрій Магалевський – в іконі 

“Покрова пресвятої Богородиці” однойменної церкви в с. Угерсько Стрийського 

району (іл. 4.1.16); Олекса Новаківський – у живописному творі “Мадонна 

в срібних ризах” (іл. 4.1.17); Андрій Наконечний – в іконі “Божа Мати – 

заступниця Соборної України” (іл. 4.1.18); Олена Кульчицька – у живописному 

творі “Аз о сих молю…” (іл. 4.1.19). У цьому контексті привертає увагу також 

підписний твір “Богоматір з дитям” який намалював Іван Іванець для церкви 

Воздвиження Чесного Хреста в с. Підгородище Перемишлянського району (іл. 

4.1.14).  

Принагідно варто зауважити, що відголос українізації образів святих можна 

віднайти і в творчості художників кінця ХХ – початку ХХІ ст. Тут, для прикладу, 

можна згадати ікону “Покрова Пресвятої Богородиці”, яку виконав для 

Успенської церкви (ПЦУ) в м. Львові Карло Звіринський (іл. 4.1.20), розпис 

церкви Св. Архистратига Михаїла в с. Верин Миколаївського району авторства 
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Миколи Гавриліва, зокрема, образи євангелістів у парусах храму (іл. 4.1.21) 

і намісні ікони, які виконав Сергій Колодка для церкви Св. Йосафата 

м. Червонограда (іл. 4.1.22, 4.1.23), ікону Св. Йосафата для іконостаса церкви Всіх 

святих українського народу пензля Романа Василика (іл. 4.1.24), Криворівнянську 

ікону Божої Матері “Втілення творчих задумів” у виконанні Людмили Рибенчук 

(іл. 4.1.25) та ін. Якщо розглядати всі ці твори в контексті історії сакрального 

мистецтва, то вони свідчить про зовсім не характерне іконографічне трактування 

ікон. Однак ця “нова традиція” ґрунтується на етнографії, у якій виокремлення 

самобутніх рис українців, сакралізація українського селянства є пріоритетною.  

Така увага галицьких художників до українського народного побуту та 

етнографії є реакцією на романтизм. Візуальними засобами мистецтва названі 

художники конструюють те, що для інтелігенції другої половини ХІХ ст. 

(Михайло Драгоманов, Пантелеймон Куліш, Микола Сумцов та ін.) було суттю 

ідентифікації національної культури – фольклор, народне мистецтво і загалом 

увага до селянського життя. Для цих діячів культури утвердження українства 

уможливлювалось в її народному (селянському) світовідчутті. Для прикладу, 

Пантелеймон Куліш писав, що “українська муза” обмежується лише  

простонародними типами. Ідеалізуючи такий стан літературно-художнього життя,  

письменник констатуватиме, “що жодна література не запозичила із 

простонародної сфери життя таких величавих образів, повних людського 

достоїнства, як українська…” [109, с. 105]. 

Однак такий принцип інтерпретації самобутності української культури вже 

на початку ХХ ст. буде підданий критиці та переосмисленню, а це неабияк 

позначиться і на мистецтві. Так, посилаючись на Михайла Грушевського, який 

зауважував, що захоплення етнографією і фольклором призвело до втрати 

духовного зв’язку з києво-галицькою добою [67, с. 212 ], ідеолог українського 

націоналізму Дмитро Донцов увиразнює шлях відродження нації через поворот до 

традицій епохи, “…яка ще не була заражена духом вегетативної культури, яка 

дихала сама й надихувала свій народ духом героїчної культури, – до старої 
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України” [67, с. 249]. Згодом ці ідеї лише укріплювались у свідомості українських 

інтелектуалів, а в особливий спосіб їх акцентував митрополит Андрей 

Шептицьким: “Будучність  наша не в перетворенню тих культурних форм нашого 

народа на форми інтернаціональної культури, а в піднесенню, оживотворенню 

того, що є, у дальшій  будові на тих основах, що були колись положені й тривко 

й умно” [252, с. 26].  

Етнографічні мотиви в іконописі, до яких вперше вдався Юліан Панькевич, 

поступово згасли перед модерністськими ідеями візантійського іконопису, які 

репрезентував Михайло Бойчук. Розуміння іконописної традиції останнього 

контрастувало з розумінням його вчителя Юліана Панькевича. У питанні 

повернення до візантійського іконопису ідеї Михайла Бойчука вписувались 

у загальну панораму художніх устремлінь часу. Оновлення мистецтва він бачив 

саме у давньому візантійському іконописі, який інтерпретував як національну 

художню традицію. “Я дійшов до переконання, – пише він у своєму листі до 

А. Шептицького, – що не досить спостерігати явища в природі, вони мусять бути 

вхоплені у форму засумовану (синтетичну) і угрунтовані на спостереженнях 

поколінь і традиційному спадку” [103, с. 256]. Подібно до багатьох своїх 

сучасників, Михайло Бойчук вивищує доренесансне мистецтво за те, що воно не 

ілюстративне, а синтетичне, концептуальне. Ікона, як і африканська маска, як 

й інші артефакти, апріорі є модерною ще до епохи модернізму в розумінні 

багатьох сучасників митця. 

Окрім формальних ознак, для Михайла Бойчука не менш важливим був 

національний контекст іконопису. Візантійські форми не лише модерні, вони ще 

й національні, а їх наслідування – це продовження традиції та можливість 

легітимізації національного стилю в мистецтві. Останнє було надзвичайно 

важливим для багатьох українських художників. На це звертає увагу 

мистецтвознавиця Людмила Соколюк у своїй дисертації “Михайло Бойчук та його 

концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.)” [202]. 

Зокрема, дослідниця акцентує увагу на кількох варіантах пошуку національного 
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художнього стилю, запропонованих різними українськими художниками та 

архітекторами, які по-різному трактували його національні витоки: 

Георгій Нарбут (українське бароко), Михайло Бойчук (візантійські корені), 

Яків Струхманчук (ренесансна основа), Василь Кричевський (українське народне 

мистецтво) [202, с. 13]. Тут не стільки важливо, яка з традицій є пріоритетною 

в конструюванні національного мистецтва, скільки факт, що всі вони були 

звернені в минуле. А легітимність традиції, за Еріком Гобсбаумом, ідеї якого 

викладено на початку цього підрозділу, забезпечується саме її зв’язком 

з минулим. 

Сучасники з певним пафосом оцінювали творчість Михайла Бойчука. 

“Мистцем під міру Фідія, а не кравця”, новатором у європейському розумінні 

й історичному масштабі був Михайло Бойчук, випадково Галичанин 

з походження”, – писав про нього мистецтвознавець Микола Голубець [46, с. 197]. 

Концепція національного мистецтва, за Михайлом Бойчуком, опиралась на 

передренесансне мистецтво, а це тісно поєднувало його з європейськими 

модерними рухами. У візантійському мистецтві його захоплювала 

монументальність, лінійність, деформація, простота форм, локальне звучання 

кольору тощо. У цьому сенсі погляди митця розвивались у контексті художніх 

установок європейського постсезанівського мистецтва та перегукувалися 

з багатьма теоретичними засадами мистецтва аванґарду, у яких звучало прагнення 

до духовності в мистецтві. Ці естетичні устремління були найповніше розкриті 

в теоретичних працях Василя Кандінського, зокрема, у найвідомішій з них “Про 

духовне в мистецтві” [89]. Тому завдання, які переслідував художній модернізм, 

і завдання, які перед церковним мистецтвом поставили в Галичині у 1910-х роках, 

переплітались. І художник Михайло Бойчук своїм релігійним мистецтвом 

репрезентував цей симбіоз. У цьому нас переконують збережені твори художника, 

для прикладу, “Святий пророк Ілля” (іл. 4.1.7) та ікона “Тайна вечеря” (іл. 4.1.6), 

виконані для дяківської бурси у Львові. Новизна цих творів полягає не 

в іконографії, оскільки для візантійської іконографії ці сюжети є традиційними. 
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Новаторство цих ікон – в ідейній площині, адже вони створені відповідно до 

модерністської естетики.  

Таким чином, сакралізація українського селянства, репрезентована 

Юліаном Панькевичем, не стала панівною течією, а поступово влилась у контекст 

неовізантизму. З іншого боку, перспективи такої репрезентації сакральних образів 

не змогли б протистояти ні релігійним ідеям часу, ні художнім процесам 

(модернізму). Показово, що Михайло Бойчук, який спершу навчався в Юліана 

Панькевича, переосмислив естетичну орієнтацію свого вчителя. Теоретик 

неовізантизму, вливаючись у контекст мистецтва аванґарду, відходить від 

натуралізму. Мистецькі засади, що близькі і середньовічному іконопису, 

і аванґардним течіям, дозволяли Михайлові Бойчукові доповнити 

загальноєвропейський творчий процес, демонструючи при цьому національний 

характер українського мистецтва, і залишитись, за висловом мистецтвознавця 

Івана Врони, виразником “селянської української  стихії” [35, с. 90].  

Згадані приклади із сакральної творчості Юліана Панькевича та Михайла 

Бойчука показові в тому сенсі, що стали віддзеркаленням двох різних розумінь 

розвитку іконопису першої половини ХХ ст. у Галичині. Проте між цими 

підходами не виникало конфронтації, оскільки кінцевою метою обох було 

“винайдення” національної традиції церковного мистецтва. Саме тому до 

етнографічних мотивів у трактуванні канонічних іконографічних сюжетів нерідко 

вдаються і сучасні художники-іконописці краю. 

 

4.2 Мотиви та образи “народної ікони” в іконописних інтерпретаціях 

І на початку ХХ ст., і сьогодні актуальність традиції зумовлює процес 

інтегрування давніх форм в українське сакральне мистецтво. І хоча використання 

старого матеріалу часто спричиняє конструювання і появу зовсім нових форм 

в іконописі, однак таким чином відбувається оновлення традиції. Це свідчить про 

те, що актуальність традицій, які виникли в українському церковному мистецтві на 
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початку ХХ ст., з плином часу заново акцентується і переосмислюється. І також 

засвідчує мінливість традиції. Як змінюється уявлення про іконописну традицію 

в наш час, розглянемо далі. 

 Мистецтво досить часто піддається класифікації не лише за видами та 

жанрами, а й ієрархічно. Найпоширенішим прикладом тут може бути класифікація за 

принципом “високе” та “низьке мистецтво”. Вважається, що  “високе мистецтво” 

слугує елітам, а “низьке мистецтво” часто асоціюється з популярною культурою. 

“Високе мистецтво” володіє теорією, воно апелює до певних цінностей і, як правило, 

отримує позитивну оцінку в середовищі інтелектуалів [319, c. 70-71]. Іншими 

словами, таке мистецтво є “елітарним” та орієнтоване, як зазначає Галина 

Стельмащук, “на думку його творців, не на все суспільство, а на певний постійний, 

хай навіть невеликий, прошарок людей, що володіють особливою художньою 

сприйнятливістю, його еліту” [205, c. 37-38]. Популярне мистецтво, як і народне 

мистецтво, в очах еліти перебуває на нижчому щаблі, оскільки воно розважальне 

і служить масам. З огляду на це в наш час окремі мистецтвознавці відмовляються 

використовувати термін “народна ікона” [99, с. 27]. Проте вживання цього терміна 

ще простежується в мистецькому і мистецтвознавчому середовищі.  

Тут я зосереджусь на іншому прикладі – статті українського художника та 

теоретика мистецтва Петра Андрусіва “Мистецтво – найміцніша зброя”, де автор 

звертає увагу на проблему фольклоризації української культури, яка, на його 

думку, не є її вищою проявною формою. “Фольклор завжди може бути 

знаменитим ґрунтом для розвитку різних галузей культури народу, – вважає 

Петро Андрусів, – але ніколи не зможе тієї вищої культури заступити” [4, с. 39]. 

Це також стосується і народного мистецтва, яке, хоча й акумулює духовну 

енергію поколінь, однак не може репрезентувати високої культури. Цей автор 

політизує культуру, стверджуючи, що ті народи, які були вороже налаштовані 

щодо українства, ніколи не притискали його фольклор і народне мистецтво. 

Натомість утисків завжди зазнавали, на його думку, форми високої культури. 

Тому для політичного утвердження нації слід плекати ідеали високої культури, 
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які, на думку теоретика, потрібно шукати в глибині віків і, зокрема, в мистецтві 

Середньовіччя та бароко. Ці періоди залишили помітний слід на українських 

землях, зокрема в іконописі, а тому їх переосмислення спроможне оживити 

художню творчість. Як приклад, дослідник наводить діяльність митрополита 

Андрея Шептицького, який, на його думку, вказав на вершини духовної 

розбудови нації. Тому, на думку Петра Андрусіва, цим шляхом треба рухатися 

й далі [4]. Тут художник полемізує з приводу актуальності саме “елітарної 

культури” для забезпечення легітимності української політичної нації. Написана 

в еміграції, його стаття апелює насамперед до інтелігенції, яка покликана 

розбудовувати “високе” мистецтво і культуру. 

Сьогодні окремі дослідники сходяться на тому, що такий поділ мистецтва 

є штучним, оскільки у ньому йдеться не про розрізнення поміж мистецтвами, 

а розрізнення поміж соціальними станами. Теза про те, що інтерес до краси та 

мистецтва притаманний кожній людині, часто не є переконливою для прихильників 

“елітарного” мистецтва [319, c. 71]. У цьому сенсі неовізантійська традиція іконопису 

за всіма ознаками є “елітарною”. Ця традиція підсилена академічною теорією, вона 

опирається на думку авторитетних діячів, а її розвиток сьогодні забезпечується навіть 

системою художньої освіти. На цьому тлі жодна інша іконописна традиція 

в Галичині не здатна з нею конкурувати. Реалістичне церковне мистецтво перебуває 

на “нижчому” ієрархічному щаблі, оскільки не володіє вказаними пріоритетами. Це 

також стосується і народного іконопису. І все ж, незважаючи на це, мінливість 

у сприйнятті традиції може спостерігатись навіть у межах ієрархії мистецтва. Шлях 

від “марґінального” до “елітарного” мистецтва і навпаки дуже короткий. Особливо, 

коли зважити на те, що обидва поняття є умовними. В радянський час іконописна 

традиція була практично повністю марґінальною, а сьогодні її вага доволі помітна. Не 

менш цікаві зміни відбуваються і в межах самої іконописної традиції останніх 

десятиліть. Ці зміни помітні в дихотомії “високого” і “низького” мистецтва та 

пов’язані з діяльністю окремих митців, які заново “винаходять” народну традицію 

іконопису, перетворюючи її з “марґінальної” на “елітарну”.  
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Як правило, непрофесійний та народний іконопис не отримує схвалення 

в церковному середовищі. З позицій релігійного сприйняття ікони народний іконопис 

асоціюється із занепадом канонічного церковного мистецтва. Для окремих 

теоретиків народна ікона є самоцінністю, різновидом магічного предмета, а не 

виразником богословських основ християнської віри [234, c. 178]. Сучасні твори 

непрофесійних художників часто можна побачити в храмах Галичини, проте вони не 

привертають увагу дослідників мистецтва. Про непрофесійне церковне малярство 

якщо й дебатують, то, як правило, у критичному руслі. Наприклад, Роман Василик 

в одній з своїх статей зазначає, що в середині 90-х років проблема церковного 

малярства постала особливо гостро. З активізацією релігійного життя в Україні 

багато храмів потребували фахового інтер’єрного впорядкування. У багатьох 

парафіях ентузіазм щодо оновлення храмового середовища, на думку художника, 

часто увінчувався негативними наслідками. Давні ікони, розписи та предмети 

літургійного вжитку поновлювали некваліфіковані люди або ж вони просто 

нищились. Натомість у церкви почали потрапляти речі, позбавлені літургійного 

змісту: друковані та мальовані зображення, що покликані були замінити собою 

ікони [23 с. 59]. Перефразуємо сказане: сучасне непрофесійне церковне малярство 

в сприйнятті еліти є “марґінальним”, воно не відповідає релігійним потребам та є не 

канонічним.  

Проте таке ставлення до непрофесійного іконопису стосується лише 

сучасності, оскільки оцінка народної течії сакрального малярства кардинально 

різниться, коли мовиться про попередні століття. У мистецтвознавчій критиці 

народний іконопис XIV – XIX ст. отримав порівняно високу оцінку в Україні. Від 

другої половини ХХ ст. окремі українські дослідники, як-от Павло Жолтовський, 

Василь Откович, Віра Свєнціцька та інші, всіляко підкреслювали особливість 

народної течії в іконописі. Зокрема, Віра Свєнціцька у п’ятитомному виданні історії 

українського мистецтва про іконопис XIV – XVI ст. відзначатиме, що “твори 

народних митців, виконані в плані наївного й умовного реалізму, наділені 

зворушливою безпосередністю, просякнуті теплом життя. В них поетичність 
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поєднується з глибокою драматичністю образу, лаконізм кольорової гами 

і максимальна лапідарність художнього вислову – з посиленою експресивністю” 

[183, с. 236]. Дослідниця підкреслює, що народна течія в сакральному малярстві 

демократизувала догматичний контекст цього мистецтва. У монографії “Народна 

течія в українському живопису XVII – XVIII ст.” Василь Откович висновує, що 

народна ікона “виражала в релігійній формі інтереси широких демократичних верств 

населення” [160, с. 94]. Київська дослідниця Лариса Членова у вступній статті до 

альбому “Український іконопис ХІІ – ХІХ ст. з колекції НХМУ” відзначає, що навіть 

упродовж ХІХ ст. “народна ікона була основним носієм національних художніх 

традицій, які зберігались навіть тоді, коли основна професійна лінія розвитку 

іконопису вичерпала себе, набувши світського академічного спрямування” [248, 

с. 18]. Таким чином, в українському мистецтвознавстві сформована чітка позиція про 

те, що, хоча український іконопис і розвивався в атмосфері східнохристиянської 

культури, народний напрям виокремив його національні риси. 

Думки, висловлені в українському мистецтвознавчому дискурсі щодо народної 

течії в сакральному мистецтві, сприяють її відродженню у творчості окремих 

сучасних іконописців. Серед цих художників варто згадати Оксану Винничок 

(іл. 4.2.6), Романа Зілінка (іл. 4.2.1), монаха Боніфатія Івашківа (іл. 4.2.5), Іванну 

Крип’якевич-Димид (іл. 4.2.9), Остапа Лозинського (іл. 4.2.2), Уляну Нищук-Борисяк 

(іл. 4.2.3, 4.2.4), Лева Скопа (іл. 4.2.8), які у своїй творчості імітують і наслідують 

народний іконопис. Як правило, їхню увагу привертає народне сакральне малярство 

XVI – XIX ст. Таким чином, давня, народна традиція іконопису заново 

переосмислюється. І це відбувається не через активність народних художників, 

а через активність митців, що часто мають художню освіту. Їхні твори є реакцією на 

мистецтвознавчий дискурс щодо народного іконопису. Ці твори покликані утвердити 

унікальність давньої народної течії іконопису, підкреслити її національне коріння, 

а головне – підняти її до “елітарного” статусу. Зрештою, так і відбувається, оскільки 

твори цих авторів експонуються на персональних і групових виставках (Української 
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спілки іконописців, виставках за результатами українських і міжнародних 

іконописних пленерів, симпозіумів тощо).  

Таким чином, іконописні твори, що наслідують народний іконопис, 

виставляють поруч з іконописом, який відповідає канонічним вимогам. У цьому разі 

грані між “елітарним” і “марґінальним”, “високим” і “низьким” розмиваються. Так 

відбувається тому, що контекст, у якому існує іконописна традиція, має вагоміше 

значення, аніж живописна манера. І якщо для Петра Андрусіва (який жив і творив 

в українській еміграції) форми “високої” національної культури асоціювалися 

з професійним візантійським іконописом, то для багатьох теоретиків і практиків 

у сучасній Україні такі асоціації не є настільки актуальними. Для багатьох з них 

народний іконопис також є формою “високої” культури. Інтерпретуючи сказане 

в контексті теорії Еріка Гобсбаума, можна зауважити, що ця народна традиція 

іконопису є заново “винайденою” і піднесеною до статусу “високої” культури. 

 

4.3 Іконописна традиція та нецерковна репрезентація ікони 

Музейне та галерейне середовище є надзвичайно впливовим у формуванні 

“нових традицій” іконопису. Найперше, через секулярну та світську роль цих 

закладів. У виставкових залах і музеях твір на сакральну тему підпорядкований 

іншим правилам, аніж у храмі. У цьому зв’язку канонічність ікони не 

є принциповою умовою. Художник здебільшого є вільним у реалізації 

задуманого. Часто, як із цього приводу висловлюються самі іконописці, такий твір 

є альтернативним поглядом на комерційну сакральну творчість у церквах. Таким 

чином, багато іконописних творів, що експонуються на різних виставках, можуть 

вважатись і часто вважаються “неканонічною” традицією іконопису, якщо 

терміном “канон” позначати ритуальну функцію ікони. Далі цьому аспекту буде 

приділено окрему увагу. 

Ідея про те, що музеї з початком Просвітництва почали поступово заміняти 

собою християнські храми, є доволі популярною серед теоретиків мистецтва. 
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Багато дослідників стверджують, що з початком музейництва сакральні артефакти 

почали оцінювати за правилами мистецтва. Інакше кажучи, сакральне стало 

естетичним. Це змінило багатовікове сприйняття сакрального мистецтва, вивівши 

його з контексту релігійного культу. В музеї сакральне мистецтво звільнилося від 

інституційної релігійної залежності. Тут на нього не впливає ритуальна 

атмосфера, натомість важливим аспектом сприйняття сакрального твору є його 

пояснення через освітні програми та наукову літературу. І навіть більше того, 

сакральне мистецтво почало супроводжуватись естетичними теоріями та 

контекстуалізуватися зі світським мистецтвом. Як наслідок, здатність оцінювати 

красу релігійного твору в музеї поєднана з естетичною чутливістю глядача, 

натомість його релігійний світогляд тут відіграє значно меншу роль [296, с. 34–

37]. 

Таке ставлення до сакрального мистецтва стосується не лише давнього 

релігійного мистецтва, а й сучасного. І якщо в церковному просторі іконопис ще 

позначений певним консерватизмом, то виставковий простір значно тісніше 

пов’язує сакральне малярство із сучасними мистецькими практиками. В авангарді 

цього процесу стояли художники які своєю творчістю є різножанровими. Зокрема 

це Микола Бідняк (іл. 4.3.1, 4.3.2) і Микола Кристопчук (іл. 4.3.3, 4.3.4). 

Сьогодні регулярність виставок сучасного іконопису Галичини важко 

підсумувати. Тут досить активною є виставкова діяльність кафедри сакрального 

мистецтва ЛНАМ. Щороку кафедра організовує щонайменше дві ретроспективні 

виставки робіт своїх студентів. Активно виставляються і багато випускників 

кафедри. Окрім цього, від 2010 року кафедра є співорганізатором міжнародних 

іконописних пленерів, які щорічно відбуваються на території України та Польщі. 

Учасниками цих пленерів є іконописці з різних країн, а також викладачі та 

студенти ЛНАМ. Пленерні сакральні твори перманентно експонуються в галереях 

і музеях країн Східної та Центральної Європи. Окремо варто відзначити 

діяльність львівської галереї “Iconart”, де від 2010 р. регулярно відбуваються 

виставки сакральних творів. Окрім цього, ця галерея є також платформою, що 
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об’єднує значну кількість художників-іконописців України. Іншим аспектом 

у цьому зв’язку є персональні та групові виставки іконопису, які також 

є непоодиноким явищем мистецького життя в Україні. 

Сучасний іконопис, що експонується в галереях і музеях, часом контрастує 

з іконописом, який звично бачити в храмах. Це інколи призводить до 

непорозуміння та курйозів між художником і церковнослужителями. Наприклад, 

10 червня 2007 р. у київській Галереї мистецтв ім. Олени Замостян, що діє при 

Києво-Могилянській академії, відбулася виставка випускників кафедри 

сакрального мистецтва ЛНАМ, які репрезентували новостворену групу 

“Зоґрафос”. Під час відкриття експозиції, один з священиків досить критично 

оцінив роботи іконописців. Зокрема, про твір Дмитра Гордіци “Той, що є” 

(іл. 4.3.22) він висловився так: “Якщо це – Бог такий, то я скину тоді всі 

повноваження священства” [57]. Подібні різкі висловлювання на адресу окремих 

іконописців є непоодинокими в релігійних колах. Релігійна людина, як правило, 

розглядає ікону в контексті її культової функції, а тому часом не сприймає 

“осучаснення” іконописної традиції. З іншого боку, галерейна та музейна 

репрезентація сакрального мистецтва розмиває функції таких творів, виводячи ці 

твори зі сфери культу у сферу мистецької традиції.  

Проте виставкова ікона не спрямована на руйнування традиції. Навпаки, 

контекст традиції тут, як і в храмі, дуже важливий. Але при цьому візуальна 

подібність сакральних творів з артефактами минулого не є обов’язковою умовою. 

Безкомпромісним є ідейний аспект твору, його східнохристиянська 

спрямованість. Інакше кажучи, витоки цієї традиції пов’язуються з візантійською 

сакральною спадщиною, але адаптуються до сучасного художнього контексту. 

Аргументом тут для багатьох іконописців є теза, що мистецтво еволюційно 

розвивається. Наприклад, що консервативний візантійський іконопис теж 

змінювався, адже художня образність і стилістика сакральних артефактів IX ст. 

відрізняється від XI ст., а галицька ікона XV ст. відмінна від ікони XVI ст. Звідси, 
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іконописні форми розвиваються, проте незмінним є уявлення про універсальність 

візантійської традиції. 

Такий аспект функціонування іконописної традиції в Галичині має 

щонайменше одне пояснення: значна кількість сучасних іконописців мають 

академічну художню освіту. Окрім цього, значна їх частина є випускниками 

кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ, яка в іконографічних розробках 

вирізняється плюралізмом. Серед митців, сакральні твори яких сьогодні 

перманентно експонуються на різних виставках і які вписуються у вище 

окреслений контекст, варто згадати Олександа Антонюка, Арсена Березу, Андрія 

Винничка (іл. 4.3.5, 4.3.6), Іванну Демчук (іл. 4.3.10), Оксану Мельничук 

(іл. 4.3.11), Данила Мовчана (іл. 4.3.23), Христину Максимович (іл. 4.3.16), 

Наталю Русецьку, Наталю Сацик (іл. 4.3.17), Олену Смагу, Уляну Томкевич 

(іл. 4.3.13). Їхня іконописна творчість не може розглядатися поза контекстом 

художньої культури, в якій вони формувались.  

Таким чином, “неканонічна” традиція іконопису – це традиція, яка виникла 

як реакція на світську художню освіту. Навіть уже згадана кафедра сакрального 

мистецтва, виставкова діяльність якої є досить динамічною, функціонує в системі 

світської освіти. Тому студенти невимушено поглинають художні явища, 

характерні своєму часові (іл. 4.3.14, 4.3.15). Східнохристиянська іконописна 

традиція на кафедрі сакрального мистецтва перебуває в тісному діалозі 

з мистецьким і науковим спадком модернізму та сучасними мистецькими 

практиками. У цьому проявляється принципова відмінність кафедри від 

численних іконописних шкіл і студій в Україні, які здебільшого зосереджені на 

наслідуванні, повторенні та імітації давньої іконографії та для яких “художньою 

правдою” є радше традиція в її застиглому стані. Тут можна як приклад навести 

твори та діяльність іконописної школи Українського католицького університету 

[86]. 

Насамкінець, у світлі вже згадуваної теорії “винайдення традиції” Еріка 

Гобсбаума, у контексті якої опрацьовується цей розділ, можна висновувати, що 
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традиція іконопису є доволі мінливою. Ця мінливість, як правило, продиктована 

контекстом, у якому функціонує сакральне мистецтво. Утвердження певної 

традиції великою мірою залежить від дискурсу навколо неї. Важливим аспектом 

тут є те, що традиція, навіть та, що заново “винайдена”, неодмінно пов’язується 

з минулим, апелює до нього, переконуючи нас у своєму довготривалому 

існуванні. Тут слушною є думка дослідника української філософської думки Дмитра 

Чижевського, який у статті “Про початки і кінці нових ідеологічних епох” констатує, 

що традиція як визначна риса функціонування культури “несе духовний зміст 

попередньої доби далі, спочатку як ціле, пізніше – окремі лише елементи, що помалу 

перетворюються, переробляються, переплавляються і дістають нове оформлення або 

й змінюються іншими, “новими” [246, с. 18]. Перефразовуючи сказане, часова 

віддаленість традицій, свідчить про фрагментарний зв’язок з нею, про її іншість. І що 

віддаленішою є традиція в часі, то менший з нею зв’язок сучасності. Але в цьому 

сенсі не так принципово, наскільки тісно сучасний іконопис пов’язаний, наприклад, 

з візантійським сакральним мистецтвом, іконописом бароко, народною іконою, 

актуальним є те, що і практики, і теоретики сакрального мистецтва всіляко 

підкреслюють зв’язок із цими періодами через апелювання до традиції, винаходячи її 

щоразу заново. 

 

4.4 Політичні та соціальні образи в церковній іконографії 

Зв’язок сакрального і світського в іконописі є доволі помітним, якщо 

розглядати цю тему в історичному контексті. Від часу легалізації християнства 

в Римській імперії церковне мистецтво служило не лише релігійним цілям, 

а й політичним. Зокрема, у візантійському мистецтві члени імператорської сім’ї 

часто були в центрі уваги в оформленні храмів. Паралель, яку візантійці 

проводили між імператорською владою на землі і владою Вседержителя на небі, 

отримала відтворення і в іконографії. Навіть більше, організація і декорування 
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імператорських покоїв і церков з композиційної та художньо-образної точки зору 

були практично ідентичними [278, с. 88].  

Гармонійне поєднання сакрального і світського в іконописі розвивалось 

і поза Візантійською імперією, а також після її розпаду. Для прикладу, на 

українських землях знаковою пам’яткою є фресковий ансамбль сходових башт 

Софії Київської, де представлені світські сцени, характерні для побуту 

візантійської аристократії, зокрема сцени полювання, святкових гулянь, циркових 

вистав тощо [175, с. 593–594]. Іншим промовистим прикладом є низка ікон XVII –

 XVIII ст., званих у мистецтвознавчій літературі “Козацькими Покровами”, на 

яких серед святих часто портретували гетьманів, козацьку старшину та 

московських царів [175, с. 639]. 

У церковному малярстві Галичини в досліджуваний період світська 

тематика теж всебічно представлена й часто має політичний та соціальний 

підтекст. Нерідко розкриття таких тем можна побачити в храмовому стінописі. 

Тут прикладами можуть бути окремі настінні композиції Юліана Буцманюка 

в церкві Христа Чоловіколюбця у Жовкві. Наприклад, у півкуполах північної 

і південної нав художник компонує сцени “Берестейської Унії” (іл. 4.1.1) 

і “Покрови” (іл. 4.1.2) відповідно. Обидві композиції заповнені історичними 

постатями, які мають не лише релігійну вагу для греко-католицької церкви, 

а й політичну в українській історії. Так, у нижній частині композиції 

“Берестейська Унія” серед православних українських ієрархів зображені Богдан 

Хмельницький, Петро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. Також 

у композиції представлені неперсоніфіковані соціальні стани: селяни і козаки. 

А в нижній частині композиції “Покрова” художник розмістив фігури, які 

уособлюють громадсько-політичних лідерів Української Народної Республіки 

(іл. 4.1.3) та Західно-Української Народної Республіки (іл. 4.1.4). Серед них 

прочитуються портрети Симона Петлюри, Михайла Грушевського, Павла 

Скоропадського, Костя Левицького, Сидіра Голубовича, Василя Панейка та ін. 

[263, с. 114–118]. Під впливом розписів у Жовкві, виконана композиція “Покрова” 
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в куполі храму Різдва Богородиці в місті Угневі Сокальського району авторства 

Дам’яна Горняткевича (іл. 4.4.5). Тут серед українських святих зображені 

сучасники художника, селяни та міщани, а також релігійні та громадсько-

політичні лідери: король Данило, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Маркіян 

Шашкевич, Дмитро Вітовський, митрополит Андрей Шептицький та ін. [265, 

с.152].  

Портретування громадсько-політичних лідерів у іконописних творах 

є тенденційним. Серед сучасних прикладів можна вказати ікону “Покрова 

Пресвятої Богородиці” Романа Василика, у якій автор портретує політичних, 

громадських і релігійних діячів в оточенні святих під омофором Богоматері 

(іл. 4.1.6). Тут, зокрема, зображені князь Ярослав Мудрий, гетьмани Іван Мазепа 

та Богдан Хмельницький, президент УНР Михайло Грушевський в оточенні 

владик УГКЦ, які є живими сучасниками автора ікони. У цьому контексті варто 

згадати також ікону “Покрова” Василя Стефурака, де під омофором Богоматері 

зображені всі знакові для національно-патріотичних рухів України постаті 

української історії: від короля Данила Галицького та гетьмана Івана Мазепи до 

Степана Бандери та Романа Шухевича (іл. 4.4.9 ).  

Іншою характерною особливістю розвитку політичної тематики в іконописі 

стали трагічні події на Майдані Незалежності зимою 2013-2014 рр. У храмах краю 

почали з’являтися сакральні композиції з портретуванням Героїв Небесної Сотні  

та подій Майдану, вплетених в історичний контекст державотворення. Тут 

у якості прикладу можна згадати сакральний розпис “Покрова Пресвятої 

Богородиці” в однойменній каплиці Січового меморіального комплексу на горі 

Лисоня поблизу Бережан авторства тернопільського художника Богдана Ткачика. 

Ось як автор сам описує портретованих осіб сакрального твору: “Починаючи 

з княжих часів, у композиції зображені: князь Володимир і княгиня Ольга, далі – 

козаччина, січові стрільці, боротьба повстанців ОУН-УПА, протистояння 

свавіллю влади героїв Небесної сотні, сучасна війна з сепаратистами та 

московітами на сході України” [1]. Відгуком на події Майдану стала дипломна 
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робота студента кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ Богдана Новицького 

“Небесна сотня” (іл. 4.4.8). Це твір у формі рівностороннього хреста, навколо 

якого в окремих квадратах портретовані 108 героїв, що загинули на Майдані.  

Політична і соціальна тематика виразно звучить у розписах художника 

Миколи Гавриліва в церкві Св. Архистратига Михаїла в с. Верині Миколаївського 

району. Тут серед біблійних і християнських тем є окрема композиція, що 

ілюструє події Майдану (іл. 4.4.10).  У композиціях “Явлення Христа народу” 

(іл. 4.4.11) практично всі образи наділені портретними рисами сучасників автора. 

В образі Івана Хрестителя художник портретує відомого українського музиканта 

і естрадного виконавця Кузьменка Андрія (Скрябін), його оточують 

священнослужителі, монахи та миряни. У купольній композиції “Покрови” 

(іл. 4.1.11) звучить політична тематика, де до Богоматері звертаються релігійні 

лідери католицької церкви, а також українські військові й політичні лідери, 

зокрема, місцеві сотники Української повстанської армії та члени Організації 

українських націоналістів з родиною третього президента України Віктора 

Ющенка. 

Такий підхід до сакрального малярства переслідує здебільшого політичні 

цілі. Аргументація, що подібні зображення в церковному малярстві мають 

тяглість традиції, лише підсилює варіативність нових інтерпретацій історико-

політичних подій у храмах. Образи політичних, громадських і релігійних лідерів 

на стінах храмів покликані розбудовувати національну та релігійну ідентичність 

українців краю. У певному сенсі такі іконописні твори функціонують як плакати 

з притаманними їм ідеологічними функціями. Проте існує ще один політичний 

аспект у сакральному мистецтві, який не має однозначної оцінки. Цей аспект 

пов’язаний не з ґлорифікацією політичних лідерів, а з їх демонізацією. Йдеться 

про зображення тих осіб, до яких в українському середовищі реґіону вироблене 

негативне, вороже ставлення. Далі буде детальніше проаналізовано один і з таких 

промовистих прикладів у сучасному церковному малярстві. 
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18 квітня 2017 р. значна кількість українських інформаційних аґенцій 

поширили новину про те, що в українській греко-католицькій церкві Св. Йосафата 

в місті Червонограді іконописці зобразили чоловіка дуже схожого на президента 

Російської Федерації Володимира Путіна (іл. 4.4.14) поряд з символами 

нацистської Німеччини та Радянського Союзу (іл. 4.4.15). Інтригою було те, що ці 

зображення розміщені в сцені пекла, яка є частиною композиції Страшного Суду 

в західній частині храму під хорами. Суперечність цієї сцени очевидна. Чоловік, 

що нагадує сучасного російського президента, разом з політичними символами 

зображений у негативному світлі в місці, призначеному для молитви. У період 

Великодніх свят, які збігалися з прес-релізом, у засобах масової інформації та 

суспільстві поширилась дискусія щодо того, чи є церква належним місцем для 

художників, щоб висловлювати свої політичні погляди. 

У своїх репортажах журналісти намагалися встановити причину появи цих 

контраверсійних образів. Вікарій церкви Михайло Ниcкогуз і автор стінопису, 

іконописець Олексій Чередніченко наполягають на тому, що це узагальнений 

образ грішного корумпованого політика, а не фактичне зображення російського 

президента. Вебсайт ТСН поширив слова вікарія церкви: “Хтось бачить, що це 

Путін, хтось – що це бюрократ, який обікрав країну і не бачить Воскресіння навіть 

в останні дні. А ще там є герб СРСР і німецька свастика. Там горять ті, які були 

причиною сліз, вбивства, крові і смерті. Хто там є, там є по праву” [227]. 

Незважаючи на твердження священника та художника, багато парафіян храму 

в неформальному спілкуванні твердять, що легко розпізнають портрет Путіна. 

Більшість з них навіть схвально відгукуються про цей розпис. Багато хто з них 

переконаний, що російський президент заслуговує на суворе покарання через 

свою політику щодо України. Проте є й ті, хто вважає, що такі суперечливі ікони 

не повинні бути в храмі.  

Офіційне духовенство церкви не дає багато коментарів з цього приводу, 

його позиція є дещо стриманою. Священник Ярослав Петруха, голова комісії 

сакрального мистецтва Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ, висловив 
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офіційний коментар від імені Церкви. Він називає цю композицію “політичним 

сакральним мистецтвом”, яка “порушує церковні канони” і “суперечить Святому 

Письму”. Проте, незважаючи на гостру критику стінопису, він не дає жодних 

рекомендацій щодо подальших дій [166]. Багато мистецтвознавців та іконописців 

в Україні, з якими я обговорював цей розпис, ставляться до нього критично та 

скептично. Вони не акцентують увагу на портреті Путіна чи політичній символіці; 

однак їхня увага звернена на живописний стиль. Вони не приймають реалізм 

і естетичну цінність стінопису. 

З моєї точки зору, Червоноградський Страшний Суд є релігійним твором 

мистецтва з виразними соціально-політичними складовими. Він дуже виразно 

демонструє, що сучасне сакральне мистецтво не відокремлене від зовнішнього 

світу, а взаємодіє з ним. Такі твори розкривають не стільки політичний контекст 

часу, скільки нас у ньому. І в той час, коли засоби масової інформації дискутують 

питання, чи адекватним є зображення скомпрометованих політиків в церковному 

середовищі, я ставлю запитанням, чи сакральне мистецтво настільки аполітичне, 

щоб цього не робити.  

З формальної точки зору, сюжет Страшного Суду в храмі Червонограда 

є традиційним для церковного мистецтва. Він відповідає встановленим 

принципам ідеї Судного Дня, що походить з різних текстів Старого та Нового 

Завітів, але переважно з так званого “Малого Апокаліпсису” євангеліста Матвія. 

За словами Матвія, Син Людський прийде у своїй славі, сидітиме на престолі, 

оточеному ангелами. Він буде судити всі народи, відокремлюючи людей одних 

від одних, “як відділяє вівчар овець від козлів” (Мат. 25: 33). Він поставить овець 

праворуч, а козлів – ліворуч себе. Ті, хто по його правиці, увійдуть у Царство, а ті, 

хто по його лівиці, будуть прокляті у вічний вогонь, приготований для диявола та 

його ангелів (Мат. 25: 31-46). Від часу появи першої версії Страшного Суду, 

принцип розподілу іконографічного простору чітко відповідав словам Євангелія. 

Якщо умовно поділити порівну сцену згори донизу, ми отримуємо дві символічні 

площини: права зображає благословенних, а ліва – проклятих. Цей поділ 
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відбувається з точки зору Христа, глядач бачить це навпаки – із зовнішньої, а не 

з внутрішньої візуальної позиції. 

Дослідники сакрального малярства часто акцентують увагу на те, що 

в українських іконах Страшного Суду XV – XVIII ст. історично можна 

прослідкувати зростання суспільної свідомості. Ключовою тут є теза про те, що 

грішники, зображені в пеклі, зазвичай уособлюють злочини багатих у реальному 

житті. Авторів таких ікон часто пов’язують з представниками народної течії, які, 

як стверджує Віра Свєнціцька, “дуже гостро підмічали типові явища 

в повсякденному житті, надаючи їм при відтворенні часто їдкого сатиричного 

соціального звучання” [183, с. 212]. Павло Жолтовський зауважує, що іконописці 

XVII – XVIII ст., зображаючи пекло, “... всю свою увагу зосереджують не на 

канонічній частині, а на зображеннях грішників та покарань за гріхи, які вони 

розуміють як порушення народного морального кодексу” [74, с. 285]. Дослідник 

бачить прямий зв’язок між тим, як розвивалась іконографія тортур в іконах 

Страшного Суду, та ростом суспільної свідомості. Цей ріст він, зокрема, пов’язує 

з козацькими та гайдамацькими повстаннями проти дворянства на українських 

землях у XVII – XVIII ст. Марія Гелитович вважає, що страшносудівський сюжет, 

“порівняно з іншими, давав більший простір творчій фантазії майстра, що 

особливо виявилось у сценах пекла, куди автору можна було відправити усіх 

негативних сучасних йому осіб, а інколи й особистих недругів” [42, с. 10]. Ці 

мистецтвознавчі узагальнення щодо соціальних витоків композиції Страшного 

Суду в українському мистецтві мали безпосередній вплив на формування 

згаданого Червоноградського розпису. 

Сцена Страшного Суду з храму Червонограда складається з трьох окремих 

частин. Верхня частина – Христос у Славі – займає місце під хорами (іл. 4.4.16). 

З обох боків вхідних дверей зображені дві інші частини композиції: у правій 

частині (з внутрішньої візуальної позиції) зображена сцена Воскресіння мертвих 

(іл. 4.4.17); на протилежній стіні – сцена пекла (іл. 4.4.18). 
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Христос у Славі зображений у верхній частині сцени, оточеній ангелами, 

апостолами та святими. Він сидить на престолі між чотирма містичними істотами 

– орлом, левом, волом і ангелом. Цей сюжет походить з книги Одкровення (Одкр. 

4: 2-7), а ці істоти зазвичай асоціюються з чотирма євангелістами в християнській 

іконографії. Богородиця та Іоанн Хреститель стоять у молитовній позі праворуч 

і ліворуч Христа й утворюють так звану групу Дейсіс, яка має візантійське 

коріння. Поруч з Христом зображені дванадцять апостолів, що є ілюстрацією 

Євангелія від Матвія (Мат. 19:28). Нижче зображений архангел Михаїл з вагою, 

на якій зважує вчинки людей. Біля його ніг – чоловік на колінах, персоніфікована 

душа. Ця сцена може бути виведена зі Старого Завіту (Йов 31:16, Дан. 5:27).5 

Диявол, який веде прокляті душі до пекла, ліворуч від архангела Михаїла, а ангел, 

який супроводжує праведні душі до раю, – на протилежній стороні. Усі елементи 

цієї частини композиції ґрунтуються або на сакральних текстах, або на 

іконописній традиції; тому вони доказово інтерпретуються через ці наративи та 

давню іконографію. 

На правій стіні під хорами зображена сцена Воскресіння з мертвих, що 

є центральною ідеєю християнського вчення про Друге пришестя Христа. 

В останні дні мертві воскреснуть, їхні душі будуть з’єднані з їхніми тілами, і вони 

постануть перед судом за свої вчинки та думки [280, с. 16]. У багатьох прикладах 

художники ілюструють догму воскресіння буквально, зображуючи мертвих, що 

встають з могили. Проте червоноградський сюжет Воскресіння з мертвих має 

чітко національний підтекст. На передньому плані зображено ангела, який 

підводить козака з могили. Хрести на відкритих могилах нагадують форму давніх, 

так званих козацьких хрестів. Позаду ангела в обіймах матері зображений 

український солдат, учасник війни на сході України. І козака, і солдата зображено 

з німбами, що є фантазією художника, оскільки ані козаків, ані українських 

 

5 Серед учених немає одностайної думки щодо походження цього сюжету. Дехто стверджує, що 

зважування душ не є біблійним мотивом, а походить від давніх єгипетських вірувань. [303 с. 115-117]. З іншого 

боку, Дж.-П. Химка стверджує, що сюжет зважування душ походить зі Старозавітних текстів [299, с. 46]. 
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військових немає серед святих греко-католицької церкви. Художник також 

зобразив дітей, одягнених у народні костюми, українських святих, простих людей, 

козаків. Ангели в правому куті запрошують усіх їх увійти на небеса. Вся сцена 

відбувається на тлі міського пейзажу Червонограда. Важливою складовою 

композиції є напис із Книги Об’явлення вгорі сцени: “Оце житло Бога з людьми, 

і Він житиме з ними, Вони ж народом Його будуть, і Сам Бог буде з ними, і витре 

кожну сльозу з очей їхніх, і смертей не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні 

болю” (Одкр. 21: 3-4). 

На лівій стіні зображена сцена пекла. Головним героєм тут є людина, яка 

нагадує російського президента. Він сидить на кріслі, яке поглинає полум’я, його 

обличчя виражає жах, розпач і біль. Незважаючи на те, що ніхто з персонажів не 

портретований (крім хіба що нібито Путіна), усі прокляті в пеклі можуть бути 

ідентифіковані за їх зовнішністю, одягом, позами та жестами. Позаду Путіна 

зображені задоволений диявол і змій, що звивається. Єпископ католицької церкви, 

православний священник, король, військовий офіцер, чиновник і різні грішники, 

зокрема п’яниця, вбивця (що стріляє в священника), а також жінка, яка перервала 

вагітність, розміщені на задніх планах композиції. У нижній частині стінопису, на 

передньому плані – хвіст змія обвиває символи Радянського Союзу, комуністичні 

та нацистські прапори, а також символи нацистської Німеччини. Чорт проколює 

фашистську символіку вилами. Все в цій сцені оточене полум’ям. Як 

і в попередньому сюжеті, сцену пекла доповнено написом з Книги Об’явлення: 

“Боязливих же, і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, 

і ідолопоклонників, і всіх лжеців наділ їхній в озері, що горить огнем і сіркою…” 

(Одкр. 21: 8). 

Я запитав Олексія Чередніченка, навіщо він політизував сюжет. Його 

відповідь мала історичне та релігійне пояснення, що “... українці досить багато 

страждали, виборюючи свою кращу долю ... і що важливо показати, як наші 

предки воювали за незалежність, так як українці борються зараз... і що наша 

Незалежність має високу ціну …і що сучасні воїни жертвують своїми життями за 
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нас і наших дітей ...” [245]. Автор особливо підкреслив важливість самопожертви 

та процитував слова з Євангелія від Івана, що “ніхто більшої любови не має над 

ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх” (Ів. 15:13). Цю цитату з Євангелія 

можна часто почути в українських церквах від початку російської агресії проти 

України 2014 року.  

Іконографія Страшного Суду з храму міста Червонограда побудована на 

контрасті поміж добром і злом, що підсилюється цитатами з Книги Об’явлення. 

Головні персонажі протиставляються один одному. Помітна опозиція між 

героїчним образом воїна АТО і жалюгідним образом Володимира Путіна. Цей 

контраст також помітний між раєм, що заповнений українською національною 

символікою, та пеклом, де в полум’ї горять символи комунізму та нацизму. Сцена 

Воскресіння з мертвих показує місце українців у історичній перспективі 

християнства. Натомість сцена пекла показує причину зла в Україні, і це зло 

персоніфіковане. Соціальні елементи тут надзвичайно сильні. Праведники оточені 

українськими національними символами, а символи, що представляють гноблення 

українців, горять у пеклі. І військова доблесть, і патріотизм пов’язані зі святістю, 

тоді як політична агресія проклята поряд з іншими гріхами. 

Варто зазначити, що розпис із міста Червонограда не є винятковим, де 

сучасники або одіозні політики зображені в пеклі. Політичні мотиви та політичні 

фігури в пекельних сценах Страшного Суду почали з’являтися на стінах 

галицьких церков від кінця ХІХ ст. Чи не вперше така композиція з’явилась 

у церкві Св. Архистратига Михаїла у с. Бутині Сокальського району 1892 р. Її 

автором був художник Корнило Устиянович. У сцені пекла були ідентифіковані 

реальні політичні діячі Австро-Угорської імперії: польський граф, колишній 

губернатор краю, губернатор округу та представник австрійської адміністративної 

влади. Цей розпис отримав значний резонанс у краї, а митців звинуватили 

в підбурюванні “до неприязні супроти різних народностей та суспільних класів” 

[174]. Прокуратура подала позов проти художника та його помічника Степана 
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Томасевича, але обидва були оправдані судом. Художники наполягали на тому, 

що впізнавані образи слід розуміти символічно, а не буквально.  

Інші схожі твори неодноразово з’являлися на стінах українських храмів 

протягом останнього століття. Наприклад, Юліан Буцманюк зобразив Сталіна, 

Гітлера, місцевого марксиста та мистецтвознавця у сцені пекла Страшного Суду 

в українській католицькій церкві Св. Йосафата в місті Едмонтоні, Канада (храм 

споруджений між 1957-1967) [294]. У 80-х роках минулого століття художник-

реставратор Лев Скоп у розписах церкви с. Новоселиця Виноградівського району 

у пекельній сцені композиції Страшний Суд зобразив генерального секретаря ЦК 

КПРС Леоніда Брежнєва [71, c. 204]. У 90-х роках ХХ ст. комуністичні та 

нацистські лідери були зображені в Святотроїцькій церкві в селищі міського типу 

Сатанів Городоцького району також у сцені Страшного Суду. Серед постатей 

впізнаваними є Малюта Скуратов, Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, Володимир 

Ленін, Йосиф Сталін, Лев Троцький, Адольф Гітлер, Лаврентій Берія, Лазар 

Каганович, Микита Хрущов та інші суперечливі персонажі, які горять у пеклі 

[168]. Нещодавно в сцені очікування Страшного Суду на стінах церкви 

Богородиці Неустанної Помочі в місті Львові з’явився образ Володимира Путіна, 

патріарха Руської Православної Церкви Кирила, проросійського 

неперсоніфікованого бойовика та п’яниці. Розписи створили студенти кафедри 

сакрального мистецтва ЛНАМ [31]. Зображення Президента України Віктора 

Ющенка нещодавно розпізнали в пекельній сцені Страшного Суду 

в Благовіщенській церкві в місті Коломиї [226].  

Таким чином, політизація пекла є тенденційною. Поява тих чи інших 

політиків у пеклі значною мірою залежить від ставлення до них конкретного 

церковного середовища. Дебатування цієї теми дещо виходить за межі цього 

розділу, тому тут я лише зауважу, що осудливе ставлення до Президента Віктора 

Ющенка знайшло своє відображення в громаді УПЦ МП, у той час як осудливе 

ставлення до комуністичних лідерів – у громаді УПЦ КП. Іншими словами, 
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церковні деномінації активно діють у формуванні сприйняття політичних подій 

в країні серед своїх парафіян. 

Демонізація ворога є своєрідною його міфологізацією. Вороже ставлення до 

опонентів залежить від рівня демонізації: що більше ми демонізуємо іншого, то 

більше він стає міфічним. Найяскравішим образом зла в історії вважається фіґура 

диявола, який діє через людей для досягнення своїх зловісних цілей. Демонізація 

особи не означає, що ми щось стверджуємо про цю людину, ми натомість ставимо 

цю людину в рамки наперед визначених наративів. Філіп Коул, британський 

дослідник міфології зла, у книзі “Міф зла: Демонізація ворога” зазначає, що 

“фіґура диявола завжди відігравала політичну роль у мобілізації спільноти через 

страх перед ворогом, який зазвичай повинен бути в межах спільноти, в особі, яка 

видається нам подібною, але яка є монстром, що маскується” [282, с. 23]. 

Демонізована фігура завжди має заздалегідь визначену поведінку та зовнішній 

вигляд. 

Хоча кожне суспільство створює власний образ ворога, зображення ворога 

має одну необхідну спільну рису – ворог змальовується потворним, оскільки 

краса пов’язана з добротою, за античним принципом “калокагатії”. Як зазначає 

Умберто Еко, ворог не лише виглядає потворно, у нього неприємний запах, він 

говорить нерозбірливо, має огидні звички, його жести, поведінка і навіть 

кулінарні вподобання є відразливими. Усе, що має для нас важливе значення, 

вороже йому, і навпаки [287, с. 2–10]. У візуальній культурі, зокрема 

у сакральному мистецтві, негативне ставлення до ворога ґрунтується на уявленні 

про те, що психічний стан відповідає фізичним характеристикам, а характер 

людини можна визначити, спостерігаючи фізичні особливості. Зокрема, 

дослідниця християнського мистецтва Дерба Гасиґ стверджує, що таке розуміння 

ворога легко розпізнати в християнському мистецтві, де свята особа зазвичай 

зображається з правильними пропорціями, доброзичливим виразом обличчя та 

драматичними жестами. На противагу, злі фіґури є диспропорційними, 

з непривабливим виразом обличчя і зневажливими жестами. Найяскравішими 
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прикладами такого контрасту є зображення Христа і диявола в численних 

мистецьких творах [298, с. 26–37]. 

Образи ворога мають важливе значення для соціальної консолідації та 

релігійного утвердження у вірі, допомагають усвідомити нашу ідентичність, 

визначити наші цінності, показати нашу власну значущість. Ідея ворога допомагає 

встановити сенс у суспільстві та об’єднати його. Якщо у суспільстві немає ворога, 

то виникає потреба в його віднайденні [287, с. 2]. Віднайдення ворога 

є необхідним компонентом будь-якого конфлікту в історії людства. Неможливо 

уявити військовий конфлікт без активного використання зображень ворога. Ці 

образи є надзвичайно впливовими в суспільстві, а їхня мета різною. Вони 

є символічними, оскільки вказують на зло, є функціональними, оскільки 

об’єднують людей навколо релігійних і патріотичних ідей. Проте основною та 

найсуперечливішою метою таких зображень є те, що вони виправдовують 

агресію. 

Зображення ворога здатне з легкістю подолати те, що модерне суспільство 

називає “етичні принципи”. Розглядання зображень ворога, особливо під час 

військових конфліктів, з етичної точки зору може призвести до неправильного їх 

тлумачення. Коли засоби масової інформації обговорювали зображення Путіна 

в церкві, вони зосереджувалися саме на етичній проблемі. Хоча журналісти 

ставили питання про доцільність появи Володимира Путіна в пеклі та створили 

сенсацію, проте вони не давали відповіді. І малоймовірно, що можна знайти 

правильну відповідь на це запитання. Надто непрактично оцінювати зображення 

ворога з етичної точки зору, оскільки під час військових конфліктів, як влучно 

висловлюється із цього приводу німецький соціолог Улріх Бек, “... образи ворогів 

перевертають встановлені цінності догори дриґом” [279, с. 67]. Це 

в демократичних державах у мирний час вбивство є злочином і з правової, 

і моральної точки зору, але під час військових конфліктів убивство ворога 

вважається “обов’язком”. Це навіть стає почесним і заохочуваним актом. Під час 

збройних конфліктів зображення ворога стає “скринькою Пандори”. Такі образи 
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виправдовують насильство, вони заохочують мобілізацію, дозволяють 

обмежувати громадянські та демократичні права, легітимізують державну 

монополію на застосування сили, створюють контекст, у якому демократія 

звільняється сама від себе. Парадоксально, але образи ворога мають вагоме 

значення для інтеграції та легітимізації національної держави [279, с. 66]. Не 

лише вбивство виправдовується світською владою, але воно також не 

осуджується християнською церквою під час війни. Якщо вбивство здійснюється 

в ім’я захисту країни, нації чи навіть іншої людини, то немає моральних наслідків 

такої дії. 

Окрім цього, існування ворога можливе лише в парі з існуванням жертви. За 

словами Улріха Бека, ворожнеча існує всупереч чиїйсь волі, а ті, хто вказує на 

ворога, рішуче визнають себе “жертвами”. Навіть художник, який створює образ 

ворога, уникає відповідальності, оскільки він позиціонує себе “жертвою” за 

замовчуванням.  

Для суспільства, яке перебуває в стані війни з колишнім імперським 

гнобителем, пекло перестає бути уявним. Це стало мені зрозуміло в дискусії 

з колегою мистецтвознавицею із США. Коли я показав їй фотографії Страшного 

Суду з храму Червонограда та зображення Путіна в пеклі, вона з великим 

інтересом запитала, чи цей стінопис вже перемальований. Я відповів, що, 

звичайно, ні. Згодом я застановився над цим запитанням. Чому серед усіх моїх 

респондентів і серед журналістських репортажів я не знайшов жодного заклику 

перемалювати портрет Володимира Путіна? Багато хто висловлював 

незадоволення цим розписом, але ніхто відверто не противився йому. 

Незважаючи на всю суперечливість стінопису, ні церковна влада, ні 

мистецтвознавці, ні парафіяни не закликали до негайного перемальовування 

портрета російського політика. Я навіть не розглядав можливість його заміни. 

Згодом я зрозумів, що, як і багато українців, я розглядаю образ Путіна в пеклі 

з точки зору жертви, і тому пекло – це і є Путін. Для багатьох українців він 

є творець сучасного пекла в Україні. 
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Висновки до розділу 4 

Наприкінці ХІХ – початку ХХІ ст. багато художників-іконописців часто 

артикулюють важливість традиції в іконописі. На традицію посилаються і митці 

новатори, і ті, хто відтворює іконописні взірці минулого, не претендуючи на нове 

прочитання давньої іконографії. У цьому сенсі традиція відіграє важливу роль 

у виправданні і східнохристиянського консерватизму, і новаторства. Це свідчить 

про те, що вона постійно перебуває в динамічному русі та взаємодії із сучасністю. 

Непоодиноким є вплив на іконописну традицію мотивів та образів, які мають 

нецерковне походження. Коли ці мотиви та образи поєднуються з уже наявною 

традицією іконопису, це сприяє їх новому прочитанню.  

Використання українських етнографічних мотивів у трактуванні образів 

святих та іконографічних композиціях має сталий розвиток упродовж періоду 

нашого дослідження. Такий підхід до ікони визрів у творчості Юліана Панькевича 

і згодом доповнювався багатьма митцями в різних варіативних інтерпретаціях, що 

стало реакцією на романтизм. Від кінця ХІХ ст. фольклоризація іконопису та 

українізація святих відбувається в контексті національно-патріотичного дискурсу 

та навколо обговорення національних особливостей християнської традиції 

в Галичині. Проте такий підхід до іконопису не став панівним у галицьких 

церквах, оскільки вже на початку ХХ ст. з ним конкурувала ідея візантійських 

основ церковного малярства. Тому етнографічні мотиви та українізовані образи 

святих влилися в контекст візантійської традиції, або продовжують існувати як 

відголос на неоромантичні віяння в церковному мистецтві початку ХХ ст. 

Від 2000-х рр. окремі галицькі іконописці намагаються відродити “народну” 

традицію іконопису, надаючи непрофесійній манері виконання ікон нового життя. 

У їхньому розумінні в непрофесійному іконописі ХVI – XIX ст. зберігається душа 

народу, відображена в демократичному ставленні до іконографічного канону, 

наївному трактуванні образів святих, сміливому поводженні з кольором тощо. 

Така інтерпретація непрофесійного малярства визріла в мистецтвознавчих працях 
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українських учених Віри Свєнціцької, Павла Жолтовського, Василя Отковича та 

ін. у середині ХХ ст. Їхні висновки залишаються актуальними і сьогодні, а тому 

тенденція серед іконописців до спрощено-наївного трактування сакральних 

образів і сюжетів викристалізовувалася з мистецтвознавчого дискурсу. 

Особливістю цього процесу є те, що “народні” мотиви іконопису імітують та 

інтерпретують художники, які здебільшого мають мистецьку освіту. Окрім цього, 

ікони, виконані в “народній” манері досить часто з’являються на виставках поруч 

з канонічним іконописом, розкриваючи різні грані традиції. Критерієм оцінки 

таких творів є не виконавська майстерність чи відповідність церковному канону, 

а те, що вони апелюють до національних традицій сакрального мистецтва.   

Значні зміни в іконописі в досліджуваний період відбулися через те, що 

ікону в цей час почали розглядати не лише як атрибут церковного культу, а також 

як твір мистецтва. Вона стала об’єктом музейного й галерейного середовища, 

а тому її розвиток відбувається не лише відповідно до канонічних правил, 

а й згідно з правилами мистецтва. Особливо це відчутно в іконописі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., коли індивідуалізація іконописцями художньо-образної манери 

стала надзвичайно високою в іконописних творах. Найвиразніше цей процес 

позначився на розвитку станкової ікони, яка запозичила з модерністичних 

практик значну кількість нетипових для канонічного іконопису методів 

і прийомів: від надмірної деформації та колористичних маніпуляцій до 

композиційної варіативності традиційних іконографічних схем. 

Східнохристиянська іконографія широко сприймається як канонічна і, отже, 

як така, що зазнає незначних змін із часом, особливо порівняно з іншими 

формами візуального творчого вираження, відомими історикам мистецтва. На 

теоретичному рівні східнохристиянська іконографія часто інтерпретується поза 

повсякденністю та розуміється як щось, що належить тільки до релігійної сфери 

та консервативної традиції. Однак згадані в цьому розділі приклади ґлорифікації, 

а також демонізації політичних та культурних діячів у сакральному малярстві 

ілюструють, що канонічне мистецтво, дотримуючись встановлених 
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формалістичних принципів, може бути дуже динамічним. Канонічна іконографія 

може використовуватись як проєкція релігійних ідей на дійсність. У суспільних 

контекстах це може слугувати формою політичних коментарів, а навіть 

і символічною зброєю. 
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РОЗДІЛ 5 ІКОНОПИСНА ТРАДИЦІЯ ГАЛИЧИНИ ПОМІЖ ЕСТЕТИКОЮ 

МОДЕРНІЗМУ ТА ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

 

 

Розвиток іконопису в Галичині від початку ХХ ст. принципово 

відрізняється від того розвитку впродовж усіх попередніх століть. Ця різниця 

насамперед полягає в тому, що іконопис у цей час розвивається не лише в руслі 

богословської думки, а й надзвичайно залежить від мистецької теорії. Модерний 

іконописець – це, як правило, художник з академічною освітою, а тому мистецька 

теорія є його важливим орієнтиром. З огляду на це, мета цього розділу –  

проаналізувати естетичні фактори, які впливають на іконописну традицію 

в Галичині. Тут аналізуватимуться естетичні орієнтири практиків іконопису та 

йтиметься про специфіку його розвитку в контексті культурної парадигми 

модернізму та постмодернізму.  

В естетиці й теорії мистецтва ХХ ст. різні теоретики констатували кризові 

явища та суперечливість художніх процесів. Ці ідеї розвивалися на тлі дискурсу 

про те, що культуру Заходу охопила криза. Найрадикальнішою тезою у цьому 

контексті є ідея вмирання, а то й смерті мистецтва взагалі. З різними уточненнями 

цю концепцію доповнює французький філософ-постструктураліст Ролан Барт, 

констатуючи “смерть автора” і “народження глядача”. Для цього автора твір 

мистецтва відтепер (друга половина ХХ ст.) – це не авторське володіння словом, 

думкою, художньою стилістикою, а “багатовимірний простір, де поєднуються 

і сперечаються один з одним різні види письма, жоден з яких не є первинним; 

текст зітканий із цитат, що відсилають нас до тисячі інших культурних джерел” 

[7, с. 463]. І хоча теоретик тут висловлюється про літературні тексти, його 

концепцію досить часто застосовують в аргументації щодо інших видів 

мистецтва, оскільки тут Ролан Барт акцентує увагу на проблемі повторення 

в художній творчості, яка стала центральною для естетичного дискурсу ХХ ст. 
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Проблему “повторення” у мистецтві досить прискіпливо піддав ревізії 

й інший французький мислитель ХХ ст. – Жан Бодріяр, для якого характерно 

розглядати сучасний стан культури й мистецтва як симулятивний. Цим терміном 

він означує неминучість “перегравання” всіх культурно-мистецьких сценаріїв 

заново, вважаючи, що ми живемо серед незліченних репродукцій ідеалів, 

фантазій, образів і мрій, оригінали яких залишилися позаду нас. Звідси він 

доходить до висновку, що сучасне мистецтво перебуває в застиглому, 

нерухомому стані, а повторення давно відомих форм і нескінченні їх комбінації 

призводять до хворобливих утворень. Зокрема, теоретик зауважує, що в сучасній 

культурі відбувся перехід від знаків, які щось приховують, до знаків, які 

приховують, що нічого немає, тобто до симулякрів. У першому варіанті ці знаки 

відсилають нас до теології в розумінні, що це істина й таємниця, а в другому 

значенні мислитель бачить еру симулякрів і симуляції, “коли вже не існує Бога, 

аби розпізнати своїх, і Страшного Суду, аби відділити хибне від істинного, 

реальне від штучного воскресіння, бо все вже вмерло і воскресло завчасно” 

[16 с. 13]. 

Характерно, що цей постмодерністський дискурс застосовують 

в інтерпретації розвитку сучасного іконопису. Зокрема, російський естетик Віктор 

Бичков стверджує, що сучасний іконопис теж увійшов у еру симулякрів. Не 

створюючи чогось принципово нового, сучасний іконописець мусить постійно 

обігравати досвід минулого. Таким чином, принципова позиція сучасних 

іконописних практик полягає в деконструкції минулого, в імітації різних 

культурних досвідів. Цей дослідник стверджує, що сучасним іконописцям не під 

силу створити “справжню ікону”, оскільки вони лише симулюють процес 

творення [22, с. 257]. 

Зовсім по-іншому до факту повторення в сучасній художній творчості 

ставиться італійський теоретик постмодернізму Умберто Еко. Художнім 

критерієм модерністського твору, на думку дослідника, є висока новизна. 

Терміном “модерністський твір” автор позначає всі відомі йому теорії, які 
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з’явилися одночасно з маньєризмом, розвинулись в романтизмі, а потім 

в аванґардизмі на початку XX століття.“Приємне повторення відомого мотиву, – 

констатує вчений, – розглядалося модерністськими теоріями мистецтва як щось 

характерне для ремісництва – не для мистецтва – і для промисловості” [260, с. 53]. 

У своїй статті “Інновація і повторення. Між естетикою модерну і постмодерну” 

Умберто Еко розкриває залежність постмодерністського мистецтва від масової 

культури, при цьому характеризує ознаки, що відрізняють мистецтво минулого 

від мистецтва сучасного.  

Дослідник вважає, що для модерного суспільства (ХVІ – першої половини 

ХХ ст.) характерні нормативність і жорстка регламентація всіх сфер соціального 

життя, відповідно до якої час минав спокійно, без потрясінь. Саме тому засади 

художньої творчості провокували в мистецтві створення такої ситуації, при якій 

глядач, читач отримує естетичну насолоду від “розриву”, а в ширшому 

розумінні – від шоку сюжетною лінією. Натомість для сучасного індустріального 

суспільства характерні стреси, кризи, розриви, а звідси виникає природна потреба 

у відпочинку. Адекватно до цього художня практика намагається постійно 

обігравати відомі сюжети, повторювати їх, інтерпретувати, і саме це сприяє 

створенню в суспільстві ілюзії стабільності, розслабленості, стійкості. В певному 

значенні, стверджує дослідник “мистецтво було і залишається таким, що 

“повторюється”. Натомість, ідея “творчості з нічого”, як і визначення “безумовної 

оригінальності”, – це сучасні поняття, що виникли в епоху Романтизму [260, 

с. 69].  

Теорія повторень у викладі Еко видається досить плідною для інтерпретації 

теми цього дослідження. Тут варто зважити на те, що для християнської релігії 

повторюваність є визначальною для її практики. Для прикладу, церковні 

календарі, богослужіння, молитви засновані на ідеї повторюваності, але також 

і форми сакральних предметів, образи святих є такими, що повторюються. Тому 

теорія повторень у викладі Умберто Еко не є суперечливою щодо до сакрального 

мистецтва, оскільки повторюваність випливає із суті християнської релігії. 
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Застосування цієї теорії дозволяє збагатити традиційні погляди на сучасне 

сакральне мистецтво, а також розширити спектр методів при його дослідженні.  

Застосовуючи цю теорію, у окремих прикладах я свідомо вийду за 

територіальні рамки дисертації, проте в кожному такому випадку йтиметься про 

українських митців. Це допоможе ясніше змалювати картину художньо-

естетичних орієнтирів у модерному українському іконописі. Отже, спробуємо 

застосувати цю теорію на практиці. 

Повторення в сакральному малярстві. Для Умберто Еко “повторенням” 

є пригоди, що продовжуються, маючи успіх в минулому, з плином часу вони 

знову актуалізуються. Характерним прикладом у цьому контексті для нього є твір 

Александра Дюма “Двадцять років потому”. Популярність відомого сюжету 

змушує автора розвивати його надалі [260, с. 58].  

Терміном “повторення” у контексті цієї теми дослідження доцільно 

позначити процес наслідування сакральних форм минулого. У попередніх 

розділах звернено увагу на те, що досвід середньовічного мистецтва був особливо 

актуальним для практиків аванґардного мистецтва. Так, для середньовічних 

іконописців і аванґардистів зворотна перспектива була важливим принципом 

перенесення просторової реальності на площину зображення. Принципи прямої 

перспективи, вважає російський семіотик Борис Успенський, “знайшли 

найпослідовніший розвиток у мистецтві XIX ст. (насамперед у “класичному” 

імпресіонізмі), а подальший розвиток живопису (починаючи від Поля Сезанна) 

багато в чому засвідчує повернення до принципів зворотної перспективи 

(підсумовуванням зорового враження)” [229, с. 249]. При цьому еволюцію 

художньої форми дослідник нерозривно пов’язує з еволюцією філософської 

думки, вбачаючи в новітньому суб’єктивізмі та середньовічному абсолютизмі 

спільні риси.  

Сьогодні серед багатьох науковців побутує переконання, що між іконою 

і творами модерного мистецтва є чимало спільних зовнішніх ознак. 

Найхарактернішими є площинність зображення, сміливе поєднання яскравих 
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локальних кольорів, вільне поводження з формами предметів тощо. У творах 

аванґардного живопису та в середньовічному іконописі також можна спостерігати 

спільні принципи поєднання кількох часових моментів у одному зображенні, 

різних ракурсів того самого предмета (під різними кутами зору), деформацію 

предметів і людських фігур, обрамлення живописної поверхні накладанням на неї 

неживописних матеріалів (металів, дорогоцінних прикрас, шиття) і т. п. 

Непритаманна для класичного європейського мистецтва (ХІV – XIX ст.) ідея 

використання золотих, срібних чи локальних кольорових фонів стає притаманною 

художнім пошукам ХХ ст. Таким чином, художні прийоми середньовічних 

іконописців виявляються показовими у творчості багатьох модерністів. Віктор 

Бичков у цьому разі також підкреслює, що “духовно-естетична цінність” 

середньовічних ікон і творів художників-аванґардистів – це чисте живописне 

вирішення [21, с. 549]. У кожному разі, йдеться про тип повторюваності, який 

з формальної точки зору можна розпізнати на рівні візуальної схожості. 

Такий принцип повторюваності, який можна спостерігати в авангардному 

мистецтві, реалізує свою програму і в другій половині ХХ ст. у мистецтві 

постмодернізму. Проте, якщо аванґард часто черпав досвід з іконопису, то згодом 

досвід аванґарду використовують окремі художники і у формуванні сучасної 

ікони. На прикладі творчості Казимира Малевича і Єжи Новосельського, доля 

і характер творчості яких пов’язані з Україною, спробуємо узагальнити ці 

судження. Для цього я порівняю дві роботи авторів, що доказово репрезентують 

ідею повторення. Ми розглянемо твір Казимира Малевича “Торс” (іл. 5.2) 

і фреску “Богородиця з дитям” (іл. 5.1) пензля Єжи Новосельського. 

Відомо, що український художник і теоретик мистецтва Казимир Малевич 

неодноразово стверджував, що на нього сильне враження справила ікона та 

народне мистецтво. Зокрема, в автобіографії він підкреслюватиме: “Я відчув 

якийсь зв’язок селянського мистецтва з іконним; іконописне мистецтво – форма 

найвищої культури селянського мистецтва. Я зрозумів селян через ікону, зрозумів 

їхню подобу не як святих, а простих людей” [50, c. 208]. І продовжує: “Я не пішов 
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ані шляхом античним, ані Відродження, ані передвижництва. Я залишився на боці 

мистецтва селянського і почав малювати в примітивному дусі” [50, с. 208]. Саме 

на основі ікони та народного мистецтва Казимир Малевич розробляє свою 

концепцію мистецтва – супрематизм. Міф супрематизму він вибудовує на 

подоланні ікони як такої і довершує цей міф на відкритті “дійсного 

першоелемента” – каноні канонів, як він вважатиме, – на “Чорному квадраті” 

[220, с. 52].  Таким чином художник відкриває шлях для “нового мистецтва”. 

Новизна цього мистецтва, як вважає Казимир Малевич, полягає в тому, що воно 

“безпредметне, по суті безлике і безобразне” [131, с. 206]. Це мистецтво 

відмовляється від зображення видимої форми предмета або людини для того, 

щоби проникати в суть речей. А цього можна досягти, на його думку, за 

допомогою геометричних форм – квадрата, кола, трикутника, трапеції тощо.  

Після геометричного періоду творчості Казимир Малевич на початку 1930-х 

років несподівано застосовує ідею супрематизму і в зображенні людських фігур. 

Саме до цього періоду належить його твір “Торс”, який є об’єктом нашої уваги. 

Геометрична фігура людини на локальному світло-синьому тлі поглиблює ідею 

без-ликості та без-образності мистецтва супрематизму. При цьому пластична мова 

художника виразно демонструє його зв’язок з народним мистецтвом, зокрема 

іконою. Тут і простий контурний рисунок, і спрощений силует, і деформація, 

і локальність кольору з його символічною дією. Сьогодні в мистецтвознавчій 

літературі Казимир Малевич нерідко ототожнюється з “творцем ікони ХХ 

століття”, якщо терміном ікона позначати “вираження сутнісних (ейдичних) основ 

архетипу” [22, с. 539].  

Сакральна творчість Єжи Новосельського – це яскравий приклад 

постмодерністського світовідчуття з його особливими правилами, які важко 

оцінювати через призму канонічності та традиційності. Іконопис Єжи 

Новосельського російська дослідниця сучасного іконопису Ірина Язикова називає 

“подоланням чорного квадрата” шляхом його трансформації зі світу чистих 

відчуттів у світ східнохристиянського символізму [264, с. 169]. Це накладання 
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формотворчого досвіду аванґардного мистецтва на візантійську іконографічну 

схему. Єжи Новосельський пропонує свою індивідуальну програму ікони. 

Символіка його ікон досягається контрастним поєднанням кольорових плям 

(чорного і білого, червоного і чорного, або ж нюанс одного кольорового тону 

тощо), а кожний образ пронизаний напругою та внутрішнім надривом, які глядач 

може пережити практично фізично [264, с. 169–171]. 

Засвоєні Казимиром Малевичем і Єжи Новосельським візантійські 

принципи іконопису стали рушійною силою у втіленні їхніх оригінальних 

естетичних концепцій; у першого – супрематизм, а в другого – іконопис, 

інтерпретований досвідом авангарду. І в першому, і в другому випадку 

повторення відіграє значну  роль, лише в Казимира Малевича це повторення 

спрямоване на новаторство, а в Єжи Новосельського – це підсумок розвитку 

візантійської ікони та модерного мистецтва. Тобто теоретик супрематизму 

у своєму творі повторює іконографічну схему, тоді як модерний іконописець 

досвід аванґардного мистецтва повторює в іконі. Це особливо показово при 

візуальному зіставленні названих та й багатьох інших творів цих художників.  

Названі твори подано як найхарактерніші для ілюстрації повторення 

в сакральному мистецтві, а тому про ікону як сакральний твір мовилося лише 

в другому випадку. Далі доповнимо ці приклади творами українських художників 

і продемонструємо, як упродовж останніх ста років досвід різних мистецьких 

течій застосовується в іконописі.  

Нам відомо, що Модест Сосенко синтезував досвід європейського 

символізму, а також сецесії та візантійського монументального мистецтва. Але 

поєднати естетичні засади різних модерних напрямів мистецтва зі 

східнохристиянськими іконописними традиціями намагались і багато інших 

художників, зокрема, із символізмом – Петро Холодний в іконографічній 

програмі каплиці Духовної семінарії у Львові, сецесією – Юліан Буцманюк 

у монументальних розписах церкви Христа Чоловіколюбця в м. Жовкві, 

кубізмом – Михайло Бойчук в іконі “Святий пророк Ілля”. Тут усюди 
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іконописний твір відображав індивідуальний досвід художника, де повторення 

давніх іконографічних сюжетів синтезоване модерними мистецькими явищами.  

Намагання підпорядкувати східнохристиянську іконографію 

закономірностям художніх традицій останнього століття є непоодиноким і в наш 

час. Інспірація здобутків постмодернізму в сакральну творчість сьогодення 

відбувається в поєднанні східнохристиянської іконографії зі стритартом (проєкти 

Сергія Радкевича), “неопримітивом” (іконопис О. Лозинського), відеоартом 

Михайла Барабаша – проєкт “Присутність” тощо. Окрім цього, дехто з митців 

намагається в іконописі охопити мистецький досвід останнього століття без 

прив’язки до художніх течій. Наприклад, це помітно в розписах церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці (м. Львів) які спроєктував Святослав Владика, а також 

в іконописі Дмитра Гордіци, Данила Мовчана та ін. 

“Римейк” у східнохристиянській іконографії. Коли Умберто Еко говорить 

про “римейки” (перероблення) він наводить приклад історій, що відомі в усній 

творчості та вже мали успіх. Найяскравішим прикладом у цьому контексті, він 

називає всі твори Вільяма Шекспіра як римейки попередніх історій, що вже відомі 

в культурі [260, с. 58–59].  

Римейки в християнській іконографії – надзвичайно поширене явище. 

Іконографія християнського сюжету чи образу святого зазвичай має свою 

першооснову, свій “зразок”. У східнохристиянській іконографії цей принцип 

закріплений практично за всіма зображеннями. Канонічна схема ікони дозволяє 

передавати важливу інформацію на площину зображення без особливих творчих 

потуг іконописця. У давні часи іконописці часто використовували канонічні 

схеми, так звані “іконописні взірці”. Наприклад композицію Вознесіння, що 

вперше зустрічається в Кодексі монаха Рабули6, можна трактуватии як основу 

(взірець) для майбутніх римейків, оскільки з інформативної точки зору в кожному 

 

6 Кодекс Рабули, або Євангеліє Рабули – сирійський манускрипт VI століття, написаний арамейською 

мовою. Він є одним з кращих східних візантійських рукописів, що збереглися, і одним з найдавніших кодексів 

чотирьох Євангелій. Цей кодекс також містить зразки найраніших іконографій: Вознесіння, Зішестя Святого Духа, 

Розп’яття із сотником Лонгином (з вказівкою його імені), та Входу Господнього в Єрусалим. 
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новому творі ступінь новизни є невеликим або й взагалі відсутній. Такий принцип 

є актуальним і при аналізі організації всього храмового комплексу. Наприклад, 

тематику розписів Софії Київської можна вважати римейком відомої візантійської 

програми облаштування храму, що її запропонував патріарх Фотій (†890) і яка 

була втілена в церкві Теотокос Фарос у Константинополі7. Таким чином, суть 

“римейку” в іконописі полягає в тому, щоби художніми засобами відтворити 

традиційний (канонічний) сюжет або образ святого, який має важливе значення 

для християнської спільноти.  

На відміну від середньовіччя, ідея римейку в модерному сакральному творі 

має важливу особливість – високий ступінь новизни. У ХХ ст. багато митців 

прагнули індивідуалізувати церковний досвід канонічного мистецтва. На прикладі 

творів двох українських художників – Олекси Новаківського та Миколи Бідняка – 

проілюструємо діалектичну єдність між традицією та інновацією в модерному 

сакральному мистецтві. Для цього порівняємо два твори: у першому значенні 

“Мати Милосердя” (іл. 5.3), у другому – “Чорнобильську Богоматір” (іл. 5.4). 

Запрестольний образ “Мати Милосердя” пензля Олекси Новаківського був 

замовлений для церкви святого Юра у Львові 1934 р. і повинен був слугувати 

культовим потребам релігійної громади. Натомість ікона Миколи Бідняка 

“Чорнобильська Богоматір” 1992 р. не призначалась для храму – це символічний 

твір, покликаний відобразити відому трагедію, що трапилась в Україні 1986 р. 

у місті Чорнобилі.  

Перед цими художниками стояли різні завдання, вони були в різних 

суспільно-культурних ситуаціях і мали різну творчу мотивацію під час виконання 

ікон. Опускаючи формальні та історичні фактори, узагальнимо лише художньо-

естетичну спрямованість цих творів, яка полягає в наступному: виразна 

 

7 Згідно з цією програмою центральним іконографічним зображенням храму є образ Христа Пантократора 

в оточенні небесних безтілесних сил. Його завжди зображають у найвищій точці – куполі. Образ Богородиці, як 

заступниці Людського роду і символ Земної церкви, розташовують у апсиді. У барабані між вікнами зображають 

апостолів або пророків, паруса увінчуються чотирма євангелістами. Під апсидним зображенням Богородиці 

Оранти відповідно Євхаристія та Отці Церкви. Російський дослідник Віктор Лазарєв вважає, що ця іконографічна 

система репрезентує класичний візантійський стиль після іконоборчого періоду. Вона знайшла свій ідейний 

розвиток, окрім Софії Київської, у церквах Хосіос Лукас, Неа Мони, Дафни та ін. [113; 62-64]. 
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скерованість на новаторство (відповідно до естетики модернізму); повторення 

відомих мотивів, у яких відображає національні іконописні традиції; суспільне 

значення і актуальність цих творів (завдяки двом зазначеним аспектам). Однак 

при спільній орієнтації на традицію та новаторство, твори цих митців різняться 

індивідуальним переосмисленням візантійської естетичної спадщини. Так, у творі 

“Мати Милосердя” Олекси Новаківського середньовічна художня практика 

поєднана з традиціями експресіонізму та символізму [153, с. 304]. Натомість 

в іконі “Чорнобильська Богородиця” Миколи Бідняка повторення принципів 

візантійської іконографії є засобом розкриття драматичної теми, що для ікони 

є швидше винятком. Окрім цього, названі твори мають різну наративну дію на 

глядача. У Олекси Новаківського новизна твору досягається через перетворення 

форми, а в Миколи Бідняка – через інтерпретацію змісту. У цьому стислому 

порівнянні можна детальніше простежити відмінності ікон періоду модернізму 

і постмодернізму. Ці відмінності такі: 

1) У модерному сакральному творі римейк завжди спрямований на 

новаторство за умови наслідування традиції. Формально це наслідування може 

полягати в тому, щоби підпорядкувати зображення зворотній перспективі та 

надати йому виразних національних ознак, інтерпретуючи давні сакральні форми. 

2) Для іконопису епохи постмодернізму характерне повторення 

(обігравання, інтерпретація) минулих мистецьких досвідів (від 

ранньохристиянського мистецтва до іконопису першої половини ХХ ст.). 

Інновація тут є частковою умовою, натомість важливим чинником творчого 

процесу є те, що потенційно римейки є безконечними.  

“Серійність” у церковному малярстві. Для Умберто Еко “cерія” в мистецтві 

може позначати різноманітні варіанти обігравання тієї самої ситуації 

з незмінними героями. Важливою умовою серії є створення ілюзії новизни, таким 

чином, щоб наративна інтрига не змінювалась. У якості прикладу він наводить 

телевізійні серіали [260, с. 59]. 
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Відповідно до теорії Умберто Еко, серія повинна створювати враження 

новизни, але при цьому не змінювати наративну дію. Іншими словами, завдяки 

серії ми повинні насолоджуватися новизною, якої, по суті, немає, задовольнятись 

“поверненням до ідентичності в маскарадному вбранні” [260, с. 59]. Якщо 

перекласти це на мову мистецтва, та ще й сакрального, то ми маємо справу 

з практикою копіювання іконописних творів. При цьому структура цих копій 

повинна лаконічно нагадувати художню мову оригіналу так, щоби мінімальні 

зміни вносили елемент новизни. Перетворення окремих елементів оригіналу (тло, 

колористичний лад, бганки драперій, моделювання лику тощо) повинні не 

порушувати схожість нового образу зі своїм зразком. 

 Окрім копії, серією можна назвати і реконструкцію. На це варто звернути 

особливу увагу, адже впродовж останніх десятиліть в Україні було 

реконструйовано чимало пам’яток сакрального мистецтва. Серед відомих – 

Успенський собор Києво-Печерської Лаври, Михайлівський Золотоверхий собор, 

Одеський Спасо-Преображенський кафедральний собор та ін. 

 Щоби проілюструвати серію промовистим прикладом, ми звернемось до  

реконструкції інтер’єру Михайлівського Золотоверхого собору в м. Києві (іл. 5.7). 

У цьому відновленому 1998 р. храмі можна знайти відповідь на багато питань 

сучасної іконописної практики. Концепція відтворення інтер’єру храму 

розроблена колективами київського підприємства “Майстер” корпорації 

“Укрреставрація” (керівники І. Тоцька, Л. Тоцький) та львівського інституту  

“Укрзахідпроектреставрація” (керівник І. Могитич) [79, с. 673]. Реконструкцію 

інтер’єру собору планували таким чином, щоби відтворити “втрачений ідеал 

храму”. Оскільки матеріали, які фіксували внутрішнє облаштування храму, були 

збережені фрагментарно, автори проєкту створили компіляцію з відомих їм 

сакральних артефактів. Центральне завдання, яке визначили митці, що 

здійснювали реконструкцію собору, вимагало в “оптимальному поєднанні (або 

розмежуванні), з одного боку, зони живопису  в давньоруській традиції…, 

а з другого – зони відтворення живопису XVIII століття” [129].  Тобто в соборі 
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слід було поєднати два естетичні ідеали української іконографії: традиції 

Київської Русі ХІІ ст. і мистецтво бароко ХVІІІ ст. 

Цитатність і деконструкція – терміни постмодерного дискурсу, але вони 

адекватно розкривають ідейний задум інтер’єру Михайлівського Золотоверхого 

собору, що зітканий з великої кількості повторень (серій) пам’яток сакрального 

мистецтва. Це, зрештою, у своєму теоретичному обґрунтуванні підтверджують 

і самі автори: “У центрі бані – медальйон з півпостаттю Христа-Вседержителя. 

Його оточують вісім постатей на повен зріст архангелів і ангелів (іконографічна 

основа їх – мозаїки апсиди Чефалу й бані Палатинської капели в Палермо). 

У простінках вікон підбанника – постаті дванадцяти апостолів на повен зріст. 

У пандативах традиційно розміщуються зображення Євангелістів 

(у медальйонах). У консі головного вівтаря дається постать Богоматері-Оранти 

(прототип – Оранти з храму Софії Київської. – Л.Т.) ... У склепінні віми … – сцена 

“Етимасія” – Престіл Уготований з чотирма архангелами попереду (іконографічна 

основа – мозаїка церкви Успіння в Нікеї)… Мозаїка середнього ярусу апсиди – 

“Євхаристія” – заціліла. Копія цієї композиції в мозаїці розміщується на 

первісному місці… Нижче поземного орнаменту під сценою “Євхаристія” 

розміщуються постаті Отців Церкви на повен зріст… Постаті Святителів дібрані 

з метою підкреслити вселенський характер Християнської Церкви (аналогії – 

в церкві Св. Софії в Охриді, в іконі Софії Київської “Сім Предстоятелів 

Патріаршеств” тощо). У регістрі “Євхаристія” на внутрішніх поверхнях 

Тріумфальної арки збереглися мозаїки “Св. Дмитрій Солунський” і “Св. Стефан”, 

копії яких переносяться до собору” [222]. 

Оскільки серія в східнохристиянській іконографії не передбачає 

новаторства, вона потрібна в тих релігійних громадах, які вирізняються 

консервативністю поглядів. У ситуації з Михайлівським Золотоверхим собором 

замовником реконструкції була держава, при тому лише на світанку своєї 

незалежності. А оскільки культурна ідентифікація молодої держави – це 

довготривалий процес, то новаторська концепція відновлення одного із 
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центральних храмів країни не розглядалась. Саме тому художники й архітектори 

ідеалізують художні форми минулого, акцентуючи наслідування та тяглість 

традицій. Варто підкреслити, що серія визначає естетичну орієнтацію сучасних 

художників і повторення різних мистецьких досвідів, серед яких:  

– візантійська традиція і мистецтво Київської Русі; 

– галицький, грецький, а також російський іконопис XIV – XVІст.;  

– український іконопис XVIІ – XVIIІ ст., а також сакральні традиції  XIX – 

початку XX ст.  

Сьогодні такий характер творчості є тенденційним і притаманний не лише 

українським реаліям, він також стосується країн усього східнохристиянського 

ареалу: Росії, Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та ін.  

У межах цієї художньо-естетичної парадигми в Галичині та Україні загалом 

працює чимало іконописців. Подібна практика іконопису, як правило, притаманна 

консервативному середовищу. Неперевірені часом форми в таких релігійних 

громадах сприймаються як щось підозріле, часто позначаються терміном 

“неканонічні”, а отже шкідливі та непотрібні. В Україні таким чином розвивається 

іконопис у церквах УПЦ МП. Хоча тяжіння до історичних реконструкцій 

притаманне і громадам УГКЦ та ПЦУ, все ж тут йдеться про винятки, а не 

загальну тенденцію. Апелюючи до канонічності ікони, іконописці цієї церкви, як 

правило, не виходять за межі буквальної повторюваності давніх художніх форм. 

Як приклад можна згадати розписи храму Успіння Пресвятої Богородиці в селищі 

міського типу Великі Мости Сокальського району. Цей храм розписали 

випускники ЛДІПДМ Олег Туманов і Руслан Батищев (іл. 5.6, 5.7). Тут 

візантійська іконографія не піддається переосмисленню, а імітується буквально 

з візантійських і давньоруських зразків Х – ХІІ ст. Таким чином, візантійська 

художня образність є певним мірилом цілісності сакрального простору 

православного храму. У тій самій манері оздоблений храм Святих Віри, Надії, 

Любові і Софії в м. Тернополі (іл. 5.8), іконографічна програма якого наслідує та 

відтворює давньоруське церковне малярство Х – ХІІ ст.  
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У громадах УГКЦ також примітні такі реконструкції. Наприклад, іконостас 

Благовіщенської церкви (УГКЦ) у м. Львові, який є копією відомого 

Богородчанського іконостаса Йова Кондзелевича (іл. 5.9). Також тут можна 

вказати на іконостас церкви Христа Царя в м. Івано-Франківську та розписи 

церкви Духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, де відчутні художні реконструкції 

за принципом буквального (копійного) наслідування іконографічних зразків.  

“Сага” як іконографічна генеза. “Сага”, за Умберто Еко, відрізняється від 

серії тим, що в ній простежується еволюція героя (чи героїв) у певному 

історичному періоді. Як приклад, Умберто Еко наводить серію романів Оноре де 

Бальзака “Людська комедія” [260, с. 60]. 

У контексті дослідження творів церковного мистецтва “сага” – доволі 

перспективна концепція для інтерпретації. Сагою Умберто Еко називає твори 

мистецтва, що мають багато спільного із серією, однак еволюційно триваліші за 

часом. Сага – генеалогічна. У нас сага висновується із самої суті сакрального 

мистецтва. Сагою ми можемо називати численні списки (повторення) знайомого 

образу. Для прикладу, сакральне значення Вишгородської ікони Божої Матері 

відоме, її списки простежуються впродовж усієї історії – від появи на Русі в ХІІ 

ст. і до сьогодні (іл. 5.10–5.15). Це також стосується й інших ікон, які мають 

важливе значення і для окремого реґіону, і для християнської спільноти загалом. 

Серед таких широко шанованих ікон галицького реґіону варто виділити “Белзьку 

Богоматір”, “Зарваницьку Богоматір”, “Крехівську Богоматір”, “Домініканську 

Богоматір” та ін. Численні повторення цих ікон є в багатьох християнських 

храмах цього реґіону та за його межами. Традиція їх повторень є довготривалою 

в часі, а отже, вона віддзеркалює різні художньо-образні вирішення відомого 

іконографічного зразка. Ще одним прикладом є твори, іконографію яких можна 

простежити в історичній перспективі. Протягом багатьох століть важливим 

компонентом іконостасів у церквах Галичини є Апостольський ряд. Центральною 

іконою цього ряду є ікона Христа на троні, іконографія якої вирізняється 
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варіативністю трактування, проте від XV ст. практично незмінною залишається її 

схематична символічність (іл. 5.16–5.25). 

“Інтертекстуальність” сакрального мистецтва. Як стверджує Умберто 

Еко, “інтертекстуальний діалог” відсилає нас до різноманітних цитат з літератури 

і мистецтва, що покликані вирішити новий комплекс завдань. Естетичне 

задоволення глядач, читач повинні отримувати з усвідомлення того, як зроблений 

текст, від пізнавання знайомих мотивів, від вибудовування інтертекстуального 

зв’язку [260, с. 61]. 

 Термін “інтертекстуальність” ввела французька постструктуралістка Юлія 

Кристева для позначення загальної властивості текстів, завдяки яким вони (або їх 

частини) можуть багатьма різноманітними способами явно або неявно посилатися 

один на одного. Саме в цьому значенні Умберто Еко розуміє прояви 

інтертекстуального діалогу в естетиці модернізму та постмодернізму, які подає 

у названій раніше статті. Прийом цитатності, на його думку, є особливою умовою 

для постмодерного твору, а тому глядачеві (читачеві), щоб отримати естетичну 

насолоду, потрібно бути “підготовленим”. І хоча інтертекстуальність відома 

з незапам’ятних часів, однак найбільшого розвитку вона досягла саме 

в постмодернізмі. І чи не в першу чергу завдяки розвитку засобів масової 

інформації, технологізації, а відповідно й загальній семіотизації суспільства. 

Щоби проілюструвати інтертекстуальний діалог у сучасному сакральному мистецтві, 

я розгляну триптих “Явлення”, “Земний хрест”, “Воскресіння” (іл. 5.26) київського 

художника Миколи Стороженка. Світ сакральних образів цього художника – символічний, 

при цьому непіддатний для легкого дешифрування. Принципова позиція Миколи 

Стороженка щодо новітнього сакрального малярства – неприйняття тези про те, що 

іконопис повинен повторювати усталені прийоми і сюжети. Це митець неодноразово 

доводить на практиці. Але звернемось безпосередньо до аналізу названих творів. 

Художник ненав’язливо пропонує нам осягнути таємнтці християнського віровчення, 

роблячи це у зовсім нетрадиційній формі. Замість звичних сюжетів, які б ілюстрували земне 

життя Спасителя (“Різдво”, “Страсті”, “Вознесіння”), перед нами – символічні композиції, 
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в яких дитяча безпосередність є шляхом до усвідомлення величі Христа. Якщо вибудувати 

інтертекстуальний діалог між художником і традиціями українського та світового 

мистецтва, ми зможемо наблизитися до розкриття задуму цього триптиха.     

Ще в ХІХ ст. в інтелектуальних колах викристалізувалась ідея про те, що Христос 

у своїй образності є “поетичною особою”. Так, німецький філософ Фрідріх Шеллінґ 

зауважує, що в своїй людськості Христос не є Богом, як грецькі боги, а істинною людиною, 

яка підпорядкована навіть людським стражданням. Мислитель відзначає, що лише ідея 

Сина як триєдиного Бога в християнстві вилилась в художній образ і саме тому живописці 

найчастіше зображали Христа у вигляді немовляти, оскільки “…тільки в немовлячій 

невизначеності робиться вповні розгаданою проблема цієї унікальної нероздільності 

природи, – злиття божественної і людської” [251, с. 149]. Не важко в цьому контексті 

простежити і культ Богородиці і у східній, і в західній християнській образотворчій традиції. 

“Богородиця з немовлям” – одна з найпоширеніших тем християнської іконографії. Нею 

захоплювались і розкривали впродовж усієї історії християнства, чого не можна сказати, 

приміром, про образ Христа в його зрілому віці. Фрідріх Шеллінґ цьому явищу також дає 

пояснення, адже знаходить синтез протиріч в образі Христа. Перше з них криється в його 

людськості і божественності природи та зокрема, в їх поєднанні. Друге – це сама особа 

Христа, який є антиподом античним богам в ідеї “добровільно страждаючого Бога”. Звідси, 

для мислителя страждання у чистому вигляді не може бути об’єктом мистецтва. Христос, 

навіть взятий як людина, все ж ніколи не може бути переданий інакше, як страдник, 

оскільки його людські якості являють в ньому взятий на себе тягар [251, с. 149]. 

Важко однозначно стверджувати, що саме ідеї Фрідріха Шеллінґа стали для Миколи 

Стороженка джерелом натхнення при створенні триптиха, однак інтертекстуальний діалог 

між філософією німецького ідеалізму і художником показовий. Важливим аспектом 

прочитання цих творів є те, що художник відводить нас від ілюстративності подій земного 

життя Спасителя в позачасовий простір, у якому дитяча безпосередність є символом 

осягнення його величі.  

Інтертекстуальність у сакральній практиці використовують й інші митці. Важливою 

умовою в розумінні подібних творів є апелювання художника до інтелектуальної підготовки 
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глядача, його спроможності вибудувати смислове значення твору. Як приклад можна 

навести іконографічний триптих “Не ридай мене, мати” Святослава Владики (іл. 5.27). 

У центральній частині композиції зображений Христос, до якого по правицю у молитовній 

позі звернена Богородиця (іконографічна ремінісценція Дейсіса). З лівого боку художник 

розміщує прозоре скло, у якому глядач може побачити своє відображення. Таким чином, 

глядач наче стає співучасником молитовного акту, доповнюючи собою композицію ікони 

Дейсіса. З формальної точки зору, скло вбирає в себе та віддзеркалює навколишнє 

середовище й глядача, як результат, композиція ніколи не закінчується, вона інтерактивна. 

Автор намагається донести нам, що ми є не лише глядачами ілюстрації Біблійної події, 

а й безпосередніми учасниками її позачасової реальності, по суті, співучасниками. Основою 

для ікон художникові послужили дерев’яні бруски, склеєні між собою, які одночасно 

нагадують і мозаїчну кладку, і екранний піксель. Фрагменти цих “пікселів” видно й на 

прозорому склі. Усе це для митця є символом побудови цілісності реальності. Як стверджує 

сам автор, “кожен будує своє життя з маленьких частинок, свій образ… Це той третій, хто 

стоїть біля Христа” [29]. 

Іншим за змістом є стритар-проєкти Сергія Радкевича. Зображальними 

прийомами візантійського іконопису цей митець формує сакральний простір 

у невідповідних середовищах. Як правило, це старі, покинуті житлові й нежитлові 

приміщення або ж публічні громадські місця чи галереї. Ці середовища в проєктах 

Сергія Радкевича перетворюються на артоб’єкти, де звучить християнська тема 

(іл. 5.28, 5.29). Для глядача цих творів важливо самостійно вибудувати смисловий 

зв’язок зі знайомими образами, в нехарактерному для цих образів середовищі. 

Принциповим моментом у їх розумінні є усвідомлення того, що вони не мають 

літургійного характеру. З ідейної точки зору, ці твори мають більше схожості 

з мистецтвом ранньої церкви, де поняття канонічності та традиції не існувало. Як 

і катакомбний живопис ранніх християн, твори Сергія Радкевича – це радше 

роздуми про Христа і церкву, а не ілюстрація християнських догматів.  

Від початку військової агресії Російської Федерації проти України 2014 р. 

іконопис використовується не лише задля мобілізації суспільства, як це 
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розглядалось у попередньому розділі, а може служити меморіальним цілям, 

вшановуючи пам’ять людей, які загинули, обороняючи державу. Тут у приклад 

можна навести сакральну інсталяцію Лева Скопа у Військовому храмі Стрітення 

Господнього в місті Львові (іл. 5.30).  

Характерною рисою інтертекстуальності іконопису є те, що іконографічний 

сюжет трактується як алюзія, у якій художній образ доповнює глядач. Такий твір 

не є ілюстрацією, хоча може ілюструвати подію Священної історії. Глядач 

є співучасником творення, його здатність проінтерпретувати цей твір 

забезпечується рівнем посвяти в тонкощі християнської естетики та богословської 

думки. Візуальними прикладами тут можуть слугувати твори Олени Смаги 

“Серце Христове” (іл. 5.31), а також Іванки Демчук “Воскресіння” (іл. 5.32) та 

“Приховане життя в Назареті” (іл. 5.33). 

Таким чином, для сучасного митця важливо встановлювати власні правила розуміння 

і сприйняття своїх творів, вибудовуючи інтертекстуальні зв’язки. Це схоже до того, про що 

у своєму есе “Відповідь на питання: що таке постмодернізм?” писав французький 

мислитель Жан Франсуа Ліотар. За його переконанням, сучасний художник чи 

письменник постійно перебуває в ролі філософа. Його мистецька діяльність не 

може аналізуватися через наперед встановлені правила чи детерміновані 

визначення. Саме процес написання тексту, виконання твору мистецтва 

сповнений пошуком цих правил. Отже, художник і письменник, працюючи без 

правил, ці правила і встановлює [126, с. 331]. 

 

Висновки до розділу 5 

Іконописна традиція Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. виявилась 

надзвичайно динамічною та інтегрованою в культурно-мистецький контекст. На 

неї вплинули не лише візуальні принципи модерного мистецтва, а й естетичні. 

Уже той факт, що велика кількість практиків іконопису не були в строгому сенсі 

слова іконописцями, а часто поєднували працю в інших жанрах і видах мистецтва, 

зумовив розвиток сакрального малярства в руслі естетичних стратегій світського 
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мистецтва. Найхарактернішою особливістю цього процесу кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. є те, що багато художників-іконописців прагнули новаторського 

переосмислення іконописної традиції. Натомість для художників-іконописців 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. новаторство, хоча й залишається важливим критерієм, 

проте нерідко прослідковується їх схильність до повторення і відтворення 

іконографічних зразків минулого. У цьому контексті в галицькому іконописі 

прослідковується щонайменше дві характерні особливості балансування 

іконописної традиції між новацією і повторенням. 

З формальної точки зору існує багато спільного поміж практиками 

модернізму та художниками-іконописцями Галичини в досліджуваний період. 

Найголовніше те, що з інформативної точки зору і перші, і другі переслідують 

ідею, за якою художній твір повинен бути максимально новаторським. Ця ідея 

ґрунтується на модерністській естетиці та теорії художньої творчості, адаптована 

до потреб східного християнства в реґіоні дослідження. Повторення тут 

розуміється як творчий акт, коли стара “мелодія” переосмислюється і починає 

звучати по-новому. Не лише аванґардні митці переймали художньо-стилістичні 

прийоми іконопису, а й художники-іконописці всіляко підживлювали традицію 

іконопису художнім досвідом мистецтва модернізму. Естетика модернізму 

сприяла новому прочитанню іконописної традиції, спрямовуючи сакральне 

малярство до обновлення.  

Художні принципи візантійської традиції іконопису, що були актуальні 

в першій половині ХХ ст., з плином часу не втрачають своєї актуальності, 

а продовжують переосмислюватись. Проте тут ступінь новизни сакральних творів 

не є визначальним критерієм. Натомість важливим є те, що повторення, 

інтерпретація, стилізація можуть бути безконечними. Таким чином, принципова 

позиція естетичних пошуків у сакральному малярстві другої половини ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. полягає не лише в новаторських підходах до сакрального 

малярства. Тут помітну роль відіграють деконструкція, цитатність, 

інтертекстуальність, спрямовані на повторюваність різних проявів 



184 

 

двотисячолітньої історії християнського мистецтва. Тому і новаторство 

в іконописі, і буквальне повторення давньої іконографії однаковою мірою 

претендують на тяглість традиції та мирно співіснують у релігійних практиках. 

З художньо-естетичної точки зору, це свідчить про синкретизм іконописної 

традиції кінця ХХ – початку ХХІ ст. та впливу на цю традицію естетики 

постмодернізму. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Мистецтвознавче дослідження, систематизація джерел і аналіз низки творів 

іконопису Галичини кінця ХІХ – поч. ХХI ст. дозволяє викласти узагальнення та 

теоретичні положення: 

1. Аналіз історіографічних джерел показав, що розвиток іконопису та 

церковного стінопису Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. у науковій 

літературі висвітлено нерівномірно. Значна увага мистецтвознавчої науки 

зосереджена на дослідженнях творів іконопису кінця ХІХ ‒ першої половини ХХ 

ст. і творчості окремих художників-іконописців. Натомість іконопис Галичини 

радянського періоду є маловивченим явищем. Окрім цього, стрімкий розвиток 

іконопису в період незалежності України лише починає привертати увагу 

дослідників, але не вивчається в контексті візуальних проблем мистецтва. 

Методологія досліджень іконопису Галичини в досліджуваний період, як правило, 

опирається на два домінантні методи: формальний та біографічний. В останні три 

десятиліття в інтерпретації іконопису використовується також богословська 

література. 

Систематизація історіографічних джерел дала можливість виокремити 

праці, пов’язані з розвитком іконопису в Галичині, у дві групи: Перша група – це 

мистецтвознавчі дослідження художніх процесів і творчості окремих іконописців. 

Друга група – це праці в різних галузях гуманітарного знання, проблемне поле 

яких охоплює питання розвитку християнського мистецтва. Зокрема, це праці, 

присвячені богословським і релігійно-естетичним питанням розвитку сакрального 

малярства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

2.  Огляд історіографії та джерел дослідження показав, що характерною 

особливістю дискурсу сакрального малярства Галичини є його політизація. 

Теоретики сакрального малярства досить часто займають активну позицію 

в інтерпретації іконопису як виразника національних, релігійних і художніх 



186 

 

традицій, а також обґрунтовують потребу його розвитку в певному руслі. Цей 

підхід має важливе значення, але в сучасному мистецтвознавстві існує лакуна 

контекстуального вивчення цієї теми. Тому в цьому дослідженні обґрунтований 

підхід, при якому сакральне малярство вивчається у власному контексті, 

а політичні та релігійні переконання відходять на другий план. Розвиток 

іконописної традиції вивчається відповідно до подій та явищ, які цей процес 

супроводжували. В основі такого вивчення лежить міждисциплінарний підхід. 

Зокрема, тут застосовані, окрім традиційних мистецтвознавчих методів, 

міждисциплінарні дослідження нації та націоналізму, а також методи, якими 

послуговуються семіотика, культурологія та історія. Окрім цього, у дослідженні 

враховані здобутки західного мистецтвознавчого дискурсу релігійного мистецтва, 

що їх не враховували вітчизняні дослідники в опрацюванні цієї теми. 

3. В роботі аргументується, що християнське мистецтво на українських 

землях було відкритим до інтелектуальних і художніх явищ, які потрапляли сюди 

і зі Сходу, і із Заходу. Практично до другої половини XVIII ст. церковне 

малярство в Галичині дотримувалося візантійської програми. Проте під впливом 

західноєвропейського класицизму та академізму візантійська традиція іконопису 

марґіналізується. Символічність ікони, її абстрагована художньо-живописна мова 

витісняється реалістичним трактуванням образів. Реакцією на це стало 

обґрунтування ідей, які передбачали повернення до давніх, візантійських традицій 

церковного малярства. У цьому зв’язку аргументи розвитку східнохристиянського 

сакрального малярства засновані на протиставленні візантійської традиції 

іконопису західним ренесансним і постренесансним художнім практикам. Останні 

для більшості теоретиків ікони стали уособленням занепаду сакрального 

мистецтва. Ці ідеї лунають у церковних колах усього східнохристиянського 

ареалу від кінця ХІХ ст. У візантійських традиціях іконопису багато теоретиків 

знаходили підґрунтя для конструювання релігійної та національної ідентичності 

східноєвропейських народів. У Галичині цей дискурс був тісно пов’язаний з 

греко-католицькою церквою та українським населенням краю. Критика 
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постренесансного релігійного мистецтва була характерною і для модерністського 

дискурсу мистецтва, що зближувало практиків іконопису з модерністами та 

їхніми засадами художньої творчості. 

4. Окреслено характер національно-культурного дискурсу та його вплив на 

твори іконопису кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Цей дискурс формувався під 

впливом щонайменше трьох чинників: ідея візантійської основи української 

ікони; актуальність середньовічної естетики в культурних процесах минулого 

століття; приналежність греко-католицької церкви до східнохристиянської 

традиції. В часовому вимірі ці принципи можна розділити на три періоди: 

Перший період – модерний, для нього характерне піднесення національно-

культурної та релігійної свідомості (1890-1946 рр.). У цей час були сформульовані 

основні аспекти іконописної традиції, що визначили її подальший розвиток. 

Провідну роль у цьому контексті відіграла греко-католицька церква і, зокрема, 

митрополит А. Шептицький, який став ідеологом актуалізації візантійської 

традиції іконопису в Галичині. На теоретичному рівні ці ідеї послідовно 

розвинули Володимир Залозецький, Гавриїл Костельник, Йосип Сліпий та ін. 

Практичне віддзеркалення цих ідей прослідковується в художній творчості 

Михайла Бойчука, Василя Дядинюка, Андрія Наконечного, Михайла Осінчука, 

Модеста Сосенка, Петра Холодного та ін. Проте в межах цієї модерної течії 

сакральної творчості в Галичині продовжував свій розвиток церковний живопис, 

що опирався ще й на академічне малярство. Він, зокрема, репрезентований 

творчістю Теофіла Копистинського, Осипа Куриласа, Фердинанда Маєрського, 

Юліана Макаревича, Антіна Манастирського, Юліана Панькевича та ін. 

Другий період – тоталітарний, у цей час розвиток іконопису в Галичині 

практично зупинився (1946-1989 рр.). Релігійне мистецтво суперечило ідеології 

комуністичного режиму та не вписувалось у художній метод мистецтва 

соцреалізму. Тому іконописну традицію в цей час було практично 

марґіналізовано. Однак стараннями поодиноких митців, істориків мистецтва та 

реставраторів іконописне мистецтво та його актуальність у науковому середовищі 
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продовжувала функціонувати в умовах культурної ізоляції завдяки Карлу 

Звіринському, Зеновію Кецалу, Охріму Кравченку, Охріму Кравченку, Станіславу 

Серветнику, Володимиру Яремі та ін. Теорія і практика іконопису цього періоду 

активно розвинулась в українській діаспорі завдяки митцям, формування яких 

відбувалось у Галичині в попередній період. Збереження і розвиток іконопису в 

цей час став можливим завдяки художникам української діаспори: Святославу 

Гординському, Михайлові Дмитренку, Христині Дохват, Ювеналію 

Мокрицькому, Михайлові Осінчуку та ін. 

Третій період – посттоталітарний, характеризується відновленням 

релігійного життя в Україні (1989 – 2020 рр.). Йому властивий сплеск реставрації, 

реконструкцій та нового будівництва культових споруд у Галичині. Водночас 

сакральне мистецтво в реґіоні функціонує в межах ідей, які були закладені в 

першій половині ХХ ст. і розвинені іконописцями еміграції, а також намагається 

контекстуалізуватися із сучасними художніми практиками. Важливу роль у цьому 

процесі відіграли митці Микола Бідняк, Роман Василик, Любомир Медвідь, а 

також їхні молодші сучасники Андрій Винничок, Святослав Владика, Роман 

Кислий, Іванна Крип’якевич, Костянтин Маркович, Богдан Турецький, Олексій 

Чередніченко, Любов Яцків та ін. 

5. Художньо-образна специфіка розвитку іконопису Галичини першої 

половини ХХ ст. тісно пов’язана з різними проявами національної свідомості 

українців. Зокрема, на формування модерного іконопису надзвичайно вплинуло 

заснування музейних інституцій та дослідження давніх сакральних артефактів, які 

розпочалися в Галичині в другій половині ХІХ ст. З розуміння ікони як 

релігійного матеріального артефакту була обґрунтована теза про те, що її 

український національний характер репрезентує візантійська іконописна традиція. 

В інтерпретації багатьох практиків і теоретиків іконопису досвід цих традицій 

репрезентовано як “золотий вік”, на який потрібно орієнтуватись. Важливу роль у 

формуванні художньо-образних принципів сакрального малярства в Галичині 

наприкінці ХІХ ст. відіграв Львівський собор 1891 р., де розглядалися питання 
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греко-католицького обряду. На Соборі було аргументовано важливість культу 

ікон і обов’язковість слідування церковному стилю в іконописних творах. На 

ньому також були сформульовані чіткі рекомендації щодо іконографії та 

розміщення ікон в іконостасах. Східнохристиянським за формою та національним 

за змістом художники-іконописці прийняли іконопис ХVІІ – ХVІІІ ст. В іконописі 

бароко вбачалася відповідність греко-католицькому обряду. Таким чином 

іконопис бароко був синтезований з принципами академічного малярства, 

витворивши самобутній характер ікон кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Такий 

синтез особливо відчутний в іконописних творах художників Теофіла 

Копистинського, Осипа Куриласа, Фердинанда Маєрського, Антіна 

Манастирського, Олекси Скрутка, Степана Томасевича та ін. 

6. Розкрито концепцію візантійської спадщини в середовищі греко-

католицької церкви, а також її вплив на сакральне мистецтво. На початку  

ХХ ст. дискурс візантійських основ культури був актуальним для багатьох 

східнохристиянських народів. У Галичині цю концепцію розвивали в середовищі 

греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький і доктор  

Йосип Сліпий. У їхній інтерпретації візантійська спадщина розумілась як 

обрядова та культурна парадигма, яка виокремлює релігійну ідентичність 

українців. Проте ця ідея мала також і противників у особі єпископа Йосафата 

Коциловського та єпископа Григорія Хомишина, які вважали, що місцевий, 

латинізований характер греко-католицького обряду найповніше відображає 

ідентичність цієї церкви й народу. Проте із часом релігійний дискурс у дихотомії 

“візантизм-латинство” поступово втратив гостроту. Це протиставлення почало 

інтерпретуватись як синтез самобутнього шляху розвитку української 

християнської культури, у якій гармонійно поєдналися два вектори. Але при 

цьому естетика візантійського іконопису була сприйнята як автохтонна для греко-

католицької церкви. 

Ідея візантійських основ української культури безпосередньо вплинула 

і продовжує впливати на розвиток сакрального мистецтва в Галичині. Зокрема, 
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вона отримала своє оформлення в художній течії неовізантизму (репрезентував 

Михайло Бойчук і його школа), а також у модерній візантійській традиції 

іконопису (репрезентували твори Модеста Сосенка, Петра Холодного, Михайла 

Бойчука, Василя Дядинюка, Михайла Осінчука, Антіна Яблонського, Ювеналія 

Мокрицького, Карла Звіринського, Володимира Яреми, Миколи Бідняка, Романа 

Василика, Святослава Владики, Костянтина Марковича, Любомира Медведя, 

Василя Стефурака, Богдана Турецького, Степана Юзефіва, Іванни Крип’якевич-

Димид, Данила Мовчана, Любові Яцків та ін.). В іконі візантійська традиція 

іконопису отримала чітко окреслену програму, спрямовану на новаторство. 

Візантійську традицію іконопису широко теоретизували, вона активно 

дебатується в релігійно-богословському дискурсі, а її вивчення представлене в 

навчальному процесі художніх освітніх закладів краю. 

7. Проаналізовано трансформацію традиції в іконописі Галичини та 

з’ясовано, що вона є не лише сумою певних знань і художніх форм, а перебуває у 

динамічному русі та активно взаємодіє із сучасністю. Вона є змінною. За певних 

умов іконописні форми, які раніше здавалися неважливими, у певний момент 

стають актуальними, а ті форми, що вважалися значущими, навпаки, втрачають 

свою актуальність. Таке чергування є наслідком того, що досить часто іконописні 

традиції заново “винаходяться”. Так, в інтерпретації цієї проблеми використана 

концепція “винайдення традицій” у викладі Еріка Гобсбаума і показано, що 

образна структура сакральних творів залежить від панівних уявлень іконописної 

традиції, тобто її дискурсу. Зокрема, продемонстровано, що “винайденою 

традицією” є іконопис, який ґрунтується на використанні фольклорних елементів 

у трактуванні образів святих (Юліан Буцманюк, Юліан Панькевич, Модест 

Сосенко), “винайденою традицією” є ототожнення візантійських форм з 

національною художньою традицією (Михайло Бойчук, Василь Дядинюк, 

Михайло Осінчук), “винайденою традицією” є “народний” іконопис у творчості 

професійних мистців (Боніфатій Івашків, Іванна Крип’якевич-Димид, Остап 

Лозинський), “винайденою традицією” є також “неканонічний іконопис” і його 
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нецерковна репрезентація в музейному та галерейному просторі (Іванна Демчук, 

Христина Максимович, Наталя Русецька), “винайденою традицією” є зображення 

політичних і культурних діячів на стінах та іконах храмів задля консолідації 

релігійних громад (Дам’ян Горняткевич, Роман Василик, Олексій Чередніченко 

та ін.). 

8. З’ясовано, що характерною особливістю іконопису в досліджуваний 

період є індивідуалізація митцем своєї художньо-образної манери. При цьому 

важливим аспектом творчості є зв’язок художника-іконописця з минулим через 

повторення давніх іконографічних форм і прийомів. Опрацювання проблеми 

повторення в сакральному малярстві тут проаналізовано в контексті 

посткласичної естетики та теорії мистецтва. У цьому зв’язку виявлено, що: 

- естетична стратегія іконопису першої половини ХХ ст. сформована 

відповідно до модерністських концепції, за якими з інформативної точки зору 

мистецький твір повинен бути максимально новаторським, оригінальним та 

індивідуалізованим. Але при цьому він повинен повторювати принципи 

української іконописної традиції, які репрезентовані візантійською іконографією; 

- ця естетична стратегія в іконописі не втрачає своєї актуальності і в другій 

половині ХХ ст., і на початку ХХІ ст., але тут ступінь новизни твору вже не є 

визначальним критерієм. Натомість важливим є те, що повторення може бути 

безконечним. Живописні сакральні твори піддаються інтерпретації, деформації, 

стилізації. У окремих випадках такі твори є пастишем, імітацією іконописної 

творчості минулого. Принципова позиція естетичних пошуків у сакральному 

малярстві останніх десятиліть полягає в деконструкції, цитатності та 

інтертекстуальності сакральних творів, у повторенні та копіюванні різних 

іконописних форм, що репрезентують різні територіальні й часові традиції.  

Якою б консервативною, на перший погляд, не видавалась іконописна 

традиція, її взаємодія з культурно-мистецькими процесами в досліджуваний 

період була надзвичайно активною. Ця взаємодія проявлялася не лише в тому, що 

іконопис впливав на формування релігійної, культурної та національної 
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ідентичності українців, а його завдання корелювалися із практиками модерного та 

постмодерного мистецтва, а й у тому, що в ньому відобразилися соціальні 

й політичні проблеми часу.  
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Володимир і Ольга”. Церква Св. Миколая в с. Тухля (Сколівський р-н, Львівська 

обл.). 1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.18. Автор невідомий. Ікона дияконських дверей “Архангел Рафаїл і Товит”. 

Церква Св. Миколая в с. Тухля (Сколівський р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.19. Автор невідомий. Ікона дияконських дверей “Архангел Михаїл 

і Люцифер”. Церква Св. Миколая в с. Тухля (Сколівський р-н, Львівська обл.). 

1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.20. Автор невідомий. Поліхромія купольного простору церкви 

Св. Миколая в с. Тухля (Сколівський р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото Т. 

Лесіва. 

Іл. 3.2.21. Демкович А. Іконостас церкви Св. Миколая в м. Старий Самбір 

(Львівська обл.). 1927 р. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.22. Холодний П. Намісні ікони “Хрещення України”, “Богородиця”, “Ісус 

Христос”, “Зіслання Святого Духа” іконостаса каплиці Духовної семінарії у 

м. Львів. 1926- 1927 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.23. Холодний П. Іконостас каплиці Духовної семінарії в м. Львові. 1926- 

1927 рр. Фото 1930-х рр. Фото з архіву Монастиря монахів Студійського уставу 

Св. Йосипа Обручника в м. Львів. 

Іл. 3.2.24. Осінчук М. Іконостас церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці 

в с. Гребенів (Сколівський р-н, Львівська обл.). 1932 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.25. Осінчук М., Ковжун П. Стінопис купольного простору церкви Св. 

Архистратига Михаїла в м. Калуш (Івано-Франківська обл.). 1938 р. Фото 

Т. Лесіва. 
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Іл. 3.2.26. Осінчук М., Ковжун П. Фрагмент стінопису купольного простору 

церкви Св. Архистратига Михаїла в м. Калуш (Івано-Франківська обл.). 1938 р. 

Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.27. Осінчук М., Ковжун П. Стінопис церкви Святих апостолів Петра 

і Павла в м. Сокаль (Львівська обл.). 1927 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.28. Осінчук М. Стінопис “Святий Кирило”, “Святий Мефодій”, “Свята 

рівноапостольна княгиня Ольга”. Фрагменти поліхромії церкви Святих апостолів 

Петра і Павла в м. Сокаль (Львівська обл.). 1927 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.29. Ковжун П. Деталь розпису церкви Св. Архистратига Михаїла 

в м. Калуш (Івано-Франківська обл.). 1938 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.30. Осінчук М. Деталь стінопису “Серафим”. Церква Св. Архистратига 

Михаїла в м. Калуш (Івано-Франківська обл.). 1938 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.31. Осінчук М., Ковжун П. Стінопис купольного простору церкви 

Пресвятої Трійці в с. Озерна (Зборівський р-н, Тернопільська обл.). 1933 р. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.32. Ковжун П. (з учнями). Стінопис купольного простору церкви Св. 

пророка Іллі в с. Стоянів (Радехівський р-н, Львівська обл.) 1935 р. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.33. Баран Т. Стінопис купольного простору церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці в с. Жовтанці (Кам’янко-Бузький р-н, Львівська обл.). 1936-1938 рр. 

Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.34. Автор невідомий. Стінопис склепіння апсиди церкви Св. Параскеви 

в с. Верхній Лужок (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). 1936-1939 рр. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.35. Автор невідомий. Стінопис купольного простору церкви Св. Параскеви 

в с. Верхній Лужок (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). 1936-1939 рр. Фото Т. 

Лесіва. 

Іл. 3.2.36. Магалевський Ю. Іконостас церкви Покрови Пресвятої Богородиці 

в с. Угерсько (Стрийський р-н, Львівська обл.). 1935 р. Фото Т. Лесіва. 
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Іл. 3.2.37. Магалевський Ю. Ікона дияконських дверей “Архангел Гавриїл”. 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці в с. Угерсько (Стрийський р-н, Львівська 

обл.). 1935 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.38. Магалевський Ю. Намісна ікона “Святий Миколай”. Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці в с. Угерсько (Стрийський р-н, Львівська обл.). 1935 р. 

Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.39. Наконечний А. Намісна ікона “Богоматір з дитям”. Церква Вознесіння 

Господнього в с. Настасів (Тернопільський р-н). 1932 р. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.40. Андрій Наконечний. Намісна ікона “Ісус Христос”. Церква Вознесіння 

Господнього в с. Настасів (Тернопільський р-н). 1932 р. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.41. Іванюх В. Іконостас церкви Святих апостолів Петра і Павла в м. Сокаль 

(Львівська обл.) 1935 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.42. Іванюх В. Запрестольна ікона “Покрова Пресвятої Богородиці”. Церква 

Св. рівноапостольного князя Володимира в м. Львів (мікрорайон Сихів). 1934 р. 

Фото Б. Зятика. 

Іл. 3.2.43. Дядинюк В. Іконостас церкви Успіння Пресвятої Богородиці в м. 

Стрию (Львівська обл.). 1937 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.44. Дядинюк В. Фрагмент іконостаса церкви Успіння Пресвятої Богородиці 

в м. Стрий (Львівська обл.). 1937 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.45. Дядинюк В. Гріб Божий. Церква Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ 

у м. Львів. 1931-1933 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.46. Дядинюк В. Гріб Божий. Церква Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ 

в м. Львів. 1931-1933 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.47. Дядинюк В. “Ангел” – проєкт для стінопису церкви Благовіщення 

в м. Городок (Львівська обл.). Музей Андрея Шептицького. 1942 р. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.48. Дядинюк В. Проєкт композиції “Благовіщення” для стінопису церкви 

Благовіщення в м. Городок (Львівська обл.). Музей Андрея Шептицького. 1942 р. 

Фото Т. Лесіва. 
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Іл. 3.2.49. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Іконостас церкви Св. 

Параскеви в с. Брошнів (Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.). 1930-ті рр. 

Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.50. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Святительський ряд 

іконостаса церкви Св. Параскеви в с. Брошнів (Рожнятівський р-н, Івано-

Франківська обл.). 1930-ті рр. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.51. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Ікона “Богородиця 

Милування”. Церква Св. Параскеви в с. Брошнів (Рожнятівський р-н, Івано-

Франківська обл.). 1930-ті рр. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.52. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Ікона “Святий 

Миколай”. Церква Св. Параскеви в с. Брошнів (Рожнятівський р-н, Івано-

Франківська обл.). 1930-ті рр. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.53. Мокрицький Ю. Ікона “Богоматір з дитям”. Намісна ікона іконостаса 

церква Св. апостола Івана Богослова в с. Словіта (Золочівський р-н, Львівська 

обл.). 1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.54. Мокрицький Ю. Ікона “Св. ап. Іван Богослов”. Намісна ікона 

іконостаса церкви Св. апостола Івана Богослова в с. Словіта (Золочівський р-н, 

Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.55. Яблонський А. Ікона “Богородиця з дитям”. Ікона митрополичої 

каплиці на Святоюрській горі. Музей Андрея Шептицького. 1930-ті рр. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.56. Яблонський А. Ікона “Ісус Христос”. Ікона митрополичої каплиці на 

Святоюрській горі. Музей Андрея Шептицького. 1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.57. Яблонський А. Ікона “Св. Василій Великий”. Музей Андрея 

Шептицького. 1920-1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.58. Яблонський А. Ікона “Св. Григорій Богослов”. Музей Андрея 

Шептицького. 1920-1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.59. Пигель М. Ікона “Святі апостоли і євангелісти Матвій та Андрій”. 

Музей Андрея Шептицького. 1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 
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Іл. 3.2.60. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Стінопис “Свята Софія 

Премудрість Божа” та “Зішестя Святого Духа”. Поліхромія храму Успіння 

Пресвятої Богородиці Унівської лаври (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 

1935-1936 рр. Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.61. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Стінопис “Створеня 

світу”. Поліхромія склепіння церкви Успіння Пресвятої Богородиці Унівської 

лаври (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 1935-1936 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.62. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Стінопис “Рай”. 

Поліхромія склепіння церкви Успіння Пресвятої Богородиці Унівської лаври 

(Перемишлянський р-н, Львівська обл.). Фото М. Толочка. 

Іл. 3.2.63. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Символічна 

композиція “Пелікан”. Розпис на вівтарному престолі церкви Св. пророка Іллі в с. 

Боршів (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.2.64. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Стінопис фасаду 

монастирських приміщень Святоуспенської Унівської лаври (Перемишлянський 

р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото з архіву Монастиря монахів Студійського 

уставу Св. Йосипа Обручника в м. Львів. 

Іл. 3.2.65. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Стінопис фасаду 

монастирських приміщень Святоуспенської Унівської лаври (Перемишлянський 

р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото з архіву Монастиря монахів Студійського 

уставу Св. Йосипа Обручника в м. Львів. 

Іл. 3.2.66. Пещанський В. Ікона “Св. Йосафат Кунцевич”. Музей сакрального 

мистецтва в с. Унів (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 1921 р. Фото з архіву 

Музею сакрального мистецтва Святоуспенської Унівської лаври. 

Іл. 3.2.67. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Ікона 

“Священномученик Менас”. Музей сакрального мистецтва в с. Унів 

(Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. Фото з архіву Музею 

сакрального мистецтва Святоуспенської Унівської лаври. 
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Іл. 3.2.68. Іконописна школа монахів Студійського уставу. Ікона “Архангел 

Михаїл”. Музей сакрального мистецтва в Уневі. 1930-ті рр. Фото з архіву Музею 

сакрального мистецтва Святоуспенської Унівської лаври. 

Іл. 3.3.1. Ярема В. (за участю Звіринського К., Серветника С., Ткаченко М., 

Масютка В.). “Зіслання Святого Духа”. Поліхромія купола церкви Св. Миколая 

в м. Львів. Кінець 1950-х рр. Фото з архіву патріарха Димитрія (Яреми). 

Іл. 3.3.2. Ярема В. (за участю Звіринського К., Серветника С., Ткаченко М., 

Масютка В.). “Євхаристія”. Поліхромія святилища церкви Св. Миколая в м. Львів. 

Кінець 50-х рр. Фото з архіву патріарха Димитрія (Яреми). 

Іл. 3.3.3. Ярема В. Стінопис церкви Св. Андрія УГКЦ у м. Львів (мікрорайон 

Клепарів). 1960-ті рр. Фото з архіву патріарха Димитрія (Яреми). 

Іл. 3.3.4 Ярема В. Розп’яття. Стінопис церкви Св. Андрія в м. Львів (мікрорайон 

Клепарів). 1960-ті рр. Фото К. Марковича. 

Іл. 3.3.5. Серветик К., Ярема В. Стінопис склепіння хорів церкви Христа-

Чоловіколюбця в м. Жовква (Львівська обл.). 1960-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.6. Серветик К., Ярема В. Поклоніння Народженому Христу. Стінопис 

церкви Христа-Чоловіколюбця в м. Жовква (Львівська обл.). 1960-ті рр. Фото Т. 

Лесіва. 

Іл. 3.3.7. Ярема В., Данилюк Л. Моління з чинами святих. Стінопис 

митрополичих палат при соборі Св. Юра в м. Львів. 1982 р. Фото К. Марковича. 

Іл. 3.3.8. Звіринський К. Стінопис склепіння головної нави церкви Св. Дмитра 

в с. Ланівка (Стрийський р-н, Львівська обл.). 1960-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.9. Звіринський К. Стінопис святилища церкви Св. Дмитра в с. Ланівка 

(Стрийський р-н, Львівська обл.). 1960-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.10. Василик Р. Головний іконостас церкви Свв. рівноапостольних 

Володимира і Ольги в м. Львів. 2003 р. Фото В. Петришина. 

Іл. 3.3.11. Василик Р. Намісні ікони іконостаса церкви Свв. рівноапостольних 

Володимира і Ольги в м. Львів. 2003 р. Фото із сайту http://vasylyk.in.ua/ 
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Іл. 3.3.12. Маркович К. (за участю творчого об’єднання “Фавор”). Стінопис 

церкви Свв. рівноапостольних Володимира і Ольги в м. Львів. 2002-2010 рр. Фото 

В. Петришина. 

Іл. 3.3.13. Маркович К. (за участю творчого об’єднання “Фавор”). Стінопис 

купольного простору церкви Свв. рівноапостольних Володимира і Ольги 

в м. Львів. 2005-2006 рр. Фото В. Петришина. 

Іл. 3.3.14. Маркович К. (за участю творчого об’єднання “Фавор”). Стінопис лівої 

придели церкви Свв. рівноапостольних Володимира і Ольги в м. Львові. 2002 р. 

Фото В. Петришина. 

Іл. 3.3.15. Кислий Р. (за участю творчого об’єднання “Фавор” та кафедри 

сакрального мистецтва). Стінопис церкви Преображення Господнього 

в м. Коломия (Івано-Франківська обл.). 2012 р. Фото М. Півтораноса. 

Іл. 3.3.16. Кислий Р. (за участю творчого об’єднання “Фавор” і кафедри 

сакрального мистецтва ЛНАМ). Стінопис святилища церкви Преображення 

Господнього в м. Коломия (Івано-Франківська обл.). 2012 р. Фото М. Півтораноса. 

Іл. 3.3.17. Медвідь Л. Намісні ікони “Богоматір з дитям” та “Христос Учитель”.  

Церква Св. Луїджі Оріоне в м. Львів. 2009 р. Фото Д. Пшеничного. 

Іл. 3.3.18. Медвідь Л. Іконостас церкви Св. Луїджі Оріоне в м. Львів. 2009 р. Фото 

Д. Пшеничного. 

Іл. 3.3.19. Медвідь Л. Ікона “Розп’яття”. 2009 р. Церква Св. Луїджі Оріоне 

в м. Львів. 2009 р. Фото Д. Пшеничного. 

Іл. 3.3.20. Медвідь Л. Стінопис церкви Св. апостола Івана Богослова в с. 

Суховоля (Городоцький р-н, Львівська обл.). 2012 р. Фото Д. Пшеничного. 

Іл. 3.3.21. Медвідь Л. Іконостас церкви Св. апостола Івана Богослова в с. 

Суховолі (Городоцький р-н, Львівська обл.). 2012 р. Фото Д. Пшеничного. 

Іл. 3.3.22. Владика С. Іконостас і стінопис каплиці Св. Іоанни Мироносиці 

в с. Суховоля (Городоцький р-н, Львівська обл.). 2011 р. Фото із сайту 

https://www.facebook.com/ svjatoslav.vladyka/photos_albums 
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Іл. 3.3.23. Владика С. (за участю Асоціації сакрального мистецтва). Ікони та 

поліхромія святилища церкви Різдва Пресвятої Богородиці в м. Львів (мікрорайон 

Сихів). 2008-2012 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.24. Владика С. (за участю Асоціації сакрального мистецтва). Поліхромія 

церкви Різдва Пресвятої Богородиці в м. Львів (мікрорайон Сихів). 2008-2012 рр. 

Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.25. Сивак В., Півтораніс М. (за участю творчого об’єднання “Софія”) 

Поліхромія купольного простору церкви Всіх святих українського народу 

в м. Львів. 2015-2017 рр. Фото М. Півтораноса. 

Іл. 3.3.26. Андрухів Є. Мозаїка “Кана Галилейська”. Церква Введення в храм 

Пресвятої Богородиці в с. Малечковичі (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). 

2011 р. Фото з персонального сайту Є. Андрухіва 

https://yevhenandrukhiv.wordpress.com/ 

Іл. 3.3.27. Андрухів Є. Мозаїка “Різдво Христове”. Церква Введення в храм 

Пресвятої Богородиці в с. Малечковичі (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). 

2011 р. Фото із персонального сайту Є. Андрухіва 

https://yevhenandrukhiv.wordpress.com/ 

Іл. 3.3.28. Сивак В., Лесів Т. (за участю творчого об’єднання “Софія”). 

Поліхромія святилища церкви Всіх святих українського народу в м. Львів. 2012-

2014 рр. Фото Т. Лесіва.  

Іл. 3.3.29. Андрухів Є. Мозаїка “Розп’яття”. Собор Преображення Господнього 

в м. Івано-Франківськ. 2014 р. Фото з персонального сайту Є. Андрухіва 

https://yevhenandrukhiv.wordpress.com/ 

Іл. 3.3.30. Яцків Л. Стінопис “Євхаристія”. Cвятилище церкви Св. апостола 

Андрія Первозванного в м. Добромиль (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). 

2009 р. Фото Т. Лесіва.   

Іл. 3.3.31. Яцків Л. Стінопис “Різдво Христове”. Святилище церкви Св. апостола 

Андрія Первозванного в м. Добромиль (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). 

2009 р. Фото Т. Лесіва. 
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Іл. 3.3.32. Яцків Л. Іконостас церкви Св. апостола Андрія Первозванного 

в м. Добромиль (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). 2009 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.33. Урбанович А. Іконостас церкви Різдва Івана Хрестителя в м. Яремче 

(Івано-Франківська обл.). 2008 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.34. Свідерський В. Іконостас церкви Зарваницької Божої Матері 

в с. Зарваниця (Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.). 2010. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.35. Юзефів С. Стінопис святилища церкви Зарваницької Божої Матері 

в с. Зарваниці (Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.). 2011. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.36. Юзефів С. Стінопис купольного простору церкви Зарваницької Божої 

Матері в с. Зарваниці (Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.). 2011. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.37. Скоп О. Іконостас церкви Воскресіння Христового у с. Віжомля 

(Яворівський р-н, Львівська обл.). 2002-2017 рр. Фото з персонального блогу 

автора https://www.facebook.com/SkopOrest/posts/898909686934435/ 

Іл. 3.3.38. Скоп О. Іконописний поліптих “Хресна дорога”. Церква Воскресіння 

Христового у с. Віжомля (Яворівський р-н, Львівська обл.). 2002-2017 рр. Фото із 

сайту https://www.facebook.com/SkopOrest/posts/898909686934435/ 

Іл. 3.3.39. Зілінко І. Іконостас церкви Святої Софії Премудрості Божої 

м. Тернопіль. 2010-2013 рр. Фото із сайту https://www.facebook.com/ 

romko.zilinko/photos_albums 

Іл. 3.3.40. Зілінко І. Ікона “Софія Премудрість Божа”. Церква Святої Софії 

Премудрості Божої в м. Тернопіль. Фото із сайту https://www.facebook.com/ 

romko.zilinko/photos_albums 

Іл. 3.3.41. Зілінко І. Ікона “Розп’яття”. Церква Святої Софії Премудрості Божої в 

м. Тернопіль. Фото із сайту https://www.facebook.com/romko.zilinko/photos_albums  

Іл. 3.3.42. Зілінко І. Ікона “Софія Премудрість Божа”. Церква Святої Софії 

Премудрості Божої в м. Тернопіль. Фото із сайту https://www.facebook.com/ 

romko.zilinko/photos_albums 



236 

 

Іл. 3.3.43. Турецький Б. Іконостас церкви Покрови Пресвятої Богородиці 

в м. Львів (вул. Личаківська). Фото А. Устіянич. 

Іл. 3.3.44. Чередніченко О., Маркович К. Стінопис церкви Святих Віри, Надії, 

Любові і їх матері Софії в м. Золочів (Львівська обл.). 2004-2005 р. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.45. Чередніченко О. (за участю об’єднання іконописців в ім’я Святителя 

Кипріана митрополита Київського). Стінопис церкви Свв. рівноапостольних 

Володимира та Ольги в с. Старий Добротвір (Кам’янко-Бузький р-н, Львівська 

обл.). 2012 р. Фото із сайту https://www.sacral-art.com/ 

Іл. 3.3.46. Чередніченко О. (за участю об’єднання іконописців в ім’я Святителя 

Кипріана митрополита Київського). Стінопис церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці в с. Угерсько (Стрийський р-н, Львівська обл.)  2007-2008 рр. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.47. Чередніченко О. (за участю об’єднання іконописців в ім’я Святителя 

Кипріана митрополита Київського). Стінопис церкви Різдва Івана Хрестителя 

в м. Яремче (Івано-Франківська обл.). 2008-2013 р. Фото із сайту 

https://www.sacral-art.com/ 

Іл. 3.3.48. Новак Т. Стінопис церкви Воскресіння Господнього в смт. Дублянах 

(Жовківський р-н, Львівська обл.). 2010-2011 рр. Фото М. Півтораноса. 

Іл. 3.3.49. Кістечок І. Євхаристія. Стінопис святилища церкви Успіння Пресвятої 

Богородиці в с. Опака (Дрогобицький р-н, Львівська обл.). 2009-2010 рр. Фото із 

сайту https://www.sacral-art.com/ 

Іл. 3.3.50. Кістечок І. Стінопис “Сцени з життя Св. Архистратига Михаїла”. 

Церкви Св. Архистратига Михаїла в с. Малий Ходачків (Козівський р-н, 

Тернопільська обл.). 2009-2011 р. Фото із сайту https://www.sacral-art.com/ 

Іл. 3.3.51. Яцків Л. Проєкт мозаїки купола церкви Святої Софії Українського 

Католицького Університету в м. Львів. 2016 р. Фото М. Півтораноса. 
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Іл. 3.3.52. Журавський Г. Стінопис центрального нефу кафедрального собору 

Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в м. Тернополі. 1991-1998 рр. Фото 

О. Чередніченка. 

Іл. 3.3.53. Журавський Г. Стінопис “Покрова”. Центральне склепіння 

кафедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в м. Тернопіль. 

1991-1998 рр. Фото О. Чередніченка. 

Іл. 3.3.54. Орищак І., Леськів І., Хруник С., Носов В., Лесів В. Стінопис 

монастирської церкви Преображення Господнього в с. Гошів (Долинський р-н, 

Івано-Франківська обл.). 1995-1996 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 3.3.55. Дрогобицька асоціація художників. Стінопис катедрального собору 

Пресвятої Трійці в м. Дрогобич (Львівська обл.). 1998-2000  рр. Фото Б. Зятика. 

Іл. 3.3.56. Дрогобицька асоціація художників. Стінопис катедрального собору 

Пресвятої Трійці в м. Дрогобич (Львівська обл.). 1998-2000 рр. Фото Б. Зятика. 

Іл. 3.3.57. Дрогобицька асоціація художників. Стінопис церкви Святих апостолів 

Петра і Павла в м. Львів (мікрорайон Рясне). Фото Б. Зятика. 

Іл. 3.3.58. Балицький Б. Стінопис Богородичної придели церкви Св. Йосафата 

в м. Червоноград (Сокальський р-н, Львівська обл.). 2016 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.1. Панькевич Ю. Намісна ікона “Богоматір з дитям”. Церква Св. пророка 

Іллі в с. Боршів (Перемишлянський  р-н, Львівська обл.).1890-ті рр. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.2. Панькевич Ю. Намісна ікона “Христос Учитель”. Церква Св. пророка 

Іллі в с. Боршів (Перемишлянський  р-н, Львівська обл.).1890-ті рр. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.3. Панькевич Ю. Апостольський ряд іконостаса церкви Св. пророка Іллі 

в с. Боршів (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 1890-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.4. Налепинська-Бойчук С. Ікона “Св. Йосафат”. НМЛ ім. А. Шептицького. 

1910-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.5. Бойчук М. Ікона “Ісус Христос (Серце Христове)”. НМЛ ім. 

А. Шептицького. 1910-ті рр. Фото Т. Лесіва. 
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Іл. 4.1.6. Бойчук М. Ікона “Тайна вечеря”. НМЛ ім. А. Шептицького. 1911 р. Фото 

Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.7. Бойчук М. (?). Ікона “Пророк Ілля”. НМЛ ім. А. Шептицького. 1912-

1913 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.8. Іконописна школа монастиря монахів Студійського уставу. Ікона 

“Священномученик Климентій Папа Римський”. Музей Андрея Шептицького. 

1930-ті рр. Фото М. Толочка. 

Іл. 4.1.9. Іконописна школа монастиря монахів Студійського уставу. Ікона 

“Апостол Андрій Первозванний”. Музей Андрея Шептицького. 1930-ті рр. Фото 

М. Толочка. 

Іл. 4.1.10. Буцманюк Ю. Стінопис “Богоматір з дитям”. Каплиця церкви Христа-

Чоловіколюбця в м. Жовква (Львівська обл.). 1910-1911 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.11. Сіхульський К. Живописний триптих “Гуцульська мадонна”. Львівська 

національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького. 1914 р. Фото з видання 

“Мистецтво львівської сецесії” [14, с. 33]. 

Іл. 4.1.12. Сосенко М. Ікона “Покрова Пресвятої Богородиці”. Церква 

Воскресіння Господнього в с. Поляни (Золочівський  р-н, Львівська обл.). 1911-

1913 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.13. Манастирський А. Ікона “Богородиця з дитям”. Процесійна ікона 

церкви Св. Юрія в с. Вижняни (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). 1930-ті рр. 

Фото Б. Івашківа. 

Іл. 4.1.14. Іванець І. Ікона “Богоматір з дитям”. Церква Воздвиження Чесного 

Хреста в с. Підгородище (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). 1936 р. Фото 

М. Толочка. 

Іл. 4.1.15. Курилас О. Ікони “Пречиста Діва – Мати України” та “Ісус Христос – 

Небесний Учитель”. Репродукція з олеодруку. 1910 р. Фото з видання “Осип 

Курилас” [107, c. 56-57]. 

Іл. 4.1.16. Магалевський Ю. Намісна ікона “Покрова”. Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці в с. Угерсько (Стрийський р-н, Львівська обл.). 1935 р. Фото Т. Лесіва. 
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Іл. 4.1.17. Новаківський О. “Мадонна в срібних ризах”. 1923 рр. Фото із сайту 

https://photo-lviv.in.ua/sakralne-mystetstvo-oleksy-novakivskoho/ 

Іл. 4.1.18. Наконечний А. Ікона “Божа Мати – заступниця Соборної України”. 

1939 р. Фото із сайту http://hromada.hu/2011/nom_116/ukrznavstvo/nakonecsnyj.html 

Іл. 4.1.19. Кульчицька О. “Аз о сих молю…” НМЛ ім А. Шептицького. 1920-

1924 рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.20. Звіринський К. Ікона “Покрова Пресвятої Богородиці”. Церква Успіння 

Пресвятої Богородиці ПЦУ в м. Львові. 1990-ті рр. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.21. Гаврилів М. Євангелісти Марко, Матвій, Лука та Іван. Стінопис парусів 

церкви Св. Архистратига Михаїла в с. Верин (Миколаївський р-н, Львівська обл.). 

2012 р. Фото із сайту https://sverediuk.com.ua/tserkva-z-unikalnim-stinopisom-

hudozhnika-mikoli-gavriliva/ 

Іл. 4.1.22. Колодка С. Намісна ікона “Богоматір з дитям”. Церква Св. Йосафата 

в м. Червоноград (Сокальський р-н, Львівська обл.). 2016 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.23. Колодка С. Намісна ікона “Христос Учитель”. Церкви Св. Йосафата 

в м. Червоноград (Сокальський р-н, Львівська обл.). 2016 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.24. Василик Р. Намісна ікона “Св. Йосафат”. Церква Всіх святих 

українського народу в м. Львів. 2013 р. Фото Т. Лесіва. 

Іл. 4.1.25. Рибенчук Л. Ікона “Богородиця “Втілення творчих задумів”. Церква 

Різдва Пресвятої Богородиці в с. Криворівня (Верховинський р-н, Івано-

Франківська обл.). 2008 р. Фото із сайту http://www.icona.lviv.ua/index.php/uk/ 

Іл. 4.2.1. Зілінко Р. Ікона-капличка “Коронування Богородиці”. Фото із сайту 

https://www.facebook.com/romko.zilinko/photos_albums 

Іл. 4.2.2. Лозинський О. Хатня ікона з вибраними святими. Фото із сайту 

https://www.facebook.com/artmanol/photos_albums 

Іл. 4.2.3. Нищук У. Ікона “Богородиця з дитям”. Фото з електронного каталогу 

[228]. 

Іл. 4.2.4. Нищук У. Ікона “Святий Миколай”. Фото з електронного каталогу [228]. 
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Іл. 4.2.5. Івашків Б. Ікона “Покрова Пресвятої Богородиці”. Приватна збірка. 

2014 р. Фото Б. Івашківа. 

Іл. 4.2.6. Винничок О. Ікона “Богородиця з дитям”. Фото із сайту 
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