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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Серед усіх жанрів образотворчого мистецтва портрет найбільш 
орієнтований на людську особистість, адже його головна функція — зберегти 
та відобразити художній образ людини у певну історичну епоху. Портрет 
постає як мистецька рефлексія на секуляризацію суспільства і культури, а 
також на зміни у філософських уявленнях про людину як індивідуума — 
суспільну істоту. Саме тому портрет, найбільш антропоцентричний мистецький 
жанр, певною мірою відображає процеси розвитку європейської культури — 
від ранньомодерної доби і до епохи індустріалізованих суспільств новітнього 
часу.  

На художню форму портрета впливають багато факторів: естетичні смаки 
епохи, історико-культурні особливості локального середовища, художньо-
стилістичний підхід автора, особистість портретованого (його статус в 
суспільстві), а також призначення самого портрета і його роль у різних сферах 
публічного і приватного міського простору. Таким чином, портрет є певним 
симбіотичним мистецьким продуктом, функції якого виходять за межі суто 
мистецьких. Жанр портрета, зокрема в рамках обмеженого простору одного 
міста, перетворюється також на особливу художню призму, через яку можемо 
прослідкувати зміни, що відбуваються у культурно-мистецьких колах, а також 
серед політичних і соціальних еліт. 

Актуальність дослідження. Сьогодні увага істориків, культурологів та 
мистецтвознавців до Галичини як історичного, культурного та мистецького 
феномена стрімко зростає. Культурно-історичне та мистецьке середовище 
Галичини формувалось на перетині різних культур: української, польської, 
німецької, австрійської, єврейської та вірменської. Львів як столиця Галичини 
постає своєрідною квінтесенцією цих культурних і мистецьких перетинів. 
Художня динаміка портретного жанру у Львові та динаміка мистецьких 
процесів в Галичині перебуває в тісному причинно-наслідковому зв’язку з 
культурно-історичною та політичною модернізацією. Портрет дозволяє 
подивитись на певний період в історії міста через образи людей, які творили 
нове обличчя цього міста. Львівські портрети можна використати як новий 
спосіб дослідження урбаністичних просторів і контекстів, а також як 
особливий мистецький інструмент до вивчення історії міста. 

Дослідження львівського портрета сьогодні є однаково актуальним для 
фахівців з українського, польського, єврейського, вірменського та 
австрійського мистецтва і культури. Не менш актуальним воно може бути і для 
фахових мистецтвознавців, істориків, культурологів, соціологів, політологів, 
дослідників урбаністики. Аналіз львівського портрета є частиною загального 
дослідження мистецтва та культури Галичини в широкому європейському 
контексті, а також необхідною умовою переосмислення культурно-історичної 
пам’яті про цей регіон. Дисертація, до якої залучені твори більш як п’ятдесяти 
львівських митців першої половини ХХ століття, має на меті повернути чималу 
кількість забутих імен у простір сучасного українського мистецького та 
культурно-історичного дискурсу. 
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Зв’язок роботи з науковими дослідженнями. Дослідження львівського 
портрета першої половини ХХ ст. здійснювалось в межах багаторічної 
співпраці з відділом Європейського мистецтва ХІХ–ХХ століть Львівської 
національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, а також за участі у 
стипендіальній програмі Міністерства культури Польщі «Ґауде Полонія» 
(лютий–липень 2015 р., Інститут історії мистецтва Ягеллонського університету, 
Краків).  

Тема дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень та планом 
підготовки наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв. Дослідження проводилося у відповідності з 
основними напрямами фундаментальних досліджень, які велися на базі 
науково-дослідного відділу. Зокрема, за такими темами: «Західні теорії та 
українське мистецтвознавство ХХ століття: інтелектуальні інновації, 
особливості методології, мистецтвознавчий дискурс» (Реєстр. номер 
0111U005313, ДБ № ІТМ 02-2010). 

Мета дослідження — порівняти українські, єврейські, вірменські, 
австрійські та польські портрети, виявити основні мистецькі характеристики 
репрезентації особистості та проаналізувати іконографічні засади формування 
портретного образу у львівському портреті першої половини ХХ століття в 
контексті культурних та мистецьких традицій європейського портрета. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 
– проаналізувати літературу з досліджуваної проблеми, структурувати її 

за основними тематичними блоками, окреслити коло та характер першоджерел 
та методи їх дослідження; 

– сформувати ілюстративну базу львівських портретів, яка відображає 
основні художньо-стилістичні риси цього жанру першої половини ХХ століття, 
охоплює широкий спектр імен львівських митців та об’єднує львівські 
портрети з музейних та приватних збірок різних міст і держав; 

– проаналізувати мистецькі особливості львівських портретів: стилі, 
техніки, образно-символічну структуру;  

– згрупувати портрети за тематичними під-жанрами: портрети офіційно-
репрезентативні, портрети сатиричні, автопортрети, типологічні та алегоричні 
портрети; 

– порівняти портрети представників різних культурних еліт міста і 
виявити шляхи взаємозв’язку між статусом портретованої особи та художнім 
образом на портреті;  

– виявити і дослідити, у який спосіб художньо-стилістичні особливості 
львівських портретів залежать від способу функціонування портретів у 
публічних та приватних сферах міського простору;  

– з’ясувати основні художні моделі, якими послуговуються львівські 
митці при створенні портретів, виявити ймовірні першоджерела мистецьких 
цитацій, іконографічних та образно-символічних запозичень та інтерпретацій 
на львівських портретах. 

Об’єкт дослідження — портрети першої половини ХХ століття, 
авторства львівських митців українського польського, єврейського, 
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вірменського та австрійського походження, виконані в техніках станкового 
малярства та графіки.  

Предмет дослідження — художньо-стилістичні параметри репрезентації 
особистості на львівських портретах першої половини ХХ століття. 

Методи дослідження. Оскільки портрет знаходиться на перетині 
історичної, мистецької та філософської площин, в аналізі львівських портретів 
застосовано та поєднано різні методологічні підходи. Такими підходами в 
дисертаційній праці є історико-культурний (Михаїл Алпатов), формально-
стилістичний (Леонід Зінгер), семіотичний (Юрій Лотман) та порівняльно-
історичний методи, які дозволили проаналізувати особливості львівських 
портретів в історико-культурному контексті Львова та Центрально-Східної 
Європи зламу ХІХ–ХХ століть. Іконографічний аналіз львівських портретів 
дозволив максимально розкрити семантику портретних образів, особливості 
художньої структури портретів, а також виявити значення національних, 
міфологічних, літературно-філософських та інших символів, які львівські митці 
використовували на портретах.  

Наукова новизна одержаних результатів. У представленій до захисту 
дисертації портрети українських, польських, вірменських, австрійських та 
єврейських митців Львова вперше об’єднані спільним контекстом і досліджені 
як культурно-історичне та мистецьке ціле. Вперше проаналізовано спільні 
художньо-стилістичні, іконографічні та формально-образні характеристики 
портретів українських, польських, єврейських та вірменських міських еліт. 

В дисертаційному досліджені використано чимало неопублікованого 
ілюстративного матеріалу: портрети з приватних колекцій (Україна, Польща, 
Словаччина, Канада), музейних фондосховищ, архівних джерел. З загальної 
кількості 217 портретів, що представлені в дисертації, 25 портретів вперше 
введені до наукового обігу. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 
можна трансформувати в серію лекційних та семінарських занять, використати 
за основу освітніх програм чи як тему до низки музейних проектів. Львівський 
портрет першої половини ХХ століття може бути самостійним академічним 
курсом для студентів різних гуманітарних спеціальностей (мистецтвознавство, 
культурологія, історія, міжетнічні стосунки) різного науково-освітнього рівня, 
темою виставки чи інформаційної бази для створення окремої музейної 
експозиції, присвяченої персоналіям Львова, репрезентованим у жанрі 
портрета.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 
представлені у формі лекцій-семінарів: «Місто та образ: львівський портрет в 
багатокультурному контексті Габсбурзької Галичини» (Гарвардський 
український дослідницький інститут, Кембрідж, США, 2015 р.; Північно-
Західний університет, Чикаго, США, 2015 р.; Польський музей Америки, 
Чикаго, США, 2016 р.; Наукове товариство імені Шевченка, Нью-Йорк, США, 
2015 р.), а також семінару «Час і смерть у львівському портреті початку  
ХХ століття» (Ягеллонський університет, Краків, Польща, 2015 р.).  
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Результати дослідження львівського портрета першої половини  
ХХ століття були використані як основний аналітичний матеріал в 
академічному лекційному курсі «Митець і творча ідентичність у Галичині на 
початку ХХ століття» (Вільний український університет, Мюнхен, Німеччина, 
2017 р.). 

Результати дослідження оприлюднені у формі доповідей на 13 
міжнародних і всеукраїнських конференціях: «О проявлениях категории 
времени в портрете» (Москва, Росія, 2013 р.); «Традиційні та сучасні підходи у 
трактуванні жанру портрета» (ЛНАМ, 2013 р.); «Портреты под вуалью 
времени: о сохранении и изучении портретов из коллекции Львовской 
национальной галереи искусств» (Москва, Росія, 2013 р.); «Портрети Антоні і 
Каєтана Стефановичів в контексті Львівського мистецтва початку ХХ ст.» 
(Харків, 2013 р.); «Художники Львова доби модерну в автопортретах: від 
особистості до образу» (Закарпатський художній інститут, Ужгород, 2014 р.); 
«Северин Обст в портретах львівських художників Олександра Августиновича, 
Одо Добровольського та Володимира Блоцького» (ЛНАМ, 2014 р.); 
«Автопортрет Одо Добровольського: іконографія та переосмислення символу» 
(СКІМ (Спілка критиків та істориків мистецтва), Львів, 2014 р.); «Торкаючись 
— бачу» — презентація авторського проекту з відтворення скульптурних копій 
із 12 портретів зі збірки Львівської національної галереї мистецтв  
ім. Б. Возницького з метою вдосконалення музейного простору для незрячих 
відвідувачів та відвідувачів із вадами зору» (Львів, 2014 р.); ««Pieśń Legionisty» 
Kajetana Stefanowicza: poetyka symbolu w obrazach i alegoriach» (Університет 
імені Адама Міцкевича, Познань, Польща); «На перетині ідентичностей: 
автопортрети львівських художниць першої половини ХХ ст.» (НУ «Острозька 
академія», 2015 р.); «Львів 1939–1944: долі митців, долі мистецтва» (Сорбонна, 
Париж, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у дев’яти 
статтях у фахових виданнях, акредитованих МОН України, три  з яких —  у 
спеціалізованих іноземних виданнях з мистецтвознавства, культурології та 
історії, а також у формі вступної статті до наукового каталогу (УДК 75/76(477) 
«190/192»(0.83.82)(084)). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, списку використаних джерел (231 найменування), списку 
ілюстрацій (249 позицій) та ілюстративного додатку. Загальний обсяг роботи (з 
ілюстративним блоком) — 283 сторінки, основний текст — 178 сторінок. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 
виявлено зв’язок теми з вітчизняними та іноземними науковими програмами, 
визначено мету та окреслено завдання дослідження, встановлено наукову 
новизну та вказано практичне значення отриманих результатів. 
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У розділі 1 «Історіографія, джерела та методи дослідження» 
проаналізовано основний корпус літератури з обраної проблематики, 
охарактеризовано особливості джерельної бази дослідження та наведено 
аргументи щодо використання означеної методології. Оскільки тема дисертації 
передбачала залучення великої кількості різноманітних матеріалів, 
історіографічні джерела було структуровано за декількома тематично-
проблемними блоками (рубриками). 

У підрозділі 1.1 «Історіографія та джерела» проаналізовано п’ять 
основних рубрик, згідно з якими ми структурували бібліографію львівських 
портретів початку ХХ ст. Перший блок літератури стосується загального 
історико-культурного контексту, в якому львівський портрет розвивався та 
існував як художній жанр та культурно-мистецьке явище. Це праці Ларрі 
Вульфa, Карлa Шоршке, Гаральдa Біндерa, які висвітлюють найрізноманітніші 
аспекти культурно-історичного та суспільно-політичного життя Галичини і 
Львова в контексті загальних історичних процесів у Центральній та Східній 
Європі кінця ХІХ — першої половини ХХ століття. 

До наступної групи бібліографічних джерел увійшли праці з історії і 
теорії європейського портрету ХІХ — першої половини ХХ століття, в яких 
розкриті основні методологічні підходи в аналізі портрету доби модерну та 
авангарду. Особливу увагу присвячено дослідженням Андреасa Байєрa, Юрія 
Лотманa, Михаїлa Алпатовa. Ці праці складають частину загального блоку 
методологічної мистецтвознавчої літератури, до якого включено роботи Ервіна 
Панофського, Ернста Ґомбріха, Абі Варбурга і Павла Флоренського. Зважаючи 
на особливості багатокультурного середовища Львова кінця ХІХ — першої 
половини ХХ століття, одним з виразників якого був львівський портрет, ми 
окремо розглянули праці, присвячені розвитку українського та польського 
мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ століття, серед яких особливо важливі 
роботи Володимирa Овсійчукa, Єжи Маліновськoго, Олександрa Федорукa, 
Орестa Голубця, a також історії портретного жанру в українському та 
польському мистецтві — роботи Платонa Білецькoго, Павлa Жолтовськoгo, 
Валентини Рубан, Міхалa Хааке, Мечиславa Валлісa. 

Заключним блоком літератури в історіографії львівського портрету були 
праці, присвячені різним аспектам культурно-мистецького життя Львова 
першої половини ХХ століття, серед яких монографії та статті Віти Сусак, 
Романa Яцівa, Лесi Демськoї-Будзуляк. Ця група досліджень дозволила виявити 
безпосередній зв’язок між портретом і містом, а також розташувати портрет не 
лише в мистецькому, але і в соціокультурному міському контексті. Окрему 
увагу ми приділили дослідженням львівського мистецтва як самостійної теми, а 
також публікаціям, що безпосередньо стосуються львівського портрета, таким 
як праці Юрія Бірюльова, Олесі Семчишин-Гузнер, Богдани Пінчевської, 
Мар’яни Левицької. 

У підрозділі 1.1 ми також окреслили головні особливості джерельної бази 
дослідження, зосередивши увагу на складностях, пов’язаних з її формуванням і 
структуруванням. Складність полягала, зокрема, у тому, що до дисертаційного 
дослідження було залучено не лише портрети з державних та приватних 
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колекцій, але також портрети, що виникають на закордонних аукціонах, окрім 
того — репродукції портретів, що були опубліковані у львівській пресі першої 
половини ХХ століття і сучасне місцезнаходження яких неможливо 
ідентифікувати. Окрім портретів, репродукції яких збереглися, ми також 
залучили портрети, що згадуються в каталогах львівських виставок  
1900–1939 рр., а також у приватній кореспонденції митців, незважаючи на те, 
що репродукцій таких портретів знайти не вдалось.  

У підрозділі 1.2 «Методи дослідження» окреслено методологічні засади 
аналізу львівського портрета, сукупність яких забезпечує системний підхід до 
вивчення та розкриття поставлених завдань. Обґрунтовано використання та 
поєднання елементів мистецтвознавчих та культурно-історичних методів: 
семіотичного, формально-стилістичного, іконографічного, порівняльно-
історичного. У дисертаційному дослідженні ми також застосовуємо 
типологічний метод, який дозволяє структурувати художньо розмаїтий 
візуальний матеріал. Ми враховуємо різні аспекти типологізації: за 
стилістикою (імпресіонізм, сецесія, академізм), за типом портретної 
репрезентації (автопортрет, жіночий портрет, сімейний портрет, груповий 
портрет тощо), за технікою виконання (олійне малярство, рисунок, пастель), за 
призначенням портрету (парадний, приватний, інтимний, портрет-шарж, 
карикатура). 

Застосування іконологічного та семіотико-герменевтичного методів 
аналізу уможливило розкриття зв’язків українського портретного жанру з 
ключовими традиціями європейського портрету не лише через формально-
стилістичні паралелі, але через спільні культурні, філософські і національні 
парадигми. Розкриття символічних значень іконографії портретного 
зображення допомогло вписати львівський портрет в широкий історико-
культурний контекст та показати, як конкретні митці пограничного міста 
Східної Європи адаптували художні традиції європейського портрету або у 
який спосіб полемізували з ними. 

У розділі 2 «Художні особливості репрезентації особистості у 
львівських портретах» встановлено основні типи художньої репрезентації 
особистості: офіційно-репрезентативний, сатиричний, приватно-камерний, 
алегоричний. З метою розкриття особливостей портретної репрезентації, 
львівський портрет розглянуто в контексті категорій «публічного» та 
«приватного» як різних сфер міського простору, де портрет виконував різні 
мистецькі та культурні функції та слугував різним — художнім, історичним та 
філософським — цілям. 

У львівських портретах першої половини ХХ ст. репрезентовані основні 
художні стилі та напрямки, що характеризували європейське мистецтво кінця 
ХІХ – першої половини ХХ ст.: академізм, історизм, імпресіонізм і 
постімпресіонізм, символізм, сецесія, неокласицизм, неоромантизм, ар-деко, 
авангардні течії, зокрема, експресіонізм та неовізантизм. Львівський 
живописний і графічний портрет першої половини ХХ ст. сформувався як 
певний, стилістично розмаїтий, проте семантично цілісний культурно-
мистецький феномен. Не зважаючи на їхню стилістичну розмаїтість, 
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львівським портретам першої половини ХХ ст. притаманний ряд художніх 
ознак, які об’єднують їх формально. Також певні споріднені погляди 
мистецтвознавців на портрет і підходи у трактуванні портретного образу 
об’єднують львівські портрети концептуально. 

У підрозділі 2.1 «Портрет у публічному просторі Львова» виявлено 
основні види публічних просторів Львова, у яких портрети відігравали важливу 
роль: громадські та культурні установи, музеї, будинки громад, товариства, 
освітні заклади — себто офіційні міські установи, але також кав’ярні, кабаре та 
приватні мистецькі салони — богемні мистецькі середовища неофіційного 
характеру. Ці два типи публічних міських середовищ сформували у 
львівському портреті три напрямки художньої репрезентації особистості: 
офіційно-репрезентативний та сатирично-карикатурний в публічному просторі 
та інтимно-родинний в просторі приватному. Аналіз львівських портретів в 
контексті публічних та приватних просторів міста дозволив проаналізувати 
зв’язок мистецьких характеристик львівських портретів та їх культурно-
історичних функцій як художніх об’єктів в просторі міста. 

У підрозділі 2.1.1 «Офіційно-репрезентативні портрети» окреслено 
основні групи львівських еліт, репрезентованих у портретах: релігійні діячі, 
представники політичного бомонду, військова еліта,  міська інтелігенція, 
інтелектуальні та мистецькі еліти. Ці портрети були для митців засобом 
контактування із різними прошарками міського населення, адже більшу 
частину офіційно-репрезентативних портретів митці виконували на замовлення 
громад, як от портрети членів єврейської громади для будинку кагалу, 
авторами яких були Вільгельм Вахтель, Тадеуш Рибковський, Гелене Мізес; 
товариств чи установ, наприклад галерея портретів авторства Івана Труша для 
Наукового товариства ім. Шевченка і товариства «Просвіта»; портрети 
вірменських єпископів для приватної збірки Юзефа Теодоровича, а також 
приватних осіб, прикладом чого слугують портрети Олекси Новаківського. 

Впродовж перших трьох десятиліть ХХ ст. змінювались не лише 
художньо-стилістичні засоби, але і герої львівських портретів. Динамічний час, 
яким для львівського мистецтва виявився початок ХХ ст., а особливо міжвоєнні 
1920-1930-ті рр., призвів до динамічних змін у трактуваннях та підходах до 
образу людини в портреті. Все більша увага митців спрямовувалась до тих, хто 
формував обличчя мистецького Львова: художників, музикантів, акторів, 
поетів. В цих портретах митці активніше експлуатували тему індивідуалізму — 
їх не стримував і не обмежував канон офіційного портрету чи смак замовника. 
Впливало це також і на вибір техніки: хоча олійне малярство не поступалося 
популярністю, проте частіше почали з’являтись портрети у різноманітних 
графічних техніках: пастелі, акварелі, рисунку. 

У підрозділі 2.1.2 «Портрети-шаржі, сатиричні портрети» з’ясовано, 
що сатиричний портрет, карикатура і шарж були своєрідним протиставленням 
офіційному портрету — за стилем (а ля пріма), за способом портретної 
репрезентації (гумористична, а не патетична), за формою функціонування у 
міському середовищі (шпальта гумористичних газет). Сатирично-карикатурний 
портрет у Львові першої половини ХХ ст. розвивався одночасно з офіційно-
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репрезентативним, проте, як було виявлено, функціонував переважно в 
середовищах «неофіційного», богемного типу: кабаре, кав’ярнях, мистецьких 
салонах, а також з успіхом публікувався на шпальтах місцевої преси. Героями 
портретів-шаржів були львівські політики (Тадеуш Рутовський, граф Анджей 
Потоцький), військові командувачі (Юзеф Пілсудський), діячі історії (Михайло 
Грушевський) та культури (Станіслав Скарбек). Шарж був жанром, що на 
противагу офіційно-репрезентативному портрету, репрезентував різні еліти 
Львова в контексті не самоствердження, а гострої критичної (сміхової) 
саморефлексії. Окрім найбільш популярних львівських сатиричних портретів 
початку ХХ ст. — серії карикатур Казимира Сіхульського на членів Галицького 
сейму — ми залучили до аналізу карикатурні автопортрети Олекси 
Новаківського, Фрица Кляйнмана і Тадеуша Рибковського. 

У підрозділі 2.2 «Приватні портрети та приватне в портреті» 
проаналізовано основні мистецькі засоби, через які приватний простір втілився 
у львівських портретах як певний історико-культурний та мистецький феномен. 
Виявлено, в яких середовищах приватного життя функціонував львівський 
портрет: офіційні та приватні замовлення; портрети, які художник писав для 
себе. Також досліджено основні художньо-символічні форми приватного 
простору в самих портретах: зображення інтер’єрів, атрибутів чи символів 
приватного простору. Переважно до цього підрозділу увійшли жіночі та 
сімейні портрети (портрети членів родини Антоні Стефановича, портрети 
дружини Івана Труша та Олекси Новаківського), а також портрети з приватних 
архівів львівських митців (архів Мар’яна Ольшевського). 

Наприклад, однією з форм приватності в портреті було зображення 
людини за роботою. Митці зображали портретованих за типовою працею: 
читанням книг (портрет дочок Олександра Августиновича), навчанням 
(портрет рабина пензля Ерно Ерба), за молитвою (портрет дружини Олекси 
Новаківського), за творчою роботою (портрети Северина Обста в майстерні 
авторства Одо Добровольського та Олександра Августиновича). 

Найбільш популярним під-жанром портрета у львівському мистецтві 
першої половини ХХ ст. усе ж був автопортрет. Цей від портрету мав для 
митців виключне значення, адже він виконував функцію мистецької 
саморефлексії, був свого роду засобом розповісти про себе — і власноруч 
сформувати свій художній образ, вписавши його в контекст як безпосередньо 
львівського, так і європейського мистецтва.  

Автопортретам львівських митців присвячено розділ 3 «Автопортрет 
та його автор: художні інтерпретації», який складається з двох тематичних 
підрозділів. Окрему увагу в розділі автопортретів присвячено автопортретам 
львівських мисткинь: Олени Кульчицької, Хелене Мізес, Марії Дулемб’янки, 
Анєлі Пайонк та Люни Дрекслер. Для жінок-художниць автопортрет був 
ключовим засобом не лише суто мистецького, але передусім суспільного 
самоствердження. 

В створенні автопортретів львівські митці дотримувались певних 
іконографічних моделей автопортретного зображення, що сформувались у 
європейському мистецтві. Ці моделі полягали в зображенні певних мистецьких 
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атрибутів (палітра, пензлі чи мольберт), сюжетів (зображення митця у робочій 
майстерні) або певних візуальних символів доби або стилю (зображення квітки 
як символу сецесії, черепу або клепсидри як символів доби декадансу, або 
театральних чи кабаретних елементів як авангардних символів).  

У підрозділі 3.1 «Стилістична еволюція львівського автопортрету» ми 
розглянули формально-стилістичні художні особливості львівських 
автопортретів впродовж перших трьох десятиліть ХХ століття — від ранніх 
автопортретів Антоні Стефановича та Олекси Новаківського до модерністських 
експериментів Отто Гана і Генрика Штренга — і виявили, що львівський 
автопортрет репрезентує широкий спектр європейських стилів кінця ХІХ — 
першої половини ХХ століття, від академізму до авангарду. Львівські митці 
наслідували основні мистецькі тенденції західноєвропейського автопортрету, 
часто доповнюючи свій художній образ елементами східно-європейського 
мистецтва або атрибутами, що репрезентували локальні культурні та етнічні 
групи. Перехід від історизму до модернізму в портретах, а зокрема і в 
автопортретах львівських митців відбувся повільніше і стриманіше, аніж в 
творчості художників Західної Європи. Стилістичний перехід у львівському 
портреті не був явищем лінійним, хронологічно поступовим. Так, впродовж 
перших десятиліть ХХ ст. одночасно поставали академічні, імпресіоністичні і 
авангардні портрети.  Найбільш ілюстративними з точки зору еволюції стилю в 
творчості одного митця серед львівських портретів є автопортрети Олекси 
Новаківського. 

У підрозділі 3.2 «Іконографічні моделі автопортретів, атрибути і 
символи» ми проаналізували основні іконографічні моделі, наслідуючи які 
львівські митці створювали автопортрети. Ми розподілили автопортрети за 
основними іконографічними моделями художнього зображення, які впродовж 
століть формувались у європейському мистецтві і знайшли відображення у 
львівських портретах першої половини ХХ століття. Серед найбільш 
популярних засобів автопортретного зображення у львівському портреті 
початку ХХ ст. були автопортрети перед мольбертом, автопортрети в інтер’єрі, 
автопортрети у сценічному образі, а також автопортрети з символічними 
атрибутами (наприклад, автопортрети з дзеркалом Марґіт Райх-Сельської). 

Оскільки автопортрет можна вважати найбільш пов’язаним із 
особистістю митця, важливу частину нашого дослідження склав аналіз 
інтерпретації обличчя на автопортреті. Трактування обличчя як квінтесенції 
портретного образу змінювалось, підпорядковуючись трансформаціям стилів і 
розвитку модерністських уявлень про портрет. Художньо-стилістичні зміни у 
трактуванні автопортрету були відображенням творчого становлення 
львівських митців в контексті європейського мистецтва ХХ ст. 

У розділі 4 «Іконографічні засади львівського портрету» окреслено та 
проаналізовано основні мотиви і теми, які виявлялись в портретах через 
відповідні атрибути, символи та деталі, що їх львівські митці використовували 
при створенні портретного образу (годинник, череп, квітка). Львівський 
портрет відображає не лише увесь стилістичний спектр, але і тематико-
символічний та інтелектуально-філософський спектр ідей, які характеризують 
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добу європейського fin-de-siècle. Створюючи портрети, львівські митці 
перебували в творчому та філософському діалозі не лише зі своїми 
сучасниками, а також з митцями попередніх епох. В розділі проаналізовано 
різні типи мистецьких цитацій (іконографічних та образних) у львівських 
портретах: біблійні (Фридерік Паутч), міфологічні (Володимир Блоцький), 
літературні (Стефан Пікор), філософські (Вільгельм Вахтель) та історичні 
(Олекса Новаківський). 

На відміну від розділів 2 і 3, де львівські портрети розглядались в більш 
широкому культурно-історичному та мистецькому контекстах, четвертий 
розділ дисертації структурований за принципом «case studies» (вивчення 
конкретних прикладів). У цей спосіб вдалося продемонструвати потенційні 
шляхи до детального, «точкового» аналізу львівських портретів, виявлення та 
розкриття їх художнього змісту. 

У підрозділі 4.1 «Фольклорно-етнічне, національно-політичне та 
космополітичне у львівських портретах» з’ясовано, що портрет був важливим 
засобом національного та етнокультурного самоствердження різних львівських 
громад в урбанізованому просторі. Етнонаціональний аспект проявлявся у 
львівському портреті як мистецька рефлексія на ситуацію багато-етнічності і 
постійних змін у мистецьких середовищах Львова першої половини ХХ ст. 
Аналіз етнонаціонального аспекту, що виявлявся на рівні стилістики, 
образності, деталей в портреті, допоміг розглянути українських, польських, 
вірменських та єврейських художників Львова крізь їхні культурні та соціальні 
діалоги з міськими елітами, а також в ситуації міжетнічних культурних діалогів 
з представниками інших громад. 

Фольклорні та національні елементи в портретах виконували принципово 
різні функції. Аналіз цих функцій дозволяє помістити портрети не лише в 
контекст художньо-естетичних пошуків доби модерн (до прикладу, гуцульська 
сецесія), але також в суспільно-політичний контекст багатокультурного 
Львова, де різні громади змагались за політичне і культурне домінування. 
Взаємозв’язок художньої форми портретів з їх функцією в культурно-
історичному контексті багатоетнічного міста, яке впродовж першої половини 
ХХ ст. перебувало в стані стрімких геополітичних змін, розкрито на прикладі 
портрета рабина Абрагама Кона авторства Вільгельма Вахтеля (1902 р.), 
дитячих портретів пензля Олекси Новаківського (1920-ті рр.) та портретів 
авторства Антоні Бартковського періоду німецької окупації Львова 1941-1943 
років. 

У підрозділі 4.2 «Символи часу у львівських портретах» проаналізовано, 
як львівські митці переосмислювали ключові теми європейського мистецтва та 
літератури кінця ХІХ — першої половини ХХ століття: теми часу, плинності 
людського життя, смерті. Завдяки аналізу іконографічної та символічно-
образної структури львівських портретів (Одо Добровольський, Люна 
Дрекслєр, Мар’ян Ольшевський) виявлено прямі та опосередковані впливи на 
львівський портрет західноєвропейського мистецтва доби Відродження (Ганс 
Бальдунг Грін), голландського живопису XVII ст. (Франс Гальс), символізму 
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(Арнольд Бьоклін), декадансу (Густав Клімт) та експресіонізму (Джеймс 
Енсор).  

Перебуваючи на перетині культурних та мистецьких традицій, львівські 
митці опинялись перед вибором джерел до творчого наслідування. А тому 
обранням тієї чи іншої теми митець засвідчував свою приналежність до певної 
художньої традиції. Найбільш розповсюдженим серед художніх символів часу, 
до яких звертались у портретах львівські митці, був годинник або клепсидра, 
які, окрім натюрмортів «ванітас», часто з’являлися у якості атрибутів 
алегоричних постатей, зокрема постаті Хроносу, античного бога часу.  

Хоч серед львівських портретів символи часу зустрічаються доволі 
нечасто, усе ж для Львова, з точки зору його культурних та мистецьких 
досвідів, згадувані портрети засвідчують дуже важливий момент. Те, що 
львівські митці звертались до тем і мотивів, притаманних 
західноєвропейському мистецтву та літературі, вказує на безпосередню участь 
львівських митців в загальноєвропейських культурних процесах. Як і їхні 
французькі, німецькі, австрійські колеги, українські митці та митці Східної 
Європи у своїй творчості спирались на глибокі іконографічні традиції і у 
модерністський спосіб використовували класичні мотиви, сюжети і символи як 
частину власної мистецької гри. 
 
 

ВИСНОВКИ 
 

1. Львівський портрет першої половини ХХ століття є цілісним 
культурно-мистецьким феноменом, що засновується на певній хронологічній 
традиції, яка формувалась у львівському мистецтві з кінця ХVIII століття і 
активно розвивалась упродовж ХІХ століття. Львівський портрет може 
використовуватись як самостійний термін, який об’єднує різні за стилями, 
техніками і типами репрезентації портрети, що були створені в хронологічно та 
географічно визначеному просторі (Львів першої половини ХХ століття), 
автори та моделі яких об’єднані спільним культурно-історичним та локальним 
контекстом. Портрет підкреслював роль і функцію особистості в житті міста і 
житті художника і став свого роду частиною динамічного процесу взаємодії 
людини і міста, взаємодії, представленої через художні форми репрезентації 
особистості. 

2. Як культурно-мистецький феномен львівський портрет сформувався на 
перетині художніх традицій декількох культур, які співіснували на теренах 
Галичини: української, польської, вірменської та єврейської. Ці традиції по-
різному виявлялись у жанрі портрета, впливали на його художньо-стилістичні 
ознаки: національна символіка та фольклорні мотиви на українських портретах, 
виразність етнічних рис на вірменських та єврейських портретах, підкреслена 
демократичність портретів польських.  

3. Художнє розмаїття львівських портретів свідчить, що портрет 
виконував різні функції в середовищі багатокультурного міста: портрет був 
засобом репрезентації (портрети Михайла Грушевського, Леона Пінінського), 
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героїзації (портрет Каєтана Стефановича в образі воїна), міфологізації 
(портрети Андрея Шептицького), інтеграції історичної постаті в сучасний 
історичний контекст (портрет Абрагама Кона), збереження пам’яті та образу 
людини (портрети членів родини), авторефлексії (автопортрети). 

4. У львівському портреті першої половини ХХ століття відображені усі 
основні стилі, які характеризують європейське мистецтво модерної доби: 
імпресіонізм, неоромантизм, символізм, сецесія, експресіонізм. На відміну від 
художньо-стилістичних трансформацій портрета в західноєвропейському 
мистецтві, львівський портрет доволі довго зберігає тяжіння до класичної 
академічної репрезентації особистості — модерністські експерименти з 
портретною формою з’являються у львівському портреті лише в міжвоєнний 
період. Домінування реалістичної репрезентації і уваги до людського обличчя 
над суто мистецькими експериментами спричинено особливостями історико-
культурного контексту, у якому розвивався львівський портрет.  

5. Як специфічний історичний документ львівський портрет є унікальною 
ілюстративною базою львівської «історії в обличчях». У жанрі портрета 
репрезентовані усі прошарки населення Львова першої половини ХХ століття: 
від міських еліт — президентів міста, депутатів сейму, ректорів університету, 
— до квітникарок на львівських ринках. Жанрове розмаїття львівського 
портрета — жіночі, дитячі портрети, портрети членів родин, замовні портрети, 
портрети-шаржі, автопортрети, — свідчить про важливість портрета для різних 
прошарків суспільства і для різних міських середовищ. 

6. Ключові львівські портретисти першої половини ХХ століття — Іван 
Труш, Антоні Стефанович, Вільгельм Вахтель, Олександр Августинович, 
Олекса Новаківський та Фридерік Паутч — переосмислювали в портретах 
основні теми, мотиви і образи європейського мистецтва, у такий спосіб 
поміщуючи львівський портрет в широкий культурно-філософський 
європейський контекст та долучаючи його до загальної мистецької спадщини 
Європи.  

7. Сформована на основі численних приватних та державних музейних 
збірок України та Польщі ілюстративна база львівського портрету першої 
половини ХХ ст. репрезентує основні художньо-стилістичні риси цього жанру, 
охоплює понад п’ятдесят імен львівських митців та є першим комплексним, 
науково опрацьованим каталогом з теми дослідження. 

8. Сьогодні львівські портрети розрізнено присутні в українській та 
польській мистецтвознавчій історіографії і майже відсутні в полі 
мистецтвознавчого дискурсу західноєвропейських науковців. Львівський 
портрет необхідно долучати до загальноісторичного наукового дискурсу, адже 
він може бути джерелом до розуміння не лише художньо-мистецьких, але 
також культурних, релігійних, політичних та історичних процесів у Галичині 
першої половини ХХ століття.  
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(02 — культура та мистецтво) — Львівська національна академія мистецтв, 
Львів, 2018. 

Дослідження присвячено художньо-стилістичним та образно-
символічним особливостям львівського портрета першої половини  
ХХ століття. Львівський портрет розкрито як стилістично розмаїтий, проте 
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культурно та історично цілісний феномен. Дисертація є першою спробою 
розглянути окремий мистецький жанр в контексті одного міста і показати, як 
міські контексти впливають на художню форму і образну структуру 
мистецького твору. Проаналізовано, як львівські українські, вірменські, 
єврейські та польські митці переосмислювали в портретах загальні теми і 
мотиви європейського мистецтва і поєднували їх з власними культурними і 
народними традиціями. 

Ключові слова: портрет, портретний образ, художня репрезентація 
особистості, іконографія, академізм, модерн, декаданс, авангард, Львів, Австро-
Угорська імперія, міські еліти, націоналізм. 
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Исследование посвящено художественно-стилистическим и образно-
символическим особенностям львовского портрета первой половины ХХ века. 
Львовский портрет рассматривается как стилистически гетерогенный, но 
вместе с тем, исторически и культурно целостный феномен. Диссертация 
представляет собой первую попытку рассмотреть определенный жанр 
изобразительного искусства в контексте отдельно взятого городского 
пространства и показать, как городские контексты влияют на художественную 
форму и образную структуру художественного произведения. В работе 
проанализировано, каким образом львовские художники украинского, 
армянского, еврейского и польского происхождения переосмысляли в 
портретном жанре глобальные темы европейского искусства, воспринимая эти 
темы через призму львовских и галицийских культурно-эстетических и 
фольклорно-этнических традиций. 

Ключевые слова: портрет, портретный образ, художественная 
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Among various artistic genres, the portrait focuses on an individual human 
being as no other genre does, since the main function of the portrait is to create and 
preserve the artistic image of an individual in concrete historical circumstances and 
in specific socio-cultural environment. Thus the portrait is predominantly an 
anthropocentric genre. It emerges as an aesthetic reaction to the processes of social 
and individual secularization and to the changes in the philosophical 
conceptualization of an individual and the individual’s distinct role in the society.  

The artistic form of the portrait emerged as the result of different influences 
such as the contemporary artistic trends, historical and cultural aspects of a certain 
milieu, artistic and stylistic approaches of an author, the individuality of a person 
serving as an object for the portrait (also the status of that person in the society), as 
well as the role of the portrait in different private and public realms. Thus, the 
portrait comes to being as a specific symbiotic product of art, the functions of which 
go far beyond the purely artistic ones.  

Lviv portraits of the first half of the twentieth century came to being as a 
specific, stylistically diverse, yet semantically coherent artistic phenomenon. The 
dissertation focuses on Lviv portraits from 1887, when the earliest portrait analyzed 
in the dissertation was created, through 1943, the latest portrait discussed. During this 
period of time, the portraits represented main styles and trends characteristic to the 
European art at the turn of the nineteenth century, including Academism, 
Romanticism, Historicism, Impressionism, Symbolism, Secession, Neoclassicism, 
Neoromanticism, Expressionism, Avant-garde. Although different stylistically, Lviv 
portrait is characterized by a number of artistic parameters that secure its formal 
cohesiveness, and also by a number of shared approaches to the portrait image, which 
provide its conceptual cohesiveness.  

Lviv functioned as an immediate artistic and socio-cultural context, in which 
the Lviv portrait appeared and which the Lviv portrait came to represent. The city 
and its broad and complex urban sphere performed a key role in shaping the shared 
vision of the aesthetic and historical tasks of the portrait that the Lviv artists pursued.  

The Lviv portrait reflected ethnic, political, and religious life of local elites—
therefore the dissertation addresses the ethno-political aspects of the portrait. Another 
aspect is socio-cultural, since the artists created their images taking into 
consideration the social status and function of the individual in urban realm. Finally, 
the style of the portrait was directly connected to and depended on all of the above 
aspects and reflected also the artists’ own aesthetic choices, thus the dissertation 
focuses on the artistic and stylistic aspects of the portrait.  

The portrait served as an aesthetic expression of the dynamic interaction 
between an individual and the city, the interaction which was embodied in the 
portrait through various artistic forms. In this dissertation the portraits of Polish, 
Armenian, Jewish and Ukrainian Lviv-based artists are presented as part of the 
shared artistic development with similar aesthetic and stylistic parameters. Besides, 
the portrait appears in this dissertation as a multi-layered document which brings 
together its socio-cultural, historical and artistic functions and also is considered as 
part of the material culture of the early 20th century Lviv.  
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This dissertation analyses more than 200 portraits of the artists, who lived and 
worked in Lviv and its environs during the first third of the 20th century. These 
portraits are included in the Addendum to the dissertation, where they are assembled 
in the form of a database, which serves as the sui generis catalogue, where Lviv 
portraits from multiple collections and from various states are first time brought 
together. Except the state-owned and private collections, this dissertation also 
included the analysis of Lviv portraits, which the author managed to identify at the 
auctions — and also the photos of the portraits which were published in Lviv and 
Galician press at the turn of the nineteenth century and the whereabouts of which are 
not known.  

Nowadays the research of Lviv portraits can be considered as part of the wide-
range studies in the Humanities dedicated to the culture, history and art of Galicia. 
This theme remains a high priority for the scholars of Polish, Jewish, Ukrainian, and 
Austrian art and culture, since for each and every one of the peoples residing in 
Galicia at the turn of the 19th century, Galicia and Lviv became the center of their 
shared cultural heritage and shared memory. In the context of the revisiting of the 
historical memory the portraits present a unique source since they retained and 
preserved the images of the individuals, who resided in Lviv, shaped its cultural 
profile, and represented it in broad sense as they embodied a distinct epoch of the 
cultural life. 

By including the Polish, Armenian, and Jewish portraits, which were 
heretofore neglected by the Ukrainian art historians, this dissertation has brought 
back a variety of Lviv artists into the sphere of Ukrainian art history and proved that 
these artists presented an inseparable part of the Lviv art and culture of the early 
twentieth century.  

Keywords: portrait, portrait image, artistic representation of an individual, 
iconography, Academism, Modern, Decadence, Avant-garde, Lviv, Austro-
Hungarian Empire, urban elites, nationalism. 
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