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АНОТАЦІЯ 

Сімферовська А. О. Львівський портрет першої половини ХХ століття: 

художня репрезентація особистості. — кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 

“Образотворче мистецтво” — Львівська національна академія мистецтв, 

Львів, 2018. 

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 та за певних 

соціо-культурних обставин. Таким чином, портрет є найбільш 

антропоцентричним жанром, а його становлення є мистецькою рефлексією 

на секуляризацію суспільства і культури, а також на зміни у філософських 

уявленнях про людину як індивідуума, який відіграє в суспільстві важливу 

роль. Саме тому портрет як мистецький жанр та культурно-історичний 

документ відображає процеси розвитку європейської культури — від 

ранньомодерної доби і до епохи індустріалізованих суспільств новітнього 

часу.  

На художню форму портрету впливають багато факторів: естетичні 

смаки епохи, історико-культурні особливості локального середовища, 

художньо-стилістичний підхід автора, особистість портретованого (його 

статус та роль в суспільстві), а також призначення самого портрету та його 

роль у різних сферах публічного і приватного міського простору. Таким 

чином, портрет постає як певний симбіотичний мистецький продукт, функції 

якого виходять за межі суто мистецьких. 

Львівський живописний і графічний портрет першої половини ХХ ст. 

сформувався як певний, стилістично розмаїтий, проте семантично цілісний 

культурно-мистецький феномен. Обрання хронологіних рамок дослідження 

зумовлено декількома аспектами. Впродовж першої половини ХХ ст. Львів 
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перебував в епіцентрі постійних історико-політичних змін. Ці зміни 

безпосередньо позначалися на характері художнього та культурного життя 

міста. Також, перша половина ХХ ст. характеризувалась стрімкими змінами і 

трансформаціями мистецьких стилів у Європі, на що безпосередньо 

спрямовували свою увагу та реагували у своїй творчості львівські митці. В 

обранні хронологічних рамок ми також орієнтуємося на численні 

культурологічні та мистецтвознавчі праці вітчизняних та іноземних 

дослідників, які розглядають дату «1900» як своєрідний злам епох та  

світоглядів [79, 98, 146,160]. Безумовно, якщо ідеться про мистецькі процеси, 

часові межі матимуть здебільшого характер відносний, адже для того щоб 

пояснити певні художні явища першої половини ХХ ст. (наприклад, зміни у 

трактуванні портертного образу) нам не вдасться уникнути необхідності 

частково звертатись до і творів кінця ХІХ ст.  

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. Не зважаючи на стилістичну розмаїтість, львівським портретам 

першої половини ХХ ст. притаманний ряд художніх ознак, які об’єднують їх 

формально, а також певні споріднені погляди і підходи у трактуванні 

портретного образу, які об’єднують львівські портрети концептуально.  

Трактування львівського портрету як своєрідного мистецького 

феномену в умовах між-культурних діалогів сформувалося на основі 

численних наукових праць останніх десятиліть, впродовж яких вітчизняні та 

іноземні дослідники намагалися переосмислити мистецьку спадщину Львова 

та Галичини не як розрізнену між сучасними культурами і народами 

Центрально-Східної Європи, але як спільну для цих культур і народів 

спадщину зі своїми, тільки їй притаманними особливостями. 
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Важливим у формуванні спільного бачення мистецьких та історичних 

завдань портрету для львівських митців було місто як безпосередній 

культурний контекст, де формувався, розвивався — і виразником якого був 

— львівський портрет. Зв'язок міста і мистецького жанру портрету виявлявся 

у різних площинах. Серед них варто наголосити на: 1) персонально-

урбаністичному контексті, оскільки герої та автори портретів були особами, 

котрі мешкали у Львові та формували культурно-історичний образ міста; 2) 

історико-політичному, адже львівські портрети відображали етнічне, 

релігійне та політичне розмаїття у колах міських еліт; 3) соціально-

культурному, адже митець створював портретний образ на основі ролі та 

статусу особистості портретованого в середовищі міста; а також на 4) 

художньо-стилістичному, адже мистецька форма портрету залежала від 

сукупності вище зазначених аспектів та обраного митцем художнього стилю.  

Портрет відображав не лише образ, але, певною мірою, роль і функцію 

особистості в житті міста. Портрет був однією з мистецьких рефлексій на 

динамічні процеси взаємодії людини і міста, яка в портреті втілювалась через 

репрезентативні художні форми. Вперше в єдиній роботі портрети 

українських, польських, вірменських, австрійських та єврейських митців 

Львова об’єднані спільним контекстом і досліджені як культурно-історичне 

та мистецьке ціле. Саме тому портрет необхідно розуміти як багатоскладовий 

документ, який поєднує в собі мистецьку, соціокультурну та історичну 

функції, а також функціонує як об’єкт матеріальної культури.  

Оскільки портрет знаходиться на перетині історичної, мистецької та 

філософської площин, в аналізі портретів необхідно застосовувати та 

поєднувати різні методологічні підходи. Такими підходами в дисертаційній 

праці були, зокрема, історико-культурний (Михаїл Алпатов), формально-

стилістичний (Леонід Зінгер), герменевтичний, семіотичний (Юрій Лотман), 

діахронічний методи, які дозволили максимально повно проаналізувати 

особливості львівських портретів в історико-культурному контексті Львова 

та Центрально Східної Європи зламу ХІХ-ХХ ст.  
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Аналіз іконографії львівських портретів дозволив максимально 

розкрити семантику цих портретних образів, особливості їх художньої 

структури, а також зрозуміти значення і призначення символів, які львівські 

митці використовували у формуванні портретних образів. Виявлення та 

аналіз формально-стилістичних особливостей львівських портретів 

допомогли реконструювати основні іконографічні моделі, на основі яких 

львівські митці створювали портретний образ, — та, зрештою, 

інтерпретувати ці образи в контексті основних філософських, біблійних, 

фольклорних, літературних та мистецьких тем і мотивів у європейській 

культурі. 

Дослідження львівського портрету складається з декількох тематичних 

блоків, представлених в дисертації як окремі розділи: «Художні особливості 

репрезентації особистості у львівських портретах», «Автопортрет та його 

автор: художні інтерпретації» та «Іконографічні засади львівського 

портрету». Структура дисертаційної праці відображає основні художньо-

стилістичні та образотворчі аспекти львівських портретів першої половини 

ХХ ст., організує ілюстративний матеріал за іконографічними особливостями 

та мистецькими функціями портретів.  

У львівському портреті першої половини ХХ ст. сформувалось 

декілька основних моделей художньої репрезентації особистості. Офіційно-

репрезентативна модель характеризувала портрети представників міських 

еліт (графські портрети, портрети президентів Львова, ректорів львівського 

університету, священичі портрети); портретів, які митці виконували на 

замовлення громад (портрети членів єврейської громади для будинку кагалу); 

портрети, що їх замовляли товариства чи установи (галерея портретів для 

Наукового товариства ім. Шевченка і товариства «Просвіта», портрети 

вірменських єпископів для приватної збірки Юзефа Теодоровича).  

Поруч із офіційно-репрезентативними портретами, впродовж першої 

половини ХХ ст. серед львівських мистецьких кіл не-аби-яку популярність 

мали сатирично-карикатурні портрети. Це відбулось частково завдяки пресі 
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та її невпинно зростаючим популяризаційним можливостям. Героями 

портретів-шаржів були львівські політики (Тадеуш Рутовський), військові 

командувачі (Юзеф Пілсудський), діячі історії (Михайло Грушевський) та 

культури (Станіслав Скарбек). Сатиричний портрет функціонував переважно 

в середовищах «неофіційного», богемного типу: кабаре, кав’ярнях, 

мистецьких салонах, а також з успіхом публікувався на шпальтах місцевої 

преси. Він був своєрідним протиставленням офіційному портрету — і за 

стилем (аля пріма), і за формою функціонування (шпальта гумористичних 

газет), і за прагматичним аспектом (викликав у глядача посмішку, а не 

пошану). 

Портрет також відігравав особливу роль в приватному житті мешканців 

міста, а зокрема і митців. Художники писали портрети для себе, а також 

виконували приватні портретні замовлення. Приватне в портретах виявилось 

не лише як зовнішня функція, але як внутрішня характеристика, яка 

відображала певний внутрішній простір самих портретів. Цей внутрішній 

простір передбачав сукупність певних візуальних елементів, символів чи 

атрибутів приватного — зображення інтер’єру, портретування людини в 

хатньому чи спідньому одязі (або ж портрет ню), зображення людини за 

відпочинком, у ліжку. Особливу групу приватних портретів складали 

портрети членів сім’ї, які користувались популярністю серед багатьох 

львівських митців (Антоні Стефанович, Олекса Новаківський, Фридерік 

Паутч). 

Найбільш популярним піджанром портрету у львівському мистецтві 

першої половини ХХ ст. був автопортрет. Йому присвячено третій розділ 

дисертації. До автопортрету звертались навіть ті львівські митці, які загалом 

не працювали в портретному жанрі. Адже у той час, коли для багатьох 

художників Львова портрет був одним з домінуючих жанрів, для інших він 

служив не більш ніж художнім експериментом. Проте автопортрет мав для 

митців виключне значення, адже був свого роду засобом розповісти про себе 

— і власноруч сформувати свій художній образ, вписавши його в контекст 
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львівського та, більш широко, європейського мистецтва. Він також був для 

митців засобом визначити власне місце у мистецтві та місце мистецтва у 

власному житті. Автопортрет виконував функцію мистецької саморефлексії. 

Львівські митці перебували в безпосередньому мистецькому діалозі з 

основними ідеями та концепціями європейської культури. Працюючи над 

портретним образом, вони переосмислювали різноманітні сюжети, образи, 

мотиви і символи, відомі у європейському мистецтві. Так, в портретах 

дружини Володимир Блоцький, використавши композицію картини «Маха 

оголена» Франциско Ґойї та картини «Олімпія» Едуарда Мане, 

реінтерпретував іконографію популярного в європейському мистецтві 

сюжету «Леда та лебідь». В автопортреті з совою Альфред Абердам 

наслідував відомий образ Франса Гальса, а Одо Добровольський в 

автопортретах з черепом художньо переосмислював ключову для доби 

декадансу тему Хроносу і Танатосу. Саме завдяки цьому діалогу львівських 

митців з європейськими майстрами попередніх та сучасної доби, львівський 

портрет відображав не лише увесь стилістичний спектр, але також тематико-

символічний спектр ідей, які характеризували добу європейського fin-de-

siècle. 

У дисертаційній праці представлено понад 200 живописних і графічних 

портретів авторства більшості митців, що жили і творили на теренах Львова 

впродовж першої половини ХХ ст. Ці портрети зібрано в додатку дисертації 

та оформлено як ілюстративну базу, яка є першим каталогом, де численні 

львівські портрети, розрізнені між колекціями та збірками різних держав, 

вперше зібрано разом. Окрім державних та приватних колекцій, до праці 

було залучено ті львівські портрети, які вдавалось ідентифікувати на 

аукціонах а також репродукції портретів, що були опубліковані у львівській 

пресі першої половини ХХ ст., і сучасне місцезнаходження яких не завжди 

вдається ідентифікувати.  

Сьогодні, дослідження львівських портретів є частиною масштабних 

міждисциплінарних наукових досліджень з культури та мистецтва на теренах 
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Галичини. Ця тема є однаково актуальною для дослідників українського, 

польського, єврейського, вірменського та австрійського мистецтва і 

культури, оскільки для кожного з цих народів Галичина та Львів є місцем 

спільної історичної, культурної та мистецької спадщини — і спільної пам’яті. 

В контексті переосмислення історичної пам’яті портрети виявляються 

непересічних джерелом, адже вони є носіями образів людей, які населяли 

місто, творили його культурне обличчя та репрезентували це місто, втілюючи 

в своїй особистості певну епоху міського життя. 

Завдяки залученню польських, вірменських, єврейських та українських 

портретів, вдалось повернути в простір вітчизняного мистецтвознавства 

чимало львівських митців, які складали неподільну частину мистецького 

Львова першої половини ХХ ст. та чиї імена випали з поля наукового 

дискурсу вітчизняних мистецтвознавців. Дослідження атрибуції львівських 

портретів допомогло ідентифікувати деяких зображених осіб, таким чином 

повернувши цим портретам їх «імена» (атрибуція автопортрету Мар’яна 

Ольшевського зі збірки Оссолінеум (іл. 2.2.50, 2.2.51), метафоричного 

автопортрету Одо Добровольського «В кафе» (іл. 4.2.15)). 

Здійснене на основі різних методологічних підходів, дослідження 

львівського портрету першої половини ХХ ст. засвідчило великі потенційні 

можливості щодо подальшого розгортання ідей даної наукової праці. 

Результати дослідження також мають спектр потенційних практичних 

застосувань: їх можна трансформувати в серії лекційних та семінарських 

занять, використати за основу освітніх програм чи як тему до ряду музейних 

проектів. Львівський портрет пешої половини ХХ століття може бути 

самостійним академічним курсом для студентів різних гуманітарних 

спеціальностей (мистецтвознавство, культурологія, історія) різного науково-

освітнього рівня, темою виставки чи інформаційної бази для створення 

окремої музейної експозиції, присвяченій персоналіям Львова, 

репрезентованим у жанрі портрету.  
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ABSTRACT 

Anastasiia Simferovska. The Lviv Portrait in the First Half of the 20th 

Century: artistic representations. — Manuscript. 

Ph.D. diss., Art History (17.00.05). Lviv National Academy of Arts, Lviv, 

Ukraine, 2017. 

Among various artistic genres, the portrait focuses on an individual human 

being as no other genre does, since the main function of 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. 

This is the reason why the portrait as a specific artistic genre reflects the 

transformations in European culture from the early modern era to the industrial era 

of modernity. 

The artistic form of the portrait is the result of different influences such as 

the artistic tastes of an epoch, historical and cultural aspects of a certain milieu, 

artistic and stylistic approaches of an author, the individuality of the 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 spheres of the private and public realm. Thus, 

the portrait emerges as a specific symbiotic product of art, which functions 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. 
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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, Avantgard. 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.  

This research methodology was formed on the basis of multiple scholarly 

works that have appeared in the recent twenty years. In this works the Ukrainian 

and foreign researchers sought to revisit Lviv and Galician cultural heritage as a 

shared culture of the peoples of East Central Europe with its unique qualities, and 

not as an exclusively Polish or exclusively Ukrainian heritage that allegedly 

developed as an ethnocentric phenomenon. Chapter One of the dissertation 

discusses various methodological approaches to the portrait as a genre and to 

Galician context in general and suggests most productive ways of utilizing these 

methodologies. 

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 link between the city and the portrait manifested itself on different 

levels. First and foremost, the portrayed objects and the portraitists resided in the 

city and formed its cultural and historical image — hence the dissertation focuses 

on the urban culture as an important aspect of the portraiture. 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 
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reflected also the artists’ own aesthetic choices, thus the dissertation focuses on the 

artistic and stylistic aspects of the portrait.  

The portrait reflected not only the image but also the role and function of the 

individual in the urban realm. 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.  

Since the portrait draws on historical, artistic, and philosophical factors, the 

author of this dissertation resorts to a variety of methodological approaches 

specified in Chapter One. The dissertation methodology combines elements of the 

historical-cultural analysis (Mikhail Alpatov), formalist-stylistic analysis (Leonid 

Zinger), hermeneutic and semiotic (Yuri Lotman), and also the diachronic analysis 

— various methods that allowed to consider the Lviv portrait from a multifaceted 

perspective and against the backdrop of the cultural and historical contexts of Lviv 

and east Central Europe at the turn of the nineteenth century.  

This dissertation considered the iconological method of analysis proposed by 

Aby Warburg and Ervin Panofski as the basic one for the research of Lviv portrait. 

A three-stage iconological research into the Lviv portrait allowed to consider the 

semantics of the portrait images, discuss the specificities of their artistic genesis 

and functioning, and also to explain the meaning and the consideration of the 

symbols, which the Lviv artists used for crafting their portrait images. The 

identification and analysis of stylistic characteristics of the Lviv portrait helped 

reconstruct basic iconographic models, on the basis of which the Lviv artists 

created the portrait image, — and, in general, to interpret these images in the 
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context of folklore, philosophical, literary, biblical, and artistic themes and motifs 

in the European culture. 

The dissertation research into Lviv portrait consists of several thematically 

organized parts, presented in this dissertation as separate chapters: «Artistic 

Aspects of Representation in Lviv Portraits,» «Self-Portrait and its Author: Artistic 

Interpretations» and «The Iconographic Parameters of Lviv Portrait.» The structure 

of the dissertation reflects the most important stylistic and thematic aspects of Lviv 

portrait, helps organize the illustration material according to its iconographic 

features, and discusses the aesthetic function of the considered portraits.  

Lviv portrait of the first half of the twentieth century followed several 

models of the artistic representation of an individual. As Chapter Two explains, the 

official-representation model shaped the portraits of the representatives of the local 

urban elites (portraits of the nobility, of Lviv presidents of the city council, of the 

rectors of Lviv university, f the key clergy and archbishops); of the portraits which 

the religious communities commissioned (the portraits of the heads of the Lviv 

Jewish congregation for the kahal/communal headquarters building); portraits 

which have been commissioned by the societies, brotherhoods, and other 

institutions (the series of portraits for the Shevchenko Scientific Society and the 

«Prosvita» Society, the portraits of the Armenian archbishops for the Józef 

Teodorowicz private collection).  

Along the official-representation model, satirical portrait of cartoon type 

became enormously popular among Lviv artists, particularly thanks to the local 

press and increasingly improving quality of printing industry. The images that 

appeared on such sketchy portraits included such politicians and Tadeusz 

Rutowski, military commanders such as Józef Piłsudski, such scholars as Mykhailo 

Hrushevs’kyi and such cultural figures as Stanisław Skarbek. The satirical portrait 

functioned predominantly in the non-official, Bohemian milieu such as cabaret, 

coffee-houses, artistic salons and also successfully made their way to the local 

press publications. Such portrait represented a topsy-turvy and mocking version of 

the official portrait according to its style (an ad hoc sketch), functioning (pages of 
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the satirical newspapers and yellow press), and pragmatic aspect (triggering the 

viewers’ smile instead of respect). 

The portrait performed a specific role in the private life of the city dwellers, 

particularly of the artists themselves. The artists made portraits for themselves and 

also worked for private portrait commissions. The private on the portraits was not 

only an external function, but also as an internal characteristic, which reflected 

certain internal realm of the portraits. This internal realm presupposed the presence 

of a number of private visual elements, symbols or attributes of the private such as 

the representation of the interior, of an individual informally dressed (in a dressing 

gown or in lingerie) or nude, of a resting or sleeping person on a sofa or in bed. 

The portraits of the family members formed a separate sub-genre of the portrait –

such portraits were particularly popular among Lviv artists (Antoni Stefanowicz, 

Oleksa Novakivskyi, Fryderik Pautsch). 

Self-portrait was the most popular sub-genre of the Lviv portraits in the first 

half of the twentieth century. It is in the center of Chapter Three of this 

dissertation. Self-portrait was in the center of attention even of those artists who 

never worked in the portrait genre. At the time, when most of Lviv artists did work 

as portraitists, for others it was no more than just an artistic experiment. Yet the 

portrait had an exclusive meaning for the artists since it was one of the effective 

ways to think of and speak about themselves. It was also one of the ways to shape 

their own image inscribing it into the context of Lviv and more broadly, European 

art. Finally, it was one of the ways of pondering the role of the artist in art and the 

role of art in the life of an individual artist. Thus, self-portrait functioned as an 

artistic self-reflection for many, if not for all of artists who resorted to this sub-

genre. 

Lviv artists found themselves in an immediate dialogue with main Aesthetic 

ideas and concepts popular in Europe. While working on their images, they 

revisited various motifs, images, and symbols, well-known to the European artists. 

Thus, in the portraits of his wife, Włodzimierz Błocki turned to the paintings such 

as «Maja Desnuda» by Francisco Goya and «Olympia» of Eduard Manet, seeking 
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to reinterpret the iconography of the popular mythological theme «Leda and a 

Swan.» In the portrait with an owl, Alfred Aberdam revisited a famous image of 

Franz Hals, while Odo Dobrowolski in his self-portraits with a skull reworked a 

key theme of the Secession known as Cronos and Thanatos. Due to this dialogue of 

Lviv artists with the European masters of the contemporary epoch and previous 

times, Lviv portrait reflected not only the entire stylistic spectrum but also the 

thematic and symbolic spectrum of ideas characteristic to the European fin-de-

siècle. 

This dissertation analyses more than 200 portraits of the artists, who lived 

and works in Lviv and environs during the first half 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 in fact serves as the first 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 
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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. The research into Lviv portraits allowed to identify several 

portrayed images, bringing back the forgotten names to their portraits (attribution 

of the self-portrait of Marian Olszewski (il. 2.2.50, 2.2.51), metaphorical portrait of 

Odo Dobrowolski (il. 4.2.15)). 

Fulfilled on the basis of a complex system of methodological approaches, 

the research into Lviv portrait pf the early 20th century illuminated a wide 

spectrum of possibilities for the further expansion of this scholarly work. The 

results of the research can be used for practical purposes: they can be modified into 

a series of lectures and seminars, they can serve as a basis for the educational 

programs and a theme for several museum projects. Lviv portrait of the early 

twentieth century can be a separate course of study for the students of various 

fields in the Humanities (Art History, Cultural Studies, History) at various levels 

(PhD, MA, BA) and it also can be a theme for the exhibition and information basis 

for the creation of a separate museum exhibition, dedicated to Lviv cultural, 

political, religious, and artistic elites represented on the portraits.  

Keywords: portrait, portrait image, artistic representation of an individual, 

iconology, Academism, Modern, Decadance, Avantgard, Lviv, Austro-Hungarian 

Empire, urban elites, nationalism. 
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ВСТУП  

 

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 
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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. 

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). 
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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. 
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Об’єкт дослідження — портрети першої половини ХХ століття, 

авторства львівських митців українського польського, єврейського, 

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 
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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.).  

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.» 
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(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) — 291 сторінка, основний текст — 178 сторінок. 

 
 

 

 

 



 

 

28 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Історіографія та джерела 

Портрет є найбільш складним жанром образотворчого мистецтва, адже 

його об’єктом є людина. Поява портрету в світовій історії є свідченням 

еволюції людини як розумної та суспільної істоти і проявом здатності 

людини до саморецепції. Портрет фіксує риси обличчя людини в певний 

момент її життя, зберігаючи її візуальний образ. Обличчя людини, 

відображене в портреті, допомагає зберегти візуальну пам’ять про людину. 

Звертання людини до портрету як засобу фіксації візуальної пам’яті 

засвідчує, що людина усвідомлює себе в часі, мислить категоріями 

безкінечного і тимчасового. З появою портрету людина починає 

самоусвідомлювати себе як історичну істоту [9, c. 4-24]. 

Людина є об’єктом портрету, але те, що ми бачимо на портреті не є 

людиною в буквальному значенні. Портрет – це щойнаперше художній образ 

людини, специфічна інтерпретація її портретних рис, втілена за допомогою 

формально-стилістичних і техніко-технологічних засобів мистецтва. 

Художній образ людини на портреті формується в певних історичних 

обставинах. На нього впливають світогляд художника, котрий створює 

портрет, естетичні запити епохи та культурні характеристики середовища, в 

якому творить митець, а також безпосередні обставини творення портрету. 

Особливості художньої виразності портрету підпорядковуються цим та 

багатьом іншим історичним передумовам. Тому в портреті ми можемо 

розкрити не лише характер зображеної особи, але автора і епоху. 

Ця дисертаційна праця присвячена львівському портрету першої 

половини ХХ ст., коли Львів був містом, в якому співіснували різні етнічні, 

національні, релігійні та культурні групи. Портрети зберегли образи різних 

мешканців Львова, що творили суспільно-політичний, культурно-історичний 

та мистецький образ цього міста та були його багатоетнічним обличчям. Як 
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документ візуальної пам’яті львівський портрет є цінним джерелом 

інформації про людей, що населяли і творили Львів: імена більшості з них 

нам добре відомі, імена багатьох — втрачені, забуті чи ще не відкриті.  

Історіографія дослідження львівського портрету першої половини ХХ ст. 

складається з декількох основних тематичних груп та може бути 

представленою з використанням двох підходів: від конкретного (львівський 

портрет) до загального (мистецький, культурний, історичний, соціо-

політичний, релігійний та інші контексти), або ж від загального –– до 

конкретного. Історико-культурний контекст у вивченні та об’єктивному 

мистецтвознавчому аналізі львівського портерту відіграє ключову роль. Саме 

тому в аналізі історіографії ми рухаємось від загального до конкретного, від 

контексту –– до портрету.  

З метою розкрити художньо-стилістичні ознаки львівських портретів в їх 

безпосередньому мистецькому та культурно-історичному контексті, ми 

розпочинаємо історіографічний аналіз з огляду наукових праць, предметом 

яких є історія, культура та мистецтво Центрально-Східної Європи та 

Галичини ХІХ – ХХ ст. Окрему групу бібліографічних джерел складають 

праці, у яких автори розкривають особливості культурно-мистецького життя 

Львова. Далі ми розглядаємо праці, присвячені історії і теорії європейського 

портрету кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., а також праці, присвячені 

портрету в історії українського і польського мистецтва. Ці роботи –– 

монографії та статті, присвячені митцям українського, польського, 

єврейського та вірменського походження, які жили і творили у Львові 

впродовж першої половини ХХ ст.  

Художнє життя Львова кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. відображало 

загальні процеси розвитку мистецтва у Центральній та Західній Європі. 

Львівські митці перебували у тісному зв’язку з культурним та художнім 

життям таких важливих європейських центрів, як Краків, Відень, Мюнхен, 

Париж. Цей зв’язок виявлявся на різних рівнях: соціальному, економічному, 

побутовому, культурному, освітньому та мистецькому.  
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Інтеграції галицьких митців у західноєвропейське середовище сприяла 

політично-економічна ситуація у Львові, який на зламі ХІХ – ХХ ст. стрімко 

розвивався. Будівництво залізниць, перепланування міського простору 

Львова, спорудження міського театру та повсюдна урбанізація міста стрімко 

видозмінювали його образ [199; 213, p. 89–133]. У новому, модернізованому 

місті перед митцями також поставали нові художні завдання та певні 

мистецькі виклики. 

Культурному життю у Центральній та Східній Європі, і зокрема на 

теренах Австро-Угорської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст., присвячено 

чимало новітніх досліджень. В них висвітлюється загальний історичний та 

політичний контекст, у якому розвивалось культурне та мистецьке життя у 

Галичині від часу її офіційного виникнення як провінції Габсбурзької імперії 

у 1772 р. [117; 129; 134; 137; 167; 195; 198; 211; 215; 223; 226]. Не менш 

важливими є історико-культурні праці, присвячені галичині та Львову 

міжвоєнного періоду [165; 175]. З точки зору наукового аналізу портрету, 

долучення цього контексту є запорукою багатопланового підходу до ролі і 

значення портретного жанру у Галичині і Львові у першій половині ХХ ст.  

Однією з наріжних праць в цій галузі є книга Карла Еміля Шорскe 

«Відень на зламі століть. Політика і культура» (Karl Emil Schorske, «Fin-de-

siècle Vienna. Politics and Culture») [199]. Автор книги розкриває тісні 

взаємозв’язки Відня та Львова, столиці імперії та її головного міста 

найбільшої імперської провінції, аби пояснити, яким чином на зламі ХІХ – 

ХХ ст. Львів перетворився на простір модерністських урбаністичних 

експериментів західноєвропейських, а зокрема віденських митців. 

Європейський культурний контекст, запропонований Шоршке, допомагає 

краще зрозуміти причини та умови появи львівських портретів як мистецької 

реакції на урбанізацію, а також розглянути львівський портрет в житті міста і 

в художньому просторі європейського модерну. Особливо важливим для 

нашого дослідження є розділ про Ґустава Kлімта та становлення Віденського 

Сецессіону [199, 208-279], який допомагає нам більш глибоко проаналізувати 
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культурно-мистецькі процеси у галицькому середовищі в контексті Західної 

та Центрально-Східної Європи. 

Важливими з точки зору загального історичного контексту є дві 

наукові праці Ларрі Вульфа «Винаходячи Східну Європу» та «Ідея 

Галичини» (Larry Wolff, «Inventing Eastern Europe», «The Idea of Galicia») 

[225; 226], в яких автор розглядає Галичину як політичну концепцію 

західноєвропейських мислителів та політиків кінця ХVIII ст., а також 

досліджує засоби та результати втілення цієї концепції. У своїх працях Вульф 

торкається також теми культурно-мистецького життя Галичини в умовах 

багатокультурного та багатонаціонального населення регіону. Особливу 

увагу автор присвячує Львову, долучаючись до низки наукових дискусій про 

історичні та політичні передумови формування культурних середовищ 

Галичини ХІХ–ХХ ст. [226]. Праці Юрія Бірюльова «Сецесія у Львові» та 

«Захаревичі: творці столичного Львова» доповнюють історико-культурні 

дослідження Вульфа та Шоршке, показуючи, яке вагоме значення мала 

урбанізація для стрімкого розвитку та популяризації різних видів мистецтв у 

Галичині, а особливо у Львові [18; 20].  

Серед праць, присвячених темі культурно-історичних процесів на 

теренах Галичини та Львова, варто також відзначити книги Джошуа Шейнса 

«Дiаспорний націоналізм та єврейська ідентичність у Габзбузькій Галичині» 

(Joshua Shanes, «Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia») 

[200] та Гаральда Біндера «Галичина у Відні: партії, змагання, фракції та 

залучення депутатів до масової політики» (Harald Binder, «Galizien in Wien. 

Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik») 

[121]. Ці та інші праці іноземних та вітчизняних дослідників є джерелами до 

формування історичної картини багатокультурної Галичини зламу століть, 

контексту, в якому виникає та розвивається львівський портрет.  

Важливим мистецтвознавчим джерелом історичної інформації є збірні 

наукові монографії, каталоги, статті та виставкові проекти. Так, результатом 

численних наукових дискусій останніх десятиліть довкола культурно-
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історичного, літературного та мистецького міфу Галичини став міжнародний 

польсько-українсько-австрійський проект «Міф Галичини» («Mit Galicji»), 

який складався з мистецької виставки та міжнародної конференції. До 

монографії, опублікованої за результатами конференції, увійшли наукові 

статті, присвячені мистецькому життю Галичини і Львова, зокрема стаття 

польської мистецтвознавиці Жанни Комар «Алегорія і символ. Галичина у 

мистецтві» [176, с. 415–433], а також стаття австрійського культуролога 

Алоїза Волдана «Література в Галичині: тексти і контексти» [176, с. 434–

443]. 

У цих та інших статтях збірника ми зустрічаємо інформацію про 

авторів львівських портретів, портретованих осіб, а подекуди — і про самі 

портрети. Так, завдяки опублікованій у збірнику репродукції ювілейної 

монети із зображенням львівського можновладця Рахміеля фон Мізес [176, с. 

402], нам вдалось ідентифікувати портрет авторства Гелене Мізес (іл. 2.1.45). 

Портрет, що значився як «портрет невідомого» виявився портретом дідуся 

художниці. 

В дисертаційному дослідженні ми часто звертаємося до поняття «міф 

Галичини», яке в сучасний науковий обіг ввів історик Ларрі Вульф (Larry 

Wolff), та яке сьогодні широко застосовується науковцями та дослідниками 

Галичини різних країн. Ларрі Вульф аналізує створення міфу як ідеї 

Габзбурзького просвітнитцтва та втілення цієї ідеї на теренах австрійської 

провінції [226]. Сьогодні поняття «міф Галичини» охоплює широке коло 

питань, пов’язаних не лише з культурно-історичними процесами 

міфологізації галицьких земель на зламі ХІХ-ХХ ст. як утопійного раю для 

різних культур та етносів, але також з  історичною, культурною та 

літературною рецепцією Галичини (а від офіційного зникнення Галичини як 

Австро-Угорської провінції 1919 року –– і пам’яті про Галичину) від початку 

ХХ ст. і до сьогодні.  

Портрет є вагомим складником творення мистецького міфу Львова та 

Галичини. Історико-культурні, а серед них і літературні контексти Львова 
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першої половини ХХ ст., творення літературного (-их)  міфу (-ів) є важливим 

аспектом нашого дослідження, оскільки львівський портрет певною мірою 

долучається до продовження літературного міфу і розвиває його в 

образотворчому мистецтві. Важливими науковими монографіями на тему 

літературних контекстів Львова є збірна праця під редакцією Яцека Пурхлі 

«Краків та Львів в європейській цивілізації», (Jacek Purchla, «Krakow i Lwow 

w cywilizacji europejskiej») [193, c. 81–90] а також дослідження Катажини 

Котинської «Львів: прочитати місто заново» (Katarzyna Kotyńska, «Lwów: O 

odczytywaniu miasta na nowo») [165, c. 19–91]. Поміщуючи львівський 

портрет в контекст творення міфу багатокультурної Галичини, ми бачимо, як 

портрет доводить, а часом — спростовує цей міф.   

Окрім монографічних досліджень, про історію та культуру Галичини і 

Львова знайдемо ряд наукових статей, авторами яких є вітчизняні та іноземні 

науковці. Статті, що переважно присвячені окремим проблемам, темам чи 

персоналіям, допомагають збагатити історичну картину, на тлі якої існував 

львівський портрет. До прикладу, міжетнічні та міжкультурні дискурси і 

конфлікти у політичних колах Львова, висвітлені у статті Гаральда Біндера 

«Творення і захист польського міста: Львів 1848-1914», допомагають 

зрозуміти роль (а також змінюваність ролей) портретів представників різних 

міських еліт впродовж першої половини ХХ ст. [121]. На основі досліджень 

Юрія Бірюльова про львівські кав’ярні можемо зробити припущення де, як та 

за яких умов митці перетинались із майбутніми моделями своїх портретів 

[21]. З критичних рецензій Рейчел Манекін на книгу Майкла Станіславського 

про львівського рабина Абрагама Кона «Вбивство у Лембергу» можемо 

краще зрозуміти, як за певних історичних умов в локальному політично-

релігійному середовищі формується культ певної особистості (в даному 

випадку — Абрагама Кона), і як цей культ переосмислюється в портреті 

[171].  

Впродовж ХІХ — першої половини ХХ ст. мистецтво на теренах 

Центрально-Східної Європи, а зокрема і у Львові, наслідувало основні 
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мистецькі тренди Західної Європи. В портреті львівські художники також 

орієнтувались на загально-європейські канони портретного образу. Задля 

того, аби проаналізувати іконологічні засади та художньо-стилістичні 

особливості львівських портретів першої половини ХХ ст. в контексті 

європейського портрету, необхідно залучити до дослідження ряд наукових 

праць з історії і теорії європейського портрету. 

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. європейський портрет опинився 

перед несподіваними викликами індустріальної епохи. Розчарування у 

позитивістських концепціях, які панували в мистецькому середовищі 

середини ХІХ ст., призвело до чергового загострення уваги до людини та її 

філософського, екзистенціального і соціокультурного призначення. 

Технічний прогрес та поява фотографії немов би вкотре нагадали, що 

завдання портрету складніше і глибше, ані ж просто механічне відображення 

людини. До того ж, станом на початок ХХ ст. — і далі впродовж першої 

половини ХХ ст. — портретна репрезентація потребувала нової художньої 

виразності.  

Ця нова виразність, себто принципово інше розуміння художнього 

призначення і семантичного означення портрету, прийшла у портретний 

жанр з початком модернізму, спровокувавши у мистецтвознавчих колах 

багато дискусій. Більш реалістично-орієнтований в інтерпретаціях 

портретного зображення в імпресіонізмі, символізмі та сецесії, портрет в 

експресіонізмі та авангарді почав зазнавати вкрай яскравих трансформацій в 

трактуванні обличчя і загального портретного образу.  

Стилістичні трансформації портретної форми відкрили дискусію щодо 

поняття реалізму в портреті, його особливостей та меж. Критики і теоретики 

європейської культури та мистецтва, серед яких Юрій Лотман, Михаїл 

Алпатов та Олександр Ґабричевський долучились до формування основного 

питання в портретному жанрі: що саме перетворює зображення натури на 

портретний образ, і за яких умов портрет як художня цілісність перестає бути 

портретом? Впродовж ХХ ст. подібні дискусії часто відбувались з ініціативи 
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прихильників реалістичної, академічної традиції, які будували свою критику 

модерністичного портрету в контексті загального неприйняття модернізму як 

культурно-історичного явища. Одним із головних завдань в питанні 

«портретного реалізму» було визначення допустимого ступеня віддалення 

портретного образу від свого прототипу. Таким чином, для дослідників та 

критиків мистецтва портрет виявився художнім жанром, що найбільш 

«вплетений в історію» і залежний від свого об’єкту [42]. 

Розлогу мистецтвознавчу характеристику художньо-стилістичних 

особливостей європейського портрету в його хронологічній динаміці 

упродовж століть, від античності до модерну, подав Леонід Зінгер у своїй 

книзі «Про портрет» («О портрете»). Книга містить чимало вичерпних 

мистецтвознавчих характеристик європейських портретів від найдавніших 

часів і до кінця ХІХ ст. Натомість, портрети доби модернізму та 

постмодернізму Зінгер характеризує як такі, що руйнують підґрунтя портрету 

як мистецького феномену [41, c. 410–420]. Відтак, про портрети ХХ ст. у 

Зінгера читаємо навіть не формальні художньо-стилістичні описи, а радше 

ідеологічну радянську критику системи європейських мистецьких парадигм 

[41, c. 9–19, 60, 64–66, 422–429]. 

У різні історичні епохи портрет переслідував різні філософські, 

мистецькі та історичні цілі, виконував різні соціокультурні функції.1 Окрім 

функції збереження пам’яті, портрет також відображав політичну, фінансову, 

історичну чи культурну роль людини у суспільстві. В одному з 

мистецтвознавчих досліджень, присвячених історії портрету Михаїл Алпатов 

охарактеризував портрет як відображення художнього та філософського 

образу людини певної доби. Саме тому що «в кожну найбільш знаменну добу 

портрету він невід’ємно пов’язаний з образом людини в мистецтві» [9, c. 6], 

львівські портрети варто розглянути як художнє втілення 
                                                
1 У цьому твердженні ми спираємось на концепцію портрету, яку обґрунтував, зокрема, 
історик культури Павло Флоренський у своїй праці «Аналіз простору і часу в творах 
образотворчого мистецтва» [109]. Зокрема, автор протиставляє портрет та ікону, як дві 
іпостасі художньої образності: портрет як мистецьке втілення людського, та ікону – як 
втілення божественного образу. 
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загальноєвропейського розуміння особистості ХХ ст. та її ролі в суспільстві, 

котре знаходиться на маргінесах однієї з європейських імперій. 

Важливою з точки зору розуміння портрету як мистецького феномену є 

праця Юрія Лотмана «Портрет», присвячена семіотиці портрету. Однією на 

наріжних ідей «Портрету» Лотмана є теза про те, що всі методи та форми 

художньої інтерпретації людського обличчя в прагненні художника розкрити 

сутність особистості зводяться до єдиної філософської проблеми: «Еcce 

Нomo» («Се людина»). Ідея, яку сформулював Лотман,  підтверджує 

первинну історичність портрету, цілісність, тривалість його історичного 

розвитку в системі мистецтв та парадигматичну роль портрета в історії 

культури. Як складову семіотичного погляду, Лотман вказав на філософську 

природу портрету [62, c. 340–375]. Згадаймо у цьому контексті філософсько-

богословські спостереження Павла Флоренського щодо природи портретного 

зображення, які він висловив у своїй праці «Аналіз простору і часу в творах 

образотворчого мистецтва» [108]. Флоренський детально аналізує ракурс 

обличчя в портреті, показуючи як поворот обличчя прямо залежний від 

філософського розуміння людської істоти, її місця в ієрархії людського і 

божественного, співвідношення зображення людського обличчя та святого 

лику на іконі. 

У дослідженні портрету Лотман запропонував новий погляд на існуючі 

художні, а також загальні історико-філософські питання, пов’язані з 

дискусіями навколо методології аналізу портретного живопису в ХХ ст. 

Однією з таких дискусій була мистецтвознавча конференція, організована 

1927 року в Москві, що була присвячена портрету. Доповіді, виголошені на 

цій конференції, були опубліковані у збірній монографії «Мистецтво 

портрету» («Искусство портрета») як окремі дослідження: «Портрет як 

проблема зображення» Олександра Габричевського, «Портрет та його 

оригінал» Бориса Шапошнікова, «Мова портретного зображення» Олексія 

Циреса [42]. Ці дослідження є принципово важливими для нашого 
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дослідження, оскільки в них автори озвучили основні засади аналізу та 

критики портрету як художньої форми. 

Актуальність розпочатих століття тому дискусій щодо необхідності 

спеціального вивчення портрету як мистецького, культурного та історичного 

документу підтверджується тим, що портрету та методам його мистецького 

прочитання до сьогодні присвячуються конференції, семінари і наукові 

дослідницькі праці. Серед таких праць, зокрема, книга Жака Куртена «Історія 

обличчя: висловлення та приховування емоцій від XVI – до початку ХІХ ст.» 

[128] та книга Манани Андроннікової «Про мистецтво портрету» [10], 

збірник матеріалів конференції 1990 р. у Торуні «Portret. Funkcja-forma-

symbol» («Портрет. Функція-форма-символ») [191]. Ці праці слугують 

додатковим джерелом методологічної та історичної інформації про 

європейський портрет, в контексті якого розглядаємо львівські портрети. 

Окремим предметом мистецтвознавчої уваги є жіночий портрет як 

культурно-історичний, а також і мистецький феномен. Юлія Джонсон у праці 

«Жінки художниці та портретне малярство у Відні» (Women Artists in 

Portraiture in Vienna 1990), що є главою книги «Постати перед викликом 

модерну: портрет у Відні 1900» («Facing the Modern: The portrait in Vienna 

1900»), розглядає долю жінок художниць у найбільших мистецьких колах та 

угрупуваннях Відня початку ХХ ст., жінок, які наважувались виявити себе у 

найскладнішому і найбільш «чоловічому» з усіх мистецьких жанрів — 

портреті [160, c. 118–126].  

Для нашого дослідження праці про творчі долі жінок-мисткинь у 

європейському мистецтві ХІХ-ХХ ст. важливі, оскільки жінки відігравали 

одну з ключових ролей в формуванні мистецького середовища Львова першої 

половини ХХ ст. Львівські мисткині опановували головні художні професії, 

які дозволяли їм якісно конкурувати з колегами-чоловіками: Клара Мізес 

закінчила політехнічну академію під керівництвом Альфреда Захаревича і 

здобула фах архітектора, скульпторка Люна Дрекслер проектувала надгробні 

пам’ятники на Личаківському кладовищі та виконувала замовні портрети, 
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малярки Олена Кульчицька, Марія Дулемб’янка, Гелене Мізес, Анєля Пайонк 

та Ванда Коженьовська були активними учасницями виставок та 

виконавицями різноманітних художніх замовлень. «Гендерний підхід в 

історії мистецтва — потреба і данина часу», зазначила у своїй статті 

«Cherchez les femmes a l’Ecole de Paris» («Шукайте жінку в Паризькій 

школі») Віта Сусак, розповідаючи про українських мисткинь у паризьких 

художніх колах [97]. У львівському портреті жінку знайти легко і швидко — 

як автора і модель — проте її роль і значення потребує більших досліджень. 

Портрет займає особливе місце в історії українського образотворчого 

мистецтва. На теренах України портрет з’явився в добу раннього 

Відродження, стрімко розвивався в період бароко і станом на ХІХ ст. цілком 

сформувався як жанр, в якому митці послуговувалися взірцями 

європейського малярства. Українському портрету в контексті українського 

образотворчого мистецтва, у хронологічному періоді від Ренесансу до 

романтизму, присвячено чимало мистецтвознавчих досліджень. Науковці, які 

досліджували український портрет ХХ ст. спирались на певну, сформовану 

попередніми поколіннями мистецтвознавців, концепцію щодо шляхів 

виникнення та розвитку портретного жанру на теренах України.  

Як художнє явище, портрет в українському мистецтві почав 

формуватись ще наприкінці ХV — на початку XVI ст. Це значить, що станом 

на початок ХХ ст. портрет уже як декілька століть був важливою складовою 

українського мистецтва, з тяглою, еволюційною художньою традицією. Саме 

таке бачення портрету запропонував Павло Жолтовський у своїй праці 

«Український живопис XVII – XVIII ст. » [39]. До цієї концепції схилявся 

також Платон Білецький, який розвинув подані твердження у книзі 

«Український портретний живопис XVII – XVIII ст.: проблеми становлення і 

розвитку» [14]. Зокрема, мистецтвознавці відзначали безпосередній та 

тривалий іконографічний зв'язок українського портрету з іконописом, а 

також з традицією парсуни.  
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Згодом, мистецтвознавець Ольга Тарасенко у своїх статтях 

«Ремінісценції парсуни в портретах українського модерну і авангарду», 

«Портрет і маска», «Портрет і ритуал» розвинула цю концепцію, ствердивши, 

що традиція парсунного портрету органічно перейшла в модерний та 

авангардний український портрет. Тарасенко засвідчила, що метод аналізу 

українського портрету, який запропонував Платон Білецький можна 

розглядати як одну з універсальних моделей, що дозволяє пояснити не лише 

художньо-стилістичні особливості українського портрету, але зрозуміти 

глибинні історико-культурні передумови формування його художньої форми 

[100-103]. 

Принципово важливо, що у своїй праці «Український портретний 

живопис XVII – XVIII ст.: проблеми становлення і розвитку» Платон 

Білецький приділив окремий розділ дослідженню портретного малярства на 

теренах Галичини, яка впродовж XVII – XVIII ст. перебувала у складі Речі 

Посполитої та Австрійської імперії. Базуючи своє дослідження не на 

етнічному (ексклюзивному), а на територіальному (інклюзивному) розумінні 

того, що ми називаємо «українським», Білецький показав, що упродовж 

багатьох століть українське мистецтво, а зокрема портрет у Галичині 

розвивалось на основі декількох художніх традицій, до прикладу на перетині 

традиції польських шляхетських портретів та портретів козацьких [14, c. 

136]. Саме такий підхід ми застосовуємо в дослідженні львівського портрету 

першої половини ХХ ст., розуміючи, що задля об’єктивного художнього 

аналізу львівських портретів нам необхідно порівняти, щонайменше, дві 

мистецькі портретні традиції. 

Львівські портрети частково репрезентовані в наукових 

мистецтвознавчих працях, присвячених українському портрету. Основними 

дослідженнями, що присвячені безпосередньо українському портрету ХІХ-

ХХ ст., є праці Валентини Рубан «Український портретний живопис другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст.» [83], «Український портретний живопис 



 

 

40 

першої половини ХІХ ст.» [84] та «Портрет у творчості українських 

живописців» [82]. 

У книзі «Український портретний живопис ХІХ – початку ХХ ст.» 

Валентина Рубан присвятила окремий розділ портрету на теренах Західної 

України. З цього розділу ми дізнаємось лише про портретну творчість митців 

етнічного українського походження: Івана Труша, Олекси Новаківського, 

Олени Кульчицької чи Модеста Сосенка [83]. Етнічно-національний критерій 

відбору, який Рубан застосувала у дослідженні галицького портрету, 

засвідчує одне з найбільш проблемних методологічних питань сучасного 

мистецтвознавства: національне питання. Чилише етнічні українці були 

львівськими митцями? Кого ми можемо вважати “львівським митцем” та на 

яких засадах? В нашому дослідженні запропоновано принципово інший 

підхід. 

За іронією долі, львівські митці, що пліч-о-пліч жили і навчались, 

портретували одне одного, експонували свої мистецькі доробки на спільних 

виставках і творили спільне культурне середовище модерного Львова першої 

половини ХХ ст., впродовж другої половини ХХ ст. опинились розділені «за 

національністю» поміж дослідниками українського, польського, єврейського 

мистецтва.  

Історичний та історіографічний розподіл львівського мистецтва між 

різними народами та між різними національними наративами спричинений 

повсюдним і довготривалим використанням етнонаціонального відбору в 

аналізі історичної, а також і мистецької спадщини. Активізується тут і 

питання «змагання за минуле», «змагання за спадщину», коли тема чи митець 

стають частиною декількох культурних та історичних дискурсів. 

Створене на перетині різних стилів і культур, мистецтво Галичини, 

особливо мистецтво першої половини ХХ ст. складно ідентифікувати за 

національно-етнічним критерієм, розподіляючи його на «українське», 

«польське» чи «єврейське».  
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Що робить українське мистецтво — українським? Яке значення ми 

вкладаємо у термін «українське»? Сучасне трактування «національного» не 

обов’язково співпадає з тим, як «національне» трактували самі митці 

впродовж першої половини ХХ ст., як вони бачили себе в контексті 

«національного» — польського, єврейського чи українського — мистецтва та 

культури [106]. 

Українське мистецтво, так само як польське, єврейське, вірменське чи 

будь-яке інше, особливо на теренах Галичини, не обмежується рамками 

етнічної приналежності автора чи національної спрямованості теми твору. 

Національне питання в мистецтві — одне з найбільш складних, дискусійних і 

суперечливих. Національність художника ще не перетворює його на 

національного художника, так само як національність портретованого не 

обов’язково «передається» портрету. До прикладу, на початку 1900-х рр. Іван 

Труш у Львові створив портрет Мартіна Бубера: то ж якому з мистецтв 

належить цей портрет? Українському, за походженням митця? Єврейському, 

за походженням портретованого? Польському, адже Труш сформувався як 

митець в колі Краківської академії мистецтв? Австрійському, оскільки 

портрет був створений у Львові, столиці найбільшої Австро-Угорської 

провінції? 

«Кожному національному наративу, центром якого є етнічна спільнота, 

притаманна зацікавленість передусім долею «своїх» героїв. «Інші» можуть 

там відігравати певну обмежену роль, за умови, що вписуються в стереотип», 

[30, c. 5] каже у вступі до книги «Відвага і страх» Ольга Гнатюк. У випадку 

мистецтва, а зокрема портрету, національно-етнічний критерій часто 

спрацьовує супроти творів мистецтва і митців. Використовуючи цей 

критерій, ми ризикуємо залишити поза увагою безліч цінних художніх праць, 

а також чимало художників, етнічне походження яких не перешкоджало у 

спільному творенні європейського мистецтва на теренах України та у 

розвитку модерних культурно-мистецьких середовищ. 
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У своїй праці «В пошуках страченого минулого» [78] Олена Ріпко 

запропонувала один із засобів включення митців різного етнічного 

походження в український культурно-мистецький контекст, 

переосмислюючи схожість творчих та життєвих сценаріїв цих митців на 

українських землях в період Другої світової війни. Спільність доль та 

історичного контексту — не єдине, що поєднувало різних за національною та 

культурною приналежністю художників. Основні точки дотику слід шукати 

саме в художній творчості, в засобах і методах, якими вони втілювали свої 

мистецькі ідеї, в шляхах їх культурної та мистецької самоідентифікації.  

У бібліографічних джерелах з польського мистецтва також знаходимо 

чималу кількість львівських портретів, відібраних за національним 

критерієм. Трактування «національного» в польському мистецтвознавстві 

дещо різниться від українського. Серед «польських» митців бачимо не тільки 

етнічних поляків, але євреїв та вірмен, митців, що залучали себе (чи яких ми 

залучаємо сьогодні) до представників «подвійної ідентичності», в якій 

поняття етнічної приналежності та національної самоідентифікації — 

розмежовані.  

Ми навряд чи знайдемо книгу, присвячену польському мистецтву ХІХ 

– ХХ ст., у якій не буде згадки про львівських митців, а відтак — і згадки про 

львівські портрети. Важливими джерелами до пошуку загальної історико-

мистецької, а також візуальної інформації, є праці Тадеуша Добровольського 

«Мистецтво Молодої Польщі» («Sztuka Młodej Polski») [132] та Ірени 

Коссовської «Малярство польське: символізм та Молода Польща» 

(«Malarstwo Polskie: sуmbolism i Młoda Polska») [164]. Оскільки численні 

твори мистецтва з львівських збірок після 1945 р. потрапили до Польщі, 

зокрема до Вроцлава, цінність складають публікації, у яких згадуються чи 

репродукуються вилучені львівські портрети. Прикладом такого джерела є 

«Malarstwo Polskie: od Baroku do Modernizmu» за редакцією Еви Хоушки 

[152]. В книзі подано репродукції львівських портретів, що тепер 
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перебувають у збірці Національного музею у Вроцлаві. Без цих портретів 

неможливо уявити розвиток львівського мистецтва першої половини ХХ ст. 

Основна історико-філософська праця з польського портрету, якою ми 

послуговуємося у дослідженні — монографія Міхаля Хааке з герменевтики 

польського портрету кінця ХІХ – початку ХХ ст. «Портрет в польському 

малярстві: на порозі сучасності» («Portret w malarstwie polskim: na progu 

nowoczesności») [141]. Автор аналізує портретну спадщину таких знакових 

для польського малярства портретистів, як Ян Матейко, Генрик 

Родаковський та Яцек Мальчевський, показуючи, яким чином польський 

портрет вписаний в філософські контексти європейського мистецтва. 

Львівські митці, які здобули художню освіту в Краківській академії 

мистецтв, є безпосередніми учасниками мистецько-філософських дискурсів, 

проаналізованих в книзі Міхаля Хааке. 

Мечислав Валліс, автор книги «Автопортрети польських митців»  

(«Autoportrety Artystow Polskich») [218], прослідковує розвиток цього 

піджанру в польському портреті від середньовіччя до початку ХХ ст. За 

характером дослідження праця Валліса співзвучна до вищезгаданої праці 

Білецького. Зокрема, Валліс аналізує функціонування автопортрету у різних 

сферах суспільного життя, а отже наголошує на важливості культурно-

соціальної функції портретного жанру. На відміну від Білецького, Валліс не 

виокремлює галицькі портрети як спеціальну групу, хоча і присвячує 

львівським портретистам чималу роль у книзі. 

Додатковим ілюстративним джерелом до праці Мечислава Валліса є 

каталог виставки польських автопортретів зі збірки Львівської національної 

галереї мистецтв ім. Б. Возницького (далі — ЛНГМБВ) , куратором якої був 

Ігор Хомин [154]. Більшість митців, представлених на автопортретах 

виставки «In propria persona: автопортрети польських митців» («In propria 

persona: Malarzy polskich portret własny») були саме львівськими митцями. До 

слова, не усі художники, що були представлені на цій виставці, працювали 

виключно як портретисти. Цим дана виставка засвідчила важливий аспект: 
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майже кожен львівський художник першої половини ХХ ст. бодай раз 

звертався до портрету, а тому портрет дає змогу залучити та поєднати в одній 

темі майже усіх митців, діяльних в межах одного міста, в межах спільного 

історично-політичного та культурно-мистецького середовища.  

Окрім публікацій, присвячених портрету як самостійній темі, ми 

знаходимо портрети також у мистецьких біографіях львівських митців, себто 

у працях, в яких розкривається творчий шлях і мистецька персона того чи 

іншого художника. Дослідження біографічного типу мають особливу наукову 

вагу, оскільки осмислюють портрети в контексті загального творчого 

доробку митця. У цей спосіб ми можемо скласти загальну характеристику 

художньо-стилістичної манери художника і краще осягнути мистецькі 

особливості його портретних образів. І все ж необхідно зазначити, що 

біографічні праці, орієнтовані винятково на постать художника, дуже часто 

позбавлені достатнього історико-культурного контексту і нагадують «театр 

одного актора»: увага спрямовується виключно на особистість митця, 

оминаючи надважливість середовища та часу, в контексті яких митець 

формується і творить. 

Необхідно зазначити, що ця підгрупа бібліографічних джерел дуже 

неоднорідна. В дисертаційному дослідженні львівського портрету ми 

розглядаємо портрети понад п’ятдесяти львівських митців. Деяким із них 

присвячені десятки монографій і статей, деяким — не більше біографічної 

згадки в енциклопедії. Зустрічаються також випадки, коли чи не єдиним 

свідченням про художника є лише його твори. Така разюча невідповідність у 

мистецтвознавчому опрацюванні спадщини різних львівських митців 

спровокована радше історично (праці митця було знищено або його твори 

опинились поза фокусом уваги), і не означає, що забуті та недосліджені 

твори чи митці мають меншу мистецьку вартість чи не заслуговують на увагу 

дослідника. 

Найбільш знаковим постатям в українському малярстві Львова першої 

половини ХХ ст. присвячено чимало монографічних праць, а також статей і 
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альбомів-каталогів. Слід, зокрема, відзначити праці, присвячені творчості 

Олекси Новаківського [25–26; 70–72], Івана Труша [17; 44–45; 66; 72] та 

Олени Кульчицької [56], у творчості яких портрет займав одне з ключових 

місць. 

Натомість, чотирьом львівським митцям покоління 1880-х рр. — 

Каєтану Стефановичу, Одо Добровольському, Володимиру Блоцькому та 

Мар’яну Ольшевському, які були одними з найяскравіших творців сецесії у 

львівському малярстві, і кожен з яких прямо чи опосередковано став 

жертвою Першої світової війни (Стефанович загинув на фронті, інші 

передчасно померли від епідеміологічних захворювань), не присвячено 

жодного монографічного дослідження.  

Опрацюванням спадщини Каєтана Стефановича займається онук митця 

Кшиштоф Стефанович, автор біографічних статей про його життя і творчість 

[208]. Єдина українська праця, присвячена творчості Каєтана Стефановича — 

каталог виставки «Антоні та Каєтан Стефановичі: два обличчя Львова доби 

модерну» [11]. Подібно, упорядкуванням мистецької спадщини Мар’яна 

Ольшевського займався його брат, також львівський митець Броніслав 

Ольшевський, проте більшість робіт залишилась неопрацьованою та 

знаходиться сьогодні в архівах. Чи не єдине біографічне дослідження 

життєвого і творчого шляху Володимира Блоцького – стаття Йоланти Бобали 

[126]. У каталозі виставки «Сецесія у Львові», яка була створена за 

мистецтвознавчого опрацювання Юрія Бірюльова у 1986 р., відбулась чи не 

перша через десятиліття забуття спроба повернути у львівське сучасне 

мистецтвознавче середовище імена таких львівських художників, як 

Стефанович, Ольшевський, Блоцький та Добровольський [63].  

Окремі львівські митці сьогодні більш відомі закордоном, аніж в 

Україні: їх твори досліджують іноземні мистецтвознавці, монографії, 

присвячені цим львівським митцям, видаються іноземними мовами. На 

превеликий жаль, ці наукові праці ще не увійшли в поле українського 

мистецтвознавства. Прикладом є творчість Ефраїма Моше Лілієна, 
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львівського митця, якого вважають основним єврейським релігійно-

політичним художником першої половини ХХ ст. [125; 219]. Його творчість 

частково аналізують Юрій Бірюльов, Богдана Пінчевська та Галина 

Глембоцька, проте української монографії, присвяченої постаті Е. М. Лілієна 

ще не написано. 

На тлі загального історичного контексту ми розглядаємо культурно-

мистецькі середовища Львова перших десятиліть ХХ ст. Цей блок літератури 

включає у себе численні праці, присвячені різним аспектам художнього 

життя у Львові, а також різним хронологічним періодам. Адже впродовж 

1900-1939 рр., на тлі історико-політичних процесів мистецтво у Львові 

змінюється і трансформується швидше, стрімкіше і радикальніше, аніж будь-

коли раніше.  

Задля кращого розуміння локального культурного контексту, у якому 

функціонував львівський портрет, ми розглянемо ряд наукових праць, що 

висвітлюють різні аспекти культурного життя Львова першої половини ХХ 

ст. На основі праці Ростислава Шмагала «Мистецька освіта в Україні» [109], 

а також ряду статей [22-23], осмислимо львівський портрет в контексті 

розвитку та діяльності мистецьких інституцій у Львові, а також впливу 

академічної художньої освіти на культурно-мистецьке середовище міста, на 

творчі долі мистців та особливості їх художньої мови.  

Про певні інтелектуально-культурні середовища, у яких функціонував 

львівський портрет, дізнаємось також з антологічної праці Романа Яціва 

«Українські мистецькі виставки у Львові: 1919-1939», у якій висвітлюється 

експозиційна діяльність митців міжвоєнного десятиліття, а також численні 

літературні та мистецтвознавчі рефлексії на львівські виставки в тогочасній 

пресі [110]. 

Віта Сусак у своїй монографії «Українські митці Парижа:1900-1939» 

частково охоплює творчість львівських митців під час їхніх львівських 

періодів (до того як вони приєднались до Паризької школи та/або остаточно 

емігрували), а також аналізує їх творчі зв’язки зі Львовом та Галичиною 
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через виставкову діяльність. З цього побачимо що львівський або ширше — 

галицький період не обмежується місцем перебування художника на теренах 

Галичини, і не завершується остаточно, коли художник їде з Галичини до 

іншого міста чи країни. Протягом багатьох років після від’їзду або еміграції, 

галицькі митці продовжували перебувати у творчих діалогах зі своїм 

попереднім локальним контекстом, в якому вони починали формуватися як 

митці. Цей діалог відбувається на різних рівнях: він виявляється у творчій 

манері, у тематико-образній структурі творчості, через спільні львівські 

виставки та проекти, у яких художники-«емігранти» продовжують брати 

участь [98].  

Про зв’язки мистецьких середовищ Львова з головними центрами 

європейського мистецтва, а також про різні аспекти культурного та 

художнього життя у Львові дізнаємось також з численних статей Єжи 

Маліновського та статей Анни Банцекової [170; 12]. Ці невеликі за обсягом, 

проте інформативно насичені дослідження надають львівським портретам 

необхідну повноту історичного, політичного та культурного контекстів. 

Львівські поети, письменники, актори та мистецькі критики відігравали 

у житті міста не меншу роль, ані ж політики, фінансисти, представники 

влади. Усі вони були героями львівських портретів [35]. Ці портрети 

створювались за різних обставин та мали різні соціокультурні функції. 

Офіційно-репрезентативні портрети народжувались одночасно з 

сатиричними. Так, львівська портретна карикатура, що займає особливе 

місце серед загального обсягу портретів, розвивається неподільно від 

розвитку сатиричної преси у Галичині, а також від середовищ львівських 

кав’ярень, у яких творяться нові простори для мистецьких діалогів [155]. 

Портретна творчість Олени Кульчицької, Гелене Мізес, Люни Дрекслер є 

культурною та мистецькою рефлексією на зміну ролі жінки в українському 

соціумі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. [38; 97; 205].  

Окреме місце у цій групі бібліографічних джерел складають праці, 

присвячені безпосередньо львівським портретам. Однією з нечисленних 
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наукових праць останніх років про львівський портрет є книга Богдани 

Пінчевської «Портретний жанр в єврейському мистецтві Галичини кінця ХІХ 

— першої третини ХХ ст.» [74]. Книга сумує велику кількість цікавих 

спостережень щодо іконографічних та художньо-стилістичних особливостей 

єврейського портретного малярства у Східній Європі початку ХХ ст. на 

прикладі портретів львівських єврейських митців. Авторка розкриває багатий 

ілюстративний матеріал по темі. Чимало портретів, згаданих у книзі 

Пінчевської, присутні у нашому дослідженні. 

Як і у згаданих раніше працях з українського чи польського 

портретного малярства, етнічний критерій відбору матеріалу стає для 

авторки своєрідною контекстуальною перепоною, котра значно ускладнює, 

якщо не унеможливлює, здатність автора до компаративного аналізу. Себто, 

розвиток українського/польського/єврейського портретного малярства 

більшість  мистецтвознавців розглядає в контексті історичної етнічної 

вертикалі (українське/польське/єврейське мистецтво попередніх століть), але 

не в контексті порівняння із іншими суміжними традиціями, що 

розвиваються поруч в один і той же час (багатоетнічна і багатокультурна 

горизонталь). 

Важливою з методологічної точки зору є дисертаційна праця Мар’яни 

Левицької «Львівське портретне малярство кінця ХVIII – початку ХІХ ст.: 

художньо-стильові особливості» [59], частково опублікована у вигляді статей 

[56; 59–60]. Дослідниця розглядає львівський портрет як такий, що був 

створений львівськими митцями різного етнічного походження, а також 

долучає портрети, створені на теренах Львова іноземними митцями. В своєму 

дослідженні Мар’яна Левицька наголошує на тому, що поняття «львівський 

портрет» не вкладається в межі етнонаціонального визначення. Цей підхід ми 

застосовуємо у дослідженні львівського портрету і в ХХ ст. Також, 

дослідження Левицької показує, що ми можемо говорити про львівський 

портрет як про градаційне, еволюційно-об’єктивне мистецько-культурне 

явище.  
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Юрій Бірюльов розпочав досліджувати портрет у творчості львівських 

митців, акцентуючи увагу на оригінальних творчих методах художників. У 

статті Бірюльова «Львівські портрети Фридеріка Паутча», а також у статті, 

присвяченій аналізу двох автопортретів Казимира Сіхульського, Львів постає 

не як просторовий, але радше як хронологічний контекст [19; 15]. Саме у цих 

працях дослідника очевидно на перший план виходять два герої: місто і 

особистість художника, через які автор певною мірою формує розуміння 

художньо-стилістичних особливостей львівського портрету як міського 

феномену. 

Ідея розглянути львівський портрет першої половини ХХ ст. як 

окремий культурно-мистецький феномен виникала також в музейних та 

галерейних колах Львова, серед мистецтвознавців та музейних кураторів. 

Так, зокрема, у ЛНГМБВ впродовж двох останніх десятиліть відбулось три 

виставки, в яких львівський портрет був представлений як самостійна тема в 

контексті мистецтва Галичини [11]. У Львові відбулось також чимало 

виставок, присвячених портретній творчості окремих львівських митців: 

Олекси Новаківського, Івана Труша, Антоні Стефановича [110]. Проте, ми 

згадуємо колективні виставки саме тому, що вони відображають новий підхід 

вітчизняних мистецтвознавців до розуміння львівського мистецтва та спроби 

розглянути львівський портрет як багатоскладове колективне мистецьке 

явище, а не як окремі ніші у творчості тих чи інших львівських митців. 

Першою з таких виставок була виставка «Мистецтво Львова першої 

половини ХХ ст.» (куратори Олена Ріпко, Галина Глембоцька, Віта Сусак) 

[79]. На цій виставці були представлені твори українських, єврейських, 

польських та вірменських митців Львова, розподілені хронологічно за 

мистецькими групами («Артес», «Група чотирьох», «АНУМ»). У кожній із 

груп були представлені портрети. Ще одна виставка, «Lwów miasto otwarte», 

присвячена 750-літтю Львова, також виокремила львівські портрети як 

окремий тематичний блок [169]. Подібні виставки задекларовують 
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львівський портрет як самостійну тему та є поштовхом до подальшого 

наукового опрацювання цієї теми. 

Бібліографія львівського портрету складається з різних за темами та 

науковим спрямуванням праць. Вона включає в себе як загальні історико-

культурні та мистецтвознавчі роботи, так і вузько-спеціалізовані 

дослідження. Проте, такий широкий історичний та мистецький фокус 

необхідний задля того, аби розкрити складність і розмаїтість львівського 

портрету в широкому європейському контексті. 

Джерельна база дослідження. Першоджерелами дисертаційної роботи 

є, безпосередньо, портрети, які ми розглядаємо як особливий візуальний та 

історико-культурний документ. Це спричинено особливістю 

мистецтвознавчого дослідження, у якому візуальні документи виступають не 

як ілюстративний матеріал, а як документи, навколо яких це дослідження 

розгортається і будується.  

Джерельна база дисертаційної роботи складається з 224-х портретів 

(враховані портрети, репродукції яких представлено в додатку «ілюстрації») 

авторства львівських митців першої половини ХХ ст. Найбільш ранній 

портрет датований 1887 р., найбільш пізній – 1943 р. Таким чином, завдяки 

великому обсягу портретів, ми можемо прослідкувати увесь спектр 

художньо-стилістичних та символічно-концептуальних змін у львівському 

портреті першої половини ХХ ст. Це перше із згаданих досліджень 

львівського портрету, у якому нам вдалось залучити до аналізу портретну 

спадщину 60 львівських митців. Формування джерельної бази дисертаційної 

роботи та аналіз візуального матеріалу відбувались за декількома 

методологічними принципами (культурно-історичний, стилістичний, 

художньо-репрезентативний, хронологічний, іконографічний та ін.).  

Упродовж першої половини ХХ ст. мистецьке життя Львова 

перебувало у стані постійних мистецьких та культурних змін. Це дуже 

яскраво відобразилось на стилістиці львівських портретів, різній, мінливій і 

неоднорідній упродовж перших десятиліть ХХ ст. Мінливість, трансформації 
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та часткове змішування стилів не була поступовою у часі, її вкрай складно 

прослідкувати як градаційне явище. Стилі співіснували в межах одного міста, 

на перетині поколінь львівських митців, репрезентуючи консерватизм одних і 

стрімку мінливість інших.  

Стилі, що народжувались в Парижі, Берліні, Відні, не завжди досягали 

Львова з «першою хвилею»: так, до прикладу, стилістичні принципи модерну 

з’являлися у львівських портретах майже на десятиріччя пізніше від 

західноєвропейського «буму» ар-нуво. Досягаючи Львова, європейські стилі 

синтезувалися з місцевим народним мистецтвом, набуваючи своєрідного 

неповторного художнього акценту. Розподіл львівських портретів за стилем є 

не просто способом групування візуального матеріалу, але однією з 

методологічних проблем дослідження львівського портрету. Ми безумовно 

використовуємо стилістичний метод аналізу у кожному розділі 

дисертаційного дослідження, проте не структуруємо візуальний матеріал 

суто за стилістичними ознаками.  

Портрети, представлені в дисертаційній роботі, виконані у різних 

техніках станкового живопису та графіки. Оскільки одним із завдань 

дослідження є аналіз художньо-стилістичних особливостей образотворення, 

до роботи не були включені скульптурні портрети, а також портрети, що 

часом зустрічаються в архітектурному декорі. З цього слідує, що в 

майбутньому дослідження львівського портрету можна розширювати, 

залучаючи не використаний на даному етапі візуальний матеріал.  

Більшість портретів, які ми залучили до дисертаційного дослідження, 

виконані у техніці олійного малярства. Решта виконані у техніках акварелі, 

пастелі, рисунку, графічних техніках (естамп, гравюра). До дисертації 

увійшли портрети з колекцій національних та державних музеїв і галерей 

України та Польщі; з приватних збірок, архівів, каталогів антикварних 

мистецьких аукціонів України, Польщі, Німеччини, Австрії, Канади, США, 

Ізраїлю.  
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Деякі портрети, представлені у дисертаційному дослідженні, є єдиним 

відомим зображенням людей, які відігравали важливу роль у суспільному та 

культурно-мистецькому житті Львова та Галичини першої половини ХХ ст. 

Художник Мане Кац, учень школи Олекси Новаківського, написав портрет 

Максиміліана Ґольдштейна, колекціонера, ініціатора та директора 

єврейського музею у Львові. Сьогодні це єдине вціліле художнє портретне 

зображення Ґольдштейна — людини, яка трагічно загинула у Львівському 

ґетто між 1942 – 1943 рр. [89–90; 189]. 

Окрему групу першоджерел складають репродукції портретів, 

опубліковані в пресі чи каталогах першої половини ХХ ст. Чимала кількість 

творів довоєнного періоду відома нам сьогодні лише завдяки репродукціям в 

тогочасній пресі. Незалежно, збереглись ці портрети до наших днів чи ні, ми 

залучаємо їх до дослідження як важливі першоджерела. Адже наявність 

репродукцій цих портретів у пресі засвідчує, що на них дивились, їх 

обговорювали, а значить — вони відігравали свою неповторну роль в 

міському культурно-мистецькому просторі. Численні репродукції львівських 

портретів зустрічаються у різноманітних місцевих виданнях, серед яких 

часописи «Артистичний вісник», «Tygodnik ilustrowany», «Rocznik 

Żydowski», «Sztuka». Їх також було додано до нашої роботи, не зважаючи на 

те, що місцезнаходження та факт існування багатьох із них сьогодні невідомі. 

Переважна більшість виставкових каталогів першої половини ХХ ст., в 

яких згадується чимала кількість портретів, представляють собою лиш 

текстовий перелік експонованих творів і не мають жодних ілюстрованих 

додатків. І хоча, через  брак візуального документу ми не можемо 

проаналізувати художніх якостей цих портретів, проте ми долучаємо і їх (у 

вигляді зазначення твору і автора), оскільки вважаємо, що письмова згадка 

про портрет є достатнім свідченням його існування та важливості. 

Стосується це і портретів, які самі художники згадують у своїх листах до 

друзів чи замовників (наприклад, листи Мар’яна Ольшевського) [4; 5].  
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Додатковими першоджерелами є мистецтвознавчі публікації, рецензії 

на львівські виставки у місцевій пресі першої половини ХХ ст. Ці документи 

допомагають зрозуміти безпосередній контекст, у якому створюються і 

перебувають львівські портрети. Окрім публіцистики, важливою категорією 

першоджерел є мемуари та історична спадщина. Про особливості культурно-

мистецького життя Львова зламу ХІХ-ХХ ст. ми дізнаємось як з матеріалів 

тогочасної преси, так і з мемуарів Юзефа Віттліна, Хелени Ольшевської, 

Станіслава Лема, Юзефа Маєна, Мечислава Опалека та багатьох інших [224]. 

Ці тексти допомагають вибудовувати образи митців та героїв їхніх портретів 

і полегшують аналіз художніх якостей портретів як мистецьких 

репрезентацій особистостей.  

Суттєво доповнюють дослідження приватні архівні документи 

львівських митців: їх персональна кореспонденція, рукописи, мемуари тощо. 

Ці матеріали також знаходяться у музейних, бібліотечних та архівних збірках 

різних міст і країн. Велика кількість цих першорядних матеріалів 

зберігається у Львівській національній бібліотеці ім. В. Стефаника, 

Національній бібліотеці у Варшаві, фондах бібліотеки Оссолінеум у 

Вроцлаві.  

До першоджерел можемо зарахувати також інтерв’ю з приватними 

колекціонерами, сучасними власниками портретів. Деякі з них є прямими 

нащадками митців-виконавців портретів, або ж людей, що зображені на 

портретах. І нерідко таким власникам, поруч із портретами, вдається зберегти 

у поколіннях також цікаві історії чи легенди, пов’язані з портретами. 

 

1.2 Методи дослідження 

Образотворчі та культурно-історичні проблеми портрету в 

європейському мистецтві були у фокусі досліджень як вітчизняних, так і 

закордонних мистецтвознавців [146]. У дослідженні львівського портрету ми 

поєднуємо методологічні принципи, запропоновані Ервіном Панофським, 

Юрієм Лотманом, Павлом Флоренським, долучаючи до аналізу окремі ідеї та 
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підходи, запропоновані іншими мистецтвознавцями та культурологами [62, c. 

340–375; 73, c. 23–66; 108]. Ми поєднуємо іконографічний, семіотичний та 

герменевтичний методи, які дозволяють нам найповніше розкрити мистецькі, 

історичні та культурно-філософські засади львівського портрету. 

Продовжуючи метафору, що «портрет – це історія в обличчях», [9, c. 5] 

портрети людей конкретного міста можемо назвати своєрідним «портретом 

міста», адже у кожну окрему епоху людина є творцем міського простору. 

Портрет у Львові першої половини ХХ ст. можемо назвати історіями в 

обличчях, адже таких історій, щонайменше, три: українська, єврейська та 

польська.  

Складність полягає у тому, що портрет багатокультурного міста 

вимагає одночасного застосування різних методологічних підходів. І в 

залежності від способу організації першоджерел та методів їх аналізу можна 

говорити про ці «історії» як про культурно-історичну цілісність. Насамперед 

потрібно визначити критерії методології, котра дозволить розкрити 

львівський портрет як художньо різноманітне та історично цілісне мистецьке 

явище. 

Ми аналізуємо портрет як феномен, троякий за функцією і формою. Ми 

розглядаємо портрет як, по-перше, мистецький документ, по-друге як 

культурно-історичний документ, і по-третє як документ матеріальної 

культури. Таку методологічну систему можна застосовувати до широкого 

спектру творів мистецтва, за необхідності змінюючи та доповнюючи її. 

В аналізі львівських портретів ми поєднуємо різні методологічні 

підходи. Одним з основних методів у нашому дослідженні є порівняльно-

історичний метод, який дозволяє нам зрозуміти взаємозв’язки різних культур 

на теренах Галичини, а також проаналізувати розвиток портретного жанру в 

контексті багатокультурності. 

Ми застосовуємо репрезентативно-формальний метод, який допомагає 

проаналізувати зовнішні характеристики портрету як художньої форми. 

Стилістичний метод, що є частиною репрезентативно-формального, 
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допомагає розглянути львівські портрети в контексті трансформацій стилю в 

портретному малярстві на зламі ХІХ-ХХ ст. Репрезентативно-формальний та 

стилістичний аналіз є складовими семіотико-герменевтичного та 

іконологічного методів, основні засади якого ми черпаємо з праці 

російського семіотика Юрія Лотмана «Портрет». 

У львівському портреті першої половини ХХ ст. репрезентовані 

більшість європейських мистецьких стилів та напрямків, характерних для 

зламу ХІХ-ХХ століть і перших десятиліть ХХ ст., проте варто розуміти, що 

майже жоден західноєвропейський стиль не існував тут у тому чистому 

вигляді, в якому цей стиль виникав і функціонував у Західній Європі. 

Французький імпресіонізм чи віденська сецесія на теренах Галичини 

набували неповторного художнього звучання, переплітаючись з народними і 

локальними урбаністичними мистецькими традиціями. Космополітичний за 

своєю структурою стиль ар-нуво у Східній Європі часто набував етнічного 

забарвлення [158]. 

У дисертаційному дослідженні ми також застосовуємо типологічний 

метод, який допомагає 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). 

Кожна з етнічних громад Львова через портрет намагалась створити 

себе у міському просторі та презентувати цей простір як свій власний [92]. 

Стилістичний аналіз львівського портрету також допомагає зрозуміти, яку 

роль відігравав певний стиль в прагненні львівських художників до 

мистецької самоідентифікації у міському просторі. 

Семіотико-герменевтичний метод є суміжний іконологічному методу. 

Ервін Панофський застосовував метод іконологічного аналізу до праць доби 
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Відродження, а сам метод згодом зазнав критики як такий, що не може бути 

застосований до аналізу мистецтва ХХ ст. Проте ми вважаємо, що 

іконологічний метод у поєднанні з семіотико-герменевтичним та деякими 

іншими методами може бути застосований до вивчення портретів першої 

половини ХХ ст. Доказ відповідності та об’єктивності цих методів криється у 

тому, що портрет, при усій своїй історичності (як відображення конкретної 

людини в контексті конкретної історичної епохи) постійно тяжіє до 

загальної, позачасової філософської концепції художнього образу людини. 

Додатковим методологічним матеріалом до іконологічного аналізу є праці 

Еріха Ґомбріха: «Про завдання і межі іконології», «Символічні образи» [33–

34; 142–143].  

Іконологічний та семантичний аналіз українського портрету перших 

десятиліть ХХ ст. необхідно долучити до домінуючого у вітчизняному 

мистецтвознавстві формально-репрезентативного методу аналізу. 

Іконологічний та семіотико-герменевтичний методи допоможуть зрозуміти 

зв’язок українського портретного жанру з ключовими традиціями 

європейського портрету не лише через формально-стилістичних паралелі, але 

через спільні культурні, філософські і національні парадигми. 

Зважаючи на особливості портретного жанру, ми намагаємось 

повністю зберігати структуру іконологічного аналізу, а саме розглядати 

портрет на трьох рівнях: до-іконологічному (формальному), іконографічному 

та іконологічному [186–188]. Ми розглядаємо формальні характеристики 

львівських портретів та класифікуємо їх за піджанрами. Ми також аналізуємо 

іконографічні особливості зображення у львівських портретах: ракурс 

обличчя, зображення фігури, внутрішній простір портрету, деталі та 

атрибути, колористика. Розкриття символічних значень іконографії 

портретного зображення дозволить нам вписати львівський портрет в 

широкий історико-культурний контекст та показати, як конкретні митці 

пограничного міста Східної Європи адаптують художні традиції 

європейського портрету або у який спосіб полемізують з ними. 
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Природа будь-якого портрету є історичною. Зміна поглядів і суджень 

про мистецьку, історичну та суспільну вартість портретів може бути 

предметом самостійного наукового дослідження. Одним з важливих методів 

у дослідженні портрету як історичного документу є метод рецептивної 

естетики. Ми звертаємось до цього методу частково, аналізуючи рефлексії на 

портрети, опубліковані в пресі чи згадувані в приватній кореспонденції 

митців.  

Аналіз історичної репрезентації особистості в портреті є не менш 

важливим за репрезентацію мистецьку. Те, що ми називаємо мистецькою 

репрезентацією, є насамперед відбиттям репрезентації історичної. 

Наприклад, у багатьох джерелах початку ХХ ст., що просотані ідеєю 

українського культурно-національного відродження, митрополита 

української греко-католицької церкви Андрея Шептицького порівнюють з 

біблійним Мойсеєм, за рахунок такої історичної паралелі посилюючи 

уявлення про його месіанську роль в долі українського народу. В цьому 

контексті поява «Портрету Андрея Шептицького в образі Мойсея» авторства 

Новаківського є історично закономірною художньою реакцією митця на 

історико-політичні настрої середовища. 

Як з мистецької, так і з історичної точки зору, портрет завжди 

залишається синтетичною формою, котра є не прямим відображенням особи 

в певному історико-культурному контексті, а лише художнім образом цієї 

людини, який художник поміщує в сконструйований ним художній контекст. 

Образ людини, як і все, що оточує образ людини на портреті, корелює не з 

історичною дійсністю, а з художньо переосмисленою історичною дійсністю 

[62, c. 340–349]. Рівень і кут кореляції образу з дійсністю визначає автор 

портрету, роблячи це згідно власних історико-філософських поглядів та 

художнього задуму. Історична репрезентація в портреті також не є історією 

— вона є концепцією історії в уяві і розумінні художника.  

Історична вартість портрету не залежить від його мистецької вартості. 

Адже портрет є цінним, а інколи — єдиним матеріальним свідченням 
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спілкування автора та моделі, їх історичного перетину [93].2 Динаміку 

культурних зв’язків між елітами різних етнічних груп Львова першої 

половини ХХ ст. можна дуже чітко прослідковувати не лише через 

кореспонденцію чи інші писемні джерела, але також через портрет. Так, 

зокрема, дізнаємось про спілкування львівського художника вірменського 

походження Каєтана Стефановича з графіком Рудольфом Менкіцьким, 

автором екслібрисів, зроблених на замовлення відомих львів’ян, 

колекціонером, музейником, директором музею короля Яна ІІІ. Портрет 

видатного єврейського мислителя Мартіна Бубера, авторства Івана Труша, є 

єдиним свідченням недослідженого знайомства і спілкування митця і 

філософа. Подібних прикладів у нашій роботі буде чимало. 

Техніка є не лише способом висловлення естетичного задуму автора, 

вона зумовлюється подальшим призначенням портрету. Портрет зберігає 

риси обличчя людини — проте він також має донести візуальну пам'ять про 

цю людину до наступних поколінь. А тому кожен портрет, в залежності від 

його історичного призначення, виконувався у тій техніці, яка була здатна 

забезпечити в подальшому максимальну збереженість твору відповідно до 

його ритуального, практичного та символічного призначення. Саме тому 

портрети-мініатюри, якими оздоблювали кишенькові чи нашийні медальйони 

у ХVIII-XIX ст., виконувались у техніці кольорових емалей, епітафійні 

портрети художники писали на дошках, а для створення шаржу чи ескізу їм 

достатньо було будь-якого клаптику паперу та першого кращого олівця, що 

траплявся в кишені. 

Історико-культурний контекст портретів є приватним та публічним 

простором, в якому вони функціонують як об’єкти матеріальної культури. 

Портрет, як і будь-який інший твір мистецтва, є також об’єктом цієї 

матеріальної культури. Ми проаналізували львівські портрети не лише за 

мистецькими піджанрами, школами, гендерним аспектом чи етнічно-

національним принципом, але і з точки зору безпосереднього призначення 

                                                
2 Таким прикладом у львівському портреті є історія портретів Северина Обста. 
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портрету як матеріального об’єкту. Для кого і з якою метою створюється 

портрет, а також яким чином місце, час і замовник впливають на його 

подальшу художню форму, — все це є складовими культурно-історичного 

контексту портретів, які ми детально розглядаємо в другому розділі 

дисертації. 

 Важливо відрізняти портрет в публічному і приватному просторі від 

поняття публічного і приватного в самому портреті. Публічний або 

приватний простір в самому портреті формується за допомогою деталей, 

внутрішнього простору портрету, а також таких елементів, як одяг, поза, 

жест портретованого. Мистецькі засади та принципи творення «приватного» 

та «публічного» в самих портретах ми розглядаємо, застосовуючи 

іконографічний та іконологічний методи. До прикладу, ми порівнюємо 

внутрішній простір жіночих портретів Олекси Новаківського та Каєтана 

Стефановича, аналізуючи елементи та символи публічного і приватного, що 

виявляються не тільки через зображення екстер’єру чи інтер’єру, але також 

через колір, ракурс та позу портретованих, деталі і атрибути. 

Публічний та приватний простір як контекст портрету також може 

виявлятись у різний спосіб [147]. Наприклад, портрети членів родини Антоні 

Стефановича були створені для приватного, сімейного простору. Тим не 

менш, окремі з них часто експонувались на виставках, про них писали чи 

бодай згадували у пресі, а отже, ці портрети перебували і в просторі 

публічному. Подібна ситуація сталася і з замовними портретами, що могли 

однаково призначатися як для публічного огляду, так і для приватної збірки 

замовника. Поділ на «публічне» і «приватне» дозволяє об’єднати художні, 

етнонаціональні, ґендерні та техніко-технологічні класифікації портрету, 

розглядаючи їх художнє різноманіття як культурно-історичну цілісність.  

Етнонаціональний аспект виявляється у львівському портреті як 

мистецька рефлексія на ситуацію багатокультурності і постійних змін 

мистецького середовища Львова першої половини ХХ ст. Аналіз 

«етнонаціонального», виявленого на рівні стилістики, образності, деталей та 
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елементів декору допоможе розглянути українських, польських, вірменських 

та єврейських художників Львова у їх культурних та соціальних діалогах з 

міськими елітами, а також в ситуації міжетнічних культурних діалогів з 

представниками інших громад. 

Те, що відбувається з портретом після його створення є його історією 

як об’єкта матеріальної культури. Поруч з оцінкою мистецької вартості 

портрету та його історико-культурними характеристиками з’являється історія 

портрету як матеріального об’єкта — і ця історія є самостійною ланкою у 

формуванні нашого розуміння львівського портрету як культурно-

мистецького феномену.  

Елементи історичного та біографічного — в ширшому сенсі 

діахронічних — методів аналізу ми поєднуємо, залучаючи до вивчення 

провенанс окремих львівських портретів. До цих методів ми звертаємось 

частково, задля того, аби продемонструвати потенційні шляхи розвитку 

мистецтвознавчого дослідження. Провенанс львівських портретів — тема, 

варта окремого дослідження за складністю, цікавістю та історико-культурно 

важливістю. Ми залучаємо провенанс як допоміжний засіб, котрий допомагає 

нам краще зрозуміти призначення портрету, його значення як мистецького, 

культурного та історичного об’єкту, історію його функціонування як об’єкту 

матеріальної культури, включеного в міський контекст. 

Дослідження провенансу у багатьох випадках схоже на детективне 

розслідування, яке зосереджене на тому, як і коли портрет переходив з однієї 

колекції до іншої, змінюючи міста, країни і навіть континенти. Та, окрім 

цього, дуже важливо ставити історичне запитання: чому з портретом 

відбувались подібні історичні зміни. Власне, чому портрет продавали чи 

купували, хто був його продавцем і хто — покупцем, за яких зовнішніх 

обставин та внутрішніх причин відбувалась та чи інша зміна в долі портрету 

як матеріального об’єкта.  

Чимала кількість портретів, які ми включили до дослідження, 

перебувають на приватному колекціонерському ринку, час до часу 



 

 

61 

виникаючи на аукціонах. У цьому випадку репродукція портрету в 

аукціонному каталозі є єдиним доказом існування твору, тоді як майже 

неможливо відслідкувати зміни у місці його перебування у тій чи іншій 

країні та колекції. Портрети львівських митців ми знаходили, зокрема, на 

аукціонах «Desa Katowice» (м. Катовіце, Польща), «Historia Auktionhaus» (м. 

Берлін, Німеччина), «Auktionhaus Mehlis» (м. Плауен, Німеччина) [133; 150; 

174].  

Провенанс, як аспект функціонування портрету, залежить від безлічі 

факторів. На нього впливають реноме автора, призначення портрету, 

перебування портрету в приватній чи публічній/державній збірці, об’єктивні 

та суб’єктивні історичні обставини. Портрети, які виконувались на приватне 

замовлення і перебували у приватних збірках відслідкувати складніше, аніж 

ті, що належали збіркам музеїв. Провенанс може частково залежати від 

технічних характеристик твору, таких як розмір, вага, техніка виконання. Що 

менший твір, то легше здійснити його крадіжку, перевезти у інше місце. 

Малярство, виконане на полотні чи дошці, складніше переховати, аніж 

рисунок, акварель, пастель. Втім, у ситуації львівських портретів, які 

опинились в епіцентрі подій ХХ ст., долі портретів часто розгортались за 

вкрай непередбачуваними сценаріями [124; 163; 168]. Чимало портретів було 

знищено чи викрадено. До слова, викрадення портретів можемо вважати за 

доказ їх високої мистецької вартості. У дисертаційній праці ми застосовуємо 

провенанс частково, як допоміжне джерело у розумінні місця львівських 

портретів в історії Львова ХХ ст. 

Долі львівських портретів і справді складались по-різному, як і долі 

їхніх авторів та моделей. Замовні портрети повертались до замовника (до 

прикладу, портрети членів єврейської громади Львова, котрі було створено 

спеціально для інтер’єру споруди, у якій містився кагал — організація 

єврейської громади. Ті ж портрети, які художник створював «для себе» 

(колеги, друзі, члени сім'ї) залишались у приватній збірці художника, який 

згодом міг їх експонувати, дарувати, продавати.  
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Зрештою, художник міг навіть розраховуватись портретами. Так, до 

прикладу, неодноразово вчиняв львівський художник-графік, портретист і 

майcтер урбаністичного пейзажу Одо Добровольський, зазираючи до 

ресторації відомих поціновувачів мистецтва львів’ян Нафтули і Міхала 

Тепферів, які дозволяли художникам платити за частунок картинами [29]. 

Колекція родини Тепферів таким чином збагатилась не на один десяток 

творів, переважно авторства львівських митців. Більшість сатиричних 

портретів для гумористичних журналів, а також для оздоблення інтер’єрів, 

була створена саме у кав’ярнях та кабаре, де художники проводили час у 

товаристві поетів, акторів, музикантів, і куди також нерідко зазирали 

історики, політичні та громадські діячі. 

З виникненням 1905 р. Українського музею та Міської галереї 1907 р., 

мистецьких ринок у Львові почав набувати чіткішої структури. Тепер 

львівські художники не лише експонували свої доробки на виставках чи 

співпрацювали з замовниками, але могли передати твори до музейної збірки. 

Це якісним чином впливало над їхнє розуміння мистецької вартості власних 

творів, а також було новою формою місцевого патріотизму. 

Кардинальні повороти у долях львівських портретів відбулись 

починаючи з 1939 р. і впродовж 1940-х рр., коли багато львівських портретів 

почали розділяти не лише долю, але і національність свого автора, моделі чи 

власника. Більшість родин львівських художників польського походження 

залишала Львів. Вони забирали з собою майно, а з ними і портрети. Так, 

серед інших, в Польщі опинилась значна частина творів Стефановичів3, а 

також практично уся художня та літературна спадщина Мар’яна 

Ольшевського4. Те, що родинам не вдалось забрати із собою, було 

націоналізовано районною радою наприкінці 1930-х — на початку 1940-х рр. 
                                                
3 В родинній збірці Стефановичів (м. Краків) знаходиться декілька десятків живописних 
та графічних творів, а також кореспонденція, документи та особисті речі, серед яких 
військові нагороди та відзнаки Каєтана Стефановича. 
4 Родина Ольшевських в 1981-1983 рр. передала Оссолінеуму у м. Вроцлав усю спадщину 
Мар’яна та його брата Броніслава Ольшевських. Серед подарованого: сотні рисунків 
авторства М. Ольшевського, його кореспонденція, рукописи філософських праць, вірші, 
статті. Жодні з цих матеріалів не опубліковано та не введено в науковий обіг. 
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Непомірно гірше складались долі творів художників єврейського 

походження, переважна більшість яких загинули разом зі своїми авторами 

[29; 68]. Решта творів, яким усе ж пощастило не бути знищеними, отримали 

статус «зниклих безвісти» і розчинились в закуліссі колекціонерського 

ринку, раз-по-раз виринаючи на закордонних аукціонах.  

Масовому знищенню підлягли також твори українських митців, які не 

вдавалось порятувати, не зважаючи на те, що ці твори належали до музейних 

збірок. Перша хвиля такого планового знищення відбулась під час радянської 

окупації Львова у 1939-1941 рр., коли поруч із повсюдною націоналізацією 

відбувалось перепланування музейних збірок та свідоме очищення 

експозицій і фондів від будь-яких творів, що на думку радянської влади мали 

національно-героїчне забарвлення. Вже у радянські часи творча спадщини 

українських митців, подібно до вцілілих частин єврейської колекції 

Ґольдштейна, потерпали від регулярних спроб місцевої влади змусити 

директорів львівських музеїв ліквідувати «політично непридатні» твори.  

Не вдалось оминути історичних подій і багатьом портретам, котрі 

станом на 1939-ий чи 1941-ий рр. вже перебували у музейних збірках. Так, 

велика частина колекції ЛНГМ була вилучена до різних музеїв Польщі. 

Зокрема, львівська збірка стала основою колекції Вроцлавського 

національного музею. Так, після реструктуризації збірки внаслідок подій 

Другої світової війни, у Львові не залишилось жодного портрету авторства 

представника львівської сецесії Вацлава Радзішевського. До Національного 

музею у Вроцлаві потрапили портрети, виконані Одо Добровольським, 

Олександром Августиновичем, Казимиром Сіхульським, три портрети 

Северина Обста [152, c. 5-7, 48-50, 256-265]. 

Під час передачі або націоналізації колекцій неодноразово допускались 

помилки або неточності у назвах. І саме для портретів такі неточності або 

втрата інформації були вирішальними. Можливість ідентифікувати портрет 

вдруге — завдання дуже складне, якщо узагалі можливе. Повернути 

«невідомому» на портреті його справжнє ім'я — результат великої пошукової 
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архівної роботи, а інколи — щасливого випадку. Так, до прикладу, правнук 

львівського портретиста Антоні Стефановича, Кшиштоф Стефанович з 

Кракова допоміг в ідентифікації декількох портретів свого прадідуся. 

Польська дослідниця Ольга Гнатюк розпочинає свою книгу «Відвага і страх», 

що присвячена долям львів’ян (в тому числі і митців) під час Другої світової 

війни з історії створення портрету своєї матері, відомого сьогодні як 

«Портрет дівчинки з песиком» (іл. 2.2.59). Цей портрет, автором якого була 

львівська миткиня і рятівниця спадщини Бойчука, Ярослава Музика, 

слугував для Ольги Гнатюк як неповторна призма, через яку дослідниці 

вдалося прослідкувати життєві сценарії героїв її книги [30]. Подібні випадки 

можна вважати щасливою знахідкою для музею, який уточнює дані про свої 

експонати. В стосунку ж до портрету можна сказати, що такий випадок 

нагадує повернення людини, що вважалася зниклою без вісти. 

Велика кількість львівських портретів все ж залишилась у музейних та 

приватних львівських колекціях. У збірці Львівського національного музею 

ім. А. Шептицького зберігаються портрети авторства Івана Труша та Олекси 

Новаківського. В колекції ЛНГМБВ зберігається багато портретів польських, 

вірменських та єврейських митців тогочасного Львова, серед них Вільгельм 

Вахтель, Каєтан Стефанович, Людвік Квятковський.  

Саме завдяки дослідженню провенансу (у рази, якщо це можливо) ми 

відкриваємо географічне походження цих портретів, їхню приналежність до 

міста і середовища, їхнє функціонування в цьому середовищі. Дослідження 

провенансу допомагає нам знайти та виокремити львівський портрет серед 

сучасних  музейних і приватних збірок України, Польщі, близького та 

далекого закордоння. 

Ми змогли розкрити багатоплановість портрету як мистецького та 

культурно-історичного документу, застосувавши та поєднавши різні 

методологічні підходи. Ми аналізували львівський портрет, використовуючи 

формально-репрезентативний, стилістичний, іконографічний методи. Ці 

методи дозволили нам типологізувати портрети за типами і формами 
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портретної репрезентації. Іконологічний та герменевтичний методи аналізу 

допомогли розкрити філософські та культурно-історичні підґрунтя 

іконографічних особливостей львівського портрету, його символіки та 

художніх парадигм. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі ми проаналізували розширену історіографію 

львівського портрету, розподіливши библіографічні джерела на декілька 

тематичних блоків, а також означили специфіку формування джерельної бази 

та проаналізували особливості методології дослідження львівського 

портрету.  

Аналіз літературних джерел ми розпочали з наукових праць про Східну 

та Центральну Європу загального культурно-історичного характеру. Ці праці 

допомогли нам вибудувати безпосередній контекст, в якому створювались та 

функціонували львівські портрети. Оскільки портретна спадщина Львова 

першої половини ХХ ст., яка включає у себе сотні творів десятків авторів, 

різних за школою, стилем і технікою, формувалась в найбільш мінливий 

період історії міста, –– дослідження та аналіз цієї спадщини вимагають 

першочергового розгляду загального історико-культурного контексту. 

Розглянувши праці з історії і теорії європейського портрету ХІХ – 

першої половини ХХ ст., ми помістили львівський портрет в контекст 

розвитку портретного жанру в європейському мистецтві. Це допогло нам 

проаналізувати стилістичну еволюцію львівського портрету в її тісному 

зв’язку з загальними напрямками розвитку європейського портрету, а також 

повніше осмислити особливості художньої репрезентації та іконологічних 

характеристик львівського портрету, такі як його тяжіння до збереження 

академічних традицій та увагу до портретного оригіналу. 

Зважаючи на особливості багатокультурного середовища Львова кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., своєрідним мистецьким виразником якого був 

львівський портрет, ми окремо розглянули праці, присвячені історії 
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портретного жанру в українському та польському мистецтві, а також 

єврейському мистецтві Східної Європи. В результаті аналізу ми 

пересвідчились, що етнічний критерій в підході до вивчення львівського 

мистецтва загалом та портрету зокрема унеможливлює обєктивне його 

вивчення, спотворюючи та фрагментуючи розуміння львівського мистецтва 

як динамічного, культурно неоднорідного феномену. 

Впродовж останніх десятиліть все частіше спостерігаємо спроби 

вітчизняних та іноземних дослідників переосмислити художню спадщину 

Львова та Галичини як спільну для різних держав і народів мистецьку 

спадщину. Цей підхід, співзвучний методологічним завданням нашого 

дослідження, спрямовує до нових підходів у трактуванні мистецтва Львова та 

включенні нових імен і мистецьких творів до українського 

мистецтвознавства.  

Ми проаналізували особливості формування джерельної бази 

дослідження, а також складності, пов’язані з її формуванням і 

структуруванням. Ілюстративну базу, сформовану з понад двохсот портретів 

(з державних та приватних колекцій, з приватних аукціонів, репродукції 

портретів з львівської преси першої половини ХХ ст., портрети, що 

згадуються в каталогах львівських виставок 1900-1939 рр. і в приватній 

кореспонденції митців), ми вважаємо достатньою критичною масою задля 

репрезентації портретного жанру у Львові. Після аналізу каталогів виставок 

та мистецької кореспонденції першої половини ХХ ст., ми розуміємо, що 

зібрані твори репрезентують врятовану частину портретної спадщини 

Львова, у той час як невідоме нам число портретів було загублено, викрадено 

або знищено під час Другої світової війни та Голокосту. Проте це також 

значить, що представлена у дисертаційній праці джерельна база львівського 

портрету має потенціал до розширення і збагачення за рахунок ідентифікації 

та повернення львівських портретів в простір мистецтвознавчого дискурсу. 

Ми проаналізували основні методологічні принципи, які дозволяють 

нам розкрити ці різні функції львівського портрету. Використовуючи 
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конкретні приклади, ми показали, як в досліджені були використані, зокрема, 

методи формально-стилістичного, історичного, іконографічного, 

герменевтичного та іконологічного аналізу.  
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РОЗДІЛ 2 

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

У ЛЬВІВСЬКОМУ ПОРТРЕТІ 

 

2.1 Портрет у публічному просторі Львова 

Митець — активний учасник культурного життя модерного міста. 

Форми його участі у цьому життя були різними, залежно від історичних 

обставин та культурних особливостей тогочасного соціуму. Окрім цього, 

саме митці формували візуальний образ міста у кожну історичну епоху: вони 

проектували культові та світські споруди, оздоблювали екстер’єри та 

інтер’єри цих споруд, їх твори прикрашали суспільні та приватні 

помешкання, експонувались у галереях та на виставках, публікувались у 

пресі. Ці твори ставали неподільною частиною урбаністичного простору: 

вони перетворювались на об’єкти публічної критики, перетворювались на 

нові символи цієї культури, спонукали сучасників та наступників до 

подальших мистецьких рефлексій тощо. 

Після приєднання галицьких земель до Габсбурзької імперії 1772 р. і 

виникнення Галичини як імперської «провінції», культурно-мистецьке життя 

Львова помітно пожвавилось [226, p. 13–63]. З метою пізнання нових 

територій імперії, до міста почали приїздити етнографи та митці з Відня та 

інших, центральних та західних територій Австрії. Серед таких митців були, 

зокрема, Антон Ланґе, творець панорамних пейзажів Львова та Галичини, а 

також Юзеф Рейхан, знаний австрійський портретист, який започаткував 

найвідомішу династію львівських портретистів у ХІХ ст. [57; 59] 

Звичайно, на нових митців звернули увагу представники місцевих еліт. 

Виконуючи портрети на замовлення, художники безпосередньо контактували 

з представниками цих фінансових, економічних, політичних, релігійних та 

культурних еліт міста. До появи та масового використання фотографії, до 

першого у Львові фотоательє, відкритого в 40-х рр. ХІХ ст., портрет 
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виконував важливу репрезентативну функцію, закарбовуючи образи 

видатних діячів у пам’яті сучасників — та для майбутніх поколінь. 

Серед львівських митців ХІХ ст., які брали активну участь у 

формуванні портретної спадщини Львова, варто згадати три покоління 

живописців Рейханів (Юзеф, Алоїз, Станіслав), а також Корнелія Шлегеля, 

Мартина Яблонського, Артура Ґроттґера.5 Творчість цих художників була 

стилістично розмаїтою та поєднувала у собі художні традиції віденської, 

краківської, мюнхенської та паризької шкіл. У львівському портреті другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст. у різних модифікаціях та 

поєднаннях присутні такі європейські стилі та напрями, як класицизм, 

академізм, символізм, постімпресіонізм, експресіонізм та модерн. [59; 181-

187] Львівські художники належали тому ж європейському простору, де 

співіснували і взаємодіяли усі ці стилі. 

Внаслідок урбанізації Львова та Галичини культурні, економічні та 

соціальні зв’язки між різними етнічними громадами Львова стрімко 

розгортались. Посилення міжкультурного діалогу спостерігалось і в 

мистецькому середовищі Львова. Цей діалог між львівськими митцями часто 

розпочинався під час спільного навчання львівських митців в академіях 

Кракова, Відня, Варшави, оскільки абсолютна більшість львівських митців 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. здобувала художню освіту в 

Центральній та Західній Європі. Під час навчання в європейських академіях 

митців-земляків об’єднувало місто, з кого вони походили. Львів виступав 

певним центром їх європейської мистецької діаспори. Натомість, після 

повернення до Львова спільними для них були отримані мистецькі навики, 

європейські художні традиції, які вони у цих академіях переймали, а згодом й 

робота над спільними проектами та для замовників у Львові та інших містах.  

Впродовж століть портретний жанр у Львові розвивався на перетині 

основних європейських традицій портретного малярства, переосмислюючи та 

                                                
5 Корнелій Шлегель (Korneli Szlegel, 1819-1870); Мартин Яблонський (Marcin Jabłoński, 
1801-1876); Артур Ґроттгер (Artur Grottger, 1837-1867). 
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поєднуючи ці традиції. І все ж, у другій половині ХХ ст. мистецтвознавці 

ввели у науковий обіг поняття «львівський портрет», вказуючи на те, що 

починаючи з XVI ст. і далі, впродовж XVII-XIX ст. портретне малярство у 

Львові, все ж характеризувалося певною семантичною єдністю, яка дозволяє 

сукупно розглядати портрети, різні за стилістикою і типом художньої 

репрезентації [58]. Визначальним об’єднуючим фактором цих різностильових 

робіт виступало місто, яке водночас було середовищем, у якому портрет 

формувався як мистецьке явище, та середовищем, у якому співіснували автор 

та портретований. Саме тому львівський портрет як самостійний культурно-

мистецький термін вказує на неподільність образу і міста, твору (тексту) і 

урбаністичного середовища (контексту). 

На зламі ХІХ-ХХ століть увага львівських митців до портретного 

жанру помітно зростала. Змінювався також і фокус цієї уваги. Зміни у 

підходах і розумінні ролі портрету в модерному міському просторі були 

наслідком соціальних, історичних та культурних трансформацій, пов’язаних 

із розвитком міста. В урбанізованих міських середовищах початку ХХ ст. 

функції і завдання портрету розширились та ускладнились. У місті, де різні 

культури та етноси тепер співіснували на новому рівні, портрет перетворився 

на самоідентифікацію художника і портретованого, самоствердження у 

міському просторі, а також на міжкультурний діалог.   

Присутність портретної фотографії не зменшила попиту на малярський 

портрет. Навпаки, велику кількість зокрема замовних портретів художники 

виконували з фотографій. До прикладу, художник Вільгельм Вахтель написав 

портрет львівського релігійного діяча Соломона Бубера, використовуючи 

світлину як взірець, про що очевидно свідчать два джерела — портрет і фото 

(іл. 2.1.1, 2.1.2). З появою фотографії перед портретом поставали нові 

художні завдання, але запит на портрет пояснювався насамперед тим, що 

фотографія не могла впоратись з завданнями мистецтва.  

У львівському мистецтві портрет залишався найбільш стійким до 

художніх змін жанром. Львівські митці жваво експериментували з 
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портретними образами, проте репрезентативний академічний та романтичний 

портрет продовжував складати основну частину львівських портретів 

початку ХХ ст. Стилістична «консервативність» більшості портретів та 

одночасний попит на портретні замовлення — наслідок особливої ситуації, 

яка склалась у Львові на початку ХХ ст., де паралельно розвивались різні 

етнорелігійні ідентичності, а громади та їх еліти змагались одна з одною за 

культурне домінування. [121; 60-75] Якщо в приватному просторі портрет 

піддавався більш відважним художньо-стилістичним експериментам, то в 

просторі публічному функція портрету полягала не лише в формальній 

репрезентації портретних рис, але і у формуванні навколо нього певного 

соціокультурного чи етнорелігійного наративу. Більш сміливі мистецькі 

експерименти з з формою та репрезентацією особистості у львівському 

портрті бачимо здебільшого у пізніший, міжвоєнний період (портерти Отто 

Гана, Марґіт Сельської, Людвіка Ліллє та ін.). 

В обох випадках портретні характеристики виявлялись важливими для 

репрезентації культурної та національної ідентичності. Підкреслені етнічні 

риси обличчя на вірменських портретах Олександра Августиновича та 

Каєтана Стефановича чи елементи і мотиви українського костюму на 

портретах Олекси Новаківського та Олени Кульчицької виконували таку ж 

функцію культурної самоідентифікації через портретний жанр, як і портрети 

представників української еліти авторства Івана Труша.  

Переважання репрезентативного портрету у Львові в добу модерну 

свідчить про те, що саме в портреті львівські митці переслідували не лише 

художньо-стилістичні завдання. Художні новаторства були засобом втілити в 

портреті ширші і складніші культурно-історичні ідеї. Саме тому увага до 

«оригіналу» і обережність у дотриманні художньо-стилістичних меж 

портретного реалізму характеризували львівські портрети упродовж перших 

десятиліть ХХ ст. 

Розширювались не лише мистецькі та культурні функції портрету, але і 

форми публічного простору, у яких портрет знаходив своє місце. Ці публічні 
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простори — банки, бібліотеки, університетські зали, мистецькі салони, 

кав’ярні — були різними за призначенням і характером, розраховані на різні 

аудиторії. Багато портретів львівські митці виконували на замовлення міста, 

влади, меценатів, громад. Ці портрети призначались для публічних споруд, 

де їх представляли на загальний огляд.  

Серед найбільших за масштабом і публічним значенням портретних 

замовлень були, зокрема, портрети президентів Львова для Галицького 

сейму, портрети членів Наукового товариства ім. Шевченка (далі — НТШ), 

товариства «Просвіта» та українських січових стрільців, портрети голів 

єврейської громади (кагалу) та портрети вірменських єпископів.  

Безумовно, багато портретних замовлень були суто приватного 

характеру — саме тому замовний портрет належав як до публічної, так і до 

приватної сфери. Також, станом на початок ХХ ст. межа між публічним і 

приватним простором певною мірою послабилась, а характер цієї межі став 

значно менш  виразним, наблизивши відстань між приватним і публічним в 

житті кожного мешканця міста — і поєднавши елементи публічного і 

приватного в самих портретах. Таке поєднання, зокрема, зустрічаємо на 

портретах Олекси Новаківського («Муза»), Каєтана Стефановича («Портрет 

Сабіни Стефанович») та Олександра Августиновича («Портрет кардинала 

Сембратовича в інтер’єрі»). 

Окрім замовлень, ще однією сферою публічного простору для 

портретів були виставки, експозиції та публікації у пресі. У цьому випадку 

важливим моментом було становлення музеїв у Львові на початку ХХ ст. Так 

само, як і замовні, портрети, що експонувались на виставках, репродукції 

яких друкувались в каталогах, ілюстрованих додатках місцевих львівських 

часописів, ставали предметом загального огляду, а як наслідок — 

обговорення, дискусії, перетворюючись на невід’ємну частину культурного 

міського публічного простору. Серед таких творів знаходимо портрети 

Вільгельма Вахтеля, Фрица Кляйнмана та багатьох інших митців.  
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Новою формою публічного простору для львівського портрету стали 

кав’ярні та кабаре. Традиція кабаре прийшла до Східної Європи з паризького 

Монмартру і почала розвиватись на східних теренах Габсбурзької імперії 

стрімко та яскраво [115, p. 52–63]. Львівські кабаре і кав’ярні формувались 

під впливом легендарних краківських закладів, таких як кав’ярня Яма 

Міхаліка, відома ще як «Zielony balonik» (Зелена кулька) [221]. Кав’ярні і 

кабаре виникли у той час як унікальне, історично неможливе у попередні 

епохи середовище, в якому вперше могли перетнутись люди різних 

економічних, соціальних та культурних прошарків. 

Це ліберальне, творче середовище виявлялось однаково толерантним 

до кожного, незалежно від етнічного, фінансового і соціального стану, воно 

відкривало можливості до якісно нових діалогів. Особливість кав’ярень та 

кабаре як простору спілкування полягала у його неформальності та 

розкутості. А що менш формальним був цей простір, то легше, сильніше і 

швидше митці різного походження та відмінних світоглядів опинялись в 

ситуації безпосереднього міжетнічного та міжкультурного творчого діалогу. 

Такими кав’ярнями у Львові були «Штука», «Центральна», «Європейська», 

«У Нафтули», «Атляс».  

Феномен кабаре відіграв важливу роль у формуванні сатиричного 

портрету, портрету-шаржу, портрету-карикатури у Галичині та, зокрема, у 

Львові. Важливо зазначити, що сатиричний портрет у Львові першої 

половини ХХ ст. постав не просто як мистецьке чи соціально-політичне 

явище, але як нова, самостійна форма публічності портрету як твору 

мистецтва і образу конкретної людини. Сатиричний портрет з’явився у 

Львові ще в перше десятиліття ХХ ст., згодом політизуючись і змінюючи 

свою художню форму. Перші карикатурні портрети художники створювали 

для експозицій в інтер’єрах кав’ярень. Відомо, що Фриц Кляйнман та 

Казимир Сіхульський малювали портрети-шаржі та інші карикатури для 

кав’ярні «Атляс» [21, c. 14]. Карикатури і шаржі також були важливим 



 

 

74 

матеріалом для публікацій у пресі, зокрема у львівських сатиричних 

часописах «Зиз» та «Комар».  

Зміна форми публічного простору зі стін кав’ярні до масового 

дублювання через друк у пресі призвела до зміни характеру самих шаржів: 

вони ставали більш політично забарвленими та провокативними. Ми 

залучаємо до дослідження сатиричні портрети відомих львівських діячів, 

оскільки цей вид портрету для Львова є безумовним свідченням і 

мистецького переосмислення портретного жанру, і пошуку нових форм 

мистецької самоідентифікації. 

 

2.1.1 Офіційно-репрезентативні портрети 

Першою типологічною групою портретів, яку ми аналізуємо, є 

офіційно-репрезентативні портрети, які складали кількісну більшість серед 

львівських портертів зламу ХІХ-ХХ ст. У цій групі ми окремо виділяємо: 

портрети релігійних діячів: отців церкви, грекокатолицьких та римо-

католицьких священників, а також рабинів та єврейських духовних лідерів; 

портрети представників політичних та військових еліт; а також портрети 

діячів освіти, культури та мистецтва. 

Кожна з чотирьох найбільших етнічних громад Львова: українська, 

польська, єврейська та вірменська, мала своїх представників серед 

політичного, релігійного та культурного бомонду міста. Дуже часто 

представники місцевих еліт поєднували у своїй діяльності політику, релігію 

та культуру. Вони фінансово підтримували культурно-мистецьке життя 

Львова та власної громади. Саме тому існує певна складність у класифікації 

портретів львівських еліт, — наприклад, за суспільно-громадською позицією 

портретованих, — адже більшість із них репрезентувала водночас декілька 

сфер діяльності у просторі міста.  

До прикладу, такі церковно-релігійні діячі, як Сильвестр Сембратович, 

Андрей Шептицький та Юзеф Теодорович були безпосередньо задіяні в 

політичному та громадському житті Львова, а також фінансували мистецьку 
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освіту львівських художників закордоном та ініціювали різні культурно-

мистецькі проекти в місті. Нафтовий магнат Роберт Домс, окрім заводів та 

фабрик, був засновником будинку для збіднілих митців, де свого віку дожив 

не один львівський художник та поет [67; 135]. Банкір та фінансист Моріс 

(Маурицій) Лазарус, фундатор єврейського шпиталю, підтримав у 1911 р. 

ідею заснування єврейського музею у Львові, першого музею такого кшталту 

у Східній Європі..  

Багатонаціональне населення Східної Європи, а зокрема Галичини і 

Львова, було офіційно розподілене та ідентифікувало себе насамперед згідно 

віросповідання. Тому релігійна самоідентифікація львів’ян на початку ХХ ст. 

є ключовим засобом до розуміння історичних, культурних та мистецьких 

особливостей Львова як міста і середовища, в якому творили тогочасні митці. 

Представники релігійних, а відповідно — етнічнонаціональних громад —

відігравали одну з визначальних ролей у становленні міського середовища, 

вони впливали як на його політичне, так на громадське і культурне життя. 

Релігійні діячі Львова часто з’являлися на замовних портретах, 

виступаючи одночасно у якості моделей та замовників. Українські митці 

переважно виконували замовлення портретів греко-католицьких священиків, 

польські та вірменські — римо-католицьких, а митці єврейського 

походження працювали на замовлення єврейської громади. Проте, ми не 

можемо ствердити, що вирішальним критерієм, за яким замовник обирав 

митця, був саме етнонаціональний. Вибір замовника підпорядковувався ряду 

обставин, які включали задум та смак замовника, спроможність автора 

виконати замовлення в призначений термін, фінансові аспекти тощо. Так, на 

замовлення єврейської громади працювали не лише єврейські митці 

Вільгельм Вахтель та Марек Мюнц, але також польський митець Тадеуш 

Рибковський. В свою чергу, портрети кардинала Сильвестра Сембратовича 

писав і українець Іван Труш, і вірмено-католик Олександр Августинович.  

Іван Труш виконав портрет Сембратовича бл. 1898-1900 на замовлення 

товариства «Дністер» у Львові [16, c. 20]. (іл. 2.1.3) Прикметно, що саме 
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портрет Сембратовича з-поміж так розмаїтого і великого портретного 

доробку Труша зазнав найбільш схвальної оцінки Івана Франка. Поет, якому 

був вкрай не до вподоби імпресіоністичний підхід Труша до моделювання 

портретного зображення, надав перевагу академічно-стриманому образу 

Сембратовича, посмертний портрет якого Труш писав на основі фотоджерела 

[51].  

Іван Труш та Олександр Августинович (у 1897 р.) виконали портрети 

кардинала греко-католицької церкви, стилістично наслідуючи 

західноєвропейську традицію репрезентативного священичого (зокрема, 

папського) портрету. Одягнутий у червону рясу, Сембратович на обох 

портретах зображений півфігурно, у тричетвертному розвороті корпусу і 

обличчя, на нейтральному темному тлі (іл. 2.1.3, 2.1.4). Подібне виконання, з 

максимальним акцентом на сан священослужителя, що виявляється у 

зображенні одягу та головного убору, з максимальною стриманістю пози, 

аскетичністю деталей і фокусом на обличчі наслідує «Портрет кардинала» 

Рафаеля (іл. 2.1.5), «Портрет Папи Павла ІІІ» Тиціана (іл. 2.1.6), і, звичайно, 

«Портрет Папи Інокентія Х» авторства Дієго Веласкеса (іл. 2.1.7). 

Раніше, у 1896 р., Олександр Августинович виконав ще один портрет 

кардинала, менш офіційний та сильно відмінний від пізнішого (іл. 2.1.8). 

Попри публічність особи портретованого, цей, другий портрет, на якому 

кардинал зображений в інтер’єрі храму, вирізняється емоційною замкнутістю 

та інтимністю. Остаточна версія портрету також відмінна від версії 

підготовчої, у якій художник значно експресивніше працював над образом 

(іл. 2.1.9). В ескізі Олександр Августинович працював на узагальнення 

колористичних плям та посилення світлотіньових рішень. В остаточній версії 

портрету з’явилася також безліч деталей (зокрема, в декоруванні тла), які 

дещо відволікають від обличчя Сембратовича та послаблюють психологічне 

навантаження.  

Августинович належав до числа найбільш знаних та плідних львівських 

портретистів початку ХХ ст. Він створював портретні образи за високим 
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зразком європейських академічних шкіл. На тлі інших портретів автора 

портрет Сильвестра Сембратовича в інтер’єрі постає як непересічний 

експеримент з образом відомої, публічної особи. Внутрішній простір 

портрету, доволі камерний і приватний за характером, у певний спосіб 

наближує автора і портретованого, портретованого і глядача. Вірогідно, 

Августинович зобразив кардинала в інтер’єрі церкви у Дошниці (повіт Ясло), 

рідному лемківському селі Сембратовича. Цей, доволі «приватний» за 

характером портретного зображення, портрет був намальований на 

замовлення для Галицького сейму і знаходився там до 1919, згодом був 

переданий до НМК.  

З’ясовуючи джерело до творчої інспірації такого портретного рішення, 

навряд чи можливо дошукатись вірогідного прототипу серед католицького 

церковного портрету. Водночас, композиція, колористика та настрій 

портрету кардинала Сембратовича дуже близькі до іконографії картини 

«Станьчик» Яна Матейка [172, с. 69; 177]. (іл. 2.1.10) Немає жодного сумніву, 

що цей твір був добре знайомий художнику, тим паче що Олександр 

Августинович був безпосереднім учнем Яна Матейка під час навчання у 

Краківській академії мистецтв (далі — КАМ), а також намалював портрет 

Матейка для збірки львівського Літературно-художнього товариства (нині у 

фондах ЛНГМБВ). Особливо ця схожість прослідковується в стосунку до 

ескізу (іл. 2.1.9), в якому Августинович зберіг точну пропорцію у 

масштабуванні колористичних та композиційних плям між «Станьчиком» та 

своїм портретом, які стають неначе дзеркальним відображенням одне одного. 

Формальна близькість між різними за образом та призначенням історично-

філософським полотном Матейка та офіційно замовленим портретом 

Августиновича може бути прикладом переймання і продовження не лише 

художньої традиції, але конкретних художньо-образних прийомів між 

галицькими митцями різних поколінь.  

Авторство найбільш відомих портретів Андрея Шептицького належить 

Олексі Новаківському, якого митрополит запросив до Львова 1912 р. з метою 
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створення української мистецької школи (іл. 2.1.11). Завдяки приїзду 

Новаківського місто здобуло одного зі своїх найбільш непересічних 

портретистів. У майстерні, з вікон якої відкривався вид на собор св. Юра, 

головний храм української греко-католицької церкви, Олекса Новаківський 

створив портрети багатьох знаних львів’ян [25–26; 70–71]. Ці портрети 

Новаківський виконував у характерній авторській манері, поєднуючи 

постімпресіоністичні, експресіоністичні та символічні малярські тенденції.  

Олекса Новаківський був не єдиним львівським митцем, хто 

портретував Андрея Шептицького. Шептицький був однією з культових 

постатей в культурному та суспільному житті Галичини, а його образ 

зявлявся на численних портретах. Зокрема, портретували митриполита 

Модест Сосенко, Осип Курилас, Михайло Бойчук, Петро Холодний, Іван 

Труш та Лев Гец [85]. Нажаль, велика кількість із цих портретів була 

знищена або втрачена впродовж 1940-х-1950-х рр. і відома лише з 

репродукцій [28а]. Серед вцілілих портертів митрополита — рисунок 

Михайла Бойчука, що його митець виконав у час свого життя та праці у 

Львові, зокрема у заснованому Шептицьким українському національному 

музеї (іл. 2.1.11а). Виконуючи 1913 р. іконостас для церкви св. Миколая в 

Золочеві, Модест Сосенко зобразив Андрея Шептицького на одній з ікон, в 

образі Андрія Первозванного (іл. 2.1.12). Подібна сакралізація історичної 

особи засобами мистецтва відображала важливість поєдання національного 

та релігійного наративу серед різних етнічних громад Львова та Галичини.  

Збереглись також портрети архієпископа львівського вірменського 

кафедрального собору Юзефа Теодоровича, який був членом Галицького 

сейму та почесним громадянином Львова. Саме Теодорович ініціював 

реставрацію вірменського собору у 1910-1930-х рр., залучивши до проекту 

Юзефа Мегоффера, Антоні Стефановича та Яна Генрика Розена. Портрет 

Теодоровича зберігся на одній з настінних фресок Вірменського собору, 

автором яких був Розен. На цьому символічному портреті у стилі ар-деко 

Розен зобразив архієпископа в образі святого Томи Аквінського (іл. 2.1.13). 
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Ця паралель між канонізованим (і нещодавно беатифікованим) католицьким 

філософом-раціоналістом ХІІІ ст. і сучасним вірменсько-католицьким 

архієпископом «вписувала» Вірменську церкву у широкий європейський 

історико-культурний та релігійно-філософський контекст. 

Тенденція надавати біблійним, міфологічним чи історичним героям 

портретних рис своїх сучасників була особливо популярною серед митців 

доби Ренесансу. Відроджуючи інтерес до людини як особистості, Ренесанс 

давав сильний поштовх до розвитку портрету. Так, домінуюче впродовж 

доби Середньовіччя релігійне малярство синтезувалось з антропоцентризмом 

ренесансної естетики, а біблійні герої набували індивідуальних рис і 

портретної схожості з реальними людьми [24]. Ян Генрик Розен, виконуючи 

настінний розпис на біблійну тематику, наслідував не лише давню 

технологію такого розпису — фреску, але і такий важливий для 

ранньомодерної доби іконографічний прийом: поєднання портрету 

історичної особи і образу середньовічного святого. 

Ще один портрет Юзефа Теодоровича, виконаний в техніці станкового 

олійного малярства, належить авторству Болеслава Барбацького. Художник 

написав портрет у 1938 р. як стилізацію під європейські портрети 

ранньомодерної доби, коли зображення портретованого супроводжувалось 

розгорнутим описом особи (іл. 2.1.14). Текст латиною, з використанням 

безлічі скорочень, подає стислий опис портретованого із зазначенням його 

релігійного статусу.6 

Зазначення дати смерті на портреті Юзефа Теодоровича свідчить про 

те, що скоріш за все перед нами посмертний портрет архієпископа. Портрет і 
                                                
6 «Joseph Teophilus Teodorowicz. nat. 1864. ord. 1887, in Archiepiscopum a Clero electus 30 
Maii 1901. praec. a S.Sede 16. Decem 1901. Cons. et. inthron. 2. Febr. 1902. S. Theologiae 
Dr.h.c.U.J.K. Membrum Camerae Nobilium Vindobonae. Deput. Et Senator Reip. Polonae. 
Eques ord. «Polonia Restituta» 1cl. Civis nobilis Leopol.et Brzezanensis, Ecclesiam cath. 
renovavit. Vir eximius Obiit 4. Dec. 1938. » (Йосеф Теофілус Теодорович, народився 1864 р.; 
ординований у 1887 р.; вибраний кліром у сан архієпископа 30 травня 1901 р.; 16 грудня 
1901 р. обраний представником до Ватикану; інтронізований 2 лютого 1902 р.; професор 
теології; депутат і сенатор Польського сейму; нагороджений орденом «Полонія 
Рестітута»; почесний громадянин міста Львова та Бережан; представник відродженої 
католицької церкви; помер 4 грудня 1938 р.) 
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справді міг бути написаний після смерті Теодоровича, проте у якості 

першоджерела Болеслав Барбацький використав інший, прижиттєвий портрет 

священослужителя, який він написав ще у 1936 році (іл. 2.1.15). У портреті з 

інскриптом художник повністю зберіг композицію і позу портретованого, 

проте дещо «обрізав» зображення, закомпонувавши початково 

горизонтальний портрет у вертикальному форматі, а також тонально 

послабив зображення інтер’єру і додав латинський інскрипт. Тож, якщо у 

портреті 1936 р. на релігійний статус портретованого, згідно класичного 

портретного канону, вказував атрибут — головний убір архієпископа, 

зображений поруч на столі, на пізнішій версій портрету візуальний символ 

митець замінив на меморіальний текст, як це на портретах робив Ян ван Ейк. 

Відомо, що Володимир Блоцький отримав замовлення написати 

портрет архієпископа римо-католицької церкви у Львові Юзефа 

Більчевського. Блоцький виконав замовлення, яке для художника, котрий 

перебував у фінансовій скруті, було важливою нагодою покращити своє 

фінансове становище. Сучасне місцезнаходження портрету Більчевського 

невідоме [126]. Натомість, у фондах ЛНГМБВ зберігається ще один портрет 

Більчевського авторства Блоцького, у техніці гризайлі, в академічному 

репрезентативному стилі. Цей портрет міг бути як ескізом до першого 

портрету, так і самостійним твором (іл. 2.1.16).  

Єврейська громада Львова також вбачала в портреті важливий засіб 

репрезентації своїх релігійних лідерів. Портрети головних львівських 

рабинів, які, на думку місцевої єврейської громади, мали значний вплив на 

формування львівського єврейства, склали основу до формування цілої 

портретної галереї в будинку львівського кагалу [75; 20]. Так постали 

портрети львівських рабинів ХІХ – поч. ХХ ст. Бернарда Левенштайна, 

Самуеля-Вольфа Ґуттмана та Абрагама Кона. Автором портрету рабина 

Ґуттмана була художниця Юлія Акер (іл. 2.1.17), портрет рабина 

Левенштайна виконав Генрик Мерер (іл. 2.1.18), а портрет рабина Кона — 

Вільгельм Вахтель (іл. 2.1.19). Ці портрети майже ідентичні за розміром та 
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схожі за своїм формально-стилістичним рішенням. Задумані і створені як 

серійні об’єкти для громадського приміщення, вони тяжіють до 

репрезентативності зображення та історизації образу. Стилістично 

вирізняється з-поміж них лише портрет Абрагама Кона, єдиний, котрий серед 

портретної серії постає як символічний портрет-алегорія. Портрети рабинів 

увінчували портретну галерею єврейської громади, яка створювалась 

впродовж декількох десятиліть та станом на 1939 р. налічувала близько двох 

десятків портретів. 

Попри релігійну ідентифікацію, яка відігравала важливу роль у житті 

містян, не слід забувати про складну і нестабільну політичну ситуацію у 

Львові впродовж першої половини ХХ ст. Впродовж перших десятиліть ХХ 

ст. місто перебувало у складі Австро-Угорської імперії, потім під окупацією 

Російської імперії (1914-1915 рр.), у складі ЗУНР (1918 р.) та Польської 

Республіки (1918-1939 рр.), у складі СРСР (1939-1941 рр.) та під нацистською 

окупацією (1941-1944 рр.).  

Серед портретів політичних еліт Львова слід відзначити серію 

портретів президентів міста. Більшість з них створена у габсбурзький період, 

проте влада намагалась продовжити цю портретну традицію також у 1920-х – 

1930-х рр. Замовлення до виконання президентських портретів отримували 

відомі у місті портретисти, такі як Станіслав Рейхан, Станіслав Качор-

Батовський, Фелікс Виґживальський. 

Станіслав Рейхан написав портрет Годзимира Наленч-Малаховського, 

який обіймав пост президента Львова з 1896 до 1905 року (іл. 2.1.20). Саме за 

президенства Наленч-Малаховського місто зазнало найбільших 

індустріальних змін, зокрема було збудовано міський театр (сьогодні – 

Львівський театр опери та балету ім. С. Крушельницької), впроваджено чи не 

найперший у Східній Європі електричний трамвай.  

Станіслав Рейхан був автором портретів двох президентів Львова: 

Едмунда Мохнацького (іл. 2.1.21) та Ґодзимира Наленч-Малаховського. 

Рейхан зобразив президента Наленч-Малаховського у три-четвертному 
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ракурсі, на нейтральному фоні, у традиційній інавгураційній президентській 

мантії. Тонально і композиційно художник акцентував обличчя 

портретованого, а також атрибути президентської влади: церемоніальний 

ланцюг 1892 р. з гербом міста роботи львівського ювеліра Яна Яжини, 

капелюх з білим пір’ям та шовковий пояс.  

Ще один президентський портрет австрійського періоду, портрет 

Станіслава Цюхцінського авторства Фелікса Виґживальського, продовжував 

стилістику двох попередніх портретів. Художник мінімально змінив ракурс 

фігури та розміщення атрибутів, зберігаючи загальний образ президентського 

портрету в межах сформованого канону (іл. 2.1.22). 

Вирізняється з-поміж президентських портретів портрет Юзефа 

Ноймана, який 1920 р. написав Станіслав Качор-Батовський (іл. 2.1.23). З 

відродженням незалежності Польщі, 1919 р. Юзеф Нойман вдруге обійняв 

пост президента міста (вперше він був на цій посаді у 1914-1915 рр.). 

Відомий як автор масштабних батальних полотен, Станіслав Качор-

Батовський виконав портрет Ноймана з притаманним йому «духом 

войовничості», що виявилася в портреті через різкий, спрямований на 

глядача погляд, у стиснутій долоні, а також у складках багряного оксамиту у 

тлі портрету. Окрім класичних церемонійних атрибутів президентства — 

гербу, поясу та головного убору — сюртук Юзефа Ноймана прикрашають 

військові медалі, а на шиї, поверх ланцюга Яжини з гербом Львова, 

красується Орден відродження Польщі (Polonia Restituta). Саме завдяки цим 

деталям в портреті президента Ноймана з’явилося національне звучання, а 

портретний образ перетворився на виразний польський патріотичний символ.  

Впродовж 1920-1930-х рр. стилістика львівських портретів 

представників влади суттєво змінилась. Художники намагались 

демократизувати портретний образ провладної особи, що виявилось у 

спрощенні антуражу, зменшенні кількості атрибутів і деталей та посиленні 

акценту на експресивних рисах обличчя. Художники підпорядковувались 

цим новим віянням, змінюючи власний підхід до портретного образу.  
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Так, на портреті Казимира Бартеля 1936 р. Станіслав Качор-Батовський 

мінімізував використання декоративних елементів (іл. 2.1.24). Казимир 

Бартель — багатолітній посол, прем’єр-міністр Польщі, залишивши в 

минулому блискучу політичну кар’єру 1930 р., повернувся до культурно-

суспільної діяльності, під час якої, зокрема, був ректором львівської 

політехніки. Художник відобразив у портреті наполегливість і рішучість 

особи портретованого, чий образ на портреті внутрішньо динамічний, 

нервовий, позбавлений спокою. Обличчя Бартеля збентежене, 

асиметричність рис підкреслена світлотінню. Художник прагнув 

максимально точно передати образ людини, життя якої сповнене справ та 

подій: характер пози Бартеля, його затиснуті руки, закладені пальцями 

сторінки книги, всі ці деталі створюють враження, що портретований лише 

на мить присів на стілець.  

Президентські атрибути і справді зникають з президентських портретів 

1920-х – кінця 1930-х рр. Бачимо це з портретів віце-президента Львова 

Леонарда Сталя, авторства Казимира Сіхульського та Фелікса 

Виґживальського (іл. 2.1.25, 2.1.26). Портрет Сіхульського так і залишився на 

стадії ескізу. Згодом на звороті незавершеного ескізу художник намалював 

композицію «Сатир і Німфа». Картина Казимира Сіхульського «Сатир і 

Німфа» з портретом Сталя на звороті знаходиться в залі мистецтва модерну 

постійної експозиції європейського мистецтва ХІХ – ХХ ст. ЛНГМБВ. 

Оскільки нам не вдалось знайти інших версій портрету, ми припускаємо, що 

це була єдина спроба художника Казимира Сіхульського написати портрет 

Леонарда Сталя. 

Не побачимо ми офіційної атрибутики і на портреті Станіслава 

Островського, посла польського сейму, який обіймав посаду президента 

Львова з 1936 р. до 1939 р. (іл. 2.1.27) Художник Людвік Квятковський 

виконав портрет у теплій сіро-умбристій колористиці, з акцентом на темній 

плямі силуету. Квятковський написав портрет 1931 р., під час першого року 

політичної діяльності Станіслава Островського у польському сеймі, проте 
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нічого в костюмі чи позі портретованого не вказує на його високе суспільно-

політичне становище. Свій погляд художник зосередив на обличчі та руках, 

підкресливши їх білими смугами коміру та манжетів. Єдина деталь, яка, 

здається, виказує аристократичну особу на портреті — уважно прописані 

пальці рук та до полиску доглянуті нігті. Як бачимо, візуалізація 

аристократизму особи на портреті суттєво змінилась. 

Окрім президентських портретів, львівські митці виконували замовні 

портрети місцевих політичних та військових діячів, які були членами 

австрійського парламенту. Їхні портрети були важливими для міського 

середовища, адже зображені на них репрезентували необхідну ланку, що 

пов’язувала Львів та Відень. Водночас, у віденських членів парламенту не 

було особливих мотивацій замовляти і піклуватись про художню 

репрезентацію своєї особи на східних територіях великої імперії. 

Одним із репрезентантів австро-угорської влади у Львові був 

Олександр Барвінський, депутат віденського Райхсрату (1891-1907 рр.), а 

також Галицького сейму. Окрім своєї політичної діяльності Олександр 

Барвінський займався різноманітними громадсько-культурними справами. 

Саме йому належали ідеї створення кафедри української мови у Львівському 

університеті та заснування Християнсько-суспільної партії у Галичині. 

Важлива роль Барвінського у релігійному житті міста знайшла своє 

відображення у двох портретах — малярському та рисунковому, які виконав 

у 1932 р. Олекса Новаківський (іл. 2.1.28, 2.1.29). В обох версіях цього 

посмертного портрету Новаківський через використання мотиву храму 

зробив акцент на внеску Олександра Барвінського в громадсько-релігійне 

життя насамперед української громади Львова, проте він ніяк не підкреслив 

колишньої приналежності портретованого до австрійської влади. 

Серед інших, репрезентантами австрійського парламенту у Львові були 

представники єврейської громади Моріс Лазарус та Еміль Бик. Окрім того, 

що він виконував функції депутата парламенту, банкір Лазарус брав активну 

участь у розбудові різних сфер львівської міської інфраструктури — вже 
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згадані перший єврейський шпиталь у Львові та перший у Східній Європі 

львівський єврейський музей. На сьогодні збереглися щонайменше чотири 

портрети Моріса Лазаруса (іл. 2.1.30, 2.1.31, 2.1.32). У кожному з цих 

портретів ми бачимо яскраве акцентування етнічних рис обличчя 

портретованого з дотриманням типової для погрудних портретів композиції, 

стриманим мазком, обмеженою колористикою та мінімізацією деталей.  

Ще один яскравий представник єврейської громади у Львові, Еміль Бик 

певною мірою репрезентував внутрішню і зовнішню багатовекторність 

львівського середовища. Єврей за походженням, польськомовний 

«асимілянт» Еміль Бик балотувався до австрійського парламенту як 

репрезентант польських політичних сил. Марек Мюнц, відомий у Львові 

фотохудожник, майстер урбаністичних фотопейзажів, виконав посмертний 

портрет Еміля Бика за фотографією на замовлення єврейської громади (іл. 

2.1.33). Зустріч Мюнца та Бика через портрет цікава, адже обидва, автор і 

портретований, належали до асимільованих у багатокультурне, світське 

міське середовище полонізованих еліт, політичної з одного боку та 

художньої — з іншого.  

Розвиток фотографії та друку спряли тому, що портрети таких 

культових для Галичини особистостей, як Франц Йосиф І чи Юзеф 

Пілсудський масово тиражувались [194]. Клішовані портрети Франца Йосифа 

можемо зустріти однаково в українській та польській львівській пресі. Окрім 

тиражованих портретів, митці писали портрети Пілсудського та Франца 

Йосифа для громадських установ чи в якості приватних замовлень. Образи 

Юзефа Пілсудського виникали на карикатурах Казимира Сіхульського, серед 

етюдів митців-легіонерів (іл. 2.1.34, 2.1.35). І все ж, аналізуючи художньо-

стилістичні особливості публічного портрету у Львові доби модерну, можемо 

дійти висновку, що увага львівських митців жвавіше спрямовувалась на 

представників культурної та інтелектуальної еліти.   

На тлі стрімкого розвитку політично-історичних подій у Галичині та 

Львові наприкінці 1910-х р. зросла увага митців до військової та національної 
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теми, зокрема репрезентації ідеї національного відродження у жанрі 

портрету. Для українського військового портрету цієї доби визначною була 

творчість Петра Холодного та Юрія Магалевського, митців з 

Наддніпрянської України, які приїхали до Львова на початку 1920-х рр. та 

створили галерею портретів ключових фігур українського національного 

відродження, що, звичайно, було неможливим на теренах радянської 

України. Холодний та Магалевський виконували важливу роль у діяльності 

незалежних українських урядів та разом з іншими українськими митцями 

Василем Перебийнісом, Павлом Ковжуном та Василем Крижанівським були 

безпосередніми учасниками визвольних змагань 1918-1922 рр. [36; 76; 88, c. 

28, 29, 32, 33, 65, 70, 71]. 

Відомо, що впродовж 1922-1923 рр. тільки Юрій Магалевський створив 

близько чотирьох десятків портретних образів керівників Української 

народної республіки (далі — УНР), зокрема, портрети Євгена Богуславського 

та Івана Огієнка. Відомо, що формально-репрезентативна форма портретного 

зображення, до якої тяжів Юрій Магалевський, підлягала критиці сучасників 

[13; 111]. Натомість сьогодні ці портрети важливі не лише за своєю 

художньою формою, але як непересічні історичні документи епохи.  

Натомість, Петро Холодний у портретах діячів УНР дотримувався 

принципів зображення протилежних формально-репрезентативному, кожного 

разу експериментуючи з портретним образом. Так, мистецтвознавці 

відзначають, що в портреті генерала Володимира Сальського художник 

використав елементи сакральної іконографії та барокового козацького 

портрету, використавши занижену лінію позему (підлоги) та перебільшені 

пропорції фігури (іл. 2.1.36). 

Графічний портрет генерал-хорунжого Михайла Омелянович-Павленка 

Холодний виконав у стилістиці портрета-силуету, популярної у Західній 

Європі доби рококо графічної техніки, відродженої наприкінці ХІХ ст. (іл. 

2.1.37) [31; 54]. Петро Холодний наслідував головний принцип силуетного 

портрету – чітке профільне зображення, яке дозволяє максимально передати 
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портретну характеристику зображуваного. Силует генерал-хорунжого 

виконаний як суцільна пляма з єдиною деталлю – українським гербом на 

комірі мундира. Митець додав на тлі портрету силуетний сюжет, аби повніше 

розкрити особистість, умовно приховану за силуетом. Ми бачимо 

багатофігурну композицію чоловіків у стилізованому козацькому одязі, на 

коні та з прапором в руках. Пропорційно, вони значно менші за площу 

силуету і виконують частково декоративну функцію, додаючи портрету 

наративності, вписуючи його в історію українських національних змагань.  

Портрет генерал-хорунжого Марка Безручка Холодний стилізував під 

образ римського легіонера (іл. 2.1.38). Митець поділив зображення на дві 

горизонтальні площини. У верхній частині – плечове зображення Марка 

Безручка, доволі стримане за художньою виразністю (підкреслена 

площинність, відсутність тональних контрастів). У нижній частині портрет 

супроводжується латинським інскриптом: «Marcus-Bezrutschco-Gloriosae-VI-

Divisionis-Exercitus-Ucrainiensis-Praefectus». Наслідуючи латину, художник 

«латинізував» і деякі слов’янські слова, приклад, слово «Ucrainiensis». Так 

само, у згаданому вже портреті Юзефа Теодоровича 1936 р. художник 

Болеслав Барбацький стилізуав інскрипт під портретом Теодоровича під 

інскрипт ранньомодерної доби, написавши «Бережани» як «Brzeżanensis» (іл. 

2.1.14). 

Петро Холодний точно дотримався стилістики латинського шрифту і 

методу написання без використання пробілів між словами. Саме текст, а не 

портретне зображення, є головним елементом стилізації портрету Марка 

Безручка – і цей текст покликаний провести паралель між образом воїна 

давнього і сучасного, зрівняти славу і шану обох. Доля більшості військових 

портретів авторства Петра Холодного та Юрія Магалевського невідома, а 

тому сьогодні ми можемо вивчати їх лише завдяки репродукціям [88]. І все 

ж, така висока затребуваність портрету серед політичних кіл в добу 

напружених військово-політичних подій свідчить, що українські еліти 

вбачали в портреті важливе історичне та ідеологічне завдання. 
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Відомо також, що у Львові була створена портретна галерея січових 

стрільців, більшість яких була знищена радянською владою у повоєнний час 

[50; 105]. Зрештою, як зазначає Іван Іванець, фоторепортер та один з 

мистецьких хронікерів змагань українських січових стрільців, втрати серед 

мистецької спадщини січових стрільців траплялись і у міжвоєнний період 

[47]. Окрім Івана Іванця, портрети січових стрільців належали авторству 

інших митців, що служили в стрілецьких лавах: Осипу Куриласу, Юліану 

Буцманюку, Юліану Назараку, Леву Гецу — митцям, що були відомі серед 

українських націоналістичних кіл як «Артистична горстка» [28]. Вони 

публікували свої шаржі та карикатури у таких стрілецьких часописах, як 

«Шлях», «Український самоохотник», «Червона калина» та «Бомба» [80]. 

Портретуючи героїв національного відродження митці переслідували 

не лише художні, але передусім історичні та ідеологічні завдання. Нажаль, в 

існуючих мистецтвознавчих джерелах, присвячених мистецькій спадщині 

українських січових стрільців, немає жодної згадки про те, що портрети 

українських січових стрільців поставали у той самий час, що і портрети 

польських легіонерів, в лавах яких також служило чимало львівських митців, 

серед яких були Леопольд Ґоттліб, Каєтан Стефанович, Кароль Машковський 

(іл. 2.1.39-2.1.42).  

Польські, єврейські, вірменські та українські митці, які пліч-о-пліч 

навчались в художніх майстернях та академіях Львова, Кракова та Відня, 

застосовували отримані мистецькі знання навіть в польових військових 

умовах. Портретуючи своїх колег, побратимів та військових командирів і 

лідерів, вони являли сучасному глядачеві молоді обличчя вояків, що по різні 

сторони барикад були перейняті однією ідеєю – ідеєю національного 

відродження [179; 231]. 

Портретні замовлення у Львові були популярним явищем. Частіше 

вони надходили від приватних осіб, проте інколи подібне замовлення могла 

зробити громада чи інституція. Так, Іван Труш виконав декілька десятків 

портретів українських культурних діячів на замовлення НТШ. Єврейська 
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громада Львова в прагненні утвердити себе як прогресивну, вирішила 

створити портретну галерею своїх доброчинців та відомих діячів. Декілька 

десятків портретів, створених упродовж перших двох десятиліть ХХ ст., були 

замовлені громадою спеціально для оформлення інтер’єрів будинку кагалу. 

Коли у цій споруді було відкрито єврейський музей, портрети стали 

частиною збірки. У 1940-х рр. після ліквідації музею колекцію було 

розформовано, а більшість портретів потрапила до ЛНГМБВ. Портрети зі 

збірки НТШ перейшла у власність НМЛ.  

Особливу частину офіційно-репрезентативних львівських портретів 

початку ХХ ст. складають портрети представників українських еліт — 

громадсько-політичних, інтелектуальних, культурних — ключових 

особистостей, які репрезентували українські національні ідеї та працювали 

над втіленням цих ідей на різних суспільно-політичних, соціальних та 

культурних рівнях.  

Відомо, що Іван Труш співпрацював з НТШ як замовний портретист 

упродовж декількох десятиліть: перші портрети на замовлення товариства 

художник почав писати наприкінці 1890-х рр. З тринадцяти портретів, які 

належали збірці НТШ станом на 1900 р. Іван Труш був автором дванадцяти. 

Ці портрети призначались для музею НТШ, а також для зали засідань та, 

ймовірно, інших приміщень у будівлі, що належала товариству [86]. Велику 

кількість цих портретів художник виконував не з натури, а використовував 

світлини як прототип. Дослідники творчості митця підтверджують ці 

свідчення на основі порівняльного аналізу близько чотирьох десятків 

портретів Івана Труша виконаних для НТШ, стверджуючи, що портрети, 

написані з фотографій, більш стримані у колористиці і внутрішній динаміці 

портретного образу [16; 51].  

Академічний підхід у трактуванні портретного образу, який був до 

смаку замовникам, вказує на доволі консервативні уявлення українських еліт 

про портрет та його художні завдання. Так, у портретах Михайла 

Грушевського та Михайла Драгоманова присутні класичні прийоми 
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репрезентативного портрету: Іван Труш звертається до півфігурного 

зображення, анфасного або тричетвертного розвороту голови, тональних 

акцентах на обличчі та руках, нейтрального фону (іл. 2.1.43, 2.1.44). 

Художник приділяє основну увагу характеристиці обличчя. Цей принцип 

Труш також наслідував в своїх портретах Лесі Українки, численних 

портретах Івана Франка, портреті Мартіна Бубера. 

Важливо зазначити, що Іван Труш писав портрети не лише львівських 

членів товариства, але був відряджений коштом товариства до 

Наддніпрянської України спеціально для виконання портретів. Попри успіх 

Труша як портретиста художник не вважав портрет жанром, що найкраще 

репрезентував його як митця [16]. 

НТШ було не єдиною організацією, на замовлення якої Труш 

створював портрети. Завдяки пензлю митця значно зросла портретна галерея 

львівського товариства «Просвіта». Перші портрети для товариства виконав 

Корнило Устиянович, але до роботи над портретами долучався також 

Марцелі Гарасимович та інші митці. Саме Устиянович, автор портретів 

Анатоля Вахнянина (1887 р.) та Юліана Лаврівського (1880-ті рр.) задав 

піднесений і строгий тон портретам товариства «Просвіта». Портрет Анатоля 

Вахнянина митець виконав на овальному підрамнику (що не буде 

характерним для львівських портретів у ХХ ст.), з канонічною академічною 

композицією розподілу світлотіньових партій і колористичних плям: 

погрудне зображення, тричетвертний розворот обличчя. Корнило 

Устиянович розбудовував внутрішню динаміку фігури за допомогою двох 

прийомів: контрастного розподілу світлотіні на обличчі і тонально 

загостреної, декоративної лінії силуету.  

Причиною до створення портретних галерей НТШ і товариства 

«Просвіта» була розбудова національної ідеї та формування національної 

української ідентичності. Відомо, що в кожній такій галереї портретів 

обов’язково були присутні портрети Тараса Шевченка та Івана Франка. 

Товариства замовляли та накопичували портрети впродовж десятиліть, 
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демонструючи, що діяльність культурно-наукових товариств розвивається, 

поповнюючись знаними особистостями. Вплив історизму проявлявся також у 

виборі технік і стилістик цих портретів. Ймовірно, саме тому 

імпресіоністичні експерименти Івана Труша в портретному жанрі не 

сприймалися б надто схвально.  

Єврейська громада почала замовляти портрети у 1890-х рр. і 

продовжувала збирати колекцію впродовж декількох наступних десятиліть. 

Галерея портретів єврейської громади повинна була стати основою для 

збірки єврейського музею. Головним художником, якому єврейська громада 

робила замовлення на виконання портретів, був Вільгельм Вахтель. Декілька 

портретів на замовлення єврейської громади виконали також Тадеуш 

Рибковський, львівський фотограф-урбаніст Марек Мюнц, а також 

художники Генрик Мерер, Юлія Акер та Гелене Мізес. Серед відомих 

портретів авторства Гелене Мізес, художниці аристократичного походження 

– портрет її діда Рахміеля фон Мізес (іл. 2.1.45) [176, c. 402]. 

Незважаючи на різних виконавців, більшість портретів членів 

єврейської громади композиційно, колористично та стилістично одноманітні. 

Представники єврейської громади на портретах зображені у типових 

костюмах міського середнього класу. Більшість зображень погрудні, у три-

четвертному розвороті. Важливе значення відігравав розмір полотна. 

Оскільки портрети були призначені для конкретного інтер’єру, потрібно було 

розмістити портрети з дотриманням певної історичної чи суспільної ієрархії. 

Розмір портретів коливався в межах від 70х50 см до 85х60 см. Лише п’ять 

портретів були суттєво більшими (150х100 ±10 см), очевидно, з тієї причини, 

що їх було розміщено на іншій стіні. Чотири із них — портрети відомих 

львівських рабинів ХІХ — початку ХХ ст.: Левенштайна, Гуттмана, 

Шмелькеса та Кона (іл. 2.1.17-2.1.19). 

П’ятий портрет, у виконанні Вільгельма Вахтеля, з’явився 1902 р. На 

ньому зображено Моріса Лазаруса, дуже впливову, проте абсолютно світську 

особу (іл. 2.1.32). Вірогідно, його було виконано з приводу призначення 
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Лазаруса на посаду президента єврейської громади Львова. Поява портрету 

світської особи серед портретів релігійних діячів засвідчувала чітке 

спрямування політики громади на інтеграцію в міський світський простір.  

Єврейська громада розглядала портрет як своєрідний мистецький засіб 

репрезентації єврейських еліт у місті. В такому підході до інтеграції не було 

нічого нового, радше громада приєдналась до загальної тенденції, у цей 

спосіб єднаючи себе з українцями, поляками та вірменами. Портрет для 

єврейської громади став свідченням її відкритості до інтеграції в 

багатокультурний простір європейського міста та показового відходу від 

релігійної ортодоксальності [203]. 

Не виключено, що єврейська громада також зверталась з замовленням 

до Івана Труша. Так, в 1910 році Іван Труш написав портрет єврейського 

філософа Мартіна Бубера (іл. 2.1.46) [17]. Своє дитинство та юність один із 

найвпливовіших єврейських мислителів ХХ ст. провів у Львові, на вихованні 

у свого дідуся — літературного, релігійного та громадського діяча Соломона 

Бубера. Портрет Соломона Бубера авторства Вахтеля є серед інших портретів 

членів єврейської громади (іл. 2.1.1). Зрештою, філософ Мартін Бубер та 

художник Вільгельм Вахтель мали значно більше підстав для спілкування, 

оскільки однаково були прихильниками сіоністського руху [200, c. 46–102]. 

Проте, єдиний портрет Мартіна Бубера, який залишився у Львові, 

належить Трушеві. Чи був цей портрет замовним? Світла колористика і 

вільна імпресіоністична манера письма сильно різнить його від інших 

єврейських портретів, розмір полотна також не відповідає зазначеним вище 

критеріям. Ба більше, відрізняється цей портрет і від інших портретів самого 

Труша, який виконував численні портретні замовлення. За колористичною 

гаммою та характером мазка портрет Мартіна Бубера різниться від більш 

стриманих та деталізованих портретів, які Труш виконав на замовлення НТШ 

та «Просвіти». Це може свідчити, що художник писав портрет з натури, а не з 

фотоджерела, як багато інших замовних портретів. Можливо, знайомство 

єврейського філософа та українського митця відбулось саме завдяки Івану 
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Франку, який спілкувався з Мартіном Бубером. Нам невідомі точні 

передумови створення портрету Бубера, але факт існування портрету є 

доказом знайомства українського художника та єврейського мислителя, яких 

пов’язувало спільне місто.  

Митці дотримувалися канонів, характерних для президентських 

портретів, також на портретах ректорів університету, прикладами чого є 

портрет Станіслава Стажинського пензля Казимира Похвальського та 

портрет Адольфа Бека авторства Станіслава Качор-Батовського (іл. 2.1.47, 

2.1.48). Атрибути та костюм відігравали у цих портретах не менш важливу 

роль: вони свідчили про посаду портретованого. Подібними були також 

композиція та ракурс: портрети ректорів переважно півфігурні або поколінні, 

а портретований обов’язково стоїть. Портрет Бека, який Качор-Батовський 

створив 1934 року, 1939 року зобразив син портретованого, львівський лікар 

та художник-аматор Генрик Бек на одному з своїх численних 

напівсатиричних малюнків [149]. 

Акварель Генрика Бека є унікальним для львівського мистецтва 

прикладом, коли реально існуючий портрет зображено як частину 

внутрішнього простору іншої картини (іл. 2.1.49). З притаманним йому 

почуттям гумору Генрик Бек зобразив чоловіка, що сидить на дивані 

(ймовірно, це — автопортрет художника). Перед цим чоловіком у низькому 

поклоні схилились два чоловіка. Поклон перетворює їх фігури на стилізовані 

гебрайські літери. Один із них тримає на тарелі модель львівського 

катедрального собору, а над диваном, на якому сидить головний герой, 

зображено великий портрет, який у точності повторює портрет Адольфа Бека 

авторства Качор-Батовського. 

З-поміж цієї групи портретів дещо вирізняється портрет графа Леона 

Пінінського у судейській мантії (1914) (іл. 2.1.50). У 1903 році Пінінський 

залишив посаду намісника Галичини і повернувся до викладацької діяльності 

в університеті Яна Казимира на посаді професора з кримінального права. 

Автор портрету, львівський учень Качор-Батовського та Квятковського, 
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Юзеф Кідонь 1922 р. переїхав до Варшави та здобув славу майстерного 

портретиста. Впевненість художника у цьому жанрі малярства виявилась 

також і в портреті Пінінського. Портрет виконано з використанням широкого 

рвучкого мазку і ламаної експресіоністичної лінії. За манерою виконання і 

рівнем пропрацьованості зображення можемо припустити, що перед нами — 

студія портрету, але не сам портрет. Проте авторська сигнатура у правому 

нижньому куті свідчить, що перед нами завершене полотно, а його 

начерковість, зрештою властива для творчої манери Кідоня, є частиною 

композиції портрету. 

Особливу увагу львівські еліти приділяли розвитку музейництва на 

теренах Східної Галичини. В період з кінця ХІХ ст. і до 1915 р. за сприяння 

міської влади та громад у Львові було засновано більшість з відомих нам 

національних музеїв та мистецьких галерей. Музей був стратегічно 

важливою формою публічного простору, за який і громади, і еліти активно 

змагались. Відкриття національних музеїв було важливим аспектом ведення 

національної політики в локальному просторі для кожної з львівських 

громад, доказом політичного і соціального значення культури етнічної 

меншини в імперському контексті.  

До створення національних музеїв активно долучались релігійні, 

політичні та громадські діячі. Завдяки старанням митрополита Андрея 

Шептицького, першим заснованим у Львові національним музеєм 1905 р. 

став український музей. Збереглися декілька портретів першого директора 

українського музею Іларіона Свєнціцького. На портреті авторства Миколи 

Федюка 1912 р. мистецтвознавець зображений на фоні умовно прописаного 

зеленого листя (іл. 2.1.51). На голові Свєнціцького – тюбетейка, що надає 

портретному образу дещо орієнтального звучання та легко гумористичного 

настрою водночас. Портрет виконано в імпресіоністичній манері, художник 

не використовував ґрунту і клав фарбу безпосередньо на полотно. Це надало 

портрету відчуття недовершеності, легкої етюдності. За живописною 

манерою цей портрет подібний до портрету Свєнціцького 1915 р. пензля 
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Фотія Красицького (іл. 2.1.52). В ньому присутній той же принцип письма по 

незаґрунтованій основі, коли художник навмисне залишив частини полотна 

непрописаними, використовуючи природню текстуру полотна як основний 

фон роботи. І все ж,  концептуально ці портрети принципово різні.  

Фотій Красицький зосередив увагу на обличчі Свєнціцького: 

портретований буквально «визирає» з портрету на глядача, він немов би 

впирається в глядача своїм прямим поглядом, нахиленою вперед головою. 

Колористика портрету побудована на гарячих відтінках червоного, жовтого і 

вохри, водночас створюючи почуття тривоги у поєднанні з темним тоном 

блакитних очей. Погляд Свєнціцького на портреті запитальний, збентежений. 

Червоно-жовта колористика підкреслює енергійність портретованого, його 

вольовий характер. Його обличчя відкрите, освітлене сонячною палітрою, але 

спантеличене. Красицький створив цей портрет Свєнціцького у Києві, куди 

мистецтвознавець потрапив внаслідок депортації під час російської окупації 

Львова 1914-1915 рр.  

Важливу роль у становленні музейництва в місті відігравали 

представники графських родин. Багато з них займались колекціонуванням 

творів мистецтва, володіли своїми приватними музеями, а також замовляли 

портрети. Міська влада також нерідко виступала у якості замовника 

портретів таких визначних осіб. До прикладу, 1880 р. на замовлення 

Галицького сейму художник Генрик Родаковський написав портрет графа 

Володимира Дзєдушицького, політика та громадського діяча, засновника 

природничого музею у Львові (іл. 2.1.53). На портреті Родаковський зобразив 

графа одягнутим в оксамитовий червоний жупан, з хутряною накидкою та 

слуцьким поясом, атрибутом магнацького і шляхецького костюму (pas 

kontuszowy). Родаковський виконав портрет на поєднанні глибоких та 

насичених відтінків червоного, умбри та вохри, зі світлотіньовим акцентом 

на обличчі і руках та нюансуванням світла в коштовних елементах одягу. У 

1890-х рр. інший славетний портретист, Казимир Похвальський, написав ще 

один портрет графа Дзєдушицького, що композиційно практично наслідує 
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портрет авторства Родаковського (іл. 2.1.54). Проте, колористика портрету 

більш стримана, з тяжінням до монохромності. 

Окрім портретів графів Дзєдушицького та Пінінського у музейних 

колекціях також зберігається портрет віце-президента Львова Тадеуша 

Рутовського, який відіграв одну з ключових ролей у заснуванні 1907 р. 

львівської міської галереї та формуванні її колекції [210]. Ініціатор та перший 

очільник львівської міської галереї, Рутовський був класичним 

репрезентантом міської культурно-політичної еліти. Етнограф, журналіст, 

поціновувач мистецтва, він також займався політикою та провадив активну 

громадську діяльність: був послом Галицького сейму та президентом Львова. 

На портреті авторства Олександра Августиновича 1913 року образ 

Рутовського витриманий в класичній академічній стилістиці (іл. 2.1.55). Ніщо 

в портреті не вказує на високе суспільне становище  портретованого: інтер’єр 

та одяг портретованого навмисне демократичні, деталі чи прикраси 

принципово відсутні. Рутовський зображений у класичному чорному 

костюмі, так, щоб увага глядача максимально концентрувалась на обличчі і 

руках портретованого.  

1934 р. у Львові постав єврейський музей. Хоч це і відбулось на три 

десятиліття пізніше, ані ж відкриття українського національного музею та 

міської галереї, велика частина збірки якої складалась з польського 

малярства та графікі, проте подія набула дуже широкого розголосу. Основою 

для збірки єврейського музею стали колекція єврейської громади. Водночас 

як приватний музей була відкрита для громадськості приватна збірка творів 

єврейського мистецтва львівського етнографа та нумізмата Максиміліана 

Ґольдштейна. Єдиний з відомих сьогодні репрезентативних портретів 

Ґольдштейна (не враховуючи карикатури Фрица Кляйнмана), який загинув у 

львівському гетто під час Голокосту, належить авторству Мане Каца, учня 

школи Олекси Новаківського (іл. 2.1.56).  

Близьким колегою Ґольдштейна був львівський графік, нумізмат, 

мистецтвознавець та музейник Рудольф Менкицький [96]. Менкицький був 
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автором сотень екслібрисів, які він створював також і для львівських митців. 

Як культурний діяч, він приймав активну участь у розбудові львівського 

музейництва: з 1922 р. і до своєї смерті 1942 р. Рудольф Менкицький обіймав 

посаду головного хранителя Національного музею ім. короля Яна ІІІ у Львові 

(сьогодні – Львівський історичний музей).  

У фондах Національного музею у Вроцлаві (далі — НМВр) 

зберігається портрет Рудольфа Менкицького авторства Каєтана Стефановича 

(іл. 2.1.57). Портрет виконано з використанням імпресіоністично-

«неохайного», рвучкого мазку, кольори доволі відкриті. Така художня манера 

була притаманною раннім роботам Каєтана Стефановича, у яких митець, що 

лише формував власний творчий почерк, випробовував себе в різних 

техніках і стилістиках. У цей період творчих пошуків портрети Каєтана 

Стефановича стилістично різнились. Так, до прикладу, в портреті Кароля 

Петеленца, директора львівської гімназії ім. Адама Міцкевича, у якій 

художник навчався, Каєтан Стефанович застосував стилістичні принципи 

віденської академічної школи, які очевидно, почерпнув у свого батька, 

Антоні (іл. 2.1.58). 

Володимир Блоцький 1914 р. створив портрет ще одного відомого у 

Львові збирача рідкісних книг, екслібрисів та декоративно-ужиткового 

мистецтва –– Станіслава Заревича (іл. 2.1.59). На портреті, виконаному у 

техніці пастелі, бачимо Заревича з порцеляновою вазою у руках, на тлі 

двовимірно зображеного, декоративного килиму.  

Майже одночасно з відкриттям єврейського музею, наприкінці 1930-х 

рр., заговорила про створення власного музею і вірменська громада Львова. 

Втілити задум у життя заледве вдалося, проте відомо, що у музеї планували 

створити експозицію портретів львівських архиєпископів [96]. Відомо, що з 

цією метою художник Фелікс Виґживальський виконав копії з оригінальних 

портретів, що належали приватній збірці Юзефа Теодоровича.  

Впродовж перших трьох десятиліть ХХ ст. змінювались не лише 

художньо-стилістичні засоби, але і герої львівських портретів. Динамічний 
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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. В «Портреті 

Юзефа Пузини» Володимир Блоцький вміло перевів стилістичну мову 

майстрів віденської сецесії з олійного малярства у техніку сухої пастелі на 

картоні (іл. 2.1.60). Професор математики львівського університету Юзеф 

Пузина на портреті Блоцького зображений на дрібно декорованому квітами 

площинному тлі. Його силует лаконічний, з акцентом на горизонтально 

складених долонях — прийомі, який бачимо, зокрема, в жіночих портретах 

Густава Клімта (іл. 2.1.61).  

Володимир Блоцький активно наслідував художньо-стилістичні 

прийоми митців австрійського та польського модерну. Спостерігаємо це 

також у портреті Ірени Мірської (іл. 2.1.62). Митець створив цей таємничо-

візійний портрет 1916 року, використавши ряд художньо-стилістичних 

прийомів стилю сецесії: динамічно-хвилясту лінію жіночого силуету, 

округлість і плинність форм, площинний хвилеподібний мазок. Стилістично 

портрет Ірени Мірської нагадує жіночі образи Юзефа Меґоффера, до творів 

якого Володимир Блоцький звертався і в інших своїх роботах, зокрема 

«Перед дзеркалом» і «Танцівниця».7 Ще однією алюзією на Меґофффера 

може бути портретна студія Блоцького, відома під назвою «Гротескна 

карлиця» (іл. 2.1.63). Зокрема, між «Співачкою» Меґофффера (1896 р.) (іл. 

                                                
7 Обидві роботи Блоцького з’являлись на польському аукціоні Artnet: «Танцівниця» (1911, 
карт., о., 102,5х72см) та «Перед дзеркалом» (1916 р., карт., паст., акв., 114х88 см). 
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2.1.64) та «Карлицею» Блоцького (1912 р.) можна прослідкувати низку 

композиційних та стилістичних паралелей: обидва портрети повнофігурні з 

сильно заниженою лінією горизонту, на тлі декорованої драперії, 

привідкритої у правій частині полотна (флористичний орнамент у Меґоффера 

та геометричний у Блоцького), а віяло у правиці карлиці за контуром 

співзвучне букету квітів у правиці співачки. 

Львівських акторів, поетів, літераторів, філософів та художників 

поєднували міцні дружні стосунки. Велика кількість портретів 

народжувались як результат спілкування автора та моделі. Серед численних 

прикладів — вже згадуваний портрет Мартіна Бубера пензля Труша (іл. 

2.1.46), портрет Казимира Твардовського авторства Марека Мюнца (іл. 

2.1.65), а також портрет поета Сидора Твердохліба пензля Модеста Сосенка 

(іл. 2.1.66), портрет Богдана-Ігоря Антонича пензля Володимира Ласовського 

(іл. 2.1.67). Митці також часто портретували одне одного. Олександр 

Августинович виконав портрет Тадеуша Рибковського (іл. 2.1.68), Северина 

Обста та Антоні Стефановича (іл. 2.1.69, 2.1.70). Художник-етнограф, 

залюблений у гуцульське мистецтво, Северин Обст особливо часто з’являвся 

на львівських портретах. Окрім Олександра Августиновича його портрети 

створили Одо Добровольський, Володимир Блоцький та Станіслав 

Дембіцький (іл. 2.1.71-2.1.73) [93].  

Митці часто супроводжували такі, не виконані на замовлення, портрети 

розлогими авторськими сигнатурами, які також можуть розповісти про 

особливі стосунки між автором та моделлю. Так, один із портретів Северина 

Обста Одо Добровольський підписав, називаючи значно старшого колегу 

«Север», ймовірно показуючи цим звертанням безпосередність 

приятельських відносин (іл. 2.1.71). На портреті поета, літературного 

директора Міського театру у Львові Юзефа Єдліча (справжнє ім’я – Józef 

Kapuścieński) бачимо підпис Володимира Блоцького: «Kochanemu Józefowi 

Jedliczu» («Любому Юзефу Єдлічу») (іл. 2.1.74). Художника та поета 

поєднували спільні погляди на мистецтво, зокрема творча увага до простого 
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люду і міфологізація фольклору, популярна серед художнього та 

літературного кола Молодої Польщі. «Любому Нафтулі» підписує свій 

автопортрет 1904 р. Казимир Сіхульський, даруючи його власнику однієї з 

найбільш відомих львівських ресторацій, колекціонеру Нафтулі Тепферу (іл. 

2.1.75). 

Відомо, що Фридерік Паутч під час свого перебування у Львові був у 

дуже близьких стосунках з львівським поетичним середовищем, а, зокрема, з 

польськими поетами-символістами, які також розпочинали свій творчий 

шлях у Львові — Леопольдом Стаффом та Яном Каспровичем [19, c. 87]. 

Художник виконав портрети обох поетів, приділяючи особливу увагу 

репрезентації особистості через певний образно-символічний ряд. Так, в тлі 

портрету поета Леопольда Стаффа художник використав мотив ілюстрації 

обкладинки першої збірки поета, що була видана у Львові (іл. 2.1.76). Бачимо 

символічну сцену, алюзію до поем Каспровича (бог, шо осипає зорі з небес) 

[19, с. 90] також у тлі портрету цього поета (іл. 2.1.77).  

Символічні зображення в тлі портретів використовували також інші 

львівські митці: Фелікс Виґживальський, Олекса Новаківський, Каєтан 

Стефанович. В портреті історика літератури і мистецтва Кароля Бадецького 

Фелікс Вигживальський зобразив у тлі куртину з декоративним фризом, а 

також фрагментом багатофігурної композиції в стилі символізму (іл. 2.1.78) 

[173].  

Характерний прийом поєднання портрету і пейзажного фону бачимо в 

портреті співачки та акторки Людмили-Ванди Кравчуківни пензля Олекси 

Новаківського (іл. 2.1.79). Художник поєднує інтер’єр та екстер’єр: верхня 

частина портрету обмежена елементами арки, яка відділяє портретовану від 

пейзажу. Основним елементом пейзажу, подібно до портретів Олександра 

Барвінського та Андрея Шептицького, є релігійна споруда, церква. Так само, 

як на інших портретах Новаківський зображує собор Св. Юра, на «Портреті 

Кравчуківни» митець зображує дерев’яну церкву. Художник урівнює 
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символічне та художнє значення сільської церкви і головного греко-

католицького собору, використовуючи ці об’єкти як семантично рівні.  

Гострі шпилі дерев’яної церкви підкреслюють трикутну композицію 

портрету, повторюючи лінії плечей портретованої. Темний колір її сукні та 

волосся утворює єдину площину із силуетом споруди. Підкреслена через 

колір і позу стриманість жіночого образу також перегукується з гострими 

лініями церкви. Олекса Новаківський в «Портреті Кравчуківни» звертається 

до візуальної метонімії, яку він створює за допомогою композиції і кольору. 

Портретний образ виступає як живе втілення церкви, що є на портреті 

об’єктом і символом водночас.  

Серед львівських портретів Фридеріка Паутча особливою експресією 

вирізняються портрети поета, мистецького та літературного критика 

Станіслава Вомелі та мистецтвознавця та драматурга Владислава Козіцького 

(іл. 2.1.80, 2.1.81). Художник зосередив увагу на пластиці обличчя, 

підкреслив його асиметричність рисунком і світлотінню. Фігура і одяг 

зображені доволі умовно, наче залишені на стадії підмальовку. Фридерік 

Паутч прописав фігуру сухим пензлем по незаґрунтованій основі, аби одяг і 

тло колористично і тонально становили одну площину.  

Портрет Владислава Козіцького співзвучний портрету Станіслава 

Вомелі за використанням теплої коричневої гамми, хоча цей портрет менш 

графічний за характером ліній. В портреті Козіцького митець зосередив 

основну увагу на руках портретованого. Руки є композиційним і світло-

тональним центром композиції портрету. Паутч змоделював зображення рук 

і, більш плавно, обличчя, розташовуючи кольорові мазки різного тону поруч, 

надаючи площинам внутрішньої роздробленості. Характер портретного 

зображення наближає цей портрет Паутча до портретів австрійського 

експресіоніста кінця ХІХ – початку ХХ ст. Оскара Кокошки. Елементи 

художньо-стилістичних прийомів, близьких до стилістики Оскара Кокошки 

можемо побачити і в інших портретах Паутча, зокрема, у «Портреті Карла 
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Масснера» (іл. 2.1.82) та у портреті знаної львівської акторки Іди Камінської 

(іл. 2.1.83).  

Портрет Іди Камінської доволі вирізняється з-поміж львівських 

портретів характером зображення — митець зобразив акторку, яка лежить на 

дивані. У декорі Паутч використав мотиви, популярні для 

східноєвропейського модерну: на стіні позаду акторки бачимо віяло з 

японськими мотивами, а софа, на якій вона лежить, застелена гуцульським 

ліжником. За типом зображення фігури портрет Іди Камінської схожий на 

портрет Наталії Гаврилової пензля Олекси Новаківського, відомий під 

назвою «Емансипантка» (іл. 2.1.84). Новаківський зображає жінку 

напівлежачи, підкреслюючи співзвучні лінії силуету жіночого тіла та плавно 

вигнутої спинки сецесійної софи, на якій вона лежить.  

В європейському мистецтві такий тип зображення переважно 

пов’язаний з образом Венери (спляча «Венера Урбінська» Тиціана, «Венера 

перед дзеркалом» Дієґо Веласкеса). В добу класицизму, а також і впродовж 

ХІХ ст., європейські митці також звертались до елементів цієї іконографії 

при створенні світських портретів («Портрет Мадам Рекам’є» Франсуа 

Жерара, «Олімпія» Едуарда Мане). Львівські портрети Іди Камінської та 

Наталії Гаврилової є одними з нечисленних портретів такого іконографічного 

типу серед львівських портретів першої половини ХХ ст.  

Ще один іконографічний тип «лежачих портретів» був більше 

розвинутий в ритуальній меморіальній скульптурі Східної Європи доби 

Відродження та бароко. Ці «лежачі» скульптурні портрети, моду на які 

започаткував італійський скульптор Андреа Сансовіно, прикрашали 

надгробки відомих світських, військових чи релігійних діячів. Померла особа 

зображувалась лежачи або напівлежачи, часто підпираючи голову рукою, 

немов би вона лише спить. Такий тип надгробної скульптури набув чималої 

популярності на теренах Польщі. Зокрема, серед королівських поховань на 

Вавелі слід відзначити надгробок Сигизмунда ІІ Августа та Стефана Баторія.  
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Безумовно, вавелівські надгробки були добре відомі львівским митцям. 

Не виключено, що при створенні в 1934 р. портрету художника Станіслава 

Крамарчика Тадеуш Войцеховський запозичив композиційний прийом у 

розміщенні фігури саме з вавелівських королівських надгробків (іл. 2.1.85). 

Войцеховський зображає Крамарчика, який лежить на п’ятьох стільцях різної 

висоти, стилю і форми, які повернуті у різних ракурсах. Спинка центрального 

стільця немов би перерізає фігуру навпіл, розділяючи її на окремі частини, 

що не взаємодіють між собою. Непрозорі окуляри білого кольору 

приховують від глядача спрямований на нього погляд портретованого. 

Сумбурне, дещо навіть сюрреалістичне, поєднання пози портретованого з 

нагромадженням усіх цих дивно розміщених предметів робить портрет 

Крамарчика рідкісним зразком модерністських експериментів у львівському 

портреті міжвоєнного періоду.  

Офіційно-репрезентативні портрети складають більшість портретної 

спадщини Львова першої половини ХХ ст. Їх велика кількість свідчить, що 

такий тип портретів був однаково популярний серед різних культурно-

етнічних громад Львова, а також користувався популярністю серед різних 

верств та груп суспільства: у релігійних, культурних, але також політичних 

та військових колах. В художньо-стилістичних вирішеннях репрезентативних 

портретів львівські митці наслідували –– або використовували елементи –– 

різних європейських мистецьких традицій. Популярність цього типу 

портретів відображає тяжіння львівських митців до збереження традиційного 

погляду на портретну репрезентацію, що також можна потрактувати як 

своєрідну мистецьку ригідність львівського портрету до модерністських 

експериментів з портретним зображенням у мистецьких центрах Західної 

Європи. 

 

2.1.2 Портрети-шаржі, сатиричні портрети 

Одночасно з численними і популярними офіційно-репрезентативними 

портретами у Львові широким попитом користувався шарж та портретна 
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карикатура. Ці два підходи до портретного образу — офіційно-

репрезентативний та сатиричний — неначе протилежні за своєю базовою 

концепцією відігравали однакову важливу роль у творчості львівських 

митців. 

Карикатура (з італ., caricare) або шарж (з фр., charger), що в обох 

варіантах буквально значить «перебільшувати», «навантажувати», є однією з 

естетичних форм у створенні комічного образу [27, c. 74–76]. Цей комічний 

образ важливий не лише як засіб пізнання іншого, але також як засіб 

самопізнання через розкриття власних стереотипів і характеристик. В 

контексті портретного жанру становлення карикатури відображає рівень 

саморефлексії суспільства та індивідууму не менше, ані ж репрезентативний 

портрет. Ми використовуємо терміни «карикатура», «карикатурний» або 

«сатиричний портрет» та «портрет-шарж» як синонімічні поняття для 

означення гумористично-ґротескового типу портретної репрезентації, що за 

своїм призначенням протилежна офіційно-репрезентативному типу 

портретів. 

Львівські портрети-шаржі були однією з форм мистецької реакції на 

суспільні та культурні події у місті та роль певних культурних діячів у цих 

подіях. Яскравим прикладом є карикатури на Тадеуша Рутовського та 

Олександра Чоловського, які 1907 р. закупили для міської галереї збірку 

приватного колекціонера Івана Яковича (іл. 2.1.86) [107]. Історія з закупівлею 

спричинила шквал палких дискусій в мистецьких колах Львова, буквально 

розколовши львівське середовище на прихильників і супротивників 

Рутовського та Чоловського [6]. Так, поруч із репрезентативними образами 

Тадеуша Рутовського (іл. 2.1.55) поставали його сатиричні портрети, серед 

авторів яких був і головний опонент Рутовського, художник і філософ 

мистецтва Мар’ян Ольшевський.  

Шаржі Ольшевського були одним з мистецьких виявів конфлікту між 

дирекцією галереї та незгодни  ми з галерейною політикою культурними 

колами. Дуже швидко цей конфлікт переріс в особисте протистояння митця 
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Ольшевського віце-президенту Львова Тадеушеві Рутовському та архіваріусу 

галереї Олександру Чоловському. Свою нищівну критику професіоналізму 

міської влади у в мистецьких питаннях Ольшевський висловив у своїй праці 

«Quosque Tandem: w sprawie miejskiej galerii obrazów we Lwowie» [183, c. 17–

30], публікація якої навесні 1907 р. викликала у місті справжній скандал [131, 

c. 2; 196, c. 1; 217, c. 4; 230, c. 1]. 

Створюючи карикатуру (іл. 2.1.87), Ольшевський використав одне із 

найбільш відомих тиціанівських полотен — «Портрет Якопо Стради», як 

джерело мистецької цитати (іл. 2.1.88). Звертання Ольшевського до цієї 

цитати приховувало декілька значень. По-перше, порівняння знаного 

італійського аристократа і колекціонера з розкритикованими вщент 

львівськими музейниками Рутовським і Чоловським мало на меті 

підкреслити і висміяти непрофесіоналізм останніх. По-друге, через 

карикатуру Ольшевський іронізував і над своїм власним становищем у цій 

ситуації. Тиціан писав портрет Якопо Стради на замовлення. Ольшевському, 

який внаслідок публікації критичного есею «Quosque Tandem» був у 

відкритому протистоянні до Рутовського, залишалась роль блазня. Пряма 

цитата з Тиціана робила карикатуру Ольшевського такою, що сама по собі 

одразу нагадувала глядачеві про історію із закупівлею 1907 року «псевдо-

Рафаеля», яка стала причиною одного з найбільш яскравих конфліктів в 

культурно-мистецькому середовищі Львова початку ХХ ст. [107, c. 16–18]. 

Сьогодні, через століття після скандалу, його історію забуто, а карикатурний 

портрет зберігається серед тисяч аркушів сімейного архіву Ольшевських у 

відділі рукописів вроцлавського Оссолінеуму. 

Максиміліан Ґольдштейн, львівський колекціонер та засновник 

приватного єврейського музею у Львові, також став героєм карикатури (іл. 

2.1.89). Автор шаржу, львівський карикатурист Фриц (Фридерік) Кляйнман 

зосередив свій критичний погляд не стільки на герої шаржу, скільки на 

оточенні, якому цей герой (Ґольдштейн) протистояв у боротьбі за створення 

єврейського музею у Львові. Свій товариський шарж Фриц Кляйнман 
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супроводив наступними словами: «Дорогий п. Ґольдштейн! Борися з Ґолемом 

і реалізуй свою чудову ідею» [153].8 Цей шарж було опубліковано у книзі 

Максиміліана Ґольдштейна та Кароля Дрезднера «Культура та мистецтво 

євреїв на польських землях», що свідчить також про те, що ця карикатура 

належала приватній збірці Ґольдштейна, який особливу увагу приділяв 

колекціонуванню творів львівських митців єврейського походження [141, c. 

24]. 

Карикатури і шаржі Фрица Кляйнмана регулярно публікувалися у 

львівських єврейських часописах. Відомо, що львівська ресторація «Атляс» 

прикрасила стіни своїх залів карикатурами Фрица Кляйнмана, подібно до 

того, як карикатури польських митців, включаючи Сіхульського, прикрашали 

інтер’єри краківської кав’ярні «Яма Міхаліка» та ін. 

Автопортрет Фрица Кляйнмана – єдине з відомих портретних зображень 

митця, життя якого обірвалось у львівському янівському концтаборі 1942-

1943 рр. (іл. 2.1.90). На автопортреті 1921 р. художник зобразив себе, як і 

багатьох героїв своїх карикатур, в іронічному образі. Риси його обличчя 

показані схематично, їх графічно загострено, підкреслено розгубленим і 

здивованим виразом широко відкритих очей. Волосся, стилізоване під 

геометричну фігуру, посилює надмірно видовжені пропорції худого обличчя. 

Художник підкреслює зовнішні вади: зморшки, великі клаповухі вуха. 

Художник одягнутий у залатаний розщібнутий  халат та взуття з сильно 

задертими догори носами. Силует фігури Фрица Кляйнмана нагадує 

перегорнуту догори ногами літеру гебрайського алфавіту «Ламед» (ל), з якої 

розпочинається слово «Лемберік» (їдишийський варіант слова «Львів»). 

Оскільки, разом із творами Кляйнмана більшу частину творів львівських 

єврейських художників було знищено за часів Голокосту, сьогодні ми навряд 

чи можемо цілісно проаналізувати характер єврейської міської карикатури у 

Львові [29, c. 93].  

                                                
8 Голем – міфологічний глиняний кумир, який символізує тупість і інертність людської 
істоти. 
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Львівські митці, як про це свідчать автопортрети, полюбляли сміятися з 

себе. Олекса Новаківський створив автопортрет-шарж, зображаючи себе 

середньовічним лицарем з мечем (іл. 2.1.91). Художник підпорядкував 

зображення і композицію руху хвилястих ліній, так, що хвилястий меч (з 

натяком на біблійну цитату з книги Буття, 3:24) додає ностальгічному виразу 

обличчя митця гумористичного забарвлення. Так Новаківський засвідчив, що 

він не боїться глузувати над ключовими в його творчості історичною та 

біблійною темами.  

Сатиричний момент був присутній у різних сферах діяльності 

львівських митців, себто і в портретах політичних, і в портретах громадських 

та культурних діячів. Еліта була в центрі сатири і не приховано цим 

хизувалась. Унікальним мистецьким явищем у львівському сатиричному 

портреті можна вважати альбом портретів-шаржів членів Галицького сейму, 

який — на замовлення членів самого сейму! — виконав знаний у Львові та 

далеко за його межами карикатурист Казимир Сіхульський. В альбомі було 

зібрано 34 рисункових карикатурних портретів, виконаних олівцем [201–

202]. Серед них були знані фігури: Станіслав Бадені, Леон Пінінський, Роман 

Потоцький. Здатність місцевої львівської влади до самоіронії вказує на 

високий рівень саморефлексії політичних та суспільних діячів як 

особистостей, а також про розуміння ролі мистецтва у цій саморефлексії. 

У збірці ЛНГМБВ зберігається близько тридцяти портретних шаржів 

на відомих львів’ян авторства Казимира Сіхульського, а, зокрема, образи 

Тадеуша Рутовського (іл. 2.1.92), графа Голуховського та графа Анджея 

Потоцького (іл. 2.1.93)9. Відомі актори львівського театру, Фердинанд 

Фельдман, подружжя Ірени та Людвіка Сольських також були героями 

карикатур Сіхульського. Митець створив декілька десятків карикатур 

краківських та львівських художників, де серед львів’ян — Станіслав Рейхан 

                                                
9 Всі ці роботи знаходяться в фондах ЛНГМ, див.: Г-5-988 (Карикатура на Рутовського), Г-
4 (Карикатура на Голуховського), 3563/18, Г-4 (Карикатура на Потоцького). 
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та Станіслав Дембіцький, а також видатний поет Леопольд Стафф (іл. 2.1.94, 

2.1.95)10. 

Сіхульський досягав схожості за допомогою гіперболізації зовнішніх 

рис портретованих: особливих прикмет обличчя, фігури, але особливо 

динаміки поз та жестів. Карикатури Сіхульського часто поєднували в собі 

зооморфні елементи, підкреслюючи анімалістичні риси зовнішності, жестів 

або характеру персонажів. Сіхульський часто надавав своїм портретам також 

і символічного звучання, звертаючись до літературних або художніх 

ремінісценцій. Частим героєм карикатур Сіхульського був Юзеф 

Пілсудський, з образом якого художник сміливо експериментував. Так, на 

одній з карикатур Сіхульський зобразив полководця у супроводі найбільш 

відомих персонажів польської історії та літератури, відомих за картинами 

Яна Матейка: блазня Станьчика та провидця Вернигори (іл. 2.1.96). У цей 

спосіб, ставлячи Пілсудського в один ряд з фольклорними і літературними 

героями-провидцями долі польського народу, через жартівливу форму 

карикатури Сіхульський спробував показати важливість історичної постаті 

Пілсудського для національного та державного становлення Польщі.   

Хронікальну військову карикатуру можна вважати своєрідним 

феноменом у галицькому мистецтві. Мистецька самоіронія як частина 

національного патріотизму була явищем непересічним як з точки зору 

мистецтвознавства, так з точки зору історії. Митці, які служили в лавах 

польської армії та були під безпосереднім керівництвом Юзефа 

Пілсудського, розвинули оригінальну карикатурну традицію [222]. Як 

відомо, паралельно розвивалась українська військова карикатура, творцями 

якої були митці, що служили в лавах українських січових стрільців. А отже, у 

той самий час, коли поставали шаржі Каєтана Стефановича та Леопольда 

                                                
10 Акторка І. Сольська, завдяки неординарній зовнішності, була однією з муз львівських та 
краківських митців. Зокрема, художники писали з неї карикатурні портрети. Див. в 
фондах ЛНГМ карикатури на Сольську та її чоловіка, а також львівських художників: Г-5-
983 (Карикатура на Сольського), Г-5-984 (Карикатура на Фельдманa), Г-5-985 (Карикатура 
на Сольську), Г-5-987 (Карикатура на Рейханa), Г-5-992а/б (Карикатури на Дембіцького). 
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Ґоттліба, і Лев Гец, і Осип Курилас, і Іван Іванець створювали шаржі на своїх 

товаришів по війську [46]. 

Українська сатирична преса Львова зберегла численні шаржі на 

відомих політичних та історичних діячів. Особливою популярністю 

вирізнявся Михайло Грушевський. У численних випусках таких львівських 

часописів, як «Комар», «Будяки», «Ґедзі», «Реп’яхи» зустрічаються численні 

портрети-шаржі, а подекуди і сюжетні карикатури з Михайлом Грушевським.  

Один з найбільш відомих такого кшталту гумористичних образів 

українського історика, створений 1910 р., належить авторству Якова 

Струхманчука (іл. 2.1.97). Художник зобразив Михайла Грушевського новим 

українським святим, з німбом над головою та з Біблією у руках. Розкрита 

книга зі стилізованим під старослов’янський церковний шрифт текстом «В 

начале бѣ слово» композиційно нагадує скрижалі Заповіту, а гіперболізована 

борода і німб пародіюють Грушевського в образі Мойсея.11 Те, як митці 

вибудовували портретний образ у львівських шаржах засвідчує, що вони 

були концептуально ближчі до мистецької сатири європейських театрів-

кабаре та кав’ярень, аніж, скажімо, до традиції пропагандистського та 

сатиричного плакату першої половини ХХ ст.  

Портретний шарж у європейському мистецтві початку ХХ ст. постає як 

нова форма художнього діалогу в середовищі зародження культури кабаре, 

театрів-вар’єте, кав’ярень. Ці заклади, що з’являлись у великих містах і 

засвідчували початок нової доби в урбаністичному житті, були середовищем, 

у якому, як ми вже згадували, перетинались різні соціальні класи та 

культури. Кав’ярні і кабаре Парижа, Берлінa, Відня і Мюнхена приваблювали 

митців — поетів, художників, акторів [161]. Так, з вулиць паризького 

Монмартру ця традиція потрапила до Кракова, Варшави і Відня, а звідти — 

до Львова. Саме у кав’ярні «Яма Міхаліка» на вулиці Флоріанській у Кракові 

                                                
11 Виставка «У «Будяках», «Реп’яхах», «Ґедзях»… » (шаржі та карикатури на Михайла 
Грушевського). Відбувалася з 29 вересня 2015 по 29 вересня 2016 у Музеї Грушевського 
(Київ).  
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1895 р. постало одне з перших та найбільш яскравих східноєвропейських 

кабаре — «Zielony balonik» («Зелена повітряна кулька»).  

Не лише серед відвідувачів, але і серед безпосереднього творчого 

складу краківського «Зеленого бальоніка» були львів’яни: художники 

Казимир Сіхульський та Кароль Фрич, письменник Тадеуш Бой-Желенський 

та ін. Серед героїв та авторів карикатур, опублікованих у часописі «Liberium 

Veto», літературному втіленні творчості кабаре «Zielony Balonik», дуже часто 

зустрічались львів’яни [220]. До прикладу, в одному з номерів часопису за 

1903 р. надруковано і карикатуру Фридеріка Паутча на Яна Матейка, і 

карикатуру Владислава Яроцького на графа Анджея Потоцького, присвячену 

обранню графа на посаду намісника Галичини.  

1896 року у Львові вийшов друком альбом карикатур львівських митців 

«Orbis pictus albo Róg Amalthei» («Світ намальований або ріг Aмальтеї»). У 

цьому альбомі — сповнені самоіронії літографовані рисунки. Серія 

розпочинається автопортретом Тадеуша Рибковського в костюмі блазня (іл. 

2.1.98). Більшість карикатур не підписані, або ж сигнатура зображена у формі 

ребуса. Так, Роман Братковський підписував свої роботи в альбомі 

зображенням квітки. Його портрет сплячого митця дуже схожий на 

карикатуру раннього портрету Антоні Стефановича (іл. 2.1.99, 2.1.100). Сам 

Антоні Стефанович також з`явився серед героїв альбому: у східному тюрбані 

на голові, з підписом: «Інспектор з Александрії» (іл. 2.1.101).  

Швидше за все, це був той самий костюм і той самий тюрбан, у якому 

Стефанович зобразив себе на одному з автопортретів (іл. 2.1.101), а слово 

«інспектор», очевидно, з’явилося в контексті професійної посади художника, 

який був головним інспектором художньо-промислових шкіл Австро-

Угорщини. Це також алюзія до рисунку «Шкільний інспектор в Александрії» 

авторства А. Стефановича (ЛНГМБВ). Більшість карикатур в альбомі 

супроводжувалась іронічними коментарями. Як-то карикатура «Геній!», 

героєм якої швидше за все є ніхто інший, як Альфред Носсіґ, котрий 
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водночас втілює в життя усі свої таланти: поетичні, драматургічні, музичні та 

художні (автор, вірогідно, Станіслав Качор-Батовський, іл. 2.1.102). 

До шаржу і карикатури звертались і ті львівські художники, яких 

сьогодні ми зовсім не знаємо як карикатуристів. Про ці творчі експерименти 

розповідає приватна кореспонденція митців. Так, під час свого перебування у 

Парижі Одо Добровольський листувався з львівською колекціонеркою 

Геленою Домбчанською, котра спонсорувала його подорож і навчання. В 

одному з листів, написаному 11 січня 1909 р., Добровольський звітує 

Домбчанській про свій мистецький доробок у французькій столиці. Зокрема, 

художник вказує, що по приїзді в Париж він встиг створити чимало 

карикатур [7, c. 233]. Ця згадка про карикатури Одо Добровольського для нас 

сьогодні – єдине, що засвідчує експерименти художника в царині 

сатиричного портрету. Жодної його карикатури, а заледве згадки про подібні 

твори, ми не знаходимо ані в друкованих, ані в цифрових джерелах, 

присвячених художнику.  

Якщо Добровольський так плідно працював у жанрі портрету-шаржу 

під час паризької подорожі, вочевидь, він практикувався в карикатурі в 

періоди свого життя у Львові. Втім, спираючись лише на текстуальну згадку 

автора, ми не можемо скласти уявлення про художньо-стилістичні 

особливості цих карукатур, а тому не можемо їх класифікувати. Відсутність 

згадок про ці карикатури у пресі свідчить, що вони не були ані експоновані, 

ані опубліковані, –– що також ускладнює майбутні наукові розвідки з пошуку 

цих творів. Збірка Гелени Домбчанської, за її заповітом, була віддана 

королівському музею на Вавелі, проте серед переданих творів жодної роботи 

Одо Добровольського немає. З характеру листів художника до своєї 

добродійки зауважуємо, що Добровольський прагнув подати Домбчанській 

розлогий звіт виконаної в Парижі роботи. З цього можемо припустити, що 

митець також міг перебільшити кількість існуючих карикатур, які він 

засвідчив тільки згадкою у листі. Ці та багато інших запитань залишаються 

без відповіді, тоді як карикатури Одо Добровольського зберігаються лише як 
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письмові згадки — а може і вигадки — лише в межах приватного простору 

його листів. 

 

2.2 Приватні портрети та приватне у портретах 

Визначити приналежність портрету до публічного чи приватного 

простору доволі складно. Ця складність полягає у критеріях дефініції 

«приватного» та «публічного». Ці дві категорії можуть виявлятись як 

зовнішні середовища, у яких портрет функціонує як твір мистецтва і як 

матеріальний об’єкт. Так, під «публічним простором» розуміються публічні 

міські середовища, громадські споруди і усі ті місця, де портрет відігравав 

певну публічну роль: кав’ярні, музеї, будинки громад. «Простір приватний» 

постає у якості приватного помешкання чи його окремих частин, які 

призначаються лише для господаря, а також інші простори певного рівня 

приватності, як, наприклад, майстерня художника. 

І все ж, слідуючи такому поділу ми опиняємось перед певною 

проблемою межі між приватним та публічним як формою простору. Те, що 

вочевидь працює в соціології, потребує більш нюансованого підходу в 

мистецтвознавстві. Адже, у тому чи іншому значенні, більшість портретів 

належала обом просторам, приватному і публічному. Скільки приватних 

помешкань митців, а зокрема і львівських, згодом перетворювались на 

салони, місця зустрічей богеми — публічні місця? Межа між публічним і 

приватним простором також ніколи не була сталою, вона постійно 

змінювалась. В обох цих просторах портрети відігравали свою особливу 

роль. 

Портрети могли бути приватними чи публічними за призначенням. 

Слід пам’ятати, що і серед замовних портретів було чимало таких, що не 

призначались для публічного огляду, і що їх митці виконували для 

приватного простору замовників. І все ж, портрети, як і будь-які інші твори 

мистецтва, які колись знаходились у приватних колекціях, могли опинитись 



 

 

113 

на виставці чи в музеї і, таким чином, перейти з приватного простору в 

публічний. 

Дефініції «приватного» та «публічного» також можна використати для 

того, щоб позначити суто внутрішній простір портрету. Себто, портретний 

образ і все тіло портрету, фігура, тло, усі елементи зображення можуть нести 

у собі елементи приватного чи публічного. Це свідчить, що приватне може 

виявлятись на семантичному рівні портрету, на рівні образу, символу і знаку, 

і бути частиною портретної форми. І якщо це так, то зміна зовнішнього 

простору не впливає на елементи структурної приватності портрету, проте 

виникає можливість розглядати приватні портрети в публічному просторі. 

Беручи до уваги ці основні аспекти і підходи до розуміння 

«публічного» та «приватного», ми розглядаємо феномен приватності у 

львівських портретах. До портретів, які можемо назвати «приватними», або 

такими, що були частиною приватного, а не публічного простору, можемо 

передусім віднести портрети членів родин митців — їхніх чоловіків, дружин, 

батьків та дітей. При створенні цих портретів митці керувались особистим 

етичним почуттям та прагненням зберегти візуальний образ дорогих їм 

людей.  

Сімейний портрет є яскравим прикладом того, як специфічний піджанр 

портрету може належати водночас до публічного і приватного простору. 

Сімейний портрет — завжди приватний у тому значенні, що ідеться про 

близьких членів сім’ї, приватний простір художника. Проте, впродовж 

століть сімейний портрет був прерогативою королівських, шляхетських, 

заможних родин, що були особами публічними, а самі такі портрети 

призначались не лише для приватних помешкань, але і для публічного 

огляду. Особлива увага у цьому піджанрі портрету приділялась образам 

дітей, адже діти були наступниками трону, символізували тяглість влади і 

впливу конкретної родини, її історичне значення впродовж поколінь.  

Певний виняток складали портрети членів сім’ї художника. Близькі 

родичі часто позували для митця у якості безкоштовних моделей, 



 

 

114 

портретуючи яких художник вправлявся в портретному ремеслі. Згодом, 

сімейний портрет міг трактуватись як засіб культурної, мистецької та 

етнічної самоідентифікації. У львівському портреті зламу ХІХ-ХХ ст. 

сімейний портрет у значенні портретів членів сім’ї львівських митців 

найкраще репрезентований портретами авторства Антоні Стефановича, а 

також портретами пензля Олекси Новаківського, Івана Труша, Олени 

Кульчицької та Олександра Августиновича.  

З усіх львівських художників першої половини ХХ ст. саме Антоні 

Стефанович створив найбільшу кількість сімейних портретів. Випадок із 

портретами родини Стефановичів і справді непересічний. Завдяки митцеві, 

перед нами на портретах постають п’ять поколінь родини Стефановичів, 

польських вірмен, що переїхали до Галичини з Буковини та оселились у 

Львові 1893 р. Загальна кількість портретів членів сім’ї Стефановича налічує 

близько двох десятків [11].12  

Особливо часто Антоні Стефанович писав портрети своїх дітей: 

Каєтана та Емілії. Найбільш ранній портрет Емілії Стефанович датований 

1887 р. (коли доньці було два роки), найбільш пізній — 1928 р. (останній рік 

життя самого художника). За допомогою цих портретів митець створив 

справжню хроніку дорослішання портретованої (іл. 2.2.1-2.2.5). Портрети 

виконані у різних техніках, з використанням різних матеріалів: олійний 

живопис на дошці та полотні, пастель, акварель, рисунок. З публікацій у 

тогочасній пресі, відомо, що деякі з портретів Емілії, 1907 р. та 1909 р., все ж 

експонувались на виставках, проте особа портретованої в публікаціях не 

розголошувалась.  

Більша частина портретів членів родини Стефановичів знаходиться у 

збірці ЛНГМБВ: портрет бабусі, матері та батька Антоні Стефановича, три з 

шести портретів Емілії, портрети Каєтана та його доньки, Ірени Стефанович. 

                                                
12 Ці портрети знаходяться у фондах ЛНГМ, Національному музеї у Вроцлаві, приватній 
колекції родини Стефановичів у Кракові.  
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Єдиний з відомих портретів дружини Антоні Стефановича, Марії з роду 

Кшиштофовичів, зберігається у НМВр (іл. 2.2.6).  

Усім цим портретам притаманна підкреслена виразність вірменських 

етнічних рис (іл. 2.2.7-2.2.10), чи рис, які художник вважав за такі, що 

виражають вірменську етнічність. Ця важлива ознака, як і велика кількість 

самих портретів, засвідчує особливу роль, яку сімейний портрет відігравав 

для конкретного художника. Галицькі вірмени за етнічним походженням, 

релігійно, політично та культурно вони ідентифікували себе з Польщею. Ці 

дві ідентичності — польська і вірменська — не були в конфлікті одне з 

одним, кожна з них виявлялась у своєму просторі. Це була, так би мовити, 

подвійна ідентичність — польська на вулиці, в публічному просторі, 

вірменська «вдома», в приватному. Саме у сімейних портретах вірменська 

ідентичність художника і виявилась найбільш яскраво.  

Син Антоні Стефановича, митець і представник «львівської сецесії» 

Каєтан Стефанович, був улюбленою моделлю батька. Найбільш ранній з 

відомих портретів під назвою «Niunio» (з польської, буквально — «плакса») 

датований 1890 роком (іл. 2.2.11). Акварельний портрет Каєтана під час його 

студій у гімназії Антоні Стефанович створив як парний до портрету сестри 

Каєтана, Емілії (іл. 2.2.2, 2.2.12). На портреті Каєтана Стефановича 1907 р. 

стоїть сигнатура «синові-колезі», своєрідний акт публічного батьківського 

визнання сина як свого наступника (іл. 2.2.13). А вже за рік, 1908 р., батько і 

син створили парні живописні автопортрети. 

З подальших відомих портретів — пастельний нарис портрету Каєтана 

Стефановича, який Антоні Стефанович виконав 1917 р., коли його син після 

демобілізації добровільно повернувся на службу до польського війська (іл. 

2.2.14). У вересні 1920 р. Каєтан Стефанович загинув під час польсько-

більшовицькій війни — як реакцію на загибель сина Антоні Стефанович 

створив посмертний портрет Каєтана Стефановича в образі польського воїна 

(іл. 2.2.15).13 Того ж, 1920 р., Антоні Стефанович виконав декілька версій 

                                                
13 Детальніше про портрет див. також у розділі 4.1. 
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портрету 12-річної доньки Каєтана — Ірени (іл. 2.2.16, 2.2.17). Обличчя 

дівчинки сповнене тієї ж промовистості етнічних рис, а у виразі дитячого 

обличчя відчутні впевненість і виклик, як ремінісценція з образом її 

загиблого батька.  

Антоні Стефанович продовжував писати портрети Каєтана і після його 

смерті. Так, в період з 1920 до 1927 р. Антоні Стефанович створив 

щонайменше два посмертних образи, 1925 р. та 1927 р. Портрет 1927 р. 

Антоні Стефанович виконав як парний з портретом вдови художника, Сабіни 

Стефанович (іл. 2.2.18, 2.2.19), немов би намагаючись відтворити на полотні 

несповниму ілюзію. З плином часу, рука митця помітно втрачала впевненість 

під час передачі рис обличчя загиблого сина. Художник дублював кут і 

поворот його обличчя, повторюючи свої попередні роботи. Його пам’ять, 

здається, була все менш здатною втримати живий образ сина, пластику його 

обличчя.  

Тоді як Антоні Стефанович дотримувався здебільшого академічної 

традиції, зокрема у портретах, його колега — вірменин Олександр 

Августинович в сімейних портретах надавав перевагу імпресіоністичній 

манері. У цій стилістиці постають перед нами, зокрема, портрети дочок 

художника (іл. 2.2.20). Характерна авторська еклектика та запозичення з 

символізму притаманні портретам синів Олекси Новаківського. На відміну 

від інших дитячих портретів, які художник виконував на замовлення, при 

створенні портретних образів власних дітей Олекса Новаківський намагався 

за допомогою художньо-стилістичних засобів вийти за межі портрету-

репрезентації і наблизити образи до портрету-символу. 

Портрети батьків з’являються у доробку львівських художників 

порівняно рідше, ані ж портрети дітей. І саме Антоні Стефанович, Олекса 

Новаківський та Іван Труш залишають у своїй портретній спадщині такі 

твори. Кожний з цих портретів відрізняється тим, як художники працювали з 

образами батька, а також тією психологічною дистанцією, яку митці 

створювали між портретованим та глядачем. Погляд батька на портреті 
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Олекси Новаківського спрямований на глядача, лінія горизонту в портреті 

занижена, і таким чином батько дивиться немовби з-під лоба (іл. 2.2.21). 

Натомість, Іван Труш в портреті батька сильно завищив лінію горизонту, 

змушуючи глядача дивитись на портрет знизу-вгору, надаючи образу 

монументальний характер (іл. 2.2.22). В доповнення, погляд батька Івана 

Труша спрямований убік, ще більше відмежовуючи портретованого від 

глядача. 

Львівські митці також використовували у якості моделей своїх братів 

та сестер. У той час як батьки і діти репрезентували для художників 

попереднє та наступне покоління, брат чи сестра були відображенням 

сучасника. Можливо, вони були для митців також засобом подивитись на 

себе «зі сторони», або в іншому, непритаманному образі. Так, наприклад, 

брат Станіслава Дембіцького, Казимир постає на портреті в образі міського 

денді, з акуратно вкладеною зачіскою, трояндою в лацкані піджака і 

краваткою у формі банта навколо коміру сорочки (іл. 2.2.23). 

Однією з улюблених моделей Олени Кульчицької була її рідна сестра 

Ольга. Лише у збірці НМЛ знаходиться понад 30 портретів сестри, які Олена 

Кульчицька виконала у різних малярських та графічних техніках [37]. Серед 

портретів зустрічаються повнофігурні зображення, з яких бачимо, що Олена 

Кульчицька надавала в портреті важливого значення загальному образу, а не 

лише обличчю. Можливо, саме тому деякі з портретів сестри наближаються 

до так званих «портретів-типів», що можуть бути водночас відображенням 

конкретної людини, як і збірним образом.  

Використання такого атрибуту, як парасолька, виконання портрету в 

екстер’єрі, на пленері, увага до ефектів світла споріднює стилістику 

портретів сестри Олени Кульчицької з жіночими образами французьких 

імпресіоністів Клода Моне та Едуарда Мане. Бачимо впливи цих художників 

і на пластичну форму «Портрету сестри у жалобі» (іл. 2.2.24). Немов би 

всупереч трагічній назві, через міміку обличчя портретованої Кульчицька 

передає відверте кокетування молодої жінки. 
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Сімейний портрет майже не знайшов вияву у творчості львівських 

митців єврейського походження. Цьому могло сприяти декілька обставин. З 

усіх жанрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва портрет 

був жанром, до якого єврейські художники звернулись найпізніше. Лише у 

ХІХ ст., із загальною емансипацією єврейського середовища в світську 

культуру, лише після того, як перші єврейські митці здобули право офіційно 

навчатись в художніх академіях Європи, в єврейське мистецтво поступово 

прийшов портрет.  

Чи не єдиним єврейським портретом, що формально належить до 

портрету сімейного, можемо назвати вже згадуваний портрет Рахміеля фон 

Мізес, дідуся мисткині Гелени Мізес (іл. 2.1.45). Проте цей портрет належав 

Максиміліану Ґольдштейну і, найімовірніше, був частиною мистецької збірки 

єврейської громади, а отже не призначався тільки для сім’ї. Цілком можливо, 

що художниця таки створювала портрети своїх заможних та відомих родичів, 

адже більша частина її творчого доробку була знищена під час Голокосту, а 

тому стверджувати з певністю навряд чи слушно.  

Безумовно, ми повинні враховувати, що велика кількість творчої 

спадщини львівських митців була знищена під час нацистської окупації 

Львова 1941–1944 рр. та у радянський час. Багато сімейних портретів, які 

перебували в приватних сімейних збірках, були вивезені у воєнний та 

повоєнний час за межі України. Серед знищених і розкрадених творів могли 

бути також і портрети членів родин художників, і якщо так, то у нас 

відсутній цілий пласт мистецьких джерел. Проте, з того матеріалу, яким ми 

можемо оперувати сьогодні, ми все ж можемо скласти певне уявлення про 

основні художньо-стильові ознаки львівських сімейних портретів [7, c. 231–

258]. 

Приватний простір в портреті може виявлятись по-різному. Однією з 

форм такої приватності може бути внутрішній простір портрету, а саме 

оточення чи середовище, у якому зображено портретовану особу. Портрет в 
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інтер’єрі набув популярності ще у добу Відродження. Інтер’єр на портреті 

розповідав про портретованого не менше, ані ж його одяг чи інші атрибути. 

У більшості замовних, офіційно-репрезентативних львівських 

портретів першої половини ХХ ст. митці зберігали академічну традицію 

зображення портретованої особи на нейтральному фоні. До прикладу, в 

президентських портретах головним акцентом були атрибути 

президентського костюму. В карикатурах та портретах-шаржах тло також 

переважно відсутнє, адже основна увага митця спрямовувалась на 

гіперболізацію пози, жесту та рис обличчя. І все ж, тло як частина 

портретного образу і як самостійний символ виразно виявляється в багатьох 

львівських портретах.  

В портретах художників часто з’являлось зображення інтер’єру 

майстерні — безпосередньої робітні митця, внутрішнього середовища його 

творчості. Значно частіше ми зустрічаємо елементи замкнутого простору та 

простору приватних помешкань в жіночих львівських портретах. Це 

зображення кімнати, зали, галереї. Жіночі портрети в інтер’єрі ми 

зустрічаємо у Каєтана Стефановича, Станіслава Дембіцького, Олекси 

Новаківського, Люни Дрекслер та багатьох інших львівських митців.  

В одному з портретів дружини Каєтан Стефанович поєднав елементи 

приватного і публічного, у певний спосіб протиставляючи їх як етнічне та 

космополітичне (іл. 2.2.25). Художник зобразив портретовану, Сабіну 

Стефанович, в інтер’єрі кімнати. В жесті жінки помітна напруга людини, 

котра готується здійснити рух. Її ліва рука напружена, немовби жінка от-от 

підійметься. Її голову прикрашає великий чорний капелюх, на плечі 

накинутий плащ. Обличчя жінки зображено у профіль, а погляд спрямований 

за межі простору полотна. Завдяки сукупності цих деталей портретована 

немовби опиняється між станами статики та динаміки, як художніми 

метафорами приватного простору кімнати (простором всередині портрету) і 

зовнішнього, публічного простору вулиці, на яку вона вийде за мить 

(простором за межами портрету, куди спрямований погляд портретованої). 
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Там, на вулиці, у місті, за межею портрету, ніщо не засвідчуватиме її етнічної 

приналежності. Але тут, у кімнаті, софа, на яку вона присіла, вкрита 

різнобарвно орнаментованим східним килимом.  

У портреті дружини Каєтан Стефанович протиставив космополітичний 

простір зовнішнього світу, відображеного у верхньому одязі жінки, — 

приватному простору інтер’єру кімнати. Про космополітичний, етнічно 

розмитий характер зовнішнього ми дізнаємося лише за верхнім одягом, за 

тим, як жінка репрезентуватиме себе за межами дому. Але внутрішній 

простір кімнати, а з ним і простір приватного життя жінки, суцільно 

відкритий огляду глядача. Простір, у якому традиція ще здатна зберегтись. 

Саме тому цей простір пов’язаний з почуттям статики, що репрезентує 

сталість традиції, на противагу динаміці міста, з його плинністю мистецьких, 

національних, релігійних та культурних традицій. Дзеркало, важливий 

художній та літературний символ зламу століть, зображене у тлі портрету, 

посилює дуальну концепцію протиставлення, втілену у портреті. 

Інколи про приватний простір може свідчити одяг портретованої особи 

або інші атрибути чи символи приватного простору. На портреті дружини 

Каєтана Стефановича образ жінки, втілений через її одяг, привносив у 

приватний простір портрету елемент простору публічного. Натомість Олекса 

Новаківський у портретах дружини прагнув показати етнічне як частину 

публічного простору, зображаючи жінку, одягнуту в національний 

український стрій на тлі античних скульптур. Український стрій є основним 

елементом її художнього образу, а сама вона, завдяки метафорі художника 

(поєднанню української етніки та античності), стає втіленням нового ідеалу 

краси. За своєю символічною структурою цей портрет перегукується з 

«Новою Клеопатрою» Юзефа Меґоффера, у якій польський митець 

вибудовує паралель між античним персонажем і сучасною йому 

європейською жінкою, за допомогою мотиву змії, перетвореного на 

сецесійний декор (іл. 2.2.26). У порівнянні з портретом Сабіни Стефанович 



 

 

121 

етнонаціональний наратив портретів дружини Олекси Новаківського виразно 

експансивний (іл. 2.2.27, 2.2.28). 

Одяг як символ приватності втілився в портретах Ірени Стефанович, 

онуки художника Антоні Стефановича. Обидва портрети, які можна також 

розглядати як версії одного портрету, були виконані 1920 р. (іл. 2.2.16, 

2.2.17). На обох портретах дівчинка зображена у нічній сорочці, з 

непричесаним волоссям. Загальний образ цих портретів відкриває 

портретовану в її приватний момент, коли її бачить лише найближче 

оточення, до якого належить її дідусь. Авторські сигнатури на портретах з 

написами на кшталт «Ірусіньці — дід» свідчать, що портрети були створені 

безпосередньо для портретованої і не призначались для публічного огляду. 

Спальня як найбільш приватний з просторів з’являється на львівських 

портретах в декількох контекстах. Головний елемент спальні — ліжко, 

виступає як символ сну, хвороби та смерті. Портрет людини у ліжку стає 

немов би варіантом парсуни або «портрету на смертному одрі», коли 

художник фіксує згасання близької людини. Естетизація хвороби та 

вмирання, що завдяки Бодлеру, Бьокліну та прерафаелітам була однією з 

ключових тем декадансу, відбилась також і в жанрі портрету. 

Львівські митці також застосовували ліжко як символ хвороби та 

смерті у своїх портретах. Особливо яскраво це виявилось в «Портреті хворої 

дівчинки» Володимира Блоцького (іл. 2.2.29). Портретована лежить у ліжку, 

одягнена у рожеву нічну сорочку, колір якої відтіняє хворобливий рум’янець 

на її спітнілому блідому обличчі. Її худе обличчя художник зображає у 

профіль з легким поворотом голови у бік, протилежний від глядача. Погляд 

портретованої спрямований кудись углиб портрету. Руку дівчинки, дуже 

худу, з видовженими пропорціями, зображено у неприродній позиції, як руку 

неживої людини. За композиційними і символічними ознаками цей портрет 

Блоцького можна вважати канонічним трактуванням сюжету «портрет на 

смертному ложі» або «memento mori». 
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Дещо інший за характером «Портрет хворої» Мартіна Кітца (іл. 2.2.30). 

Літня жінка також зображена у ліжку, на тлі подушок та інтер’єру кімнати. Її 

обличчя зображено анфас, з чітким поділом на світлотінь. На ковдрі перед 

портретованою стоїть таця зі сніданком: художник портретує жінку за її 

щоденним рутинним заняттям. На жаль, портрет зберігся лише в чорно-білій 

репродукції, а тому ми можемо скласти уявлення про колористику лише на 

основі світлотіньової гамми. В портреті домінують світлі тони. Широкий, 

імпресіоністичний за характером мазок стилістично наближає цей портрет 

Мартіна Кітца до портретів матері пензля імпресіоністки Марі Кассат. 

Не менш важливим для львівських портретів із зображенням ліжка чи 

спальні є еротичний підтекст, який часто тісно пов’язаний з мотивами смерті 

та вмирання. Львівський приватний портрет як портрет еротичний найкраще 

втілився у двох портретах дружини Блоцького. 

На обох портретах Володимир Блоцький звернувся до міфологічних 

мотивів, а також до іконографії картин відомих європейських майстрів XVII-

XVIII ст. Так, у портреті під назвою «Пестощі» оголена жінка лежить на 

ліжку та пристрасно обіймає шкуру білого ведмедя (іл. 2.2.31). Голова 

ведмедя з відкритою пащею нависає над жіночим обличчям, а його 

велетенська шкура немов снігова лавина накриває її тіло. За композицією 

фігур та жестів, а також за характером метафори «Пестощі» Блоцького 

нагадують іконографію міфологічної Леди та перевтіленого в образі лебедя 

Зевса, який огортає її своїм крилом. Найбільш близькою до портрету 

Блоцького, з точки зору зображення ракурсу та пози жіночого тіла, є саме 

«Леда» пензля Пітера Пауля Рубенса (іл. 2.2.32).  

В іншому еротичному портреті під назвою «Залицяння» (іл.2.2.33) 

Блоцький зобразив дружину в реінтерпретованому образі оголеної Махи з 

картин Франціско Ґойї та образі Олімпії з картини Едуарда Мане (іл. 2.2.34-

2.2.35). З Махою портрет дружини Блоцького поєднує композиційне 

розташування фігури, погляд, спрямований на глядача; тоді як запозиченням 

з «Олімпії» Мане можемо вважати туфельки та майже ідентичний браслет з 
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бубенцем на руці. Як і в попередньому портреті, Блоцький зображає шкуру 

вбитого ведмедя — втілення певної, живої і агресивної еротичної сили, яка 

«кохає» і «ковтає» водночас. Образ ведмедя автор також міг співвідносити з 

міфом про Каллісто, героїню грецької міфології, перетворену богами на 

ведмедицю в покарання за те, що вона спокусила самого Зевса. 

Ще однією з форм приватності в портреті було зображення людини за 

роботою. Митці зображали портретованих за типовою працею: читанням 

книг (портрет дочок Олександра Августиновича, іл. 2.2.36), навчанням 

(портрет рабина пензля Ерно Ерба, іл. 2.2.37), за молитвою (портрет дружини 

Олекси Новаківського, іл. 2.2.38), за творчою роботою (портрети Северина 

Обста в майстерні авторства Одо Добровольського та Олександра 

Августиновича, іл. 2.1.69, 2.2.39). В портретах такого кшталту митець 

перебуває на безпосередньо близькій дистанції від портретованого, а 

портретований постає перед художником у своєму повсякденному, або ж 

відверто інтимному стані.  

В акварельному «Портреті невідомої з песиком» Каєтан Стефанович 

зобразив жінку на тлі східного дракона — небезпечної міфічної істоти, 

популярної в контексті інтересу художників модерну до культури Сходу, що 

є також перевтіленням біблійного спокусника — змія (іл. 2.2.40). Погляд 

жінки притягує, тоді як дракон примушує «тримати дистанцію». Ця 

дистанція, яку львівські митці, наслідуючи принципи романтизму та 

символізму, намагались надати жіночим образам, могла проявлятись і як 

хронологічна (образ Клеопатри в портреті Юзефа Меґоффера, образ Естер в 

роботі Вільгельма Вахтеля, іл. 2.2.26, 2.2.41), і як культурна (тема Сходу в 

портреті дружини Людвіка Квятковського, іл. 2.2.42) і як персонально-

особиста (погляд з-під вуалі на портреті дружини Івана Труша, іл. 2.2.43) [99; 

130]. 

Аріадна Драгоманова, дружина Івана Труша, з’явилась на декількох 

портретах художника. Труш працював над її портретами, застосовуючи 

техніку лесування, що дозволяла досягати м’яких тональних переходів та 
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ефекту туманності і таємничості — рис, притаманних художньо-

літературному образу жінки в мистецтві ар-нуво. В одному з портретів 

митець посилив почуття цієї таємничості, зобразивши обличчя дружини під 

напівпрозорою вуаллю (іл. 2.2.43). Ледь відкриті уста молодої жінки і 

прямий, спрямований на глядача, погляд додали образу Аріадни 

Драгоманової відвертості при усій його візуальній стриманості. 

Вуаль як атрибут жіночого образу зустрічається також у львівських 

портретах доби авангарду. Представник групи «АРТЕС» Тадеуш 

Войцеховський в 1933 році використав мотив вуалі в портреті львівської 

культурної діячки Софії Вальницької, відомому як «Прімавера» або «Весна» 

(іл. 2.2.44). За художньо-стилістичними ознаками цей портрет близький до 

сюрреалізму та «метафізичного» живопису, найбільш відомим 

представником якого був італійський авангардист Джорджо де Кіріко. Образ 

Вальницької немов би складений з окремих елементів на кшталт колажу, в 

частинах якого просвічує тло. Тут портрет жінки не є портретом у точному 

жанровому значенні, але набором певних неживих елементів, поєднання яких 

мало б витворити в уяві глядача портретний образ.  

Зокрема це стосується обличчя на портреті. Воно розділене на дві 

горизонтальні частини. Його верхня частина, закрита прозорою вуаллю, і 

справді стає прозорою — цієї частини обличчя ми не бачимо, оскільки вона 

перетворюється на абстрактне тло, повністю розчиняючись в ньому. Єдиний 

знак, символ обличчя жінки, який не розчиняється під вуаллю — око — 

Войцеховський зображає чорною крапкою, такою ж нерухомою і неживою, 

як чорний ґудзик на лацкані її жакету. Нижня частина обличчя, не прихована 

вуаллю, нагадує фрагмент голови мармурової скульптури. Портрет немовби 

стає зображенням скульптури, трансформуючи сам жанр в те, чим він не є і 

не може бути. 

Будь–які елементи людського тіла в портреті Вальницької Тадеуш 

Войцеховський переводить зі стану живого об’єкта в об’єкт неживий. 

Обличчя перетворюється частково на скульптуру, частково на абстрактне 
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тло. Руки портретованої митець приховує за рукавичками, які немов би не є 

частиною жіночого тіла: їх ракурс та масштаб створюють враження колажу, 

поєднання неживих речей чи їх фрагментів. Рукавички, наче позбавлені 

наповнення руки, існують як самостійні об’єкти — увесь портретний образ 

тяжіє до розпаду на незалежно існуючі неживі або абстрактні форми.  

Впродовж перших трьох десятиліть ХХ ст., не зважаючи на 

різноманіття стилів та підходів у трактуванні портретного образу — від 

академізму до авангарду — у львівських жіночих портретах спостерігалось 

тяжіння до типізації художнього образу жінки та формування цього образу в 

рамках класичних художніх форм. У львівських жіночих портретах ми 

бачимо типові атрибути, жести чи ситуації: жінка за читанням книги, жінка з 

песиком, жінка з дзеркалом, жінка з квітами, жінка за грою на музичному 

інструменті, жінка в задумі або жінка в ліжку. Львівські митці 

використовують в жіночих портретах характерні жанрові моделі художнього 

образу жінки-матері або жінки-незнайомки. Часто при створенні жіночих 

образів митці звертались до літературних чи біблійних метафор. Так, образ 

жінки-музи зустрічаємо в портреті дружини Василя Дядинюка (іл. 2.2.45), 

поєднання образу музи і композиційних елементів ікон богоматері бачимо в 

портреті «Carissima mia» Володимира Блоцького (іл. 2.2.46). 

Пряме наслідування іконографії образу «Богоматері Елеуса» 

спостерігаємо в портреті Ольги Левицької з сином (іл. 2.2.47). Автор 

портрету, Фридерік Паутч, інтерпретував традиційне зображення Богоматері 

з немовлям, у такий спосіб надаючи портрету матері з сином сакрального, 

піднесено духовного звучання. Як і в інших своїх портретах, Паутч 

використав тло портрету для зображення символічних сцен — біблійних 

сюжетів гріхопадіння та вигнання Адама і Єви з раю. Співзвучно цим 

сценам, хлопчик на портреті тримає в руці яблуко — біблійний символ 

забороненого плоду. 

Для мисткинь першої половини ХХ ст. портрет, а зокрема — жіночий 

портрет став важливою формою самовисловлення у мистецтві. В Західній 
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Європі головними художницями, які творили у жанрі портрету, були Марі 

Кассат і Берта Морізо. В польському живописі початку ХХ ст. найбільш 

виразно звучали портрети Ольги Бознанської [180]. Серед українських 

художниць цієї доби слід відзначити Марію Башкірцеву, яка була першою 

українською мисткинею, що з блискучим успіхом здобула мистецьку кар’єру 

у Західній Європі та, завдяки своєму художньому та літературному талантам 

стала культовою постаттю не лише в українському, але в 

загальноєвропейському мистецтві [98, c. 42–44]. 

У львівському портреті психологічною виразністю вирізнялись образи 

авторства Люни Дрекслер та Марії Дулемб’янки. Жіночий портрет у 

творчості Дулемб’янки можна розглядати з двох точок зору — автопортретів 

мисткині та портретів її найближчої подруги та натхненниці, поетеси Марії 

Конопніцької. Журналісти та мистецтвознавці пов’язували відхід Марії 

Дулемб’янки від кар’єри живописця і, зокрема, портретиста (в чому вона 

була успішною), саме із близьким спілкуванням Дулемб’янки з 

Конопніцькою. У цьому ж сучасники художниці вбачали і захоплення Марії 

Дулемб’янки громадською діяльністю [159, c. 3–5]. 

Портрети Конопніцької авторства Дулемб’янки хоч і представляють 

нам раціонально-холодну жінку-інтелектуалку, обличчя якої сховане за 

пенсне, все ж імпресіоністична техніка виконання і світла колористика 

надають образу внутрішньої теплоти. Ці портрети перегукуються з технікою 

Ольги Бознанської: Марія Дулемб’янка віддає перевагу колористичним та 

світловим ефектам, які створюються завдяки чергуванню живописних мазків 

з графічною чіткістю портретних ліній (іл. 2.2.48, 2.2.49). Ефект вібрування 

кольору створює ефект близькості між автором (або глядачем) і моделлю. 

Марія Дулемб’янка рефлектувала свій власний художній образ значно 

строгіше і аскетичніше в розумінні живописної техніки, колористичної та 

світлотіньової гамми, ані ж образи Марії Конопніцької. 

Ще одним виміром приватного простору як певного семантичного 

виміру існування львівських портретів є архівні документи, а саме — 
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особиста кореспонденція львівських митців. Частіше за все портрети 

з’являються в приватному листуванні у формі згадки про виконання 

художником того чи іншого портретного образу. Віднайти згадувані твори 

або хоча б ідентифікувати ці портрети серед вже відомих, вкрай складно. 

Згадки митців у листах про портрети стають іноді єдиним свідченням, що 

такі портрети взагалі існували. Подальша доля цих портретів переважно 

невідома. 

В 1964 році львівський художник Броніслав Ольшевський, брат 

Мар’яна Ольшевського, подарував збірці Оссолінеуму у Вроцлаві (далі — 

ОВ) більшу частину сімейного архіву, котрий фактично є найповнішим 

зібранням художніх, філософських та літературних праць Мар’яна 

Ольшевського [3–5]. Ця спадщина налічує сотні приватних листів, численні 

рукописи праць з філософії мистецтва, авторські поезії, силлабуси курсів, які 

Ольшевський викладав у Львові, Золочеві та інших містах Галичини, вирізки 

з часописів з публікаціями самого Ольшевського або ж з відгуками на його 

творчу діяльність, а також декількома сотнями рисунків, близько половини з 

яких — портрети.  

Деякі з цих портретів ми можемо ідентифікувати, порівнявши з 

фотографіями (іл. 2.2.50, 2.2.51). Характер портретів реалістичний, у них 

відбилось прагнення автора вловити риси обличчя портретованого, 

специфіку його міміки та жестів. Броніслав Ольшевський у своїх спогадах 

представляв Мар’яна Ольшевського як популярного портретиста. Чи мав він 

на увазі замовні портрети митця, про які ми знаємо так мало, чи прагнув 

розповісти нам про зацікавленість Ольшевського в людських обличчях, які 

він малював нашвидкуруч, малював багато, часто, використовуючи будь-яку 

вільну хвилю? З сучасних мистецтвознавчих джерел ми знаємо 

Ольшевського як декоратора, автора інтер’єрів львівських кав’ярень, готелів 

та ресторацій у стилі сецесії, проте абсолютно не знаємо його як 

«популярного портретиста» [12; 20].  
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Серед небагатьох портретів Ольшевського, які збереглись у львівських 

збірках, — портрет Октавії Попович, сестри художника (1907 р.) (іл. 2.2.52). 

Ольшевський вирішив художньо-стилістичну образність цього портрету, ніби 

передбачаючи жіночі образи Амадео Модільяні: бачимо видовженість 

пропорцій, умовність рис обличчя з майже повністю відсутнім 

світлотіньовим моделюванням, характерно потрактовану зачіску, округлість і 

площинність силуету. Проте, окрім суто декоративних характеристик, 

портрет Октавії Попович вирізняється психологізмом. Колористичний акцент 

на замкнутих долонях портретованої вносить певну внутрішню 

суперечливість в жіночий образ: теплий колір шкіри рук та обличчя 

протиставлено жесту затиснутих рук і графічної невиразності, майже 

«стертості» обличчя.  

Рисунки з сімейного архіву Ольшевських, як шаржі Сіхульського чи 

Кляйнмана, не призначались для експозиції в кав’ярнях, вони не 

експонувались, не публікувались у пресі. Художник не малював їх на 

замовлення, не дарував портретованим. Вони залишались із ним як згадки 

про зустрічі із людьми про своє щоденне життя у їх товаристві.  

Серед рисунків впізнаємо портрет брата художника, Броніслава, з яким 

Мар’ян Ольшевський був у найбільш дружніх стосунках, оскільки обох 

поєднували філософія та образотворче мистецтво (іл. 2.2.53)14. Серед 

нечисленних портретів Мар’яна Ольшевського, що залишились у Львові, 

також є портрет Броніслава — незавершений живописний погрудний 

портрет, виконаний на картоні (іл. 2.2.54). 

Художник тривалий час портретував двох жінок. Впродовж 1902-1903 

рр. Мар’ян Ольшевський створив декілька десятків рисункових портретів 

жінки з худорлявим обличчям та виразними очима (іл. 2.2.55). Один із таких 

рисунків є парним портретом, який супроводжується патетичним, сповненим 

пристрасті і поетики, коментарем автора (іл. 2.2.56).  Текст написаний 
                                                
14 Обидва брати, Мар’ян та Броніслав Ольшевські, були випускниками філософського 
факультету університету Яна Казимира у Львові, обидва навчались у Краківській академії 
мистецтв. 
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німецькою, що було характерним для митця, який володів польською, 

німецькою, англійською, а також і французькою мовами. Текст емоційний, 

виконаний у типово піднесеному «високому стилі», проте абсолютно не 

інформативний: з нього ми не можемо дізнатись ані імені адресата, ані 

жодних деталей стосунків між автором та моделлю, окрім факту закоханості 

художника [2].15 З приватної кореспонденції ми дізнаємось про інший 

львівський роман митця з львівською піаністкою Клотильдою Драґаш. Цей 

роман розпочався 1903 р. і тривав майже до смерті Ольшевського 1915 року. 

В архіві Оссолінеуму зберігаються також рисункові портрети піаністки (іл. 

2.2.57, 2.2.58) 

Про деякі з портретів, місцезнаходження яких сьогодні невідоме, 

дізнаємось з приватної кореспонденції Ольшевського з іншими львівськими 

митцями: з Іваном Трушем, Леопольдом Ґоттлібом, Остапом Ортвіном. Так, у 

своєму листі від 20 вересня 1902 р., Вільгельм Вахтель згадує про портрет 

Ольшевського, який художник наче б то повинен був отримати. Уже 

систематизуючи кореспонденцію, брат художника Броніслав Ольшевський 

приписав до цього листа свій коментар із запитанням, що це за портрет та де 

він знаходиться [2]. В одному з листів згадувалось також про замовлення 

жіночого портрету, яке Ольшевський отримав від львівського професора 

Фелікса Теодоровича, проте ми також не можемо ані ідентифікувати цей 

портрет, ані дослідити його долю. 

 

Висновки до розділу 2 

У другому розділі дисертаційної праці ми проаналізували основну 

частину візуальних джерел та згрупували львівські портрети першої 

половини ХХ ст. за основними типами художньої репрезентації. У цьому 

                                                
15 “O meine Unglückseligkeit /Ich liebe dich auch—weil Du mich so grenzenlos liebst, so 
verrückt, so leidenschaftlich… /Du – Natur!” (О моє нещастя! Я тебе також кохаю — адже ти 
мене так безмежно кохаєш, так божевільно, так пристрасно. Ти — Природа). Ольшевський 
— невідомій, 23 серпня 1902 р. 
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розділі ми максимально охопили увесь мистецький спектр станкового 

львівського портрету в хронологічних рамках 1880-1939 рр. 

Задля того, аби найповніше розкрити особливості художньо-

стилістичної репрезентації особистості у львівському портреті, ми 

розглянули львівський портрет в контексті категорій «публічного» та 

«приватного» як форми призначення портрету, що впливала на його 

художню форму, як художньої семантики портрету, а також як простору, в 

якому він функціонував. Запропонований підхід допоміг розкрити 

особливості функціонування львівських портретів у різних сферах міського 

простору (громадські споруди та приватні помешкання, музейні експозиції та 

інтер’єри кав’ярень, преса), виконував різні мистецькі та культурні функції 

(пропаганда, міфологізація, суспільна критика, збереження пам’яті) та 

слугував різним — художнім, історичним та філософським — цілям. 

До видів публічного простору ми віднесли 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, інтимно-родинний –– в 

приватному.  

Художньо-стилістичні особливості портретів, а також їх техніко-

технічні характеристики прямо залежали від початкового призначення 

портрету та його ролі в тому чи іншому публічному просторі. Для більшості 

офіційних закладів та установ митці створювали портрети на замовлення. Ці 

портрети були покликані репрезентувати статус і суспільне значення 

портретованих осіб. Тут митці переважно дотримувались академічних 

канонів портретної репрезентації, що однаково виявлялось у польських, 

вірменських, єврейських та українських портретах.  
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Сатиричний портрет та портрет-шарж набув у Львові особливої 

популярності саме упродовж першої половини ХХ ст., внаслідок 

пожвавлення міжкультурних діалогів, а також внаслідок виникнення цілої 

нової міської інфраструктури, в якій різні соціальні, етнічні та культурні 

прошарки населення вперше опинились на такій близькій дистанції одна від 

одної. Героями львівських сатиричних портретів були представники міської 

влади, політики, військові командири, поети, актори і, звичайно, самі 

художники. Це був жанр, що репрезентував різні еліти Львова не в контексті 

самоствердження, а гострої критичної (сміхової) саморефлексії.  

Приватний простір ми розглянули як певний історико-культурний та 

мистецький феномен, який втілився у львівському портреті в двох основних 

формах. По-перше, ми проаналізували, в яких середовищах приватного життя 

функціонував львівський портрет: приватні замовлення; портрети, які 

художник писав для себе. По-друге, ми дослідили основні художньо-

символічні форми приватного простору в самих портретах: зображення 

інтер’єрів, атрибутів чи символів приватного простору. Переважно до цього 

підрозділу увійшли жіночі і сімейні портрети, а також портрети з приватних 

архівів митців. 

Проаналізувавши десятки портретів релігійних, політичних, 

військових, культурних та мистецьких еліт міста, а також порівнявши ці –– 

офіційно-репрезентативні –– портрети з численними сатиричними 

портретами, і долучивши до аналізу портрети родинного та інтимно-

приватного характеру, ми показали, що портрет у Львові виконував вкрай 

важливу культуротворчу функцію, наголошуючи на ролі ключових 

особистостей в публічному і приватному житті. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

АВТОПОРТРЕТ ТА ЙОГО АВТОР: ХУДОЖНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

3.1. Стилістична еволюція львівського автопортрету 

Автопортрет часто вирізняють як самостійний жанр мистецтва. В 

автопортреті художник стає об’єктом власного спостереження, самопізнання 

та авто-репрезентації [148]. Як продукт саморефлексії, автопортрет 

допомагає розкрити творчу особистість митця, його бачення себе та свого 

образу у мистецтві. 

Виокремлення автопортрету пов’язане також із тим, що історично 

автопортрет формувався у дещо відмінний спосіб, аніж інші різновиди 

портрету. Частіше за все художник виконував портрет на замовлення інших 

осіб, тоді як автопортрет був проявом його власної саморефлексії. З 

історичної точки зору, звернення художника до самого себе могло бути 

спровоковане зміною соціального статусу митця в суспільстві. Відколи 

митець перестав бути просто ремісником, виконавцем замовлень, і став 

важливою фігурою — його постать перетворилась на самостійний об’єкт. З 

практичної точки зору, художник завжди був доступною безкоштовною 

моделлю для себе самого.  

Розвиток автопортрету в європейському мистецтві пов’язаний із 

зростанням антропоцентричних і, згодом, секулярних ідей в 

ранньомодерному суспільстві. Саме тому автопортрет почав розвиватись 

саме в період Ренесансу, з його наголосом на антропоцентризмі античного 

кшталту. Щоправда, форма і роль автопортрету відтоді перебувала у стані 

постійних змін. До прикладу, на автопортретах доби Раннього Відродження 

художники здебільшого зображали себе в певному образі, надаючи одному із 

героїв фрески чи полотна свої портретні риси. Автопортрети Альбрехта 

Дюрера до сьогодні вважають еталонним зразком автопортретного 

малярства, яке не просто межує, але певною мірою долає межу між 

портретом та іконою [40, c. 118–172]. Впродовж наступних століть художні 
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форми маніфестації особистості художника в автопортреті змінюються і 

трансформуються, але потреба митців у цьому виді саморефлексії лише 

посилюється. Станом на ХІХ ст. автопортрет був невід’ємною частиною 

творчості абсолютної більшості європейських митців. Він виявився тією 

нішею, де митець міг залишатись самим собою, дозволяти собі більше, аніж в 

замовних роботах, виявляти свою особистість, експериментувати з ідеєю 

мистецтва.  

Серед загальної кількості львівських портретів першої половини ХХ ст. 

автопортрети складають одну з найбільш чисельних груп [94]. Деякі з митців 

зверталися до автопортрету раз чи двічі (Северин Обст, Софія Альбіновська), 

інші ж писали автопортрети впродовж усього творчого шляху (Олекса 

Новаківський, Антоні Стефанович). Збірки українських та польських музеїв 

посідають автопортрети відомих львівських портретистів першої половини 

ХХ ст., зокрема Івана Труша, Олекси Новаківського, Олени Кульчицької, 

Антоні Стефановича, Марії Дулемб’янки, Вільгельма Вахтеля.  

До автопортрету звертались не лише портретисти, але і художники, які 

здебільшого працювали у інших жанрах. Так, до автопортрету неодноразово 

звертались Одо Добровольський, відомий пейзажист-графік, або ж творець 

карпатських мотивів Северин Обст чи автор декоративних панно на казкові 

та міфологічні теми Каєтан Стефанович. Саме автопортрет дозволив 

залучити до цього дисертаційного дослідження якомога більшу кількість 

львівських митців, а серед них і таких, для кого портрет не був основним 

жанром у їх творчості.  

В автопортреті художник постає перед нами одночасно як автор і як 

модель. Автопортертна саморефлексія митця принципово змінює наше 

розуміння героя портрету, адже герой автопортрету усвідомлює себе як 

автора і як глядача. Це кардинально відрізняє автопортрет від усіх інших 

жанрів мистецтва. Автопортрет є важливим джерелом до розуміння, якими 

львівські митці бачили себе, який образ себе вони прагнули створити, як та з 
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якими художніми традиціями вони перебували у діалозі, працюючи над 

створенням автопортрету.  

Аналіз автопортретів можна здійснювати на основі декількох критеріїв. 

Перший критерій — стилістичний. Переважна більшість львівських митців 

здобувала художню освіту в тих самих академіях чи школах, під 

керівництвом тих самих педагогів. Також, більшість львівських митців не 

обмежувалась навчанням лише в одній академії, а відтак у своїй творчості 

поєднували традиції різних шкіл і творчі манери, запозичені від різних 

вчителів. Нашарування стилістичних рис часом ускладнює чітку 

диференціацію творів львівських митців за певним стилем. Тим паче, що 

стилістична манера митця могла змінюватись впродовж всього його творчого 

шляху, коли ранній та пізній періоди творчості відображали різні художні 

стилі.  

Як і в портреті загалом, в автопортретах львівських митців зламу ХІХ-

ХХ ст. спостерігаємо тяжіння до традиційного академічного канону. Риси 

академізму та історизму сильніше виявлялися серед того покоління 

львівських митців, які здобували художню освіту в академіях Відня та 

Кракова, де у 1870-х – 1890-х рр. все ще зберігалась відданість традиціям 

історизму в малярстві, а зокрема і в портреті.  

Серед цього покоління львівських митців частіше звертався до 

автопортрету Антоні Стефанович. Найраніший з відомих автопортретів 

художника був створений 1887 р. (іл. 3.1.1). Автопортрет належить до-

львівського періоду життя митця, адже 1887 р. Стефанович розпочав роботу 

на посаді викладача рисунку в дрогобицькій гімназії. На момент створення 

автопортрету художнику було 29 років.  

Образ витриманий у межах класичного академічного канону: 

тричетвертне погрудне зображення, світлотіньове рішення з акцентом на 

обличчі. Колористично, Антоні Стефанович також дотримався класичного 

канону. Полотно витримано у теплій сіро-блакитній і коричневій гаммі, з 

додаванням ахроматичної плями костюму і волосся. У порівнянні з 
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наступними автопортретами художника, цей автопортрет вирізняється як 

найбільш «романтичний». Ймовірно, що при створенні цього 

автопортретного образу юний Стефанович знаходився під впливом 

автопортрету іншого вірменського митця — Генрика Родаковського, 

пов’язаного зі львівським та краківським середовищем (іл. 3.1.2). При 

порівнянні двох автопортретів можемо побачити певну настроєву схожість 

образів, що досягається за рахунок м’якого бокового освітлення, стриманої 

колористики, виваженої тональної гамми. 

Цей підписний портрет Стефановича виринув на приватному 

колекціонерському ринку в Польщі 2015 р. і виявився суцільною 

несподіванкою. Він ніколи раніше не був опублікований чи згаданий в пресі, 

чи оприлюднений в якийсь інший спосіб. Швидше за все, автопортрет був 

частиною приватної родинної збірки художника, проте питання про те, коли 

та за яких обставин родина його втратила, залишається відкритим.16 Сучасне 

місцезнаходження портрету є невідомим. 

Серед пізніших автопортретів Антоні Стефановича — пастельний 

автопортрет у жовтому капелюсі 1908 р. (іл. 3.1.3). У тому ж році син Антоні 

Стефановича, Каєтан, написав власний автопортрет, парний до батькового 

(іл. 3.1.4). Про характер обох автопортретів як диптиху свідчить ідентичний 

розмір полотен, відносна композиційна дзеркальність зображення, художня 

манера (не дивлячись на те, що автопортрет Каєтана Стефановича виконаний 

у техніці олійного малярства). На відміну від автопортрету Антоні, 

автопортрет Каєтана виглядає більш студійно, навчально. На студійність 

автопортрету вказує також той факт, що художник написав його поверх 

іншого зображення, очевидно також портрету, живописна фактура якого 

видимо проступає у творі.  

На сьогодні відомі два автопортрети Каєтана Стефановича, обидва з 

яких належать збірці ЛНГМБВ. Окрім згаданого олійного портрету, Каєтан 
                                                
16 Щира подяка Кшиштофу Стефановичу, правнуку А. Стефановича, досліднику 
художньої спадщини Антоні і Каєтана, який надав відповідну інформацію. Приватне 
інтерв’ю 15 липня, 2015 у Кракові. 
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Стефанович створив автопортрет у техніці рисунку олівцем (іл. 3.1.5). 

Портрет не був притаманний творчості Каєтана настільки, наскільки він був 

притаманний творчості його батька Антоні. Датування тих нечисленних 

автопортретів, які є у доробку митця, переконливо свідчить, що Каєтан 

звертався до портретного жанру у ранній період своєї творчості, до 1911 р., а 

значить — перед поїздкою в Париж, повернувшись з якого митець 

кардинально змінив стилістику і тематику власних творів. Схожий за 

формально-стилістичним лінійним вирішенням до рисункового автопортрету 

Каєтана Стефановича є автопортрет Мар’яна Ольшевського, опублікований 

на авантитулі біографічної брошури про життя і творчість художника (іл. 

3.1.6) [138, c. 1].  

Окрім Антоні Стефановича, академічного канону в автопортретах 

дотримувався ще один львівський портретист вірменського походження, 

Олександр Августинович. Високопрофесійне володіння малярською 

технікою і академічними навиками Августинович здобув від Яна Матейка, 

під чиїм безпосереднім керівництвом він навчався у Краківській академії 

мистецтв. На автопортреті у майстерні (1899) митець постає перед нами 

майже у повний зріст (іл. 3.1.7). Його обличчя яскраво освітлене, що 

забезпечує світлотіньовий контраст, необхідний для розмежування першого і 

другого планів. Августинович досягнув виразності портретного образу 

завдяки тону і світлотіні. Колористика його автопортретів також тонально 

виважена, а отже ані колір, ані лінія не мають в них явної художньої 

домінанти.  

Северин Обст, митець, який найбільш часто з’являвся на львівських 

портретах різних митців у якості моделі, залишив серед своєї численної 

творчої спадщини лише один автопортрет (іл. 3.1.8) [93]. Художник виконав 

його у техніці пастелі та акварелі, манера виконання та колористика містять 

елементи імпресіонізму та неоромантизму. Попри імпресіоністичну техніку 

художнього штриха, в автопортреті бракує властивої імпресіонізму 

спонтанності, випадковості руху, жесту чи міміки. Художник послуговувався 
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імпресіоністичною технікою письма у створенні образу, але структурно 

оформив його, спираючись на романтичні стилістичні принципи. Митець 

використав характерний «завуальований» погляд, що немов би 

спрямовується на глядача, але водночас і кудись за межі полотна, немов би 

погляд «всередину себе». Романтичного настрою додав і блакитний бант на 

шиї художника — очевидно, ключовий атрибут митця. Адже з бантом на шиї 

Северина Обста на своїх портретах зображали і Олександр Августинович, і 

Володимир Блоцький, і Одо Добровольський.  

Обст прагнув додати образу романтичності не лише художньо-

стилістичними засобами, але і через використання літературної цитати. У 

правому верхньому куті автопортрету художник власноруч написав три 

строки з поезії Юліуша Словацького «Гімн на захід сонця над морем»: «Żem 

nie znał prawie rodzinnego domu. / żem był pielgrzym, co się w drodze trudzi / 

Przy blaskach gromu…». Звертання до цитати поета-романтика — ось те, що 

перетворює імпресіоністичний за стилістикою портрет — у портрет, 

романтичний за наповненням і образністю. 

Перехід від історизму до модернізму в портретах, а зокрема і в 

автопортретах львівських митців відбувся повільніше і стриманіше, аніж в 

творчості їх західноєвропейських колег. Тривка академічна портретна 

традиція була більш притаманна випускникам віденської академії мистецтв. 

Наступне покоління львів’ян, котрі здобували мистецькі навики у Мюнхені і 

Парижі, більш рішуче звертались до різних модерністських течій в портреті. 

Саме тому цей стилістичний перехід у львівському портреті не був явищем 

лінійним, хронологічно поступовим. Так, впродовж перших десятиліть ХХ 

ст. одночасно поставали академічні, імпресіоністичні і авангардні портрети. 

Саме тому навіть використання терміну «перехід» в стосунку до стилістики 

львівських портретів не зовсім коректне. Такі переходи відбувались, радше, в 

творчості окремих митців, якщо прослідкувати їх стилістичні трансформації  

від раннього і до пізнього періоду творчості. 



 

 

138 

Найбільш ілюстративними з точки зору еволюції стилю в творчості 

одного митця є автопортрети Олекси Новаківського. Найбільш ранній з 

відомих автопортретів Новаківський виконав у 1898 р. в межах академічного 

портретного канону (іл. 3.1.9). Художник зобразив себе погрудно, з обличчям 

у тричетвертному розвороті, на однотонному темному тлі. Більшість 

українських мистецтвознавців характеризують стилістику творів Олекси 

Новаківського як таку, що поєднала в собі постімпресіонізм та експресіонізм 

[25–26; 69–71]. Проте цей ранній автопортрет митця не відображає ані перше, 

ані друге. Цьому автопортрету не вистачає імпресіоністичної «легкості», 

більшої відкритості і чистоти кольорів, а також взаємопроникності тла і 

портретного зображення, характерних для імпресіоністичної манери. 

Вочевидь, на момент створення автопортрету художник ще тільки починав 

шукати свій власний стиль, і спроби цього пошуку були доволі непевні.  

Ранній автопортрет Новаківського постає як стилістичний виняток в 

доробку художника, тим не менш з’являється можливість порівняти та 

оцінити зміни в творчому почерку митця. Всі пізніші автопортрети митця 

демонструють нам вже певною мірою сформовану концепцію власного 

образу, того, як Олекса Новаківський бачив себе, та яким він хотів би себе 

презентувати.  

Окрім вищезгаданих елементів постімпресіонізму та експресіонізму, 

Новаківський безумовно звертався ще до одного стилю, популярного у 

тогочасній Європі та у Львові — стилю сецесії. Вигнутість ліній, округлість 

форм лінії чи мазка, характерна саме для сецесії, присутня в абсолютній 

більшості його автопортретів. Важливу роль в автопортретах митця 

відігравали мотиви етнічного, фольклорного декору (який, зокрема, 

застосовували колеги Новаківського у Краківській академії мистецтв, 

львів’яни Владислав Яроцький, Володимир Блоцький, Станіслав Дембіцький 

та багато ін.) [214]. Інколи фольклорний мотив виростав з декоративного 

елементу в тему портрету, як то в автопортреті Владислава Яроцького на тлі 

зимового татранського краєвиду (іл. 3.1.10). 
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Стилістична ознака, яка вирізняє Олексу Новаківського від більшості 

європейських імпресіоністів, постімпресіоністів те експресіоністів — 

використання відкритого білого кольору. Білий відігравав в його 

автопортретах важливу функцію — допомагав посилити звучання інших 

кольорів. За допомогою білого художник також наголошував на 

декоративності колористичних плям.  

Різнить автопортрети Новаківського з-поміж інших львівських 

автопортретів і ракурс обличчя та фігури на портреті. Новаківський завжди 

зображає себе у розвороті зі спини, немов би обертаючись до глядача. Він 

немов би зайнятий, він працює над своїми роботами. При цьому, погляд 

художника щоразу спрямовується на глядача. Цей прийом також дозволив 

автору створювати враження, що сам митець є співглядачем сцени, що 

представлена на картині — таким же, як і його глядач.  

Риси експресіонізму загострились у пізніх автопортретах митця. Один з 

останніх з них, «Автопортрет з квітами» (1933), виконаний широким рвучким 

мазком (іл. 3.1.11). Колористика автопортрету будується на перевазі білого і 

синього, з додаванням відтінків червоного та жовтого. Те, що гамму образу 

складають основні кольори спектрального кола, посилює відчуття 

контрастності і декоративності. Фігура художника, його обличчя, волосся, 

торс зливаються з довколишнім середовищем, з трансформованим у хаос 

кольорових площин тлом портрету і стилізованим зображенням квітів.  

Варто зазначити, що експресіонізм у творчості львівських митців до 

певної міри різнився від західноєвропейського та, зокрема, німецького 

експресіонізму. Новаківський запозичував певні стилістичні прийоми 

експресіонізму на рівні мазка і розподілу кольорових плям на площині. А 

отже те, що характеризуємо в творчості львівських митців як 

«експресіоністські» риси, є означенням, яке дотично характеру ліній (якщо 

це графічний твір) або мазків (якщо перед нами твір живописний), а також 

способу співставлення кольорових чи тональних плям.  
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Так само як і Олекса Новаківський, Фридерік Паутч під час створення 

автопортретів зберігав притаманні йому напруженість ліній і загострення 

світлотіньових рішень [162]. Новаківський і Паутч у львівському мистецтві 

найбільш яскраво репрезентують сецесію з сильним звучанням 

експресіоністичних елементів, втілених через характер ліній, плям та 

живописних площин [19; 82]. Для автопортретів Паутча було притаманним 

домінування півтонів з нюансуванням кольору. Такий підхід відбився і в 

графічному автопортреті (1907), який художник виконав на тонованому 

папері вуглем і білим олівцем. Зокрема, у цьому випадку Паутч використав 

занижений ракурс, також характерний для автопортретів Новаківського (іл. 

3.1.12). 

Особливе місце в творчості львівських митців займав парний 

автопортрет. На парному автопортреті Олекси Новаківського з дружиною, 

який відомий також під назвою «Втрачені надії» (1903-1908), художник 

знову звернувся до використання відкритого білого кольору: фон і сорочка 

жінки допомагають посилити лінію її жесту й пози, а також елементів декору 

в одязі (іл. 3.1.13). Митець прагнув надати парним автопортретам певної 

жанровості, що була притаманною імпресіоністам — немов би перед нами на 

полотні лише вихоплена мить з побутового буденного життя. В абсолютній 

більшості парних автопортретів погляд Новаківського завжди спрямований 

на глядача, тоді як дружина перебуває у «внутрішньому просторі». Вона є 

героєм картини, тоді як митець є наратором і глядачем. 

Непересічним художнім експериментом серед львівських портретів є 

«Автопортрет з родиною» Олександра Августиновича (іл. 3.1.14). 

Автопортрет виконаний бл. 1898 р. у формі триптиху. Цим художник 

інтерпретує ранньомодерну європейську традицію інкорпорації портрету в 

релігійне малярство, коли на іконостасах в центрі зображувалась Богоматір з 

дитям, а на бічних стулках — портрети світських осіб. Художник наслідує 

також зображальні характеристики іконописної традиції: занижений позем, 

декоративність і площинність фігур, золоте тло, використання однотонних 



 

 

141 

кольорових плям і геометрично декорованих елементів одягу. Митець 

підкреслив концептуальну близькість між своїм автопортретом та іконою, 

назвавши автопортрет «Візантійською студією». Повторюючи художню 

структуру іконостасу, Августинович зображає себе та дружину (Анну з роду 

Чемеринських) на бічних стулках, а в центрі — няньку в українському строї з 

дітьми художника на руках. В поєднанні релігійного та етнічного 

автопортрет Августиновича наближається до портретів Олекси 

Новаківського та до гуцульських ікон Казимира Сіхульського.  

Як зауважив Юрій Бірюльов, автопортрет-триптих Августинович 

зобразив у тлі свого іншого портрету: художника Северина Обста (іл. 2.1.69). 

Це дозволяє припустити, що Северин Обст, який впродовж останніх років 

життя мешкав в притулку для збіднілих митців фундації Роберта Домса, міг 

орендувати майстерню Олександра Августиновича для власних потреб. Саме 

там, за роботою, Августинович очевидно і портретував художника. Слідуючи 

цій гіпотезі, дівчинка, зображена поруч із Обстом на портреті, може бути 

однією з дочок Олександра Августиновича (для порівняння див. портрет 

дочок Августиновича, фігура зліва, іл. 2.2.20). 

Цікавий подвійний автопортрет створив у 1893 р. Станіслав 

Дембіцький, який зобразив себе разом із своїм колегою, художником 

Дамазієм Котовським (іл. 3.1.15). Цей автопортрет нетиповий: художник 

виконав його у стилі жанрової картини. Обидві фігури зображені у повний 

зріст, за розмовою, в інтер’єрі художньої майстерні. Митців оточують 

мольберт, палітра, глек із пензлями. Позаду Дембіцького, на стіні, бачимо 

твори східного, японського мистецтва — відгомін сецесійної моди на 

орієнталізм.  

На пізнішому автопортреті 1919 р. Станіслав Дембіцький ще раз 

повернувся до мотиву поєднання «живого» та «неживого» образу людини, а 

також поєднавши атрибути філософії та релігії. Дембіцький зобразив себе в 

інтер’єрі не художньої, а ремісничої майстерні (можливо, навчальної 

майстерні у Краківській академії мистецтв), серед різних побутових 
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предметів (іл. 3.1.16). Позаду художника бачимо скульптурне погруддя 

Платона. За розміром скульптура є більшою за обличчя портретованого, що 

спонукає глядача до співаналізу двох облич, їхнього умовного порівняння. 

Перевага обличчя Дембіцького над скульптурним досягнута лише за рахунок 

світлотіньового рішення: сильні контрасти власних тіней на обличчі 

художника витягують зображення на перший план. На третьому плані — 

стіна з розп’яттям та іншими предметами, що висять на цвяшках, проте вони 

прописані умовно, що значно ускладнює їх ідентифікацію.  

 

3.2. Іконографічні моделі автопортретів, атрибути і символи 

В створенні автопортретів львівські митці дотримувались певних 

іконографічних моделей автопортретного зображення, що сформувались у 

європейському мистецтві. Ці моделі полягали в зображенні певних 

мистецьких 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).  

Автопортрет перед мольбертом та автопортрет з пензлями і палітрою 

був найбільш популярною іконографічною моделлю, до якої в автопортретах 

звертались львівські митці. В такий спосіб митці зображали себе в процесі 

творення, в своєму безпосередньому образі і призначенні — і декларували 

свою професію як невід’ємну частину себе. Щодо львівських митців першої 

половини ХХ ст. — з пензлями, палітрами і мольбертами зображали себе 

Олекса Новаківський, Марія Дулемб’янка, Ірена Серда, Одо Добровольський, 

Ян Стика, Станіслав Матцке, Олександр Августинович, Альфред Абердам.  

Львівських художник Мечислав Рейзнер, котрий працював у різних 

жанрах, залишив по собі автопортрет перед мольбертом (іл. 3.2.1). 

Автопортрет Рейзнера (1890 р.) виник раніше сецесійних автопортретів 

Казимира Сіхульського, Одо Добровольського та Станіслава Виспянського. 
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Художник також активно працював у стилі сецесії, в автопортреті, навпаки, 

дотримався більш класичного принципу зображення. В «Автопортреті перед 

мольбертом» Рейзнер вдався до реалістичного тривимірного зображення, 

уникнув декоративних елементів чи використання чистих, відкритих 

кольорів.  

Більшість автопортретів з мольбертом виконані у такий спосіб, що ми 

не бачимо полотна, над яким працює митець (наприклад, автопортрети 

Антоні Стефановича чи Яна Стики). Натомість, Рейзнер розвертає до глядача 

ще порожнє полотно, і пише свій портрет, використовуючи це порожнє 

полотно як тло. Таким чином, глядач немовби бачить портрет в портреті, 

адже фігура митця композиційно та пропорційно вписана в чотирикутник 

полотна на мольберті. Порожнє, чисте тло митець підкреслює складним 

рисунком силуету, застосувавши характерний для сецесії принцип поєднання 

заповненого та порожнього простору. 

За творчою роботою у майстерні зобразив себе і Мартін Кітц (іл. 3.2.2). 

Цей автопортрет — єдине з відомих зображень художника, велику частину 

творчої спадщини якого було втрачено або знищено в період Голокосту. 

Стилістично в автопортреті Кітц наслідував принципи імпресіонізму, 

характерні для інших його творів. Цікавий атрибут портрету — чорний 

капелюх — можна прочитати як своєрідну ремінісценцію традиційного 

єврейського вбрання. Мартін Кітц належав до інтегрованих у світське міське 

середовище єврейських кіл, і все ж, згідно єврейської традиції чи за 

співпадінням — на єдиному з вцілілих автопортретів бачимо митця з 

традиційно покритою головою. 

Станіслав Качор-Батовський також використав мотив мольберту, 

пензлів та палітри на своєму автопортреті (іл. 3.2.3). Тлом автопортрету 

художник зобразив батально-міфологічну сцену з алегорією війни. За 

рахунок тонального наближення першого плану (постать художника) і тла 

(батальна сцена на полотні та візійні фігури відвідувачів майстерні) планів, 

постать митця немов би стала частиною історичної сцени, перетворюючи 
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художника з хронікера історичних подій на їх безпосереднього учасника. 

Подібний перехід героїв з картини в реальність художника на портреті 

спостерігаємо на «Автопортреті з музами» Генрика Лянґермана (іл. 3.2.4) — 

мистецькій інтерпретації картини польського символіста Яцека 

Мальчевського «Меланхолія» (іл. 3.2.5).  

На тлі символічно-алегоричної сцени війни зобразив себе і художник 

Михайло Кміт в автопортреті 1943 р. (іл. 3.2.6) На відміну від автопортрету 

Качор-Батовського чи алюзій Лянґермана на роботи Мальчевського, Кміт 

буквально «розмежував» образ художника (власний) від експресивної, 

драматичної сцени у тлі портрету – бачимо, що позаду художника простір 

перетинають лінії колючого дроту. Вирізняється також і образ самого митця: 

його по-військовому струнка постать, спокійне обличчя і впевнений, 

незворушний погляд додають образу холоду, стійкості в умовах воєнної 

трагедії.  

У львівських автопортретах неодмінно популярними були «атрибути 

вулиці», «атрибути міста»: капелюх, тростина, парасолька. Наприклад, ці 

елементи з’являються в автопортретах Модеста Сосенка (іл. 3.2.7), 

Вільгельма Вахтеля (іл. 4.2.10), Івана Труша (іл. 3.2.8). Бачимо ці мотиви і на 

автопортретах львівських мисткинь. Марґіт Сельська зображає себе в 

капелюшку та пальто з хутряним коміром та манжетами (іл. 3.2.9). Обличчя 

художниці, зображене у тричетвертному ракурсі, контрастом світлотіні 

немов би «розподілене навпіл»: одна його частина яскраво освітлена, у той 

час як інша зливається з тлом портрету у суцільну темну пляму. Так Сельська 

витворює «образ незнайомки», чиє обличчя напівприховане, а тому важко 

упізнаване. 

Безпосереднє середовище центрального образу, внутрішній простір 

автопортрету відігравав важливу роль у формуванні образу митця. Квітковий 

та рослинний орнаментальні мотиви, характерні для візуального ряду 

модерну, набували в портретах специфічних семантичних значень. Мотив 

квітки безумовно привносить в портрет елемент ліричності та естетизму —
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квітка створює в портреті атмосферу поетичності, мріяння, спокою та 

гармонії [15, c. 376]. Так, на одному з вірогідних автопортретів Анєлі Пайонк 

(1898), відомому ще під назвою «Мріяння» (sic!) художниця зобразила себе з 

листком папороті — символом особистого щастя та кохання в слов’янському 

фольклорі та літературі (іл. 3.2.10).  

Звертання до квіткового мотиву та інтерпретація рослинної пластики 

присутня на двох ранніх автопортретах головного львівського портретиста 

сецесії Казимира Сіхульського 1904 р. та 1909 р. На рисунковому 

автопортреті з колекції Нафтули Тепфера, декоративну функцію виконує 

сама лінія силуету в портреті: її виконано як стилізацію рослинного мотиву 

(іл. 2.1.75). Внутрішня напруженість силуетних ліній резонує з замкнутістю 

образу на портреті. Квітковий мотив, який з’являється на пізнішому 

автопортреті, суттєво змінює настрій портретного образу (іл. 3.2.11) [15, c. 

376–377]. Формально близьким до автопортрету Сіхульського є автопортрет 

1905 р. Яна Буляса (іл. 3.2.12). Художник так само використовує 

стилізований рослинний мотив як тло автопортрету. На відміну від 

підкреслено-естетизованого, над-легкого в рисунку рослинного мотиву у 

Сіхульського, Буляс суцільно заповнює тло розлогим п’ятикутним листям і 

товстими прямими стеблами схожих на папороть чи кактус стилізованих 

рослин. Обличчя художника сповнене виразу тривоги і драми, відчуття якої 

посилене контрастом яскравого світла та агресивно-гострих флористичних 

контурів. 

Концепція автопортрету як нарцистичного образу, запропонована у 

добу модерн, була ще одним способом трактування символу квітки [15, c. 

376]. Елементи нарцисизму у поєднанні з мотивом квітки бачимо в 

рисунковому «Автопортреті з квіткою» Олекси Новаківського (іл. 3.2.13). 

Мотив зображання людини з квіткою в портреті був популярним у 

західноєвропейському мистецтві XV-XVI ст. Так, зокрема, з квіткою себе 

зобразив Альбрехт Дюрер на автопортреті 1493 р. (Лувр, Франція). 
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Окрему важливу роль у львівських автопортретах відігравав мотив 

дзеркала. Дзеркало є одним з найбільш семіотично складних, багатозначних 

символів в мистецтві та культурі. Феномен дзеркала розкривається у трьох 

проекціях: дзеркало-предмет, ідея дзеркальності та образ дзеркала [81, c. 3]. 

Образ дзеркала, як безпосереднього атрибуту самопізнання, особливо 

актуальний для автопортрету, адже при створенні автопортрету художник 

так чи інакше послуговується дзеркалом. І все ж, дзеркало виконує не лише 

практичну функцію. Мотив дзеркала, який з’являється на портретах та 

автопортретах кінця ХХ ст. — першої половини ХХст. наділений різними, 

часто амбівалентними, символічними значеннями з чітким філософсько-

інтелектуальним підтекстом. 

Дзеркало є одним з основних символів та атрибутів в іконографії 

сюжету «Дівчина та смерть», що був особливо розповсюджений в період 

Відродження. Так, на картині Ганса Бальдунга Гріна дівчина роздивляється 

своє обличчя у дзеркало, насолоджуючись відображенням, тоді як 

персоніфікована смерть простягає над її головою клепсидру — символ часу, 

плинності і земної марноти (іл. 3.2.14). Дзеркало, як художнє втілення 

античного міфу про Нарциса, перетворилось на символ марноти людського 

егоїзму та самозакоханості. Проте, пов’язана із дзеркалом містичність не 

переставала вабити художників, особливо тих, хто звертався до жіночих 

образів. Так, на картинах Тиціана (іл. 3.2.15), Рубенса (іл. 3.2.16) та Веласкеса 

(іл. 3.2.17) дзеркало зображалось як невід’ємний атрибут богині Венери. 

З’являється дзеркало і в роботах митців ХІХ та ХХ ст., які широко 

експлуатують увесь спектр семантичних значень цього предмету-символу. 

Зокрема, ілюстрацією до третього номеру за 1898 р. ключового для 

віденського fin-de-siècle часопису «Ver Sacrum» був рисунок Густава Клімта 

«Nuda Veritas», де основним композиційним та символічним елементом було 

дзеркало, направлене на глядача [199, c. 217]. 

Використовували мотив дзеркала в своїй творчості також польські 

(Альфонс Карпінський) та українські (Зінаїда Серебрякова) художники доби 



 

 

147 

символізму та модерну [48, 141-145]. Як елемент внутрішнього простору 

полотна  зустрічаємо дзеркало на вже згаданому «Портреті Сабіни 

Стефанович» Каєтана Стефановича (іл. 2.2.25). Принцип дзеркального 

зображення також використав Броніслав Ольшевський в портреті свого брата 

і митця Мар’яна Ольшевського 1912. Це подвійний портрет (іл. 3.2.18), у 

якому Марян Ольшевський зображений на тлі скульптурного погруддя 

(можливо, це погруддя Казимира Твардовського, засновника львівської 

філософської школи, під керівництвом якого Марян Ольшевський писав 

свою докторську працю з філософії мистецтва). І все ж, на більшості 

портретів дзеркало виникає як певний, наділений смислами і значеннями, 

матеріальний предмет. Львівські митці, які звертались до мотиву дзеркала, 

трансформували дзеркало-предмет в дзеркальність як принцип побудови 

портретного образу.  

У сецесійному за стилем «Автопортреті з трубкою» 1915 р. Володимир 

Блоцький зображає себе у дзеркальному відображенні (іл. 3.2.19). Про те, що 

ми бачимо лиш відображення у дзеркалі, свідчить зумисно «обітнутий» 

округлою рамою дзеркала нижній край портрету. Через призму дзеркала 

перед нами відкривається інтер’єр кімнати з умовно-орнаментованими 

килимами на стінах і червоними китайськими ліхтариками. Увесь простір 

кімнати підпорядковується ритму пластичних звивистих ліній. Колористика 

портрету, розбудована на основі червоно-коричневих відтінків з м’яким 

вкрапленням зеленого, неймовірно притягує, ба більше — вона немов втягує 

глядача в простір картини, як дзеркало Нарциса. Цей прийом дозволив 

Блоцькому трансформувати відчуття реальності в портреті, адже те, що 

бачить глядач є не реальністю, але тільки відображенням реальності у 

дзеркалі, в яке дивиться глядач. Спрямовує туди свій погляд і сам митець — 

проте Блоцький дивиться не на глядача, але на себе.  

Як модерністський символ та алегорія світу задзеркалля, дзеркало, що в 

літературі та міфології трансформуються також в метафору потойбічного 

світу, є засобом вибудовування дистанції між глядачем та відображеною у 
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дзеркалі реальністю. Так, Єжи Яніш в «Автопортреті з дзеркалом» (1939 р.) 

перетворив дзеркало на основний елемент картини (іл. 3.2.20). Перехрещення 

кольорових площин довкола дзеркала немов би переходить усередину власне 

дзеркального простору. У дзеркалі інтер’єр (ширма позаду митця) та 

екстер’єр (хмара над ширмою) стають частинами єдиного простору. 

Відображення самого митця є наче другорядним, немов уся його постать є 

лише одним із предметів дзеркального відображення, тоді як метафора 

мистецтва — відображення в дзеркалі — має для митця важливіше значення. 

З-поміж львівських портретів з мотивом дзеркала вирізняється 

автопортрет Марґіт Сельської 1933 р. (іл. 3.2.21). Художниця дивиться у 

дзеркало, якого ми не бачимо не тому лише, що воно знаходиться перед нею 

— але тому що ми дивимось на художницю з дзеркала. Дзеркало в 

автопортреті Сельської і є глядачем, а глядач перетворюється на дзеркало, у 

яке дивиться Сельська. Художниця підкреслює дуальність простору, 

композиційно обрізавши своє обличчя і сховавши половину обличчя за 

рамою картини. Дещо гротескно стилізовані риси її обличчя та чіткий 

рисунок ліній губ, який вона демонстративно посилює на портреті губною 

помадою — як і сам акт нанесення гриму — посилює настрій театральності і 

кабаретності образу. Гра з обличчям, навмисне приховування обличчя в 

автопортреті Сельської відображає одну з основних тенденцій в портретах 

доби авангарду. 

В добу модернізму обличчя, як квінтесенція портретного образу 

людини, було об’єктом основних мистецьких експериментів. Художники 

вивчають власне обличчя через колір (автопортрет Леопольда Левицького, іл. 

3.2.22), лінію і форму (автопортрети Отто Гана, Альфреда Абердама, Марека 

Влодарського). Увага митців-модерністів до стилістично-образних 

трансформацій у зображенні людського обличчя пов’язана з головним 

методологічним питанням в царині портрету: де знаходиться межа 

мистецької інтерпретації обличчя, долаючи яку портрет перестає бути 

портретом у значенні художнього відображення конкретної особистості. В 
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контексті цих мистецьких та філософських дискурсів поставали 

автопортретні експерименти львівських митців 1920-х — 1930-х рр.  

Автор десятків замовних портретів Іван Труш звертався до 

автопортрету нечасто. Найбільш відомий його автопортрет, датований 1930-

ми рр., зберігається в музеї Івана Труша у Львові (іл. 3.2.23). Цей портрет 

репрезентує лише обличчя художника без торсу, в анфасному розвороті. 

Автопортрет, вкрай нетиповий для портретної манери митця, цікавий з 

декількох мистецьких аспектів. Заслуговує особливої уваги і манера 

виконання та характер образу на портреті.  

У порожньому просторі полотна ми бачимо тільки обличчя, тільки 

голову, позбавлену опори шиї та корпусу тіла. Натомість композиційно 

голова наче «не вміщується» в простір картини, вона виходить за межі 

полотна. Композиція автопортрету розмикається вгору, обличчя художника 

наче витає в тривожному, рухомому, живому просторі. Анфасно зображене 

обличчя, позбавлене фізичної опори, ширяє в просторі, не спирається на 

плечовий пояс. Таке позбавлене гравітації обличчя і погляд, спрямований на 

глядача, наближує автопортрет Труша до іконографії образу «Спаса 

нерукотворного» за каноном візантійської іконописної традиції [43]. Ця 

іконографічна паралель радше не була лише формальним експериментом, 

адже митці-модерністи широко експлуатували іконографічні канони та 

стилістичні принципи попередніх епох, особливо Середньовіччя [94]. 

Пригадуються в цьому контексті і слова Павла Флоренського про те, що 

«будь-який фасовий портрет композиційно відноситься до розряду ікон, а 

отже, в задумі художника повинна бути присутня ідеалізація зображуваного, 

наближення його образу до образу самого Бога» [108].  

Член львівських мистецьких груп «Артес» і «Бунт», автор декорацій 

для експериментальних львівських театрів, а від 1934 р. — директор музею 

єврейської громади Львова, художник Людвік Ліллє у 1920 р. створив свій 

автопортрет, відомий як «Автопортрет з намиленою бородою» (іл. 3.2.24) 

[30]. Спрощення форм і поєднання яскравих відкритих кольорів були 
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характерними рисами для його творчого почерку. Намилена борода — 

штучний, несправжній об’єкт — приховує справжнє обличчя художника. 

Вона функціонує як своєрідна театральна маска, чужий образ, який митець 

приміряє на себе, елемент його модерністської гри з власним обличчям в 

портреті.  

Окрім автопортретів Сельської, Труша і Ліллє, експерименти з 

«деперсоналізації» портрету втілились в образах Єжи Яніша, Отто Гана та 

Йонаша Штренга (Марека Влодарського) [95]. В «Автопортреті в кріслі» 

(1930-1931) Яніш зобразив площинну, силуетно-окреслену антропоморфну 

фігуру, частина силуету якої заповнена напівабстрактними фігурами (іл. 

3.2.26). Нашарування стилізованих матеріальних об’єктів, крізь які проглядає 

велике людське око — стилізований під сюрреалізм автопортрет Отто Гана 

(1931) — в якому митець намагається довести — або спростувати? — що око 

володіє достатньою семантичною потужністю, аби перетворити набір 

випадкових неживих об’єктів на певний праобраз людського обличчя (іл. 

3.2.26). 

Квінтесенцією образно-формальних пошуків у портретах львівського 

авангарду є «Людина у масці» 1933 р. авторства Генрика Штренґа (іл. 3.2.27). 

З точки зору канонічного портрету як образу конкретної людини з художнім 

відтворенням характерних, притаманних тільки їй портретних рис, образ 

Штренга можна назвати «портретом без обличчя». Штренг зобразив (себе?) у 

профіль так, що видно лише шию, потилицю і вухо, тоді як усе обличчя 

закрите гротескною маскою, яку портретований знімає або одягає. На кшталт 

вуалі на портреті «Весна» Войцеховського, маска приховує обличчя людини, 

а та частина обличчя, яка залишається для огляду, традиційно ніколи не 

уявлялась як така, що може репрезентувати особистість на портреті. 

Профільне зображення маски зі спотвореною мімікою, гіперболізованим 

носом та зубом, що стирчить — виступає як своєрідна пародія на саму 

іконографію профільних портретів, які за мистецьким каноном повинні 

відображати мужність та вольовий характер портретованого. Це маска 
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комедії, маска, що сміється — проте зберігає справжній вираз обличчя у 

таємниці. Світла тональна пляма голови під маскою в нижній частині 

портрету немов би «розпливається»: відсутня лінія підборіддя і шиї, ми не 

бачимо, де саме закінчується справжнє обличчя людини на портреті — 

немовби під маскою воно втрачає свою справжню форму і перестає бути 

обличчям.  

Створюючи портрети, львівські митці перебували в творчому та 

філософському діалозі не лише зі своїми сучасниками, а також з митцями 

попередніх епох. Художні цитації різного характеру ми можемо зустріти на 

більшості львівських портретів першої половини ХХ ст. До прямих цитацій 

можемо віднести такі, що наслідують першоджерело композиційно, 

колористично, за концепцією та стилістикою, тоді як непрямі або часткові 

цитації використовують лише якийсь із елементів першоджерела. За типом 

цитації можна розділити на: іконографічні — портрет Сильвестра 

Сембратовича авторства Августиновича; образні — «Автопортрет з черепом» 

Добровольського; або цитації, що поєднують в собі іконографічні та образні 

запозичення — портрет дружини Блоцького «Залицяння». Усі ці цитації 

можна також розподілити за тематичною складовою на біблійні (Стефан 

Пікор, «Святий Георгій»), міфологічні (Володимир Блоцький, «Пестощі»), 

літературні (Стефан Пікор, «Арміда і Рінальдо»), філософські (Вільгельм 

Вахтель, «Автопортрет з годинником») та історичні (Олекса Новаківський, 

«Портрет сина в образі князя»). 

Однією з прямих цитацій у львівському портреті першої половини ХХ 

ст., в якій присутнє наслідування за образом та іконографією, є ранній 

автопортрет Станіслава Дембіцького «А-ля Ґроттґер» (іл. 3.2.28). Вибір 

першоджерела доволі символічний (іл. 3.2.29). Артур Ґроттґер був однією з 

найбільш яскравих фігур у польському малярстві ХІХ ст. Вин був митцем, 

чия життєва історія міцно пов’язана зі Львовом: тут він народився, провів 

юність, тут був похований. Творчість Ґроттґера, автора романтично-

символічних циклів «Полонія», «Литва» та «Війна», була уособленням 
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романтичних ідей польського націоналізму, а творчий та життєвий шлях 

митця був своєрідним втіленням романтичної світоглядної концепції [116; 

127; 145; 166]. 

Дембіцький, зображаючи себе в образі Ґроттґера, немов би приміряв на 

себе роль романтичного героя, який був одним із ключових фігур 

національно-спрямованого польського мистецтва ХІХ ст. Втім, у творчості 

Дембіцького ми майже не знайдемо жанрових історичних картин. Одним з 

найбільш улюблених та частих мотивів у творчості Дембіцького було 

зображення жителів провінційних містечок Східної Галичини, зокрема 

Карпатського регіону. Велику увагу Дембіцький приділяв портретуванню та 

змальовуванню галицьких євреїв, їх побуту та особливостей життя. Подібно 

до того, як Ґроттґер, художник польського романтизму середини ХІХ ст., 

численно портретував українських селян Галичини, польський художник 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Станіслав Дембіцький портретував євреїв. У цей 

спосіб обидва митці, які репрезентували польське мистецтво, інтегрували у 

нього українців та євреїв, з якими польський народ жив на спільній території 

впродовж століть. 

Ігровий момент «перевтілення» більш притаманний львівським 

портретам 1920-х, а особливо - 1930-х рр.  Яскравим прикладом таких 

художніх експериментів є алегоричні автопортрети маловідомого сьогодні 

львівського митця міжвоєнного періоду Стефана Пікора: «Св. Георгій» (1926 

р., іл. 3.2.30) та «Арміда і Рінальдо» (1933 р., іл. 3.2.31). На першому з двох 

автопортретів Пікор зображає себе в одному з найбільш популярних образів 

східно-слов’янського та, зокрема, українського іконопису – святого Георгія 

(Юрія) змієборця. Героїчний образ воїна Пікор також продовжує розвивати в 

літературних рефлексіях, створюючи алегоричний подвійний автопортрет з 

дружиною «Арміда і Рінальдо» на сюжет п’єси італійського поета XVI ст. 

Торквато Тассо.   

Принцип цитації та «модерністської гри» складає основу 

«Автопортрету із совою» Зиґмунта Менкеса, що представляє собою пряму 
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репліку картини Франса Гальса, відомої під назвою «Відьма з Гарлему» (іл. 

3.2.32, 3.2.33). Менкес намагався повністю зберегти композицію і сюжет, 

посилюючи первинний експресіонізм образу, додаючи до червоно-

коричневих кольорів, присутніх в оригінальній роботі, контрастні сині.  

Невід’ємною частиною львівського автопортрету є автопортрети 

львівських жінок-художниць. У першій половині ХХ ст. у середовищі 

мистецького Львова зберігалася відчутна ґендерна диспропорція в 

художньому середовищі. Жінок-художниць було набагато менше, ніж 

чоловіків. Серед незначної кількості львівських художниць ще менше було 

таких, що займались портретом. Не зважаючи на це, каталог виставки творів 

художниць 1917 р. з товариства жінок-мисткинь свідчить, що з 33-х 

художниць, зазначених в каталозі, 22 були львів’янками. Серед творів цих 

художниць тільки на одній цій виставці було представлено, зокрема, 19 

портретів у різних художніх техніках і матеріалах [229]. 

Незважаючи на те, що вони були у меншості, львівські художниці-

жінки були відомі своєю творчістю і в культурно-мистецькому житті міста 

займали не менш вагоме місце, аніж чоловіки. Вони також здобували 

художню освіту у кращих школах Кракова, Відня, Мюнхена і Парижа, 

експонували свої доробки у Львові та інших містах, входили до складу 

художніх товариств і творчих груп, їхні праці публікувались у часописах. 

Художниці Львова працювали в різних техніках, займались живописом 

(Марія Дулемб’янка), графікою (Ванда Коженьовська), скульптурою (Люна 

Дрекслер) та архітектурним дизайном (Камілла Мізес).  

Львівська художниця австрійського походження Софія Альбіновська 

була організатором та головою жіночого об’єднання «Союз львівських 

мисткинь», а також заступником голови Товариства приятелів мистецтва у 

Львові [228]. Вона також займала професорську посаду у Львівській 

політехніці. Свій імпресіоністичний «Автопортрет у жовтій шалі» (1913) 

Альбіновська подарувала Львівській галереї (іл. 3.2.34). Образ відповідає  

імпресіоністичній художній концепції не лише завдяки м’якому 
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«мерехтливому» мазку, але за характером: Альбіновська витворює свій образ 

на основі імпресіоністичного колористичного враження. Жовта шаль 

виступає тут головним елементом, довкола якого художниця будує 

портретний образ. 

Для мисткинь першої половини ХХ ст. портрет загалом та автопортрет 

зокрема виконували специфічну і вкрай важливу функцію. Адже для жінок 

професія художника була також простором гендерних змагань з 

художниками-чоловіками. Жіночі автопортрети поставали як маніфести, за 

допомогою яких жінки-мисткині утверджували себе в мистецтві і соціумі. 

Хоча характер, методи і засоби втілень цих «маніфестів» міг суттєво 

різнитись. 

Марія Дулемб’янка належала до числа тих львівських митців, які 

формували свою творчу манеру, спираючись на традиції віденської школи. В 

портретній творчості Дулемб’янка дотримувалась академічного канону, 

проте у деяких її портретах відчутний вплив імпресіонізму.17 Для 

автопортретів художниці характерний малий формат та максимальна 

«аскетичність» зображення: автопортрети стримані колористично, тяжіючи 

до монохромності, нічого не відволікає глядача від центрального 

портретного образу ані колористично, ані тонально, ані композиційно. У 

стилістичному вирішенні своїх автопортретів Дулемб’янка наслідує 

принципи творів старих майстрів, зокрема, створені нею образи дуже 

співзвучні автопортретам Рембрандта — з поглинаючою темрявою фону і 

тонким нюансуванням світлотіні обличчя. Марія Дулемб’янка наслідує 

стилістику через техніко-технологічне вирішення: так, в автопортреті з 

палітрою мисткиня досягає ефекту розмитості і глибини, використовуючи 

лесування (іл. 3.2.35). В «Автопортреті зі скрипкою», натомість, художниця 

через видовжений розмашистий мазок слідує стилістиці романтичного 

портрету. (іл. 3.2.36). «Автопортрет в пенсне» демонструє експерименти 

                                                
17 ”Портрет жінки в зеленому ”, ”Портрет дівчинки ”, ”Портрет М. Конопніцької”. 
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Марії Дулемб’янки з імпресіонізмом: мисткиня пише цей образ більш вільно, 

пастозно, використовує більш дзвінкий і відкритий колір (іл. 3.2.37).  

Активно у жанрі портрету працювала і Олена Кульчицька. Серед 

великої творчої спадщини Кульчицької чимало автопортретів. Цінним 

надбанням є те, що збереглись як живописні, так і графічні автопортрети 

мисткині. Прикметно, що першими вчителями Кульчицької були львівські 

митці Антоні Стефанович та Станіслав Качор-Батовський. Можливо, саме 

завдяки портретам Стефановича художниця особливу увагу звертала на 

портрети членів своєї сім'ї [37, 15-16]. 

Один з найбільш відомих своїх автопортретів Кульчицька створила 

1917 р. (іл. 3.2.38). Портрет виконаний на незагрунтованій основі (картон), 

охристий колір якої виступає фоном до портретного зображення. У цьому 

автопортреті мисткині відчутні впливи стилістики неовізантизму, 

пов’язаному в українському мистецтві зі школою Михайла Бойчука [52]. 

Зокрема, Кульчицька застосувала, характерне для бойчукістів, спрощення 

об’ємно-просторової форми (обличчя). Колористика портрету, розбудована 

на поєднанні охри і білил, нагадує колористику фресок, техніку яких 

бойчукісти активно практикували. Певна студійність цього портрету, 

досягнута через поєднання прописаних і не прописаних деталей, виявила 

вміння художниці схоплювати портретний образ мінімальними засобами, 

майже одразу.  

Як і Олена Кульчицька, львівська художниця Люна Амалія Дрекслер, 

сестра львівського архітектора Ігнаци Дрекслера, відомого нам за портретом 

авторства Ванди Коженьовської (іл. 3.2.39), починала свої мистецькі студії у 

Львові. Тут її вчителями були Качор-Батовський та Братковський. Згодом 

мисткиня продовжила художні студії в майстерні паризького скульптора 

Антуана Бурделя. Завдяки захопленню скульптурою мисткиня створила 

чималу кількість об’ємно-просторових портретів своїх сучасників, зокрема, 

скульптурні портрети Бокановського, Конопніцької і Теодоровича [123, с. 
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190–195, 209, 211, 258, 261, 266; 178, с. 200, 201, 237, 263, 388, 391, 402, 404; 

227].  

Що стосується автопортретів мисткині, то найбільш відомим її 

автопортретом є «Автопортрет у святині» 1923 р. (іл. 3.2.40). Він стилістично 

виконаний на межі ар-нуво та символізму. Дрекслер зобразила себе 

одягнутою в характерне орієнтальне вбрання, в інтер’єрі «синкретичного» 

храму, в кому поєднались елементи буддизму та християнства. Між її долонь 

зображений хрест, над яким — прозорий коштовний камінь. На хресті дві 

латинські літери «РM». Літери також зображені по периметру округлого 

каменю. Якщо читати ці літери у напрямку справа-наліво, то прочитаємо: 

«SSREDNJC». Очевидно, що ці літери є сталою абревіатурою і приховують 

конкретне значення. Можемо припустити, що літери «DNJC» 

розшифровуються як «Dominus Nostri Jesus Cristus». В автопортреті 

спостерігаємо незвичне поєднання християнської та буддистської тематики. 

Очевидно, задля кращого розуміння символів, котрі зобразила мисткиня, 

необхідно залучити до аналізу філософські засади теософії — релігійно-

філософського вчення, ідейним натхненником якого був Рудольф Штайнер 

(1861-1925). Зі Штайнером художниця познайомилась під час своїх студій у 

Європі, і згодом, вже після повернення до Львова і упродовж свого життя 

вважала себе його ученицею та послідовницею. 

1891 р., після навчання у Мюнхені і Парижі, повернулась до Львова 

художниця Анєля Пайонк. Вже за п’ять років вона відкрила у Львові власну 

майстерню. У своїй творчості Пайонк постійно зверталась до портрету. З 

тогочасної львівської та краківської періодики дізнаємось, що Пайонк 

експонувала свої портрети на вітчизняних та закордонних виставках і 

отримувала схвальну критику. Одним із найважливіших творів у 

мистецькому доробку художниці став її автопортрет 1892 р. (іл. 3.2.41). Як 

відзначив у своїй статті Бартош Якубовський, цей автопортрет Пайонк 

поєднував у собі реалістичну репрезентацію, імпресіоністичні прийоми у 

вирішенні кольору і світлотіні, а також модерністський підхід до трактування 
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образу «вільної, визволеної жінки» або ж «femme fatale». Автопортрет був у 

приватній власності сестри Пайонк і був знищений 1944 р. під час 

Варшавського повстання [156]. Образ художниці на автопортреті 1892 р. 

вирізняється чуттєвістю і відвертою сексуальністю: художниця прагне 

зосередити увагу глядача на привідкритих устах і прямому погляді, дещо 

зверхньо припіднімаючи підборіддя та підкреслюючи абриси фігури.  

1900 р. у Львові розпочався довготривалий роман Анєлі Пайонк із 

Станіславом Пшибишевським. Стосунки мисткині і письменника, відомого 

своїми бурхливим особистим життям, розвивались складно. На автопортреті 

1906 р. А. Пайонк постає перед нами в образі, прямо протилежному тому, що 

бачимо на автопортреті 1892 р. Її поза і рух дещо стривожені, вираз обличчя 

стриманий і строгий (іл. 3.2.42). Різняться не лише жести і міміка, але й риси 

обличчя — губи художниці на пізнішому автопортреті тонкі і міцно стиснуті, 

лінія брів опущена вниз, тінь на вилиці підкреслює виснаження на 

худорлявому обличчя.  

Унаслідок позашлюбного зв’язку із Пшибишевським 1901 р. 

художниця народила доньку, яку назвала, на честь батька, Станіславою 

Пшибишевською. Як згадувала згодом сама Станіслава у своїх літературних 

щоденниках, з народженням доньки життя художниці сповнилось багатьма 

випробуваннями [192, с. 1]. Її виставкова, і загалом творча, діяльність 

опинились під загрозою через несхвалення і прямий осуд публічності, що 

було закономірною реакцією на матір-одиначку та на позашлюбну дитину на 

початку ХХ ст.  

Не зважаючи на спротив середовища, 1907 р., у рік від’їзду Пайонк з 

маленькою Станіславою до Парижа, художниця написала «Автопортрет з 

донькою» (іл. 3.2.43). Виконаний в імпресіоністичній манері на поєднанні 

білих, рожевих і блакитних кольорів, він випромінює легкість і ніжність. 

Колористичний і композиційний акцент мисткиня робить на зображенні 

дівчинки, у той час як себе саму зображає на другому плані, у півтіні. 

Дівчинка міцно спирається на руку матері. Мисткиня зображає доньку у білій 
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суконці, засвідчуючи чистоту, красу і безневинність своєї позашлюбної 

дитини. Цей автопортрет певною мірою перетворився з твору мистецтва на 

сміливий і відвертий індивідуальний маніфест жінки модерної епохи, став її 

відповіддю на пряму і непряму критику громади. 

У різних життєвих ситуаціях автопортрет для жінок-художниць першої 

половини ХХ ст. і справді виявлявся засобом боротьби за місце у суспільстві 

та громаді. Так, львівська художниця Гелене Мізес походила із знатної 

єврейської родини. Серед членів її сім'ї були рабини, фінансисти, політичні 

та громадські діячі, що мешкали у Львові та Відні. Відомостей про Мізес у 

архівних та бібліографічних матеріалах залишилось обмаль. Найбільш 

інформативно змістовну довідку про життя і творчість художниці подає 

Галина Глембоцька [29, c. 96–97]. 

Ситуація з творами Мізес також складна. Єврейське походження 

мисткині могло відобразитися і на долі її творів, сумний приклад чого ми 

часто спостерігаємо у випадку багатьох європейських художників 

єврейського походження. Зокрема, цілком ймовірно, що зверталась до 

автопортрету інша львівська портретистка — Юлія Акер, авторка портрету 

Рабі Гуттмана, створеного на замовлення єврейської громади. Проте, про 

жоден автопортрет, який би зберігся після війни, не відомо. Гелене Мізес 

багато працювала на замовлення і портрети її авторства перебували в 

приватних збірках, зокрема львівських. Автопортрет Мізес, один з 

небагатьох вцілілих творів художниці, належав львівському колекціонеру 

Максиміліану Ґольдштейну і, разом з частиною колекції Ґольдштейна, у 

1950-х рр. був переданий до колекції ЛНГМБВ.  

На автопортреті Мізес представила себе у профіль, що дозволило їй 

максимально загострити лінію абрису і зробити акцент на етнічних 

характеристиках рис обличчя (іл. 3.2.44). З точки зору поєднання і 

тональності кольорів — червоного і зеленого — портрет побудовано на 

колористичних принципах експресіонізму. Це не єдиний автопортрет 

художниці. Ще один твір, що зберігається сьогодні у приватній збірці, також 
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представляє мисткиню у погрудному зображенні, з композиційним акцентом 

на обличчі, у профіль. Очевидно, художниця свідомо прагнула підкреслити 

етнічні риси обличчя і, у такий спосіб, наголосити на тому, звідки вона 

походила як особистість — або звідки виходила, яку традицію 

репрезентувала — або залишала. Так чи інакше, для Гелени Мізес 

автопортрет також був певним засобом візуального маніфесту. 

 

Висновки до розділу 3 

Автопортрет займає особливе місце серед піджанрів та різновидів 

портрету. В автопортреті художник створює художній образ самого себе — 

так би мовити, художню саморефлексію. Автопортрет постає як 

автобіографічний візуальний текст, у якому в якості «героя» перед нами 

постає сам автор. Саме тому автопортрет може виступати як своєрідний ключ 

до розуміння особистості митця і того, яким чином митець формує свій 

власний образ в мистецтві — а в ширшому сенсі, і свою роль в мистецтві. 

У третьому розділі дисертаційного дослідження ми проаналізували 

основні художньо-стилістичні та іконографічні моделі, наслідуючи які, 

львівські митці першої половини ХХ ст. створювали автопортрети. Оскільки 

саме до автопортрету вони звертались найчастіше, — і навіть ті з-поміж них, 

хто загалом не працював у цьому жанрі. Отже, саме завдяки автопортретам 

нам вдалось залучити до дослідження львівського портрету якомога ширший 

спектр митців. 

У дослідженні автопортрету ми керувались декількома принципами 

мистецтвознавчого аналізу. Ми розглянули формально-стилістичні 

особливості львівських автопортретів впродовж перших трьох десятиліть ХХ 

ст. Це дозволило виявити, що львівський автопортрет репрезентований у 

більшості європейських стилів кінця ХІХ — першої половини ХХ ст., від 

академізму до авангарду. Таке стилістичне розмаїття свідчить, що львівські 

митці створювали свій художній образ у діалозі з основними мистецькими 

тенденціями Центральної та Західної Європи, спираючись на 
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загальноєвропейські уявлення про концепцію особистості у мистецтві ХХ ст. 

Саме в жанрі автопортрету митці наважувались на більш сміливі творчі 

експерименти з інтерпретацією портретної форми. 

Ми структурували автопортрети за основними іконографічними 

моделями художнього зображення, які впродовж століть формувались у 

європейському мистецтві. Завдяки такому підходу ми довели, що львівські 

митці наслідували та інтерпретували загальні типи художньої репрезентації 

образу митця на картині і через нього — саму ідею мистецтва. Зокрема, 

популярним серед львівських митців був автопортрет з палітрою — так 

зображали себе Антоні Стефанович, Олекса Новаківський, Мечислав 

Рейзнер, Ірена Серда, Мартін Кітц. Митці експериментували з 

автопортретним образом, використовуючи популярні атрибути-символи своєї 

епохи: це і «Автопортрет з паяцом» Святослава Гординського, і 

«Автопортрет з черепом» Одо Добровольського, і «Автопортрет зі смертю» 

Мар’яна Ольшевського, і також автопортрети з дзеркалом Єжи Яніша та 

Марґіт Сельської.  

Оскільки автопортрет можна вважати найбільш пов’язаним із 

особистістю митця, його концептуальним баченням себе як творчої 

особистості, важливу частину нашого дослідження склав аналіз деталей, 

зокрема інтерпретації обличчя на автопортреті. Трактування обличчя як 

квінтесенції портретного образу змінювалось, підпорядковуючись 

трансформаціям стилів і розвитку модерністських уявлень про портрет. Ми 

проаналізували художні зображення обличчя на львівських автопортретах, 

починаючи від романтичного автопортрету Антоні Стефановича 1887 року, і 

завершуючи сміливими мистецькими інтерпретаціями Івана Труша, Марека 

Влодарського, Отто Гана та Людвіка Ліллє 1930-х рр. Завдяки цьому аналізу 

ми довели, що художньо-стилістичні зміни у трактуванні автопортрету були 

відображенням творчого становлення львівських митців в контексті 

європейського мистецтва ХХ ст. 



 

 

161 

РОЗДІЛ 4 

ІКОНОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ЛЬВІВСЬКОГО ПОРТРЕТУ 

 

4.1 Фольклорно-етнічне, національно-політичне 

та космополітичне у львівських портретах 

Польські, єврейські, вірменські та українські художники Львова і 

Галичини часто зверталися фольклорно-етнічних тем і мотивів у своїй 

творчості, а від початку ХХ ст. і до національно-політичних тем. Кожен 

митець обирав той чи інший художній метод, жанр чи техніку, яка дозволяла 

йому працювати з національною чи фольклорною тематикою. Так, для 

роботи над «Рацлавицькою битвою» Ян Стика та Войцех Коссак обрали 

монументальний жанр панорами, тоді як Каєтан Стефанович вирішив 

«розповісти» свою «Пісню легіонера» у формі графічного альбому з дев’яти 

рисунків. Окрім конкретних творчих завдань львівські митці також активно 

займались пошуком та розробкою специфічних національних стилів: в 

малярстві (Новаківський), графіці (Лілієн), архітектурі (А. Захаревич) [18, c. 

108–124]. Ці стилі були покликані виражати нові тенденції в політиці і 

культурі Галичини. 

Популярність етнічної та національної теми на теренах Галичини 

спричинялась також багатоетнічною і багатокультурною ситуацією в регіоні, 

де різні етнокультурні громади змагались за політичне, економічне, 

соціальне та культурне домінування. Особливо, якщо брати до уваги, що в 

Галичині близько 1900 р. було 42-44 % поляків, 40 % українців і 13 % євреїв, 

у той час як у Львові ця пропорція суттєво різнилась: 45-50 % поляків, 28 % 

євреїв, 25 % українців [175, с. 5]. Розвитку мистецьких втілень національної 

тематики, як і розвитку народних художніх промислів сприяла, зокрема, 

загальна емансипація 1867 р. на території Австро-Угорщини, тоді як, до 

прикладу, на українських землях, що входили до складу Російської імперії 

розвиток етнічних культур всіляко утискався, і емансипація відбулась не 

раніше грудня 1918 р. [49; 64, c. 319–323; 65; 113]. 
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Більшість львівських митців, що навчались у Кракові, Мюнхені, Відні 

чи Парижі — основних центрах культурного та мистецького космополітизму 

— усе ж згодом повертались до Львова: етнічно, релігійно та культурно 

розмаїтого, з гострою потребою на різні національні ідеї, на 

самовисловлення. А відтак, перед митцями поставало непросте завдання. По-

перше, перед цими митцями поставало питання вибору між національним та 

космополітичним у їхній творчості. По-друге, необхідно було знайти 

відповідну мистецьку мову для передачі власної національної ідентичності 

серед інших національностей. І, по-третє, в умовах, коли художники 

виконували замовлення для різних соціополітичних еліт, поставало також 

питання, чим була для кожного з митців їхня національна або культурна 

ідентичність [209]. 

Аналізуючи національне та етнічне як тему, мотив чи символ у 

львівських портретах, необхідно окреслити відмінність між двома цими 

поняттями. Національне, переважно, межувало з фольклорно-етнічним, хоч і 

не було йому тотожним. В окремих випадках національне та етнічне в 

одному портреті могло навіть репрезентувати різні культури (наприклад, 

портрет Каєтана Стефановича в образі воїна). Ми аналізуємо художньо-

стилістичні особливості етнічних та національних мотивів у львівських 

портретах першої половини ХХ ст., використовуючи найбільш 

репрезентативні та, навпаки, неординарні приклади.  

Етнічне в портретах, перш за все, виявлялось у рисах обличчя, у певній 

художній гіперболізації цих рис, яка б дозволила посилити відчуття духу 

етносу і, звичайно, в елементах орнаменту на одязі та в інтер’єрі. Такими 

були сімейні портрети Антоні Стефановича. Фольклорно-етнічні мотиви 

були також даниною сецесії та ар-деко, які широко експлуатували 

зображальні народні мотиви. Рефлексії художників модерну на східне 

(зокрема, японське) мистецтво були результатом глибокої естетичної 

спорідненості європейського стилю модерн та художньої мови країн Сходу. 
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Ця спорідненість розгорталась у двох напрямках: через розмаїття декору, а 

також через лінійність та графічність східного мистецтва.  

Зацікавленість митців початку ХХ ст. орієнталізмом, також як і 

екзотичною незнайомою культурою спрямовувалась однаково до далекого 

Сходу та до географічно ближчих українських та польських Карпат. Етнічні 

меншини, які населяли окремі регіони Східної Європи, були для митців, як 

представників урбанізованого, міського суспільства, не менш екзотичними, і 

в цьому значенні — не менш «орієнталістськими», ані ж культури народів 

Сходу. Так, сецесійні інтерпретації гуцульських народних мотивів в 

архітектурі та образотворчому мистецтві виокремились в окремий стиль 

«гуцульської сецесії» [158, с. 21–25, 77–99]. 

Важливо також усвідомлювати принципову різницю між етнічним та 

національним в портреті. Ця відмінність полягає в характері і структурі 

наративу, спрямованого на глядача. Фольклорно-етнічне більш орієнтоване 

на себе, аніж назовні. Етнічна орнаментика, декор і колористика виступали 

як об’єкти, на які спрямована увага митців, тоді як національне завжди було 

засобом втілення певної історико-політичної ідеї, тобто було орієнтоване на 

зовнішні контексти поза портретом. 

Яскравим прикладом трансформації фольклорно-етнічного у 

національне можна вважати портрети авторства Олекси Новаківського. 

Поєднавши античне (класичне) мистецтво з національним українським 

одягом жінки в «Портреті дружини», Новаківський спонукає прочитати цей 

портрет як своєрідний національний маніфест. Новаківський уподібнює 

традиційну, сільську українську жінку — скульптурі, яка репрезентує 

античну богиню, слов’янську красу урівнює з класичним каноном краси 

античної, а культурну та художню традиції (в даному випадку — українську) 

підносить до класичних ідеалів [203.a].  

Застосування етнічних мотивів в портретах часто зустрічається поруч з 

портретами-типами, або збірними образами, оскільки фольклорно-етнічне до 

певної міри володіє «узагальнюючою» функцією. До таких портретів-типів 
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можемо зарахувати «Єврейського хлопчика» Вільгельма Вахтеля (іл. 4.1.1), 

«Малого рабина» Станіслава Дембіцького (іл. 4.1.2), «Гуцула-школярика» 

Івана Северина (іл. 4.1.3) чи «Гуцулок» Івана Труша (іл. 4.1.4). Усі ці 

портрети, які митці малювали з натури, є образами конкретних людей, проте 

кожен з них в своїй особі відображає певний загальний етнічний, народний 

чи культурний тип.  

Єврейські митці творчо переосмислювали сімейний портрет як певну 

алегорію, позбавляючи зображення портретної конкретики і надаючи образу 

узагальнюючого характеру, а через узагальнення — наділяючи портрет 

символічним значенням. Прикладом подібної «універсалізації» є картина 

«Батько і син» львівського представника Паризької школи Зигмунта Менкеса 

(іл. 4.1.5). Чоловік та хлопчик з виразними етнічними рисами все ж не є 

портретами конкретних людей, скоріше, через свої узагальнюючі символічні 

риси, цей портрет міг бути портретом кожного єврейського батька та сина. 

Чоловік загорнутий у білий таліт (молитовне єврейське покривало), яке 

одягають під час переважно ранкових молитов та свят. Він обіймає хлопчика, 

свого сина, який тримає у долонях чотири релігійні атрибути єврейського 

свята Суккот, що за єврейським календарем святкують між Новим роком 

(Рош га-шана) та Судним днем (Йом Кіппур або Йом га-кіппурім). Ці 

атрибути (арба мінім) поєднані в одну зв’язку: три різновиди трав та 

особливий вид цитрусового плоду — етрог. Хлопчик складає ці атрибути 

разом, як це необхідно для благословення, з яким йому допомагає впоратися 

його батько.  

Композиція портрету побудована на основі повторюваного акту 

«загортання», обіймів, що посилюється увагою художника до зображення 

рук: хлопчик тримає у руках «арба мінім», батько пригортає до себе сина, 

плечі  чоловіка загорнуті у таліт. Яскраво жовтий колір етрогу, який нагадує 

про радість свята Суккот, Зигмунт Менкес протиставляє темній тональності 

портрету, на якому переважають чорні лінії і плями. Різкий експресивний 

мазок та умовність у трактуванні форми — характерні ознаки художнього 
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почерку єврейських митців Паризької школи, в цьому портреті наділені 

символічним значенням. Складаючи воєдино чотири види трав, які 

символізують чотири літери імені Бога, батько та син завмирають в 

тривожному відчутті священного моменту возз’єднання сакрального імені, 

забороненого до вимовляння вголос, як відродження до нового життя.  

Національні мотиви — якщо ідеться про портрет — митці 

використовували задля підкреслення індивідуально рис, а принцип 

узагальнення змінювався на принцип універсалізації образу. Маючи на думці 

створити портрет з потужним національним підтекстом, художники часто 

звертались до візуальних алегорій та метафор, які дозволили б возвеличити 

національне, піднести його над індивідуальним, наблизити до 

універсального.  

В українській культурі та мистецтві, особливо в малярстві та 

літературі, біблійні тропи були одними з найбільш популярних. Зверненням 

до візуальної метафори Новаківський в «Портреті Андрея Шептицького в 

образі Мойсея» (іл. 2.1.11) засвідчив своє перебування в діалозі не лише з 

трендами образотворчого мистецтва, але і з важливою літературною 

традицією. Сповнений патетики, цей образ був спрямований не лише донести 

візуальне зображення портретованого, але його непересічне історичне 

значення і для Львова, і для українського народу в цілому. В цьому контексті 

портрет Шептицького в образі Мойсея можна вважати квінтесенцією 

національного символізму в українському портретному живописі першої 

половини ХХ ст. 

Національний мотив в портреті був напряму пов’язаний з героїзацією 

портретованої особи. Митець міг формувати образ героя за допомогою 

біблійної чи літературної метафори або історичного моменту. Окрім 

тематичної складової, возвеличення, героїзація образу могла здійснюватися 

через звертання митця до певної іконографічної моделі портретного 

зображення, яка б асоціювалась з образом історичного чи національного 
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героя. В цьому контексті яскравим порівняльним зразком є портрети 

Шептицького авторства Олекси Новаківського та Михайла Бойчука.  

Як і Новаківський та багато інших львівських митців українського 

походження, Бойчук завдячував Шептицькому у розвитку своєї професійної 

художньої освіти. Впродовж свого “львівського періоду” Михайло Бойчук 

створив чимало портретів відомих львів’ян, серед яких була значна кількість 

портретів Шептицького [52]. Порівнюючи два портрети Шептицького (іл. 

2.1.11а, 4.1.5а) авторства Бойчука, можемо зауважити з якою виваженістю 

митець розпрацьовував образ митрополита в контексті зображальних канонів 

нео-візантизму. Прості форми, чіткість силуету, зосереджена увага на 

обличчі портретованого – такими постають перед нами портрети Бойчука. 

Композиційні особливості обох портретів (ракурс обличчя та масшабування 

фігури на зображальній площині) безумовно засвідчують орієнтування на 

іконописну традицію, яку Бойчук використовує тут як засіб універсалізації і 

сакралізації портретного образу. Перший з двох портретів (іл. 2.1.11а) митець 

виконав у техніці малярства темперою, прямо наслідуючи іконописну 

традицію. У другому, рисунковому портреті Шептицького (іл. 4.1.5а), Бойчук 

вдався до стилізації іконописної техніки, імітуючи характер мазку і 

спеціальне орнаментальне тиснення у тлі портрету, яке можемо часто 

зустріти як декоративне тло ранньо-модерних ікон.  

Ще одним неповторним прикладом звертання митця до сакральної 

іконографії з метою ґлорифікації особи, зображеної на портреті, є «Портрет 

воїна» авторства Антоні Стефановича. «Портрет воїна» є посмертним 

портретом сина митця, Каєтана Стефановича, який загинув в боюь під час 

польсько-більшовицької війни 20 вересня 1920 р. (іл. 2.2.15) [11; 40]. 

Ми не знаємо достеменної дати створення «Портрету воїна», адже 

Антоні Стефанович підписав твір датою смерті сина. Художник в портреті 

максимально посилив виразність рис обличчя. Окрім підкреслених та 

загострених портретних рис, про портретованого розповідає одяг — Каєтан 

одягнутий у військову форму польського легіонера. У випадку з портретами 
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Каєтана Стефановича — починаючи з ранніх, дитячих та юнацьких, і 

завершуючи посмертним портретом 1920 р., — ми можемо побачити, як 

автор портретів Антоні Стефанович змінює образ сина, трансформуючи 

етнічне вірменське у національне польське. Якщо для Олекси Новаківського 

засобом універсалізації було звернення до біблійного тропу (Шептицький – 

Мойсей), то яким чином Антоні Стефанович універсалізував образ Каєтана 

на портреті 1920 р.? Цим засобом до універсалізації для митця було 

піднесення посмертного портрету Каєтана до давньої портретної традиції 

парсунного портрету.  

 Фронтальне зображення, чіткість контуру, підкреслена графічність – 

все це риси притаманні канону парсунного епітафійного портрету. На цю 

паралель із парсунним портретом вказує також незвична округла форма 

портрету Каєтана Стефановича, а також невеликий розмір, близький до 

більшості класичних парсунних портретів. Хоч у портретному малярстві 

художників модерну та авангарду можна прослідкувати ремінісценції 

парсуни, все ж посмертний портрет в буквальному значенні не був для 

європейського мистецтва зламу ХІХ-ХХ ст. звиклим явищем [103, 18-25]. В 

період декадансу естетичні та художні акценти в мистецтві дещо змістились, 

і увага митців зламу ХІХ-ХХ ст. фокусувалась на образі і стані людини 

вмираючої, але не померлої. Втілена в зображенні хвороби чи агонії естетика 

згасання в епоху fin-de-siècle заміняла мотив смерті мотивом передчуття 

смерті. Ілюстрацією можуть бути численні образи Фридеріка Шопена в 

польському малярстві зламу століть. Від символічних мотивів передчуття 

смерті на образах Кшеш-Менціни, до портрету композитора на смертному 

ложі авторства Тадеуша Квятковського, в повільному згасанні чи 

передсмертній агонії — в цих портретах, на відміну від портрету Каєтана, 

немає нічого спільного з іконографічною традицією парсунного зображення.  

Ще одним важливим елементом парсунного портрету була його 

наближеність до ікони, універсалізація образу через іконографічне 

наближення до сакрального образу. Якщо слідувати цьому критерію, то в 
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портреті Каєтана Стефановича національне підноситься до рівня сакрального 

і стає універсальним — а портрет польського легіонера Каєтана Стефановича 

стає «портретом воїна», перетворюється на уособлення цілого народу. 

Ще один львівський портрет вирізняється з-поміж числа інших 

історичною компіляцією символів як способом конструювання певного 

національно-політичного чи національно-релігійного наративу. Це портрет 

львівського рабина Абрагама Кона, який 1902 р. Вільгельм Вахтель написав в 

числі інших портретів на замовлення львівської єврейської громади (іл. 

2.1.19).  

Сам факт створення та існування цього портрету є дещо історично 

контроверсійним. Але задля розуміння такої історичної недоречності 

необхідно детальніше розглянути особистість художника, особу 

портретованого, а також особливості середовища та умов, у яких постав 

портрет, адже значення художньо-символічної структури цього портретного 

образу можна зрозуміти, лише включивши портрет Кона  в локальний 

львівський контекст [200; 203]. 

Австрійський єврей Абрагам Кон (1807-1848) був першим 

реформістським рабином Львова. В історії східноєвропейського єврейства 

Кон став відомий завдяки своїй раптовій смерті у віці 41 року, що сталася за 

нез’ясованих обставин [206]. На підставі смерті рабина між традиційною та 

реформістською (т. зв. «прогресивною») єврейськими громадами тогочасного 

Львова спалахнув нечуваний конфлікт. До сьогодні закордонні історики 

дискутують на тему справжніх причин загибелі Кона, позаяк ця тема і досі 

залишається доволі спекулятивною [171]. Важливо зазначити, що з моменту 

його смерті (або загибелі) особистість Абрагама Кона почала стрімко 

обростати легендами та здогадками. Історичний образ рабина Кона, 

сформований довкола таємниці його смерті, впродовж декількох десятиліть 

ХІХ ст. перетворювався на образ мученика, котрий поклав своє життя за 

реформування юдаїзму та єврейської громади у Галичині.  
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Вільгельм Вахтель створив портрет Кона 1902 р., хронологічно через 

понад півстоліття після смерті рабина. Отже, формально то був посмертний 

портрет. Проте, на відміну від портрету Каєтана Стефановича, за життя 

автора та портретованого не пов’язували жодні стосунки, ба більше, автор 

ніколи не бачив своєї моделі в реальному житті. Якщо вважати портрет 

формою відображення стосунків художника та моделі, то портрет Абрагама 

Кона радше демонструє нам ставлення реально існуючого автора до 

історичної фігури портретованого.  

На момент створення портрету Вільгельм Вахтель був відомий у Львові 

не лише як портретист та колега Ефраїма Моше Лілієна з ілюстрованого 

часопису «Схід» («Wschód») та інших львівських єврейських часописів, але 

також завдяки своїм релігійно-політичним поглядам. Як і Лілієн, Вахтель 

належав до сіоністського руху, що того часу активно розвивався у Східній 

Європі [207]. Для художника життя поміж землею обітованою та діаспорою, 

яку у єврейській традиції називають «галут» або вигнання, було частиною 

життєвої та творчої філософії. Недаремно в його творах можна спостерігати 

вражаючу градацію етнічного в сюжетах і мотивах. 

Проте сіонізм, прихильником якого був Вахтель, та реформізм, або 

прогресивний юдаїзм, представником якого був Кон, відображали в 

європейському юдаїзмі течії надто відмінні, аби їх можна було поєднати. Те, 

що єврейська громада Львова замовила Вахтелю портрет Кона, 

репрезентанта протилежної сіонізму релігійно-політичної концепції, 

засвідчувала певні особливості ідейного спрямування самої громади. 

Складне політичне становище всередині громади та її унікальність в рамках 

багатовекторності галицького єврейства описує в своїй книзі «Діаспорний 

націоналізм та єврейська ідентичність у Габсбурзькій Галичині» 

американський історик Джошуа Шейнс [200]. Базуючись на висновках цього 

історичного дослідження, ми можемо припустити, що те, що було б 

неможливим з релігійно-політичної точки зору у Західній Європі, було 

можливим у Львові. Тому що «львівський» сіонізм наголошував на 
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національно-демократичній політичній платформі, яка стверджувала 

єврейство діаспори, а не заперечувала його. Отже, портрет реформістського 

рабина Абрагама Кона, авторства художника-сіоніста Вільгельма Вахтеля 

можна вважати своєрідним львівським феноменом. 

Оскільки художник ніколи не бачив портретованого і не міг писати цей 

портрет з натури, для створення портрету йому було необхідне 

першоджерело, яким, вірогідно, могла послужити поштівка з зображенням 

Кона, екземпляр якої знаходимо сьогодні в експозиції музею Кона в місті 

Гогенемс в Австрії (іл. 4.1.6). Репродукцію цієї поштівки використовує у 

якості ілюстрації на обкладинці своєї монографії про Кона «A Murder in 

Lemberg» («Вбивство у Лемберзі») історик Майкл Станіславський [206].  

На перший погляд поштівка і портрет справді майже ідентичні. Проте, 

за більш детального огляду та аналізу обох зображень виявляються деякі 

важливі концептуальні відмінності. Поштівка демонструє нам реалістичний 

портрет Кона у тричетвертному розвороті — це зображення тяжіє до 

тривимірного простору, з нюансом світлотіньового вирішення об’єму. Отже, 

перше, що різнить портрет Вахтеля з потенційним першообразом — це 

відмінність у трактуванні просторовості.  

Вахтель вирішив портрет у двовимірному просторі, без застосування 

об’єму. Це дозволило художнику підсилити декоративність зображення, а 

також яскравіше проявити графічні риси обличчя. Вахтель зберіг ракурс, 

проте наголосив на максимальній площинності зображення. За манерою 

виконання та співвідношенням кольорів портрет Кона дуже схожий на 

фреску або ікону. Безсумнівно, мешкаючи у Галичині, Вахтель був добре 

знайомий з християнською іконописною традицією, зокрема, візантійським 

каноном.  

Чому єврейський художник вирішив зобразити єврейського релігійного 

діяча в образі святого на іконі? По-перше, іконографічна наближеність до 

ікони допомагала художнику наголосити на символічній структурі 

портретного образу. Площинність зображення та умовність перспективи, 
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проявлена у співвідношенні фігури та інтер’єру, уподібнили портрет не лише 

до ікон, але й до картин майстрів Середньовіччя та Раннього Відродження, 

багато з яких були виконані саме у техніці фрески. 

Стилістика та манера виконання дозволили художнику вийти за межі 

репрезентативного портрету і зобразити рабина Кона у піднесений, 

патетичний спосіб, що відповідало історичному образу портретованої особи. 

Все, що стосується фігури портретованого, рефлектує з зображенням на 

поштівці: характерний одяг, молитовне покривало (талес), ярмулка 

специфічної форми (типова для представників реформістського юдаїзму), 

коротка борідка. Єдиний атрибут, який додав до портрету художник — це 

молитовник. Цікавим чином саме цей атрибут надав зображенню 

внутрішнього напряму, орієнтацію в просторі. Адже, якщо слідувати канону, 

під час молитви єврей обертається на схід, у напрямку обітованої землі, до 

Єрусалиму. Саме тому уся композиція портрету, немов би гебрайський 

правопис, розгорнулася справа наліво. У цьому ж напрямку рухається комета 

над головою рабина. Зображена у тлі, падаюча зоря з яскравим хвостом є 

одним із візуальних символів, за допомогою яких митець інтерпретував 

історичну постать Кона. Символ падаючої зірки можна трактувати по 

різному. Подібна падаюча зірка на вже згаданій у картині Яна Матейка 

«Станьчик» символізувала наближення занепаду Польщі. Падаючу зорю над 

головою рабина можемо інтерпретувати як метафоричний образ постаті 

портретованого, адже «зірка» Кона спалахнула на небосхилі Львова так 

яскраво, і згасла так передчасно і раптово, проте позначивши важливий 

напрямок у розвитку єврейського життя. 

Окрім символу падаючої зорі Вахтель декорував тло позаду Кона 

зображеннями шестикутної зірки, відомої як «зірка Давида» або «щит 

Давида» [136]. У другій половині ХХ ст. цей графічний знак став одним з 

найбільш пізнаваних маркерів єврейського народу та держави Ізраїль — цей 

символ прикрашає офіційний державний прапор. Як виключно єврейський 

символ шестикутна зірка вперше була застосована саме сіоністами на 
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початку ХХ ст. Таким чином, Вахтель зобразив реформіста Кона сіоністом, 

тоді як Кон жив за 50 років до виникнення сіонізму і за 40 років до того, як 

з’явиться перша гостра критика щодо єврейських національних змагань з 

боку прогресивно-реформованого юдаїзму. 

Портрет Абрагама Кона особливо цікавий своїм національним 

наративом, особливо зважаючи на те, що він був не автономним художнім 

твором, але частиною портретної галереї львівських рабинів та членів 

єврейської громади. У порівнянні з підкреслено космополітичними 

портретами усіх членів громади, національна символіка в портреті Кона ще 

сильніше загострюється. Члени громади намагались презентувати себе як 

повноправних мешканців міста, відкритих космополітичному, 

багатокультурному простору. Саме тому на портретах їх не вирізняє ані одяг, 

ані особливі візуальні характеристики облич. Натомість портрет Кона 

потрібен був саме для того, щоб повернути та переосмислити цю історичну 

постать в історію розвитку міської громади і доказати сучасній громаді, що є 

для неї ключовою фігурою. Отже, тут громада переслідувала подвійну мету 

— підлаштувати історичну постать під сучасні релігійно-політичні настрої 

громади та презентувати громаду як таку, що органічно вливається в простір 

міста, де змагаються і співіснують різноманітні національні партії та 

угрупування. 

Артур Шик створив один із екслібрисів для колекції єврейського 

мистецтва Максиміліана Ґольдштейна (іл. 4.1.7). Цим екслібрисом 

Ґольдштейн розпочав, написану у співавторстві з Каролем Дрезднером, книгу 

«Kultura i sztuka ludu Żydowskiego na ziemiach Polskich» [141]. В екслібрисі 

Шика типологічний портрет поєднаний із рядом візуальних релігійних, 

культурних та історичних символів. Митець зобразив двох євреїв, які 

роздивляються «бесамімницю» (спеціальний контейнер для зберігання 

пахощів, ритуальний єврейський об’єкт). На портреті бесамімниця зявляється 

не як релігійний символ, але як символ збирання, колекціонуванння. 
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У правому верхньому куті напис гербайською (подаємо напис в 

латинській транслітерації): «Me-sifrei Mordekhai Goldstein be-Lviv me-

mishpakha baal turo zahav», що значить: «З книжок Мордехая Ґольдштейна зі 

Львова, з родини автора «Турей Загав». Автором трактату «Турей Загав» був 

Раббі Давид Га-Леві Сегал, знаний волинський та галицький рабин XVII ст.  

У лівому верхньому куті бачимо герб Львова. Артур Шик також 

зображає левів в нижній частині портрету: вони підтримують інскрипцію «Ze 

zbiorow Maksymiliana Goldsteina». В рисунку Шика леви виступають не лише 

як символ Львова, але також як символ Єгуди, одного з дванадцяти колін 

Ізраїлевих. Бачимо на портреті ще один біблійний символ — оленя, який 

уособлює саму землю Ізраїлю. Роги оленя прикрашає корона, якою в 

єврейський традиції увінчують сувій Тори. Нашарування геральдичних і 

релігійних символів в екслібрисі-портреті Шика споріднює сучасний Львів і 

біблійну землю обітовану, наближаючи світське і священне. 

Цікавими з художньої точки зору є і самі портрети на екслібрисі Шика. 

Обличчя євреїв схожі візуально і немов би репрезентують одне і те ж саме 

обличчя в розвороті від тричетвертного до повного анфасу. Шик повторює 

також позицію рук обидвох постатей: долоня з піднятим угору пальцем 

повторюється двічі, посилюючи відчуття дзеркальності облич і подвійних 

смислів тих символів, що представлені у портреті. 

Чимала кількість львівських портретів з національною символікою 

стосувалась саме дитячих портретів. Дитина як уособлення наступних 

поколінь була найкращим об’єктом до втілення задуму про національне 

обличчя міста — Львова не лише сучасного, але й того, який приходить до 

нас в обличчі дітей. Репрезентативним є портрет львівських «орлят», 

опублікований в альбомі автолітографій, присвячених обороні Львова 1918-

1919 рр. (іл. 4.1.8) [112]. Портрет підписано трьома мовами: польською, 

англійською та німецькою, вочевидь задля того, аби виданий альбом міг 

апелювати до ширшої аудиторії. Портрет дітей на тлі панорами Львова 

виконано у реалістичній манері з чітким романтичним підтекстом. Хлопчик-
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підліток та дівчина зображені погрудно, у картузах з польським орлом та з 

карабінами за плечима. За плечима дітей, в композиційному центрі рисунку, 

постає місто. Таке композиційне вирішення поміщує місто на тлі — під 

охорону, в тил його захисників, перегортаючи його на частину ідентичності 

героїв. Місто і портрет формують єдиний художній та історичний образ. 

Особливо яскраво національна тема проявилась в дитячих портретах 

Олекси Новаківського [26]. Художник створив два рисункових портрети 

своїх синів, Ждана та Ярослава, в образах давньоруських князів (іл. 4.1.9, 

4.1.10). В портреті Ждана (іл. 4.1.10) Новаківський інтерпретував 

іконографію «Портрету Короля Лева Даниловича» 1770-1771 рр. авторства 

Луки Долинського (іл. 4.1.11) [53, c. 3].  Митець Лука Долинський зобразив 

правителя Галицько-Волинського князівства на тлі міської панорами, 

спроводжуючи зображення латинським написом: «Leo Princeps Russiae 

Fundator Urbis Leopolis» («Лев Король руський, засновник міста Леополіс»). 

Князь Лев зображений на тлі міста, володарем якого він є. Інтерпретуючи 

іконографію княжого портрету з мотивом міста, Новаківський перетворює 

місто з реалістичного образу на місто як символ — і зображає його як 

емблему на одязі сина. 

На княжому костюмі Ждана Новаківського митець зображає емблему, 

яка є нашаруванням трьох зображень: лева, який репрезентує Львів; тризуба, 

який уособлює українську державу, а також зображення св. Георгія, 

покровителя міста і святого, іменем якого названий головний собор греко-

католицької церкви. Таким чином місто-символ набуває чітких ознак: це 

місто українське та греко-католицьке, а образ хлопчика героїзується через 

образ князя. Гра у символи, їх часом непередбачуване поєднання, була 

характерною для культури модернізму. В портреті Ждана елементи цієї 

модерністської гри також продовжуються в мотиві переодягання, коли син 

художника постає на портреті в образі середньовічного князя. 

З історико-політичної точки зору на львівських портретах майже 

відсутній габсбурзький, австрійський елемент. В жанрі портрету Львів, що 
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формально перебуває у складі Австро-Угорської імперії, ніяк не виявляє 

свою австрійську імперську ідентичність. Цілком імовірно, що австрійські 

представники міської влади могли здійснювати портретні замовлення, проте 

ці портрети залишаються за межею мистецтвознавчого дискурсу, як не були 

вони частиною суспільного та мистецького дискурсів у габсбурзькому 

Львові. На портретах Львів постає українським і польським, у ньому 

виявляють себе єврейська та вірменська громади, у той час як влада імперії 

залишається за межею жанрової репрезентації. 

Обабіч українського, польського, єврейського та вірменського Львова, 

в портретах відкривається ще один національно-політичний вимір. Цей Львів 

дещо пізніший хронологічно, проте унікальність ілюстративного матеріалу 

спонукає нас долучити його до дослідження. Два портрети авторства Антоні 

Бартковського датовані 1942–1943 рр. Вони відкривають нам Львів 

арійський, а точніше і відвертіше — Львів нацистський. 

Ці портрети було виявлено цілком випадково. Антоні Бартковський не 

належав до числа знаних митців, його ім’я маловідоме, а творчість не надто 

чисельна. «Портрет хлопчика на тлі міської панорами» з’явився на 

німецькому аукціоні «Історія» 21 лютого 2014 року у якості лоту під 

номером 1071 (іл. 4.1.12) [151]. Попередній володар невідомий. 

Стилістично портрет не вирізняється особливими прикметами. 

Виконаний у світлій пастельній гаммі рожевих, блакитних і жовтих кольорів, 

він цілком відповідає імпресіоністичній манері. Зважаючи на квітучі дерева 

та на легкий одяг, можемо припустити, що портрет було написано пізньою 

весною. Панорама позаду хлопчика є панорамою Львова, що відкривається з 

міської цитаделі. Саме одяг і панорама привабили найбільшу увагу. Антоні 

Бартковський полемізує з портретом Луки Долинського і створює свій 

портрет на основі запропонованої Долинським форми «мистецької 

апропріації» міста через портрет короля (владної особи) на тлі панорами. Так 

само на тлі панорами Львова 1943 р. художник Бартковський зобразив 

білявого хлопчика. 
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Хлопчик Бартковського одягнутий в етнічний костюм. На ньому 

«ледергозе» (з нім., букв., «шкіряні штани»), елемент традиційного 

чоловічого тірольського та баварського костюму. Поруч із хлопчиком — 

собака. Точніше — голова великого пса сторожової породи, на голову якому 

хлопчик, не вагаючись, кладе свою дитячу руку. Цей жест і зображення 

собаки з’являється в портреті як доповнюючий елемент, що символізує владу 

– подібно до того, як на портреті Долинського король Лев тримає руку на 

булаві, чи як на знаменитих фото Гітлера з собакою. 

Хто ж цей хлопчик, якого Бартковський зобразив як нового «короля» 

на тлі весняного Львова 1943 року? З 30 червня 1941 р. Львів перебував під 

нацистською окупацією. Панорама, що відкривається за плечима хлопчика — 

це вид на Львів, який відкривається з Цитаделі, де під час Другої світової 

війни розміщувався концентраційний табір «Шталаг-328». У цей самий час, 

коли Бартковський створював свій портрет, на півночі Львова нацисти 

остаточно знищували львівське ґетто. За спиною митця, себто у той бік, куди 

дивиться портретований — в таборі «Шталаг-328» відбуваються катування та 

знищення військовополонених. Станом на 1943 р. майже усі родини 

польських митців Львова покинули місто. Залишається невідомими, чому не 

полишив Львова сам Бартковський, і яким чином у розпал кривавих подій 

художник, автор влучної за психологічними характеристиками картини 

«Євреї» (1933, НМВ) влаштувався до концентраційного табору штатним 

портретистом.  

Ще один портрет авторства художника Бартковського з’явився на 

німецькому аукціоні «The saleroom», лот № 780 (іл. 4.1.13). Портрет значився 

як «Портрет офіцера вермахту на тлі панорами Лемберга» [114]. Як і дитячий 

портрет, акварельний портрет офіцера художник виконав у легкій 

колористиці та ненав’язливій реалістичній манері. Невідомо, чи були 

пов’язані між собою герої цих портретів, та як ці портрети опинились у 

Німеччині через шість десятиліть. Бартковський пережив часи Другої 

світової війни, помер в Кракові 1974 р. Обидва його портрети, оцінені у 
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декілька сотень американських доларів кожен, понад рік перебувають на 

аукціонах і значаться як непродані. 

 

4.2 Символи часу у львівських портретах 

Портрет пов’язаний з часом як історичною та філософською 

категорією. Художньо-стилістичні особливості портретної репрезентації 

(історичний час доби), час автора та моделі — всі ці аспекти репрезентують 

історичність портрету, його неподільність з естетичними, культурними, 

соціальними та політичними смаками епохи [9]. 

У контексті проблеми часу дещо по-новому виявились філософські 

аспекти протиставлення портрета та ікони, оскільки за семантичною 

протилежністю портрета та ікони стоїть протиставлення двох концепцій часу 

[119]. Портретний образ людини втілює кінцевість часу, тоді як сакральний 

образ на іконі є втіленням часу безкінечного.  

На певному етапі становлення портретного жанру час перестав бути 

лише однією з функцій портрета. Він поступово відділився від його 

семантичного тіла і перетворився також на об’єкт художньої саморефлексії. 

Перетворившись з функції на зовнішній об’єкт, час трансформувався у 

художню тему, символ і мотив в портреті, — а людина в портреті 

протиставила себе власній історичній природі.  

Художники опинились перед потребою засобів візуального вираження 

теми часу. Це призвело до появи в портреті цілого ряду атрибутів — 

предметів, що в побуті асоціювались з часом: годинника, дзеркала, квітки, 

черепа. Прикметно, що майже всі візуальні символи, пов’язані в портретах 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. з темою часу, були запозичені з інших 

мистецьких жанрів, розповсюджених в європейському мистецтві доби 

Середньовіччя, Відродження і раннього бароко, а також з іконописної 

традиції зображення черепа Адама під розп’яттям Ісуса Христа [212].  

Одним із джерел до запозичення символів часу у портрет був «ванітас», 

тип натюрморту, розповсюджений у Фландрії та Нідерландах ХVI–XVII ст. 
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Концепція «ванітас» (інша назва — «марнота марнот») полягала в 

алегоричному зображенні плинності людського життя за допомогою 

нагромадження в натюрморті відповідних атрибутів з символічним 

значенням і ремінісценцією смерті. Головним атрибутом цих натюрмортів 

був людський череп, який в натюрмортах «ванітас» був нагадуванням про 

людину, символом її присутності, алегорією людського життя і смерті. На 

противагу портретному образу, який втілював індивідуальні риси конкретної 

людини, її характер та неповторні, тільки їй притаманні зовнішні 

характеристики, череп позначав загальний, універсальний образ людського 

життя і смерті. Пам’ять про людину як філософське призначення художнього 

символу черепа протиставлялась індивідуальній пам’яті про візуальний образ 

людини.  

Зображення черепа зустрічаємо на роботах італійських майстрів: 

Тиціана («Марія Маґдалина», 1565 р.), Веронезе («Св. Ієронім», бл. 1580-

1585 рр.), а також майстрів Північної Європи: Альбрехта Боутса 

(«Автопортрет з черепом», 1519-1524 рр.) (іл. 4.2.1) та Ганса Гольбейна 

Молодшого («Посланці», 1533 р.). Франц Гальс створив два чоловічі 

портрети, 1611 р. та 1626 р., використавши зображення черепа (іл. 4.2.2, 

4.2.3). Слід зазначити, що обидва портрети постали саме у той час, коли в 

Європі вперше був опублікований «Гамлет» Вільяма Шекспіра з його 

знаменитим черепом Йорика. Жестикуляція та одяг юнака на портреті Гальса 

1626 р. вказують на безпосередній вплив літературного образу Гамлета на 

художній образ портрету. Це свідчить про паралельність розвитку 

зображальних символів часу в європейській літературі та образотворчому 

мистецтві. 

Посилення творчої уваги європейський митців до атрибутів і символів 

часу відбувалося впродовж другої половини ХІХ ст., зокрема із розвитком 

символізму, для якого тема часу і смерті стає однією з ключових [118]. Окрім 

символістів (Данте Габріель Росетті, Фердинанд Ходлер, Фердинанд 

Кнопфф), до цих тем часто звертались представники сецесії (Франц фон 
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Штук, Густав Клімт, Егон Шилє) та експресіонізму (Джеймс Енсор, Отто 

Дікс). В польському малярстві ХІХ ст. символи та мотиви часу і смерті 

виникають в численних творах Юзефа Меґоффера, Едварда Окуня, 

Станіслава Яновського, а також циклах робіт Яцека Мальчевського [132; 

190]. В російському мистецтві ці теми розвивали Михайло Врубель та Іван 

Білібін. 

Візуальні метафори часу і смерті прийшли в портрет не лише з 

«ванітас». Впродовж XV–XVI ст. в європейському мистецтві розвинулись ще 

декілька іконографічних мотивів із застосуванням алегоричного зображення 

людського скелета. Художні цикли «танок смерті», «тріумф смерті» та 

«поцілунок смерті» з’явились на декілька століть раніше, ніж «ванітас», і 

постали як реакція на масові людські жертви внаслідок пандемії чуми 1348 р. 

Перші зображення «танку смерті» з’являлись як ілюстрації до відповідних 

текстів [122; 139; 184]. Серед найбільш ранніх авторських картин на тему 

«танку смерті» – серія Ганса Гольбейна молодшого 1524–1526 рр. та 

«Апокаліпсис» Альбрехта Дюрера. «Тріумф смерті» репрезентований в 

західноєвропейській традиції творами Ієроніма Босха та Пітера Брейгеля 

Старшого, а найбільш ранні зображення «поцілунку смерті» відомі за 

творами Ганса Бальдунга Гріна.  

Митці кінця ХІХ – початку ХХ ст. запозичували ці теми у свою 

творчість і, зокрема, в портрет. Рефлексії на тему «поцілунку смерті» також 

бачимо в працях Клімта, Шилє і Мунка. Мотив «танку смерті» стає основною 

темою в творчості бельгійського експресіоніста Джеймса Енсора [140; 157; 

197]. «Danse macabre» як особлива тема присутній не лише в живописі, але і в 

музиці ХІХ — початку ХХ ст. — від Ференца Ліста до Сен-Санса. Символіст 

Арнольд Бьоклін на автопортреті 1872 р. зображає себе із смертю, 

персоніфікованою в образі скелета, що грає на скрипці (іл. 4.2.3). 

На зламі ХІХ-ХХ ст. тема часу і смерті в образотворчому мистецтві 

була однією з основних в літературі, поезії та музиці. Зв’язок літератури, 

музики та образотворчого мистецтва наприкінці ХІХ ст. значно посилився. 
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Він виявлявся у спорідненості тем, їх перетікання з одного мистецького 

жанру в інший. Те, що можна було спостерігати як окремі творчі 

експерименти чи явища впродовж XV–XVIII ст., наприкінці ХІХ ст. 

перетворилось на майже постійну практику.  

Зближення різних жанрів та видів мистецтва засновувалось на 

декількох історичних передумовах. Внаслідок урбанізації між художниками, 

поетами та музикантами налагоджувались все більш тісні взаємозв’язки, а 

простір їхнього співжиття стрімко звужувався. Культурні процеси на межі 

ХІХ–ХХ ст. характеризувались прагненням митців до подолання 

етносоціальних меж непорушних бар’єрів між різними мистецькими 

жанрами. Це сприяло розповсюдженню наближених тем і мотивів однаково в 

літературі, поезії, музиці, образотворчому мистецтві. 

Подолання меж поміж жанрами та видами мистецтва в добі fin-de-siècle 

було виявом ідейного супротиву попередній, позитивістській добі. Поети 

стверджували, що в поезії головне не слова, але ритм і мелодика, 

письменники робили художників головними героями своїх романів, а 

художники, натомість, шукали джерел інспірації в поезії, або ж і самі 

творили поезію (як, до прикладу, прерафаеліти). 

Часте звертання до теми часу і смерті спостерігаємо у ключових 

європейських поетів, серед яких Шарль Бодлер, Поль Валері, Стефан 

Малларме, Райнер Марія Рільке, Валерій Брюсов, Константин Бальмонт, 

Зинаїда Ґіппіус, Олександр Блок. Ці поетичні рефлексії відбивали нову 

літературну традицію, котру формували Генрик Ібсен, Моріс Метерлінк, 

Антон Чехов та ін. Мистецькі інтерпретації поєднували в собі іконографічні 

напрацювання попередніх епох та нові філософські світогляди, відображені у 

творах Фрідріха Ніцше, Бенедетто Кроче, Мартіна Хайдеґґера, Карла 

Ясперса, Хосе Ортега-і-Гассет. 

Портрети ставали головними героями в новелах Оноре де Бальзака, 

Едгара По, Натаніеля Готорна, Жоріса Карла Гюісманса. Проте, безумовно, 

найзнаменнішим твором європейської літератури, що підняв проблему часу і 
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смерті людини через жанр портрету, перетворивши портрет на основний 

об’єкт твору, був роман Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» — з його 

Безілом Холвардом (Уістлером), — що спричинив неймовірний вплив на 

митців не лише свого, але багатьох наступних поколінь, включно до 

сучасності.  

У польській літературі кінця ХІХ ст. головні естетичні та філософські 

ідеї декадансу знаходимо в творах Станіслава Пшибишевського. Його праці 

про Ніцше і Шопена, повісті «Крик» і «Похоронний марш», разом із 

драматичним циклом «Танок кохання і смерті» склали текстуальну основу 

польського модернізму в літературі.  

В живописі «Молодої Польщі» («Młoda Polska») широкої популярності 

набув образ Фридеріка Шопена. Окрім численних портретів композитора 

залишилось багато творів на тему смерті Шопена, або мінорних мотивів його 

музики: «Траурний марш Шопена» авторства Владислава Подковінського та 

«Останні акорди Шопена» художника Юзефа Кшеш-Менціни [190]. 

Серед львівських літераторів та поетів тема смерті яскраво виявлялась 

у творчості представників групи «Молода Муза», а зокрема в поезіях Петра 

Карманського, Сидора Твердохліба та в новелах Михайла Яцківа. Про 

відповідне тематичне спрямування молодих львівських поетів та 

письменників, що входили до групи, засвідчувала сама її назва, обрана за 

принципом співзвучності до «Молодої Польщі» [35]. Львівські митці, поети 

та художники перебували у тісному культурному зв’язку з європейськими 

колегами, а отже, переймали від них також і теми для творчих ідей. Львівські 

мистецькі кола не лише наслідували західноєвропейські традиції, але й 

активно долучались до процесу творення східноєвропейської модерної 

традиції в літературі та образотворчому мистецтві. Група «Молода муза» у 

Львові долучалась до нової європейської традиції, що об’єднувала міста, 

країни і культури, саме так, як це робила група «Скамандер» в Варшаві чи 

«Мир искусства» в Санкт-Петербурзі. 
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Звертання до мотивів вмирання та смерті було особливо притаманне 

молодому поколінню львівських митців. Поєднуючи іконографію 

середньовічного сюжету та новітні експресіоністські пошуки, Володимир 

Блоцький створив серію гравюр «Поцілунок смерті» (іл. 4.2.5). Мар’ян 

Ольшевський працював над «Автопортретом зі смертю», який так і 

залишився недовершеним (іл. 4.2.6). Достеменно невідомо якою була 

причина того, що митець не закінчив роботи над образом. Обличчя митця на 

портреті найбільш прописане, тоді як фігура справа, яка уособлювала смерть, 

залишилась незаповненою кольором плямою. Недовершеність твору — 

випадкова чи навмисна — створила цікавий ефект дисперсії, розчинення 

постаті тіла митця в порожньому просторі. Декадентські настрої були 

присутні і в невиданих поезіях Мар’яна Ольшевського, залишились серед 

листів художника до рідних і близьких. 

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. Мистецький інтерес Олекси Новаківського до 

іконопису, а також релігійної та національної тематики трансформував тему 

смерті в тему воскресіння. Версії твору «Пробудження» Новаківського 

об’єднали тему християнської ідеї воскресіння з ідеєю пробудження 

української нації та відродження української держави. Символізм 

українських митців початку ХХ ст., що формувався на національному 

підґрунті, був принципово протилежним космополітичному за темами і 

образами західноєвропейському символізму.  

У творчості львівських українських митців тема часу та смерті 

виявлялась радше як історична, аніж філософська. Це було пов’язано з 

спрямованістю українського мистецтва на відродження власних автентичних 

культурних традицій, пов’язаних, зокрема, з храмовим мистецтвом та 

іконописом і українською військово-козацькою старовиною. Тут українські 

митці запозичували формальні стилістичні прийоми сецесії, неовізантизму, 



 

 

183 

імпресіонізму та експресіонізму. Проте символи часу і смерті, які ми бачимо 

на картинах та портретах західноєвропейських митців, були значно рідше 

присутні у творчості українських художників. Творчість поетів та 

письменників з «Молодої Музи» свідчить, що українські літератори активно 

реагували на європейський декаданс.  

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. Цей 

образ, як і зображення інших античних героїв, зустрічалися на картинах 

академічних художників, відомих своїм інтересом до античних сюжетів. 

Мистецтвознавці спостерігають концептуальну різницю поміж 

годинником із круглим циферблатом та клепсидрою. Годинник трактується 

як символ замкнутості часу, його постійного руху по колу, його невпинності і 

безкінечності. Натомість, клепсидра втілює поняття кінцевості і смерті, адже 

час «втікає», переходить з одного простору в інший. 

У той же час на портретах годинники з’являються не так часто. Поява 

годинника як символу в портреті відбувається тоді, коли художник прагне 

піднести формальну репрезентацію в портретному образі до рівня 

філософської проблеми. В європейському малярстві кінця ХІХ ст. годинники 

часто виникають у тлі портретів. Нерідко атрибути часу, такі як годинник чи 

дзеркало, з’являються саме на жіночих портретах, що є характерним для 

протиставлення краси та смерті і відбиває загострення теми Еросу і Танатосу 

в добу декадансу. 

Зокрема, ми бачимо годинник на «Портреті жінки» 1917 р., авторства 

Люни Дрекслер (іл. 4.2.7). За характером розбудови внутрішнього простору 

картини (інтер’єр кімнати), цей портрет Люни Дрекслер нагадує жіночі 

портрети художниці-імпресіоністки Марі Кассат. Імпресіоністські жіночі 

портрети або жанрові картини з зображенням жінок часто входили в 

інтимний, приватний простір жіночого повсякдення. Жінку в домашньому, 
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звичному для неї середовищі, зображено під час відпочинку чи за дрібною 

хатньою роботою, на портретах і жанрових полотнах. Інтер’єр приватного 

помешкання додає портрету камерності та інтимності і допомагає розкрити 

характер портретованої особи. 

Для творчості Дрекслер був характерний стилістичний синкретизм. 

Наслідуючи типовий сюжет портрету в інтер’єрі кімнати, Дрекслер у своєму 

жіночому портреті поєднала стилістичні риси імпресіонізму та сецесії. 

Пастозний імпресіоністичний мазок майже непомітний, живописна поверхня 

полотна доволі стримана і графічна. Опуклі лінії крісла, у якому сидить 

портретована, а також лінія її силуету, співзвучна округлій формі крісла, 

вказує виражене звертання художниці до принципів сецесії, які домінували у 

її авторській мові. Позаду портретованої — годинник на комоді. Стрілки 

годинника добігають дванадцяти. Якщо цей вибір художниці вважати не 

випадковістю, а втіленням візуальної метафори часу, стрілки можуть 

втілювати ідею завершення життєвого циклу героїні портрету, одночасно 

відображаючи її в часі і час як зовнішнього нагадування — memento mori.  

Метафоричним доповненням до годинника у тлі портрету є фрагмент 

картини, що висить на стіні позаду жінки. Це зимовий пейзаж. Формально 

Дрекслер могла зобразити цей пейзаж, засновуючись на виключно художній 

потребі композиційно розмістити у лівому верхньому куті портрету світлу 

кольорову пляму. Проте, в літературних і фольклорних джерелах, зима як 

завершення щорічного життєвого циклу природи, уособлює старість та 

завершення життя. 

Використання атрибуту годинника в портретах людей старшого віку 

було частою практикою західноєвропейських, зокрема французьких, 

англійських та австрійських, митців, особливо впродовж ХІХ ст. Зображення 

годинника зустрічається на «Портреті матері» Людвіка Квятковського (іл. 

4.2.8), а також на картині «Портрет старого з годинником» Юзефа 

Водинського (іл. 4.2.9). Портрет Квятковського співзвучний жіночому 

портрету Люни Дрекслер за композицією та позою, а зокрема — за жестом 
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рук. Художник зобразив жінку, яка сидить у кріслі в кімнаті. Вона одягнута у 

чорну сукню, яка посилює відчуття самотності і втрати. Чорний колір також 

допомагає виділити силует на світлому, пастельно-сірому тлі.  

Головний тональний акцент на портреті Людвіка Квятковського — 

класично на обличчі і руках, які він прописує найбільш детально і 

реалістично (іл. 4.2.8). Жест зімкнених рук підкреслює відчуття внутрішньої 

замкнутості образу, що посилюється порожнім, беземоційним поглядом. 

Художник виконує цей портрет співзвучно традиції аналогічних портретних 

зображень в західноєвропейському малярстві другої половини ХІХ ст., як от 

«Портрет матері» Уістлера 1871 р. та портрети матері Кассат 1880-х рр. — ці 

твори об’єднує внутрішня замкнутість композиції, скупість деталей, 

лаконічність форми і колористичних рішень. Кожен із цих портретів втілює 

ідею меланхолії, яка у мистецтві і філософській думці пов’язана з темою часу 

та смерті від часів «Анатомії меланхолії» Роберта Бертона [138]. 

З годинником зобразив себе і Вільгельм Вахтель на автопортреті, який 

був ескізом до обкладинки часописа «Юґенд» («Jugend») (іл. 4.2.10). Зокрема, 

у нижній частині портрету зауважуємо латинські літери назви часопису. 

Автопортрет з годинником художник виконав у графічній техніці. Вахтель 

зобразив себе майже у повний зріст, у профіль, в капелюсі і чорному плащі. 

Чітко окреслений силует добре виділяється на світлому, декоративно 

вирішеному фоні. Фон у цьому портреті вирішений площинно і нагадує стіну 

фасаду будівлі або вікно з візерунком морозу на склі.  

Заокруглені обриси цих візерунків схожі на сецесійну стилізацію 

рослинного фризу. Цей декор також функціонує як стилізований меандр, 

давній класичний семантичний знак, що втілює час і безкінечність. Ще один 

можливий шлях інтерпретації декору — стилізоване зображення диму. 

Символіку диму в автопортреті художник вибудував на рівні семантичної 

паралелі між візуальним образом і текстовим, вербальним джерелом. Слово 

«дим» гебрайською мовою перекладається як «гевель». Проте значення 

«гевель» гебрайською поєднує в собі три дефініції: воно означає однаково 
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дим, пар та марноту. Епіграма, котра слугувала концепцією натюрморту 

ванітас, а саме «марнота марнот» —  походила з біблійної книги Когелет, а 

відомі в латинському перекладі слова про «марноту марнот» були лише 

одним з варіантів тлумачення гебрайського тексту, який обрала латинська 

церква. Натомість, єврейська традиція і досі не визнає єдиного 

беззаперечного тлумачення цього тексту, адже невідомо, у якому саме 

значенні використовувались слова, котрі можна читати так по-різному, як 

візерунок в тлі автопортрету Вахтеля, що він не обмежує глядача в художніх 

інтерпретаціях. 

Особливості зображання постаті, композиція і простір зробили цей  

образ нетиповим для львівського портрету загалом, і для тогочасних 

вахтелівських портретів зокрема. Суперечливим портретному канону в 

автопортреті Вахтеля є, передусім, композиція твору. Обличчя, яке в 

портретному малярстві відіграє головну роль, не виступає тут ані 

композиційним, ані смисловим центром автопортрету. Цим центром стає 

кишеньковий годинник у долоні художника. 

Художник розміщує годинник у композиційно найбільш сприятливій 

для візуального сприйняття точці портрету. Він звертається до класичного 

принципу поділу площини твору, розміщуючи головний візуальний акцент з 

невеликим зміщенням у лівий верхній квадрат площини, якщо розділити її 

умовно на чотири рівні частини. При цьому сам художник немов би 

перетворюється на співглядача, чия увага зосереджена на «спогляданні часу».  

Іконографічно «Автопортрет з годинником» Вахтеля близький до 

«Автопортрету в образі годинникаря» Аґостіно Караччі (1583 р.) (іл. 4.2.11). 

Художник італійського Ренессансу також зображує себе з кишеньковим 

годинником в долоні. Караччі розміщує годинник, обернутий циферблатом 

до глядача, на рівні свого обличчя, яке також зображене практично анфас. У 

цей спосіб, в обох автопортретах обличчя протиставляється годиннику, образ 

людини протиставляється символу часу – і, через протиставлення, 

семантично урівнюються. 
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Композиційна замкненість автопортрету Вахтеля також має певну 

заокруглену траєкторію на кшталт декоративних елементів у тлі портрету. 

Привертає увагу також і напрям руху в портреті, поворот. На прикладі 

портрету Абрагама Кона ми можемо пересвідчитись, що художник надає 

певного символічного значення деяким портретам, і не виключено, що 

повторне звертання в автопортреті з годинником до право-лівої орієнтації 

зображення не була випадковою.  

Єдиним з львівських митців першої половини ХХ ст., для якого тема 

часу в портреті була однією з основних, був Одо Добровольський. Як 

художник, Добровольський був передусім відомий завдяки своїм 

урбаністичним пейзажам: львівським, краківським, паризьким, які виконував 

виключно в графічних техніках: акварель, гуаш, літографія. Проте, окрім 

пейзажів, звертався він і до портретного жанру. Оскільки велика частина 

його робіт перебуває у приватних колекціях, кількість портретів встановити 

важко, як і скласти загальну картину його творчого доробку.  

Одо Добровольський здобував художню освіту у Краківській академії 

мистецтв в один час із такими львівськими художниками, як Каєтан 

Стефанович, Володимир Блоцький, Єжи Меркель та Казимир Сіхульський. З 

багатьма із них Добровольський товаришував. Усе ж, ім’я Добровольського 

з’являлось в мистецьких хроніках Львова доволі нечасто, а ті згадки 

сучасників, які залишились у пресі, характеризували художника як особу, 

певною мірою замкнену та відсторонену від публічного міського простору.  

Зважаючи на датування, більшість з відомих портретів  

Добровольського були створені саме під час перебування митця у Львові. На 

портретах Добровольського бачимо художників (Северин Обст, іл. 2.1.71, 

2.2.39), музикантів (Генрик Збєжховський, іл. 4.2.12). Проте головним героєм 

портретів Добровольського був він сам — художник. На сьогодні відомі 

п’ять автопортретів митця, атрибуція авторства двох із них досі не з’ясована 

напевне. Існує ще один твір митця, який жодного разу мистецтвознавці не 

розглядали як автопортрет. То ж, якщо загалом віднайдених автопортретів не 
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п’ять, а шість, то на трьох із них з’являються мотиви часу і смерті, виражені 

через зображення людського черепа. 

Спираючись на наявні першоджерела, бачимо, що вперше Одо 

Добровольський звернувся до мотивів смерті 1908 р., створюючи одразу дві 

версії автопортрету з черепом. Перша версія портрету була продана з 

аукціону Desa Katowice 2006 р. та знаходиться у приватній збірці (іл. 4.2.13). 

Друга версія, яку ми проаналізуємо більш детально, знаходиться у ЛНГМБВ 

(іл. 4.2.14). 

Обидва твори виконані у техніці акварелі, постать митця представлена 

у поколінному зображенні, з людським черепом в руках. Усе ж, між версіями, 

виконаними впродовж одного року, чимало відмінностей. Художник 

розпрацьовує ту саму ідею, він перебуває в пошуку ракурсу, колористики і 

композиції, яка б його задовольнила. Всі зміни, яких дошукується митець, 

покликані загострити контрастність зображення, його графічну виразність. 

Добровольський змінює теплу колористику на більш холодну і майже 

монохромну. Монохромність холодної колористичної гами портрету 

перегукується з внутрішньою стриманістю пози центральної фігури, роблячи 

цей портрет «холодним» не лише колористично, але також емоційно. В цій 

версії автопортрету Добровольський майже відмовляється від об’ємно-

просторового зображення, мінімізуючи контраст світлотіні і, у такий спосіб, 

позбавляючи постать об’єму, робить її більш площинною та декоративною. 

Суттєво різниться і обличчя митця на обох портретах. Зважаючи на те, що 

портрети були написані впродовж одного року, риси обличчя художника 

стають експресивно загостреними. 

Проте найбільш важливі зміни відбуваються із композицією. На другій 

версії автопортрету (іл. 4.2.14), своє обличчя та «обличчя» черепа 

Добровольський зобразив у протилежних ракурсах, надаючи композиції 

певної відцентровості. Водночас, між двома цими образами прослідковується 

немов би тяглість одного жесту: від чіткого профілю черепа до 

тричетвертного, майже анфасного зображення обличчя. На відміну від 
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автопортрету Вільгельма Вахтеля з годинником, композиція якого замкнена, 

скерована досередини, в автопортреті Одо Добровольського композиція 

розімкнена. Ця відбувається завдяки протилежному ракурсу черепа і погляду 

художника, що спрямовані за межі портрету.  

Сама форма черепа з загостреним підборіддям перегукується з гострою 

формою обличчя художника, неначе він тримає в руках не аби чий, а свій 

власний череп. Якщо художник і справді протиставляє своєму обличчю 

власний череп, то ми і справді спостерігаємо дуже цікаву річ. На перший 

погляд, Добровольський застосовує метафору. Проте, якщо він протиставляє 

собі самого себе, його портрет з метафори перетворюється на метонімію, в 

якій схожість смислів вибудовується не за формою, а за суміжністю, 

внутрішньою спільністю.  

Загальна композиція автопортрету вписана у трикутник. Внутрішня 

динаміка твору сконцентрована на двох смислових акцентах: обличчі і руках, 

що тримають череп. Прикметно, що обидва акценти однаково також 

вписуються у трикутники: голова у кашкеті, форма якого посилена чіткістю 

ліній і гостротою кутів; і череп, зображений у ракурсі, що водночас дозволив 

художнику вписати його у чіткий трикутник і найбільш яскраво проявити 

складну лінію абрису.  

Поза і жест в обох автопортретах також заслуговують більш детальної 

уваги. Позиція рук, що тримають череп, підкреслено незручна, навмисна, 

штучна — і значно більш загострена, аніж на першій версії автопортрету. 

Вочевидь, і тут митець дошукувався засобу більш виразного графічно, 

силуетно. Проте, бачимо також, що руки, пальці, долоні складали важливу 

частину образу, над яким працював митець.  

Несподівану схожість можемо віднайти між позицією долонь на 

автопортреті Одо Добровольського та принципом компонування і 

зображання рук на творах австрійського митця сецесії, Еґона Шилє. Ще одна 

художньо-стилістична спільність автопортрету Добровольського з творами 

Шилє — декоративність силуету і порожнє тло в роботі. Ми не 
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спостерігаємо, щоб Одо Добровольський застосовував цей прийом в інших 

своїх роботах, проте в автопортреті з черепом вплив віденської сецесії 

очевидний. Певне наслідування можна прослідкувати навіть в зображенні 

обличчя: львівський митець явно будує свій образ на численних репліках 

сюжетів, стилістик, авторських манер. 

До автопортретного образу Добровольський залучив ще одне 

іконографічне джерело. Зображення пензля в руках художника, яке виникає 

на обох версіях автопортрету, радше за все є запозиченням з барокового 

канону зображення образу св. Ієроніма в західноєвропейському мистецтві. Як 

в іконографії образу св. Ієроніма, так і в більшості портретів із 

використанням атрибуту черепа чи годинника, останні виступають саме як 

атрибут, елемент, деталь в портреті, доповнюючи складову образу 

портретованого. Ця деталь не конкурує з головним об’єктом портрету — 

обличчям людини. Натомість, Добровольський, за допомогою композиції, 

ракурсу і масштабування протиставляє череп обличчю, і робить його 

об’єктом, рівним портретному образу, рівним самому собі. Як і кишеньковий 

годинник на автопортреті Вахтеля, череп на автопортреті Добровольського з 

деталі стає центральним елементом твору, довкола якого організований весь 

простір полотна. Центральність часу як символу в цих портретах домінує над 

самими портретами як репрезентацією людини, втілюючи метафору «ars 

longa vita brevis» («мистецтво вічне — життя плинне»). 

Автопортрети Вахтеля та Добровольського належать до типу 

портретів-запитань, які прямо протилежні самій концепції 

репрезентативного, оповідального портрету. Близько 1910 р. Одо 

Добровольський створив акварель, відому під назвою «В кафе» (іл. 4.2.15) 

[91, 223-228]. Дві чоловічі фігури, що ми бачимо завдяки силуетам та одягу, 

зображені у повний зріст один навпроти одного в інтер’єрі кафе або пабу. 

Добровольський зображає обох чоловіків з черепами замість облич. Увага 

глядача зосереджується лише на одній з двох фігур, що є композиційно 

центральною. Зробивши алегоричну фігуру буденним героєм, в своїй роботі 
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«В кафе» Добровольський наближується до образів Джеймса Енсора і 

загальної експресіоністичної традиції початку ХХ ст. Добровольський 

наслідує модерністську традицію еклектичного змішування тем і мотивів та 

використання класичних символів як елементів художньої гри. 

Ба більше, перед нами не пересічна рефлексія митця на тему «dance 

macabre», а саме автопортрет, про що красномовно свідчить деталь в костюмі 

центральної фігури. Якщо ми поглянемо на три атрибутованих автопортрети 

Добровольського, зауважимо одну незмінну спільність. Художник щоразу 

зображає себе у синьому кашкеті (іл. 4.2.15). Таким він з’являється на 

автопортреті 1907 р., у тому ж кашкеті зображує себе на обох автопортретах 

з черепом. Очевидно, ця деталь гардеробу була для митця особливим 

атрибутом його візуального образу — як бант Северина Обста — своєрідною 

«візитівкою», елементом, який він впроваджує у власний образ на 

автопортретах. Спостерігаємо тут той самий експеримент з метонімією, як і 

на автопортреті з черепом 1908 р. Спершу Одо Добровольський характеризує 

ціле (себе) через частину (елемент гардеробу). В даному випадку, синій 

кашкет, деталь одягу, стає уособленням самого митця. І тоді митець отримує 

можливість конструювати свій образ лише через цю одну деталь.  

Переносячи деталь, яка є частиною образу митця, на уявний об’єкт (в 

даному випадку, на скелет), Добровольський персоніфікує в зображенні 

скелета не універсальну смерть, а конкретну особу — самого себе. Таким 

чином, у творі «В кафе» перед нами опиняється не синій кашкет, а сам 

художник, адже це саме його образ вірогідно прихований за цією деталлю. 

Метонімічний принцип дозволяє митцеві створити автопортрет без 

портрету, викликати в уяві глядача візуальну паралель через деталь в 

портреті, але не через обличчя. Безумовно, такий жест художника можна 

розцінювати як певний виклик портрету — адже успіх експерименту вказує 

на те, що обличчя в портреті не є насправді головною умовою схожості. 

Себто те, що ми називаємо «портретною схожістю», є набором певних, 
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притаманних особі візуальних характеристик, які не обов’язково 

обмежуються зображенням обличчя.  

Цим автопортретом Добровольський чи не єдиний з львівських митців 

доєднується до загального європейського дискурсу щодо меж поняття 

«схожості» в портреті і потреби нового критерію осмислення цього поняття. 

Серед опрацьованих та засвідчених сьогодні у вітчизняній та закордонній 

бібліографії, автопортрет Добровольського в образі скелета є єдиним 

львівським автопортретом-алегорією кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Хоч серед львівських портретів символи часу зустрічаються доволі 

нечасто, усе ж для Львова, його культурних та мистецьких досвідів, згадувані 

портрети засвідчують дуже важливий момент. Те, що львівські митці 

звертались до тем і мотивів, притаманних і популярних у 

західноєвропейському мистецтві та літературі, вказує на їхню безпосередню 

участь в європейських 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. 

З погляду на кількісне представлення, виражені символічні портрети на 

зламі ХІХ–ХХ ст. були не надто притаманні львівському мистецькому 

середовищу. В цьому контексті автопортрети Вахтеля чи Добровольського 

постають радше як творчі експерименти, що засновувалися на певних сталих 

європейських мистецьких традиціях, проте так і не стали чимось типовим в 

локальному львівському мистецькому середовищі. Але саме завдяки цим 

експериментам львівський портрет першої половини ХХ ст. долучається до 

контексту епохи (історична горизонталь) та контексту символу (історична 

вертикаль). 
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Висновки до розділу 4 

В заключному розділі дисертаційного дослідження ми проаналізували 

найбільш характерні символи та візуальні метафори, до яких львівські митці 

звертались у своїх портретах. На відміну від розділів 2 і 3, де ми розглядали 

велику кількість портретів, узагальнюючи їх художньо-стилістичні та інші 

мистецькі характеристики, в розділі 4 ми зосередили увагу на детальному 

аналізі та інтерпретації окремих портретів, найбільш репрезентативних з 

точки зору використання символів чи наслідування іконографічних моделей 

зображення. Історико-порівняльний та іконографічний аналіз символів, 

мотивів і тем засвідчив, що львівський портрет відображає не лише увесь 

стилістичний спектр, але і тематико-символічний та інтелектуально-

філософський спектр ідей, які характеризують добу європейського fin-de-

siècle.  

Однією з найбільш розповсюджених та популярних символік на 

львівських портретах першої половини ХХ ст. були фолькльорна та 

національна. В ситуації багатоетнічного міста, аналіз фолькльорної та 

національної символіки в портретах вкрай важливий. В цьому підрозділі ми 

також виявили особливості зображення міста у тлі портрету та 

прослідкували, як львівські митці у ХХ ст. інтерпретують традицію 

«портретів на тлі міста». 

Фольклорні та національні елементи в портретах виконували 

принципово різні функції, поміщуючи портрети не лише в контекст 

художньо-естетичних пошуків доби модерну (до прикладу, гуцульська 

сецесія), але також в суспільно-політичний контекст багатокультурного 

Львова, де різні громади змагались за політичне і культурне домінування. 

Фольклорні мотиви здійснювали переважно художньо-декоративну функцію 

в портреті, тоді як національні символи спрямовувались на виконання певної 

ідеологічної ролі. Ми також проаналізували розвиток та особливості 

фольклорно-етнічного та національного як мотиву, теми і символу, що 

розвивався поруч з космополітичною тенденцією у львівському портреті, 
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коли митці навпаки відмовлялись від застосування будь-якої етнічно чи 

національно спрямованої тематики. 

Львівські митці переосмислювали ключові теми європейського 

мистецтва та літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.: теми часу, плинності 

людського життя та смерті. Звертання львівських митців до загальних 

філософських тем в портретах виявляється як окрема тематична лінія, 

протилежна тренду використання національної символіки. І якщо у звертанні 

до національної та фолькльорної тематики львівські митці вбудовують 

європейські мистецькі тенденції в локальний контекст, то у випадку 

звертання до екзистенційних тем вони виходять за межі локального 

контексту і розбудовують власний творчий діалог з загальноєвропейськими 

мистецькими традиціями. 

Завдяки аналізу іконографічної та символічно-образної структури 

львівських портретів Одо Добровольського, Люни Дрекслер, Мар’яна 

Ольшевського, Володимира Блоцького та інших митців виявлено прямі та 

опосередковані впливи на львівський портрет західноєвропейського 

мистецтва доби Відродження (Ганс Бальдунг Грін), голландського живопису 

XVII ст. (Франс Гальс), символізму (Арнольд Бьоклін), декадансу (Густав 

Клімт) та експресіонізму (Джеймс Енсор). 

Іконологічний метод допоміг реконструювати основні іконографічні 

моделі, на основі яких львівські митці створювали портретний образ, — та, 

зрештою, інтерпретувати ці образи в контексті філософських (memento mori), 

літературних (поетичні образи, біблійні сюжети, алегорії) та мистецьких (ars 

longa vita brevis) тем і мотивів у європейській культурі. 
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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), 

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: 
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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 
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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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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 

 

Ілюстрації до розділу 2 

2.1.1 Вахтель Вільгельм, Портрет Соломона Бубера, 1902 р., п., о., 78х60 

см, ЛНГМБВ, інв. № Ж-3721 

2.1.2 Бубер Соломон, архівне фото, 1897 р., Національна бібліотека Ізраїлю, 

цифровий інв. № 002763768, фото з інтернет-ресурсу. Режим доступу: 

[https://www.alamy.com/stock-photo/buber.html] 

2.1.3 Труш Іван, Портрет Сильвестра Сембратовича, бл. 1898-1900 р., п., 

о., 109х79,5 см, НМЛАШ, інв. № Ж-685 

2.1.4 Августинович Олександр, Портрет Сильвестра Сембратовича, 1897 

р., д., о., 34х26 см, НМВр, інв. № VIII-2355 

2.1.5 Рафаель, Портрет кардинала, бл. 1510 р., о., д., 79х61 см, Музей 

Прадо, Мадрид (Іспанія), фото з інтернет ресурсу. Режим доступу: 

[https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-

cardinal/4c01eae6-feed-4135-88d9-6736140212fb] 

2.1.6 Тиціан, Портрет Папи Павла ІІІ, бл. 1543 р., п., о., 113,7х88,8 см, 

Національний музей Каподімонте, Неаполь (Італія), фото з інтернет 

ресурсу. Режим доступу: [http://www.artribune.com/attualita/2011/03/i-

farnese-e-le-ambasciate/attachment/cp0311/] 

2.1.7 Веласкес Дієго, Портрет Папи Інокентія Х, бл. 1650 р., п., о., 141х119 

см, Галерея Доріа-Памфілі, Рим (Італія), фото з інтернет ресурсу. 

Режим доступу: [https://www.nga.gov/collection/art-object-page.87.html] 

2.1.8 Августинович Олександр, Портрет Сильвестра Сембратовича, 1896 

р., п., о., 212х300 см, НМК, інв. № II-b-226 (77073) 

2.1.9 Августинович Олександр, Портрет Сильвестра Сембратовича (ескіз), 

56,5х76 см, ЛНГМБВ, інв. № Ж-89 



 

 

221 

2.1.10  Матейко Ян, Станьчик, 1862 р., п., о., 88х120 см, Національний музей 

у Варшаві. Фото з інтернет ресурсу. Режим доступу:  

[http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4795] 

2.1.11  Новаківський Олекса, Портрет Андрея Шептицького в образі Мойсея, 

бл. 1915-1917 рр., п., о., НМЛАШ  

2.1.11а Михайло Бойчук, Портрет митрополита Андрея, 1910-ті рр.,   

темпера, карт., втрачена. Bідома за фотографією Ярослави Музики, 

репродукція: Михайло Бойчук: альбом-каталог збережених творів // [Я. 

Кравченко, Віта Сусак]. — К.: Майстерня книги, 2010. — С. 113. 

2.1.12  Сосенко Модест, Андрій Первозванний (Портрет Андрея 

Шептицького), 1913 р., фрагмент з ікони, церква св. Миколая, Золочів, 

НМЛАШ 

2.1.13  Розен Ян Генрик, Портрет Юзефа Теодоровича в образі св. Томи, 

1925-1929 рр., фр., Вірменський собор у Львові 

2.1.14  Барбацький Болеслав, Портрет Юзефа Теодоровича, бл. 1938 р., п., о., 

ЛІМ, фото А. Сімферовської 

2.1.15  Барбацький Болеслав, Портрет Юзефа Теодоровича, 1936 р., п., о., 

приватна збірка 

2.1.16  Блоцький Володимир, Портрет кардинала Більчевського, пап., акв., 

ЛНГМБВ6 інв. № Г-І-322, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.1.17  Акер Юлія, Портрет рабина Самуеля Вольфа Гуттмана, 1930-і рр. (з 

фото кінця ХІХ ст.), п., о., ЛНГМБВ  

2.1.18  Мерер Генрик, Портрет рабина Бернарда Левенштайна, 1912 р., п., 

о., ЛНГМБВ  

2.1.19  Вахтель Вільгельм, Портрет Абрагама Кона, 1902 р., п., о., 100х70 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-3706, фото І. Лєвіна 

2.1.20  Рейхан Станіслав, Портрет Годзимира Наленч-Малаховського, бл. 

1896-1905 рр., п., о., ЛІМ, фото А. Сімферовської 

2.1.21  Рейхан Станіслав, Портрет Едмунда Мохнацького, бл. 1887-1896 р., 

п., о., ЛІМ, фото А. Сімферовської 
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2.1.22  Виґживальський Фелікс, Портрет Станіслава Цюхцінського, бл. 1907-

1911 р., п., о., ЛІМ, фото А. Сімферовської 

2.1.23  Батовський-Качор Станіслав, Портрет Юзефа Ноймана, 1920 р., п., о., 

ЛІМ, фото А. Сімферовської 

2.1.24  Батовський-Качор Станіслав, Портрет Казимира Бартеля, 1936 р., 

фото з цифрового архіву NAC, інв. № SMO_1-K-2205 

2.1.25  Сіхульський Казимир, Портрет Леонарда Сталя, зворот картини 

“Сатир і німфа”, 1922 р., п., о., ЛНГМБВ, фото А. Сімферовської 

2.1.26  Виґживальський Фелікс, Портрет Леонарда Сталя, 1923 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-3332, фото І. Лєвіна 

2.1.27  Квятковський Людвік, Портрет Станіслава Островського, 1921 р., п., 

о., ЛНГМБВ, інв. № Ж-2268, фото І. Лєвіна 

2.1.28  Новаківський Олекса, Портрет Олександра Барвінського, 1932 р., п., 

о., НМЛАШ 

2.1.29  Новаківський Олекса, Портрет Олександра Барвінського (рисунок), 

бл. 1932 р., пап., ол., НМЛАШ 

2.1.30  Вахтель Вільгельм, Портрет Моріса Лазаруса, бл. 1902 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-3711, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.1.31  Невідомий художник, Портрет Моріса Лазаруса, 1902 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-3728 

2.1.32  Вахтель Вільгельм, Портрет Моріса Лазаруса в кріслі, 1902 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-3727 

2.1.33  Мюнц Марек, Портрет Еміля Бика, 1926 р., п., о., 82х64,5 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-3719 

2.1.34  Млодзяновський Казімєж, Бригадир Юзеф Пілсудський, пап., гр. т. 

[231] 

2.1.35  Ґоттліб Леопольд, Портрет Юзефа Пілсудського, бл. 1915 р., пап., ол. 

[231] 

2.1.36  Холодний Петро, Портрет Володимира Сальського, бл. 1918-1920 рр., 

п., о. [88] 
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2.1.37  Холодний Петро, Портрет Михайла Омелянович-Павленка, бл. 1918 

р., пап., гр. т. [88] 

2.1.38  Холодний Петро, Портрет Марка Безручка, бл. 1918-1920 рр., пап., 

гр. т. [88] 

2.1.39  Стефанович Каєтан, Портрет легіонера (Болеслав Длуговський), 1915 

р., пап., акв., приватна збірка, фото надане власником 

2.1.40  Стефанович Каєтан, Портрет легіонера (Єжи Свідорський (?)), 1915 

р., пап., акв., приватна збірка, фото надане власником   

2.1.41  Машковський Кароль, Портрет улана, 1915 р., пап., ол., МВП, інв. № 

MWP-975 [231] 

2.1.42  Ґоттліб Леопольд — художник, поштівка з репродукцією рисунку 

Едварда Ридза-Сміґлого, 1915 р., МВП, інв. № MWP MP.0001 [231] 

2.1.43  Труш Іван, Портрет Михайла Грушевського, п., о., НМЛАШ [16; 17] 

2.1.44  Труш Іван, Портрет Михайла Драгоманова, п., о., НМЛАШ, [16; 17] 

2.1.45  Мізес Гелене, Портрет Рахміеля фон Мізес, п., о., ЛНГМБВ, інв. № 

Ж-3016 

2.1.46  Труш Іван, Портрет Мартіна Бубера, бл. 1910 р., п., о., НМЛАШ [17] 

2.1.47  Похвальський Казимир, Портрет Станіслава Стажинського, 1928 р., 

п., о., ЛНГМБВ 

2.1.48  Батовський-Качор Станіслав, Портрет Адольфа Бека, 1934 р., п., о., 

102х72 см, НМК 

2.1.49  Бек Генрик, Зімільський Гангель, 1939 р., пап., акв., 8,5х8,5 см, ГЛБВ, 

інв. № GBL-S-1587 [150] 

2.1.50  Кідонь Юзеф, Портрет графа Леона Пінінського, 1914 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-1500, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.1.51  Федюк Микола, Портрет Іларіона Свєнціцького, 1912 р., п., о., 

НМЛАШ, фото з інтернет-ресурсу 

2.1.52  Красицький Фотій, Портрет Іларіона Свєнціцького, 1915 р., карт., о., 

НМЛАШ, фото з інтернет-ресурсу 
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2.1.53  Родаковський Генрик, Портрет гр. Володимира Дзєдушицького, 1880-

ті рр., п., о., 120x85 см, НМК 

2.1.54  Похвальський Казимир, Портрет гр. Володимира Дзєдушицького, 

1891-92 рр., п., о., 141,5х103 см, МНВр 

2.1.55  Августинович Олександр, Портрет Тадеуша Рутовського, 1913 р., п., 

о., ЛНГМБВ, інв. № Ж-1811, фото І. Лєвіна 

2.1.56  Кац Мане, Портрет Максиміліана Ґольдштейна, 1932 р., пап., вуг., 

65х50 см, ЛМЕХП, інв. № ЕП-82382 

2.1.57  Стефанович Каєтан, Портрет Рудольфа Менкіцького, бл. 1910-1912 

рр., п., о., 159х80 см, НМВр, інв. № VIII-2444, фото А. Сімферовської 

2.1.58  Стефанович Каєтан, Портрет Кароля Петеленца, п., о., приватна 

збірка, фото А. Сімферовської 

2.1.59  Блоцький Володимир, Портрет Станіслава Заревича, 1914 р., карт., 

паст., 63,5х48,5 см, ЛНГМБВ, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.60  Блоцький Володимир, Портрет Юзефа Пузини, бл. 1910-1912 рр., к., 

паст., НМК, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.61  Клімт Густав, Портрет Барбари Фльоґе, 1905 р., п., о., 110х110 см, 

приватна збірка, фото з інтернет-ресурсу 

2.1.62  Блоцький Володимир, Портрет Ірени Мірської, 1916 р., п., о., 

ЛНГМБВ, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.63  Блоцький Володимир, Ґротескна карлиця (студія), 1912 р., п., о., НМК, 

фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.64  Меґоффер Юзеф, Співачка (Портрет Ванди Янаковської), 1896 р., п., 

о., ЛНГМБВ 

2.1.65  Мюнц Марек, Портрет Казимира Твардовського, фото з цифрового 

архіву NAC, інв. № 1-N-604 

2.1.66  Сосенко Модест, Портрет Сидора Твердохліба, 1919 р., п., о., ЛІМ, 

фото А. Сімферовської 

2.1.67  Ласовський Володимир, Портрет Богдана-Ігоря Антонича, 1930-ті 

рр., п., о., НМЛАШ, фото з інтернет-ресурсу 
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2.1.68  Августинович Олександр, Портрет Тадеуша Рибковського, 1898 р., п., 

о., ЛНГМБВ, інв. № Ж-1479, фото І. Лєвіна 

2.1.69  Августинович Олександр, Портрет Северина  Обста, 1906 р., карт., 

акв., 65х95 см, НМВр, інв. № VIII-1194, фото А. Сімферовської 

2.1.70  Августинович Олександр, Портрет Антоні Стефановича, 1896 р., п., 

о., ЛНГМБВ, інв. № Ж-2798, фото І. Лєвіна 

2.1.71  Добровольський Одо, Портрет Северина Обста, 1907 р., пап., паст., 

38х40,5 см, ЛНГМБВ, інв. № Г-ІІ-203, фото А. Сімферовської 

2.1.72  Блоцький Володимир, Портрет Северина Обста, 1911 р., п., о., 88х64 

см, НМВр, інв. № VIII-2971 

2.1.73  Дембіцький Станіслав, Портрет Северина Обста, 1901 р., пап., ол., 

17,5х11,2 см, НМК, інв. № III-r.a.-560, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.1.74  Блоцький Володимир, Портрет Юзефа Єдліча, 1911 р., п., о., 78,5х60 

см, НМВр, інв. № VIII-2477, фото А. Сімферовської 

2.1.75  Сіхульський Казимир, Автопортрет, 1904 р., ЛНГМБВ [15] 

2.1.76  Паутч Фридерік, Портрет Леопольда Стаффа, 1908 р., п., о., 140х120 

см, НМВр, інв. № VIII-109 

2.1.77  Паутч Фридерік, Портрет Яна Каспровича, бл. 1908-1911 рр., п., о., 

Національний музей у Познані, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.78  Виґживальський Фелікс, Портрет Кароля Бадецького, 1924 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-2272 

2.1.79  Новаківський Олекса, Портрет Людмили-Ванди Кравчуківни, п., о., 

фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.80  Паутч Фридерік, Портрет Станіслава Вомелі, 1908 р., к., о., 104х73,5 

см, ЛНГМБВ, інв. № Ж-1764, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.81  Паутч Фридерік, Портрет Владислава Козіцького, 1908 р., карт., о., 

104х73,5 см, НМВр, інв. № VIII-2762, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.82  Паутч Фридерік, Портрет Карла Масснера, 1919 р., п., о., НМВ [19] 
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2.1.83  Паутч Фридерік, Портрет пані І. К. (Іди Камінської), 1930 р., о., 

репродукція на сайті Національного цифрового архіву Польщі (NAC), 

місцезнаходження невідоме 

2.1.84  Новаківський Олекса, Емансипантка (Портрет Наталії Гаврилової), 

1909 р., карт., о., 55,5х45,6 см, НМЛАШ  

2.1.85  Войцеховський Тадеуш, Портрет Станіслава Крамарчика, 1934 р., 

фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.1.86  Автор невідомий, Карикатура на Рутовського і Чоловського [6] 

2.1.87  Ольшевський Мар’ян, Карикатура на Олександра Чоловського і 

Тадеуша Рутовського, пап., ол. [4] 

2.1.88  Тиціан, Портрет Якопо Стради, 1554 р., п.,о., Музей історії 

мистецтва, Відень, Австрія 

2.1.89  Кляйнман Фриц, Карикатура на Максиміліана Ґольдштейна, 

репродукція у книзі Максиміліана Ґольдштейна та Кароля Дрезднера 

“Kultura i sztuka ludu Żydowskiego na ziemiach Polskich,” 1935 р., с. 24, 

місцезнаходження невідоме 

2.1.90  Кляйнман Фриц, Автопортрет, 1921 р., пап., гр. т., фото зі збірки Ю. 

Бірюльова 

2.1.91  Новаківський Олекса, Автопортрет експресивний, 1919 р., пап. ол., 

приватна збірка 

2.1.92  Сіхульський Казимир, Карикатурний портрет Тадеуша Рутовського, 

ЛНГМБВ, інв. № Г-V-988 

2.1.93  Сіхульський Казимир, Карикатурний портрет Анджея Потоцького, 

ЛНГМБВ, інв. № Г-IV-2 (3563/22) 

2.1.94  Сіхульський Казимир, Карикатурний портрет Станіслава 

Дембіцького, ЛНГМБВ, інв. № Г-V-992а 

2.1.95  Сіхульський Казимир, Карикатурний портрет Леопольда Стаффа, 

пап., ол., фото з інтернет-ресурсу 

2.1.96  Сіхульський Казимир, Юзеф Пілсудський з Вернигорою та 

Станьчиком, 1917 р., пап., акв., паст., 92х64 см, НМВр, інв. № VIII-125 
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2.1.97  Струхманчук Яків, Шарж на Михайла Грушевського, фото з інтернет 

джерела: http://prostir.museum/ua/event/3636 (останній доступ 26.08.17 

р.) 

2.1.98  Рибковський Тадеуш, Автопортрет в образі блазня, репродукція з 

альбому рисунків “Orbis pictus albo Róg Amalthei” (1896 р., Львів) 

2.1.99  Братковський Роман (?), Портрет сплячого чоловіка, репродукція з 

альбому рисунків “Orbis pictus albo Róg Amalthei” (1896 р., Львів) 

2.1.100  Стефанович Антоні, Портрет сплячого чоловіка, 1886 р., пап., 

ол., ЛНГМБВ, інв. № Г-V-18, фото А. Сімферовської 

2.1.101  Невідомий автор, Інспектор з Александрії (Портрет Антоні 

Стефановича), репродукція з альбому рисунків “Orbis pictus albo Róg 

Amalthei” (1896 р., Львів) 

2.1.102  Стефанович Антоні, Автопортрет у східному костюмі, 1887 р., 

п., о., приватна збірка, фото А. Сімферовської 

2.1.103  Невідомий автор (Батовський-Качор Станіслав?), Геній! 

(Карикатура на Альфреда Носсіґа), репродукція з альбому рисунків 

“Orbis pictus albo Róg Amalthei” (1896 р., Львів) 

2.2.1 Стефанович Антоні, Портрет Емілії Стефанович, 1887 р., д., о., 

23,3х18 см, ЛНГМБВ, Ж-2353, фото І. Лєвіна 

2.2.2  Стефанович Антоні, Портрет Емілії Стефанович, 1898 р., пап., акв., 

приватна збірка, фото А. Сімферовської 

2.2.3  Стефанович Антоні, Портрет Емілії Стефанович, 1907 р., к., паст., 

приватна збірка, фото надане власником 

2.2.4 Стефанович Антоні, Портрет Емілії, 1909 р., карт., паст., 89х75 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Г-ІІ-183 

2.2.5 Стефанович Антоні, Портрет Емілії, 1927 р., пап., ол., 30,5х22 см, 

ЛНГМБВ, Г-V-42, фото А. Сімферовської 

2.2.6 Стефанович Антоні, Портрет дружини, бл. 1890 р., п., о., 91х60 см, 

НМВр, інв. № VIII-2445, [152] 
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2.2.7 Стефанович Антоні, Портрет матері, 1911 р., п., о., 115х95,5 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-1774 

2.2.8 Стефанович Антоні, Портрет батька, 1886 р., п., о., 69х53 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-1481, фото І. Лєвіна 

2.2.9 Стефанович Антоні, Портрет бабусі художника, 1913 р., пап., паст., 

ЛНГМБВ, інв. № Г-ІІ-7 

2.2.10  Стефанович Антоні, Портрет пані Поляк, 1907 р., пап., паст., 65х61,5 

см, ЛНГМБВ, інв. № Г-ІІ-80, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.2.11  Стефанович Антоні, Нюньо (Портрет сина художника Каєтана), 

1890 р., п., о., приватна збірка, фото надане власником 

2.2.12  Стефанович Антоні, Портрет Каєтана, 1898 (?) р., пап., акв., 

приватна збірка, фото А. Сімферовської  

2.2.13  Стефанович Антоні, Портрет Каєтана Стефановича, 1907 р., пап., 

акв., приватна збірка, фото А. Сімферовської 

2.2.14  Стефанович Антоні, Портрет Каєтана Стефановича у військовій 

формі, 1917 р., фото А. Сімферовської 

2.2.15  Стефанович Антоні, Портрет Каєтана Стефановича в образі воїна, 

1920 р., пап., ол., круг, d. 38 см, Г-V-58, фото А. Сімферовської 

2.2.16  Стефанович Антоні, Портрет Ірусі, 1920 р., пап., ол., вуг., ЛНГМБВ  

2.2.17  Стефанович Антоні, Портрет Ірусі (версія), 1920 р., пап., ол., 

приватна збірка, фото надане власником 

2.2.18  Стефанович Антоні, Портрет Каєтана, бл. 1925-1927 рр., п., о., 

приватна збірка, фото А. Сімферовської 

2.2.19  Стефанович Антоні, Портрет Сабіни Стефанович, 1927 р., п., о., 

приватна збірка, фото А. Сімферовської 

2.2.20  Августинович Олександр, Портрет дочок художника, 1890-ті рр., п., 

о., ЛНГМБВ 

2.2.21  Новаківський Олекса, Портрет батька художника, 1892 р., д., о., 

26х24 см, НМЛАШ 



 

 

229 

2.2.22  Труш Іван, Портрет батька художника, бл. 1895-1900 рр., пап., ол., 

[17] 

2.2.23  Дембіцький Станіслав, Портрет брата Казимира, бл. 1900 р., п., о., 

НМК, фото А. Сімферовської 

2.2.24  Кульчицька Олена, Портрет сестри у жалобі, к., о., НМЛАШ, [37] 

2.2.25  Стефанович Каєтан, Портрет дружини Сабіни Стефанович, п., о., 

приватна збірка, фото з інтернет-ресурсу 

2.2.26  Меґоффер Юзеф, Нова Клеопатра, п., о., НМВ, фото А. Сімферовської 

2.2.27  Новаківський Олекса, Портрет дружини в галереї скульптур, 1910 р., 

п., о., 71х55 см, місцезнаходження невідоме 

2.2.28  Новаківський Олекса, Портрет дружини за фортепіано, 1927, п., о., 

збірка родини Новаківських у Львові  

2.2.29  Блоцький Володимир, Портрет хворої дівчинки, бл. 1910 р., п., о., 

місцезнаходження невідоме, фото з інтернет-ресурсу 

2.2.30  Кітц Мартін, Портрет хворої, 1891 p., п., о., раніше — збірка Ольги і 

Тадеуша Літавінських, сучасне місцезнаходження невідоме, фото з 

цифрового архіву Надвіслянського музею (Muzeum Nadwiślanskie), 

Казімєж Дольний, Польща 

2.2.31  Блоцький Володимир, Пестощі (портрет дружини), 1912 р., п., о., 

ЛНГМБВ, фото А. Сімферовської 

2.2.32  Рубенс Пітер Пауль, Леда і лебідь, бл. 1600 р., п., о., 64,5х84,5 см, 

Музей образотворчого мистецтва, Хьюстон, США 

2.2.33  Блоцький Володимир, Залицяння (портрет дружини), 1912 р., п., о., 

місцезнаходження невідоме, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.2.34  Гойя Франциско, Маха оголена, бл. 1797-1800 рр., п., о., 97х190 см, 

Музей Прадо, Мадрид 

2.2.35  Мане Едуард, Олімпія, 1863 р., п., о., 130,5х190 см, Музей д’Орсе, 

Париж 

2.2.36  Августинович Олександр, Портрет дочок художника, бл. 1912 р., п., 

о., 122х90 см, НМВр, інв. № VIII-2979 (d. VIII-1385) 
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2.2.37  Ерб Ерно, Портрет рабина, бл. 1900 р., п., о., репродукція з альбому 

Галини Глембоцької “Ерно Ерб: життя і творчість” (Львів-Київ, 2010 

р.) 

2.2.38  Новаківський Олекса, Перед сповіддю (портрет дружини), 1910 р., п., 

о., 45х36 см, репродукція з альбому Володимира Овсійчука “Олекса 

Новаківський” (Львів, 1998) 

2.2.39  Добровольський Одо, Портрет Северина Обста за роботою, 1908 р., 

пап., акв., 48х28 см, НМВр, інв. № VIII-389 

2.2.40  Стефанович Каєтан, Портрет невідомої з песиком, бл. 1911-1915 рр., 

пап., акв., приватна збірка, фото А. Сімферовської 

2.2.41  Вахтель Вільгельм, Естер, 1910 p., карт., паст., приватна збірка 

2.2.42  Квятковський Людвік, Портрет дружини, п., о., ЛНГМБВ, інв. № Ж-

1393, фото І. Лєвіна 

2.2.43  Труш Іван, Портрет Аріадни Драгоманової, п., о., 52,5х41 см, 

НМЛАШ, інв. № Ж-1943 [17] 

2.2.44  Войцеховський Тадеуш, Весна (портрет Софії Вальницької), 1933 р., 

НМВр, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.2.45  Дядинюк Василь, Муза мистецтва (портрет дружини), 1942 р., п., о., 

місцезнаходження невідоме, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.2.46  Блоцький Володимир, Carissima mia (портрет дружини), 1915 p., фото 

зі збірки Ю. Бірюльова 

2.2.47  Паутч Фридерік, Портрет Ольги Левицької з сином Володимиром, 

1911 р.,  п., о., 122х106 см, ЛНГМБВ, інв. № Ж-3609, фото зі збірки Ю. 

Бірюльова 

2.2.48  Дулемб’янка Марія, Портрет Марії Конопніцької, п., о., фото з 

цифрового архіву музею Марії Конопніцької в м. Жарновєц, Польща 

2.2.49  Дулемб’янка Марія, Портрет Марії Конопніцької, п., о., фото з 

цифрового архіву музею Марії Конопніцької в м. Жарновєц, Польща 

2.2.50  Ольшевський Мар’ян, Портрет молодого чоловіка (автопортрет), 

1908 р. (?), пап., ол., ОВ, інв. № МО_ІІІ_44, фото А. Сімферовської 
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2.2.51  Ольшевський Мар’ян, архівне фото, 1913 р., фото з цифрового архіву 

ВНБ 

2.2.52  Ольшевський Мар’ян, Портрет сестри, Октавії Попович, 1907 р., 

карт., о., ЛНГМБВ, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

2.2.53  Ольшевський Мар’ян, Портрет брата Броніслава, пап., ол., ОВ6 фото 

зі збірки А. Сімферовської 

2.2.54  Ольшевський Мар’ян, Портрет брата Броніслава, к., о., ЛНГМБВ, 

інв. № Ж-2683, фото І. Лєвіна 

2.2.55  Ольшевський Мар’ян, Портрет жінки, пап., ол., ОВ, інв. № 

МО_IV_35, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.2.56  Ольшевський Мар’ян, Парний профільний портрет, пап., т., ОВ, інв. 

№ МО_IV_31, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.2.57  Ольшевський Мар’ян, Портрет Клотильди Драґаш (?), пап., ол., ОВ, 

інв. № МО_ІІІ_67, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.2.58  Ольшевський Мар’ян, Портрет Клотильди Драґаш (?), пап., ол., ОВ, 

інв. № МО_ІІІ_120, фото зі збірки А. Сімферовської 

2.2.59  Ярослава Музика, Портрет дівчинки з песиком, 1943-45 рр., п., о., 

ЛНГМБВ 

 

Ілюстрації до розділу 3 

3.1.1 Стефанович Антоні, Автопортрет, 1887 р., п., о., приватна збірка, 

фото зі збірки К. Стефановича 

3.1.2 Родаковський Генрик, Автопортрет, 1853 р., п., о., 57х50,5 см, МНВр 

[152] 

3.1.3 Стефанович Антоні, Автопортрет в жовтому капелюсі, 1908 р., карт., 

паст., ЛНГМБВ, фото А. Сімферовської 

3.1.4 Стефанович Каєтан, Автопортрет, п., о., 1910 р., ЛНГМБВ, фото І. 

Лєвінa 

3.1.5 Стефанович Каєтан, Автопортрет, бл. 1910 р., пап., ол., ЛНГМБВ, 

фото А. Сімферовської 
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3.1.6 Ольшевський Мар’ян, Автопортрет, рис., репродукція на авантитулі 

брошури Броніслава Ольшевського “Marian Olszewski: wytyczne 

działalności” (Краків, 1939 р.) 

3.1.7 Августинович Олександр, Автопортрет у майстерні, 1899 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-1601, фото І. Лєвіна 

3.1.8 Обст Северин, Автопортрет, 1900 р., п., карт., паст., акв., 45,5х41 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Г-V-108, фото зі збірки А. Сімферовської 

3.1.9 Новаківський Олекса, Автопортрет, 1898-9 р., п., о., 52х44,5 см, 

НМЛАШ 

3.1.10  Яроцький Владислав, Автопортрет в горах, 1912 р., п., о., НМВр, 

фото зі збірки Ю. Бірюльова 

3.1.11  Новаківський Олекса, Автопортрет з квітами, п., о., 1933 р., 94х61,4 

см, НМЛАШ 

3.1.12  Паутч Фридерік, Автопортрет, 1907 р., пап., вуг., [164] 

3.1.13  Новаківський Олекса, Втрачені надії (автопортрет з дружиною), 

1903-1908 рр., п., о., НМЛАШ 

3.1.14  Августинович Олександр, Візантійські варіанти (автопортрет з 

родиною), бл. 1898 р., ЛНГМБВ, інв. № Ж-2109, 2110, 2111, фото зі 

збірки Ю. Бірюльова 

3.1.15  Дембіцький Станіслав, Автопортрет з Дамазієм Котовським, 1893 р., 

п., о., НМК, фото А. Сімферовської 

3.1.16  Дембіцький Станіслав, Автопортрет в майстерні, 1919 р., п., о., НМК 

3.2.1 Рейзнер Мечислав, Автопортрет перед мольбертом, 1890 р., п., о., 

приватна збірка  

3.2 .2 Кітц Мартін, Автопортрет, 1926 p., фото зі збірки Ю. Бірюльова 

3.2.3 Батовський-Качор Станіслав, Автопортрет, 1934 р., НМК, фото зі 

збірки А. Сімферовської 

3.2.4 Лянґерман Генрик, Автопортрет з музами, 1915 р., приватна збірка, 

[29, с. 70] 
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3.2.5 Мальчевський Яцек, Меланхолія, 1890-1894 рр., п., о., 139х240 см, 

Національний музей, Познань, Польща 

3.2.6 Кміт Михайло, Автопортрет, 1943 р., п., о., приватна збірка 

3.2.7 Сосенко Модест, Автопортрет, 1915 р., п., о., НМЛАШ 

3.2.8 Труш Іван, Автопортрет, 1910-ті рр., пап., ол., НМЛАШ 

3.2.9 Сельська Марґіт, Жіночий портрет, 1930-ті рр., п., о., фото зі збірки 

Ю. Бірюльова 

3.2.10  Пайонк Анєля, Мріяння (автопортрет?), 1898 р., п., о., ЛНГМБВ, інв. 

№ Ж-1708, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

3.2.11  Сіхульський Казимир, Автопортрет, 1909 р., к., паст., 77х56 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Г-ІІ-109 

3.2.12  Буляс Ян, Автопортрет, 1905 р., фото зі збірки Ю. Бірюльова 

3.2.13  Новаківський Олекса, Автопортрет з квіткою, 1934 p., НМЛАШ 

3.2.14  Грін Ганс Бальдунг, Три періоди в житті жінки і смерть, 1510 р., д., 

о., Музей історії мистецтва, Відень, Австрія 

3.2.15  Тиціан, Венера перед дзеркалом, бл. 1555 р., 124х104 см, п., о., 

Національна галерея, Вашингтон, США, фото з інтернет-ресурсу. 

Режим доступу: [https://www.nga.gov/collection/art-object-page.41.html] 

3.2.16  Рубенс Пітер Пауль, Венера перед дзеркалом, 1615-1616 рр., 123х98 

см, п., о., приватна збірка, фото з інтернет-ресурсу. Режим доступу: 

[http://www.liechtensteincollections.at/en/pages/artbase_main.asp?module=

browse&action=m_work&sid=87294&oid=W-1472004121953420224] 

3.2.17  Веласкес Дієго, Венера з дзеркалом, бл. 1647-1651 рр., 122х177 см, п., 

о., Національна галерея, Лондон, Великобританія, фото з інтернет-

ресурсу. Режим доступу: 

[https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-the-toilet-of-

venus-the-rokeby-venus] 

3.2.18  Ольшевський Броніслав, Портрет брата, Мар’яна Ольшевського на 

тлі погруддя, 1912 р., п., о., ЛНГМБВ, інв. № 2681 
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3.2.19  Блоцький Володимир, Автопортрет з трубкою, 1915 р., п., карт., о., 

62,8х48,9 см, НМВр, інв. № VIII-2970 

3.2.20  Яніш Єжи, Автопортрет у дзеркалі, 1939 р., п., о., фото зі збірки Ю. 

Бірюльова 

3.2.21  Сельська Марґіт, Автопортрет з дзеркалом, 1933 р., фото зі збірки Ю. 

Бірюльова 

3.2.22  Левицький Леопольд, Автопортрет, 1930-ті рр., п., о., фото зі збірки 

Ю. Бірюльова 

3.2.23  Труш Іван, Автопортрет, 1930-ті рр., карт., о., НМЛАШ 

3.2.24  Ліллє Людвік, Автопортрет з намиленою бородою, 1920 р., п., о., 

НМВр 

3.2.25  Яніш Єжи, Автопортрет в кріслі, 1930-1931 рр., фото зі збірки Ю. 

Бірюльова 

3.2.26  Ган Отто, Автопортрет з половиною обличчя, 1931 р., фото зі збірки 

Ю. Бірюльова 

3.2.27  Штренґ Генрик, Людина в масці (автопортрет), 1933 р., фото зі 

збірки Юрія Бірюльова 

3.2.28  Дембіцький Станіслав, Автопортрет а-ля Ґроттґер, 1885-1890 рр., 

пап., паст., 52х38 см, НМВр, інв. № VIII-1154 

3.2.29  Ґроттґер Артур, Автопортрет, 1860-1867 рр., гр. т., ВМЛАМ 

3.2.30  Пікор Стефан, Св. Ґеоргій (автопортрет), 1933 р., п., о., НМК 

3.2.31  Пікор Стефан, Арміда і Рінальдо (автопортрет з дружиною), 1926 р., 

п., о., НМК 

3.2.32  Менкес Зигмунт, Автопортрет з совою, п., о., МНВ 

3.2.33  Гальс Франц, Малле Баббе (відома як “Відьма з Гарлему”), 1633 р., п., 

о., 75х64 см, БКГ 

3.2.34  Альбіновська Софія, Автопортрет у жовтій шалі, 1913-1914 р., п., о., 

95х69 см, ЛНГМБВ, інв. № Ж-3583, фото А. Сімферовської 

3.2.35  Дулемб’янка Марія, Автопортрет з палітрою, д., о., ЛНГМБВ, інв. № 

Ж-972, фото І. Лєвіна 
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3.2.36  Дулемб’янка Марія, Автопортрет зі скрипкою, п., о., 50х43,2 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-735 

3.2.37  Дулемб’янка Марія, Автопортрет в пенсне, бл. 1895-1901 рр., п., о., 

81,5х50 см, ЛНГМБВ, інв. № Ж-1163 

3.2.38  Кульчицька Олена, Автопортрет, 1917 р., карт., гуаш, [57] 

3.2.39  Коженьовська Ванда, Портрет Іґнаци Дрекслера, 1906 р., карт., паст., 

48х59,5 см, фото з інтернет каталогу “Artinfo.pl”, місцезнаходження 

невідоме 

3.2.40  Дрекслер Люна, Автопортрет в святині, 1923 р., п., о., 86х62 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-1177 

3.2.41  Пайонк Анєля, Автопортрет, 1892 р., знищений 1944 р. під час 

Варшавського повстання, [156] 

3.2.42  Пайонк Анєля, Автопортрет, 1906 р., знищений 1944 р. під час 

Варшавського повстання, [156] 

3.2.43  Пайонк Анєля, Автопортрет з донькою, 1907 р., п., о., НМК 

3.2.44  Мізес Гелене, Автопортрет, 1910-1920-і рр., п., о., 50х45 см, 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-4154, фото І. Лєвіна 

 

Ілюстрації до розділу 4 

4.1.1 Вахтель Вільгельм, Єврейський хлопчик, бл. 1905 р., пап., акв., 

місцезнаходження невідоме 

4.1.2 Дембіцький Станіслав, Малий рабин, бл. 1910 р., поштівка, 14х9 см, 

приватна власність, фото з інтернет-ресурсу. Режим доступу: 

[https://www.atticus.pl/?pag=poz&id=80463] 

4.1.3 Северин Іван, Гуцул-школярик, 1909 р., карт., паст., НМЛАШ [20] 

4.1.4 Труш Іван, Дві гуцулки, 1912 р., п., о., НМЛАШ 

4.1.5 Менкес Зигмунт, Батько і син, п., о., НМК, фото зі збірки Ю. 

Бірюльова  

4.1.5а Михайло Бойчук, Портрет Андрея Шептицького, 1910-ті рр., ол.,  

          карт., 31,4х22,6 см, ЛНГМБВ 
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4.1.6 Абрагам Кон, поштівка, друга пол. ХІХ ст., фото з цифрового архіву 

музею Абрагама Кона в м. Гогенемс, Австрія 

4.1.7 Шик Артур, Євреї, екслібрис для музейної збірки Максиміліана 

Ґольдштейна, бл. 1935 р., місцезнаходження невідоме  

4.1.8 Невідомий автор, Львівські орлята, 1918 р., рисунок з альбому “Kobiety 

і dzieci рolskie we Lwowie,” фото з цифрового архіву ВНБ 

4.1.9  Новаківський Олекса, Портрет сина Ждана в образі князя, 1920-ті рр., 

карт., левкас, вуг., НМЛАШ 

4.1.10  Новаківський Олекса, Портрет сина Ярослава в образі князя, 1924 р., 

фанера, левкас, вуг., НМЛАШ 

4.1.11  Долинський Лука, Портрет короля Лева Даниловича, 1770-1771 рр., 

п., о., НМЛАШ 

4.1.12  Бартковський Антоні, Портрет хлопчика на тлі міської панорами, 

1943 р., к., о., 57х47 см, репродукція з цифрового архіву аукціону 2013 

р., місцезнаходження невідоме (Німеччина(?)) 

4.1.13  Бартковський Антоні, Портрет офіцера Вермахту на тлі панорами 

Лемберга, 1942 р., пап., акв., 89х65,5 см, репродукція з цифрового 

архіву аукціону 2014 р., місцезнаходження невідоме (Плауен, 

Німеччина (?))  

4.2.1 Боутс Альбрехт, Портрет чоловіка з черепом (автопортрет?), 1519-

1524 рр., дер., о., Національний музей у м. Брюкенталь, Румунія 

4.2.2 Гальс Франц, Портрет юнака з черепом, 1626 р., п., о., Національна 

галерея, Лондон (Великобританія). Фото з інтернет-ресурсу, режим 

доступу: [https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/frans-hals-young-

man-holding-a-skull-vanitas] 

4.2.3 Гальс Франц, Портрет чоловіка з черепом, бл. 1611 р., п., о., 94х72,5 

см, The Barber institute for Fine Arts (Великобританія). Фото з  інтернет-

ресурсу, режим доступу: [http://barber.org.uk/frans-hals-15815-1666/] 

4.2.4 Бьоклін Арнольд, Автопортрет зі смертю, що грає на скрипці, 1872 р., 

п., о., 75х61 см, СНГБ 
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4.2.5 Блоцький Володимир, Поцілунок смерті, бл. 1905 р., пап., гр. т., 

місцезнаходження невідоме 

4.2.6 Ольшевський Мар’ян, Автопортрет зі смертю, бл. 1902 р., п., о., 

ЛНГМБВ, інв. № Ж-2714 

4.2.7 Дрекслер Люна, Портрет жінки в кріслі, 1917 р., п., о., ЛНГМБВ, інв. 

№ Ж-6581 

4.2.8 Квятковський Людвик, Портрет матері, 1916 р., п., о., ЛНГМБВ, інв. 

№ Ж-1570 

4.2.9 Водинський Юзеф, Портрет старого з годинником, 1911-1912 рр., п., 

о., ЛНГМБВ, фото зі збірки Ю. Бірюльова 

4.2.10  Вахтель Вільгельм, Автопортрет з годинником, бл. 1900-1902 рр., 

пап., т., ол., 44,3х28,9 см, ЛНГМБВ, інв. № Г-V-661/171 

4.2.11  Караччі Агостіно, Автопортрет з годинником, 1583 р., п., о., Palazzo 

Pepoli Vecchio, Bologna (Італія), фото з інтернет-ресурсу. Режим 

доступу: [https://www.aboutartonline.com/2017/07/12/agostino-risarcito-la-

vera-grandezza-del-maggiore-dei-fratelli-carracci-un-saggio-c-whitfield-1-

parte-with-english-text/] 

4.2.12  Добровольський Одо, Немо у Львові (Портрет Генрика 

Збєжховського), НБВ 

4.2.13  Добровольський Одо, Автопортрет з черепом, 1908 р., пап., ол., акв., 

приватна збірка 

4.2.14  Добровольський Одо, Автопортрет з черепом, 1908 р., пап., акв., 

39,5х27,5 см, ЛНГМБВ, інв. № Г-І-608 

4.2.15  Добровольський Одо, В кафе (алегоричний автопортрет), бл. 1910 р., 

к., акв., т., 39х26 см, ЛНГМБВ, інв. № Г-І-611, фото А. Сімферовської 

4.2.16  Добровольський Одо, Автопортрет з цигаркою, 1907 р., пап., паст., 

38,5х42 см, ЛНГМБВ, інв. № Г-V-55, фото А. Сімферовської 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 
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ДОДАТОК Б 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ  

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
1.  Сімферовська А. Антоні і Каєтан Стефановичі: два обличчя Львова 

епохи модерну: наук. кат. вист. / Львів. нац. галерея мистец.; [авт.-упоряд. 

Анастасія Сімферовська]. — Львів : Колір ПРО, 2013. — 75 с. 

2. Сімферовська А. Северин Обст у портретах львівських художників: 

деталь як символ / Анастасія Сімферовська // Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 4–5. — С. 101–106. 

3.  Simferovska A. A Jewish Painter Between Reform Judaism and Zionism: 

the Wachtel’s Portrait of Abraham Kohn / Anastasiia Simferovska // Judaica-

Ucrainica. — Kyiv, 2015. — № 4. — Р. 53–66. 

4. Сімферовська А. Від атрибуту до алегорії: львівські автопортрети Одо 

Добровольського / Анастасія Сімферовська // Вісник Львівської національної 

академії мистецтв. — 2018. — № 34. — С. 216–229. 

5. Simferovska A. The Ethnic and the Nationalist on Lviv Portraits, 1900–

1939 / Anastasiia Simferovska // Вісник Львівської національної академії 

мистецтв. — 2018. — Вип. 35. — С. 321–328. 

 

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ, ЯКІ ДОДАТКОВО ВІДОБРАЖАЮТЬ  

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІСЕРТАЦІЇ 

1. Симферовская А. О проявлениях категории времени в портрете / А. 

Симферовская //  Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения 

и культурологии. — Москва. — 2013. — С. 99–102. 
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2. Сімферовська А. Художники Львова доби модерну в автопортретах: 

від особистості до образу / А. Сімферовська // Вісник Закарпатського 

художнього інституту. Ужгород. — 2014. — № 5. — С. 115–118. 

3. Simferowska A. «Pieśń Legionisty» Kajetana Stefanowicza: poetyka 

symbolu w obrazach i alegoriach / Anastasiia Simferovska // W cieniu walczących 

imperiów: Europa Wschodnia w I Wojnie Światowej. — Poznań, 2016. — S. 337–

351. 

4. Сімферовська А. Місто та образ: львівський портрет у контексті 

багатокультурного простору Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Анастасія 

Сімферовська // Бюлетень Наукового Товариства імені Шевченка в Америці. 

— Нью-Йорк, 2015. — № 40 (56). — С. 6–9. 

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. «Антоні та Каєтан Стефановичі: два обличчя Львова доби модерн», 

куратор виставки та автор наукового каталогу — Анастасія Сімферовська, 

Львівська національна галерея ім. Бориса Возницького, 13 вересня-13 жовтня 

2013 р., Львів, Україна. 

2. «Торкаючись — бачу» — презентація авторського проекту по 

відтворенню скульптурних копій з 12 портретів львівських митців початку ХХ 

ст. зі збірки ЛНГМ з метою вдосконалення музейного простору для незрячих 

відвідувачів та відвідувачів із вадами зору. — Міжнародна конференція для 

працівників закладів культури в рамках проекту «Музеї без бар’єрів» Польща-

Білорусь-Україна, Палац Потоцьких, Львів, 09. 10. 2014. 

3. «Місто та образ: львівський портрет в багатокультурному контексті 

Габсбурзької Галичини», лекція, Наукове товариство ім. Шевченка, Нью-

Йорк, США, 25 жовтня 2015 р. [українською мовою] 
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4. «The City and the Image: Portraiture in the Fin-de-siècle Lviv in the 

Multicultural Culture of Habsburg Galicia», публічні лекції:  

- Гарвардський український дослідницький інститут (Harvard Ukrainian 

Research institute), Бостон, США, 22 жовтня 2015 р. [англійською мовою] 

- Північно-Західний університет (Northwestern university), Чикаго, США, 3 

листопада 2015 р. [англійською мовою] 

- Польський музей Америки (Polish Museum of America), Чикаго, США, 

березня 2016 р. [англійською мовою] 

5. «Львів 1939-1944: долі митців, долі мистецтва» — вступна лекція на 

відкритті міжнародної конференції «Шоа в Україні. Нові перспективи трагедії 

ХХ століття», Сорбонна, Париж, Франція, 9-11. 03. 2017. [українською мовою] 

6. «Митець і творча ідентичність у Галичині на початку ХХ століття», 

курс лекцій для ОКР магістр; Вільний український університет, Мюнхен, 

Німеччина, 15 академічних годин, 13-28 червня 2017 р. [українською мовою] 

 

Результати дисертаційної праці було апробовано на міжнародних та 

державних конференціях: 

1. «О проявлениях категории времени в портрете» — доповідь на VIII 

міжнародній заочній науково-практичній конференції «Научная дискуссия: 

вопросы филологии, искусствоведения и культурологии», Москва, 05. 02. 2013 

2. «Традиційні та сучасні підходи у трактуванні жанру портрета» — 

доповідь на конференції аспірантів ЛНАМ, 22. 05. 2013, м. Львів.  

3. «Портреты под вуалью времени. О сохранении и изучении портретов 

из коллекции Львовской национальной галереи искусств» — доповідь на 

науковій конференції «Академическое искусствоведение, археология и 

научная реставрация сегодня», Москва, 20-23. 10. 2013. 
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4. «Портрети Антоні і Каєтана Стефановичів в контексті львівського 

мистецтва початку ХХ ст.» — доповідь на всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблема традиції в українській культурі», Національний 

університет цивільного захисту України, м. Харків, 31. 10. 2013  

5. «Художники Львова доби модерну в автопортретах: від особистості 

до образу» — доповідь на міжнародній науково-практичній конференції 

«Ерделівські читання», Закарпатський художній інститут, Ужгород, 13-14. 05. 

2014. 

6. «Северин Обст в портретах львівських художників А. Августиновича, 

О. Добровольського та В. Блоцького» — доповідь на конференції 

професорсько-викладацького складу аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-

мобілізуюча функція мистецтва: історія та сучасні виклики», Львів, 15. 05. 

2014. 

7. «Автопортрет Одо Добровольського: іконографія та переосмислення 

символу» — доповідь на науковій сесії СКІМ (спілка критиків і 

мистецтвознавців), Музей етнографії та художнього промислу, Львів, 20. 05. 

2014.  

8. «Торкаючись — бачу» — презентація авторського проекту по 

відтворенню скульптурних копій з 12 портретів львівських митців початку ХХ 

ст. зі збірки ЛНГМ з метою вдосконалення музейного простору для незрячих 
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