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Вступ Художнє життя на Україні в XVI—XVIII ст. було своєрідним і визна
чалося економічними, соціальними та культурними умовами тогочасно! 
дійсності. Тому не тільки самі твори, а й характер мистецьких середо
вищ, специфіка художнього виховання, художня самодіяльність є яскра
вою сторінкою української культури XVI—XVIII ст., що розвивалася 
під знаком боротьби українського народу за своє соціальне та націо
нальне визволення.

Художники на Україні були характерними представниками культу
ри своєї епохи і здебільшого належали до широкого демократичного 
середовища, виступали активними учасниками боротьби за національну 
культуру. Вони залишили величезний творчий доробок, котрий перекон
ливо свідчить про ті незаперечні цінності, що були створені ними і які 
зумовлюють інтерес до їх творчості та до них самих в наше сього
дення.

Радянська мистецтвознавча наука широко та всебічно розпочала 
дослідження з історії українського мистецтва, зокрема живопису. Тіль
ки в умовах бурхливого розвитку соціалістичної культури стало мож
ливим наукове, розгорнуте вивчення національної художньої спадщи
ни на засадах марксистсько-ленінського вчення про партійність і народ
ність мистецтва. Закономірним стає дослідження не лише творів живо
пису XVI—XVIII ст., а й соціальних, виробничих, технічгіих, матеріаль
но-побутових умов, в яких працювали художники, їх ролі в суспіль
стві, ставлення до їх діяльності з боку замовців, державної та церковної 
влади. Обмеженість першоджерельного і дослідницького матеріалу да
ла можливість лише певною мірою висвітлити поставлені завдання.

Важливе значення для пізнання духовної атмосфери, в якій розви
валося українське мистецтво, має вивчення еволюції естетичної думки 
на Україні в такі складні дЛя становлення та розвитку культури укра
їнського народу часи, якими були XVII і XVIII ст. Зміст цього процесу 
полягав у поступовому відмиранні середньовічних естетичних понять, 
народженні нового світосприйняття з його реалістичними тенденціями.

Істотне місце в практичному осмисленні естетичних філософських 
та етичних понять посідає емблематично-символічна образотворчість, 
яка є наочним виявом не лише естетичної свідомості, а й усього комп
лексу духовної культури епохи. Тут широко використовувалась міфо
логія, література та мистецтво античного світу, образи християнського 
середньовіччя, фольклорні мотиви.

Літературні джерела та архівні матеріали дають можливість до
сить виразно охарактеризувати місце та значення художників в того
часному суспільстві, а також простежити, як уже в кінці XVI ст. розши
рюється коло художників-традиціоналістів за рахунок художників-мі- 
щан, які відіграли значну роль у зближенні мистецтва з життям, у про
цесі його секуляризації. У документах знаходимо цікаві відомості про 
матеріальні умови життя художників, про оплату їх праці, розподіл 
функцій між окремими виконавцями художніх творів. Як приклади в 
роботі наводяться витяги з контрактів між малярами та їх замовника
ми. XVII ст. на Україні було перехідним періодом від навчання малю
ванню шляхом учеництва в монастирських художників та цехових май
стрів до виникнення художніх шкіл. Перша «малярня» зі своєю систе
мою художнього навчання з’явилася в Києво-Печерській лаврі. В цей 
час малювання як предмет входить до програми навчання в Київській 
академії та в Харківському колегіумі.
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Вступ

Автор приділив увагу збіркам живопису, що знаходились переваж
но в панських палацах, шляхетських садибах, гетьманських та архіє
рейських резиденціях.

Окрему маловідому сторінку художнього життя розкривають 
малюнки художників-аматорів, розпорошені по різних актових доку
ментах та рукописних книгах. Це здебільшого зарисовки міських канце
ляристів і представників сільського нижчого духівництва, в яких відоб
ражено життя середньовічного міста з його різнонаціональним насе
ленням, специфічними органами державного та міського урядування, 
цікаві образи з сільського побуту.

До монографії включений також словник художників, що працюва
ли на Україні в XIV—XVIII ст. Перший варіант словника був опубліко
ваний автором в 1963 р. і налічував близько 700 імен художників

Пропонований словник розширений, уточнений і містить понад 
1000 імен художників, відомості про яких доповнені ілюстративним ма
теріалом, що зберігся до нашого часу.

Складаю щиру подяку А. Ф. Будзану за матеріали про 132 худож
ників, почерпнуті з архівів Києво-Печерської лаври, В. С. Вуйцику, 
який запропонував дані про 80 майстрів, а також И. С. Тройському, що 
подав до словника 28 імен з архівних сховищ м. Львова, та С. І. Біло- 
коню за 10 імен художників.
І. Жолтовеький П. М. Словник-довідник художників, що працювали на Укоаїні в XIV—XVIII ст ,-  
Матеріалн з етнографії та мистецтвознавства. 1963. вил. 7/8. с. 189—232.
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Естетичні проблеми образотворчого мистецтва

Визвольна боротьба українського народу, 
що особливо загострилася після політичної 
Люблінсько! 1569 р. та церковної Брестської
1596 р. уній, стала могутнім фактором, що зу
мовив раптовий, небачений розквіт національ
ної культури в різних її. видах. Розвивається 
мова, з’являється бойова і пристрасна полеміч
на література, грунтовних змін зазнає мисте
цтво. Незважаючи на релігійний характер його, 
в науковому мисленні епохи виникають і фор
муються нові, прогресивні поняття, входять в 
ужиток нові культурні цінності. Глибока по
шана до власних традицій не перешкоджає 
черпати з великої скарбниці культури, яку 
створило європейське середньовіччя та доба 
Відродження.

У працях письменників та вчених того часу 
Івана Вишенського, Василя Острозького, Ме- 
летія Смотрицького, Єлисея Плетенецького, 
Захарі! Копистенського, Кирила Транквіліона- 
Ставровецького, а пізніше Іоаникія Галятов- 
ського, Антонія Радивиловського, Димитрія 
Ростовського, Феофана Прокоповича, Григорія 
Сковороди знаходимо багато нових філософ
ських, політичних, моральних концепцій, опер
тих на широке використання історичних, а ча
стково і фізичних знань. Певне місце в них 
відводиться й естетичним питанням. Не зав
жди ці погляди укладаються в послідовну си
стему, але й в такому вигляді вони дають не
мало для розуміння особливостей розвитку то
дішнього образотворчого мистецтва, а тому 
цілком заслуговують на увагу.

На першому етапі боротьби проти войовни
чого католицизму, проти церковної унії про
гресивні сили українського суспільства висту
пали за консервативні форми традиційної 
церковної культури як вираз культури націо
нальної. Пожвавлюються зв’язки з Грецією, 
з Росією, і разом з тим негативне ставлення 
до католицизму переноситься також на латин
ську культуру Західної Європи. Таких кон
сервативних поглядів дотримувалися представ
ники різних течій громадської думки. Наро- 
долюбець-демократ Іван Вишенський та цер
ковний діяч Ісая Копинський виступали в цьо
му питанні однодумцями: «Што раз она 
(церква.— П. Ж.)  приняла на седьмьіх все- 
ленских соборах стверджений н постановле-

Алегоричне 
зображення Бахуса.

ний артикули в’Ьри, до того часу ничого не 
придаючи, а ни уймуючи заховуєт» *.

Ортодоксалісти непримиренно ставилися до 
західної культури, вважаючи, що «лакомство 
на латинскую мудрость, простоту и премуд- 
рость божію безчестит», що «хитрорЬчія, по- 
ганский красномовний Аристотель, вавилон- 
скіе страсти музики... от благочестія устра- 
няет, ересями отравляет и отступниками от 
православния в'Ьрьі сод-Ьльївает», що необхід
но «відхилити православних від черпання води 
чужих вчень і дати їм для пиття воду з сво
їх криниць та джерел» 2.

Конкретним виявом цього джерела культури 
ортодоксалісти вважали братські школи в їх 
першій фазі, коли вони спиралися на слов’ян
ську й почасти грецьку основу, в яких «да не 
от чуждого источника пиюще, смертоносна 
яда западньїя схизми упившеся, ко мрачно- 
темним римлянам уклонятся» 3.

Красу людського тіла також визначає ду
ховне начало — «красота вічна»: «Аще себ'Ь 
любишь красоти ради, молю тя, от гЬла ли 
красота или от души происходит; разлучи ду
шу от гЬла и красота обратится в нел'Ьпоту... 
Потщися прежде всего душу свою украсити 
красотою вічною, зане прочая суєтна єсть 
тлінна, привременна и преходяща яже вскор'Ь 
в горкое окаянство скончавается»4. Але ці 
прогресивні ідеї нового світорозуміння при
вносилися на Україну силами, ворожими на
роду соціально й національно, що й стало 
причиною неприхильного ставлення до них.

Войовничий католицизм епохи контррефор
мації, з яким велася на Україні боротьба, ви
користовував для своїх цілей естетичні ідеї 
Ренесансу, поширені в тодішній Польщі.

Нові погляди на мистецтво стали з’являтися 
насамперед серед міських освічених кіл, про 
що свідчить декрет львівського міського уря
ду 1597 р., в якому говориться про «шляхет
ність малярського мистецтва, яке через наслі
дування натури служить релігії і є, скоріше, 
ділом духа, ніж рук людських» 5.

1. Летопнсь Густьінского монастиря. М.. 1948, с. 40.
2. Гояубев С. Кнеаскнй митрополит Петр Могила и его 
сподвижники. Киев, 1883, т. 1, с. 17, 277.
3. 3 листа Київського братства до царя Михаїла Федоро
вича про заснування Київської братської школи.— Г ояу
бев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвиж
ники. с. 290.
4. Діоптра, альбо зерцало и виражене живота людского 
на том св«тв. Вв'е — Вільно, 1612, арк. 24, 25.
5. МаЛкожаИ Т. ЬшотзкІ сесЬ шаіаггу »  XVI—XVII V.

1936, з. 27.
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П. М. Жолтовський

У привілеях для католицького цеху малярів 
львівського католицького єпископа Дмитра 
Соліковського прекрасне також визначається 
як явище природи, але в дусі принципів контр
реформації воно покликане служити релігії.

Католицька церква сприяла певного мірою 
поширенню нового ренесансного та барочного 
мистецтва лише в його релігійній формі. Світ
ське мистецтво, яке в той час міцно спиралося 
на спадщину античного світу, гостро засуджу
валося. Так, Фабіан Бірковський в одній зі 
своїх проповідей говорить: «Наші єретики... 
образ Христа розп’ятого з опочивалень та по
мешкань викидають і на те місце фавнів і ма
льованих купідонів, Венер і Фортун над сто
лом вішають, з пекла викликають безстидну 
богиню... яка срамота... і немає місця образу 
найсвятішої панни... а плюгава Венера має 
зображення і місце» ®.

Як бачимо, нові естетичні ідеї на Україні 
поширювалися у складних і суперечливих об
ставинах. На дальшій стадії боротьби проти 
політичного та ідейного наступу польських 
феодалів, католицизму й унії стало ясно, що 
ортодоксальне, консервативне заперечення 
будь-якого поступу, негативне ставлення до 
впливів західноєвропейської, прогресивної на 
той час, культури, об’єктивно послаблювали 
сили українського суспільства в його захисті 
національних інтересів. Щоб перемогти воро
га, необхідно було оволодіти його зброєю. За 
влучним висловом М. Смотрицького, «не мож
но бьіло плохому и голому збройного рицера 
воевати, а простаку неученому за мудрого ора
тора одповидати».

3. Копистенський зазначав, що для східного 
слов’янства латинська культура — спадкоєми
ця грецької — не може бути чужою. «А што ся 
римляне хвалят наукою тогосвітною — чужим 
перьем хвалятся в чужому плащу напинают- 
ся,— говорить він у своїй «Палінодії...».— Гре- 
цкие то суть мудрости — Платонова и Аристо- 
телева и иньїх философов грецких, мудрость 
отчасти им уділенная!.. И ми, россове, если 
для наук в край німецкие удаємося, гд і, як 
своє власное, знаходим от греков на час ко
роткий повіренное отбираемо, з расторопно- 
стью еднак сметье откидуемо, а зерно беремо, 
уголе зоставуемо, а золото вьіймуемо»7.

Нові естетичні принципи виступають вже у 
надрукованому в 1618 р. «Зерцалі богословія» 
Транквіліона-Ставровецького. Дотримуючись

ще традиційних поглядів на божество як дж е
рело усього прекрасного, Транквіліон-Ставро- 
вецький водночас стверджує об’єктивну красу 
природи, хоча вона й створена богом тільки 
заради людини: «Итако украсив всякою кра
сотою и наипервій заготовал паляц чудний 
престронньїй з вшеляким богатством и достат
ком и раскошами на мешкання всегосвітного 
царя и властителя всіх  в мирі человіка гла
гол ю» 8.

Вже визначається здатність милуватися 
красою людини та природи: «Виденієм же на- 
слаждается красотьі женской и оздобу шат 
світлих и от камней многоцінннх діамантов 
и от начиння златого и сребного зрок напасе 
и засмакует красоту гВх и слухом пріймает 
смак з гласов радостворньїх от пісней и музи- 
ков» 9. Цю красу людина може пізнати своїм 
розумом: «Яко в т іл і  очи всю красоту мира 
сего зрят, тако и в души ум много зрительное 
око, той зрит видимая и невидимая небесних 
и земньїх многую красоту» ,0.

Вся природа на землі і поза землею підко
рена людині. В тому ж «Зерцалі» читаємо: 
«И поставит тя царя н1 властителя в видимом 
мир'Ь и всВ речи сотвореними того світа для 
тебя суть учинений и теб і под моц и владзу 
поданньї: звірове дикіи и кроткіи и птіцн не- 
бесние и риби морскіи, небо и земля, дом и 
палац твой, солнце и луна, зв ізди , вітри теб і  
служат» п . І сама людина виступає вже в усій 
складності своєї природи: «Человік єсть світ  
и тма, небо и земля, ангел и звір» 12. Денне 
світло — основа всього прекрасного: «И наи- 
первій премудрій будовца бог св іт  полагает 
за первую красоту видімаго міра сего»13. 
Тьма немає самостійного значення. Це лише 
відсутність світла — «понеже тма єсть не су- 
щество нікое, но случай и лишеніе світа по- 
казует тму» |4.

А в панегірику на честь Петра Могили зна
ходимо справжній гімн світлу: «Где ясний па
лац Фебов, розньїй в будованю; В положеню

6. Вуаігоп  /. ОгІе]е оЬусга№«т V йатупіе] РоІ5еа. Шаг$ха- 
» а . 1932. і. 2, а. 404.
7. Копистенский 3. Палннодня. Памятники полемическоЛ 
лнтературьі в Запвдиой Русв.— Русская историческая 
бяблиотека. Спб.. 1878, т. 4, кн. 1, с. 900—901.
8. Транквилмю н Кирилл. Зерцало богословія. Почаев.
1618, арк. 17.
9. Там же. арк. 21.
10. Транкаиллион Кирилл. Зерцало богословія, арк. 22.
11. Там же, арк. 24.
12. Там же, арк. 23.
13. Там же, арк. 10.
14. Там же, арк. 11.
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високій, сличньїй в маліованю; Где світлий  
лихтар в небі, з седми лямп зложньїй; От 
всіх сторон крьішталом, моцне обточений; 
Где єсть місце Планетом и звіздам грунтов
ним; Отколь світлость променем спадает кля- 
ровним» ІБ.

Гостра ідейна боротьба проти експансії ка
толицизму виховувала діячів тогочасно! укра
їнської культури в дусі активності й неприми
ренності. Є. Плетенецький закликав їх до 
боротьби з унією: «Мужайтеся и утверждайте- 
ся, тверди бнвайте и непоступни» 16, «статеч- 
ности адамантовой будте в в ір і»  17, оскільки 
«...враги лютий над м іру узброени на нас н 
на нашу віру» 1в.

Духовною зброєю в цьому нелегкому зма
ганні стала наполеглива творча праця по під
несенню власно! культури. Розвивається поле
мічна література, розквітає діяльність Ост
розької, Львівської братської та Києво-Печер
ської друкарень, що мали велике значення не 
тільки для українського народу, а й для усього 
слов’янства, для «Іафетового племені, для 
Россів та слов’ян-македонців, далматинців, 
мультян, угровалахів, а також для чехів, мо- 
равів, хорватів, для всієї широковластної Сар- 
матії» І9.

У 20-х, а особливо в 30-х роках XVII ст. но
ві погляди вкорінюються в тодішній суспіль
ній думці і, безперечно, сприяють глибоким 
змінам в іконопису та гравюрі, вносячи до них 
реалістичні елементи, наближуючи до життя. 
Поряд з іконописом розвиваються такі суто 
світські види живопису, як портретний та істо
ричний.

В українській літературі стають відомими 
«Апелеси и Протонеси малярі славн и і»20. 
Дедалі частіше згадуються різні античні ми
стецькі твори та пам’ятки, все більше черпає
ться найрізноманітніший літературний мате
ріал із західних джерел, розширюється сфера 
естетичних понять та мистецтвознавчих відо
мостей. Звичайно, що ті положення, які ми зу

15. Титов Ф. Тнпография Киево-Печерской лаври. Кнев,
1916, т. 1. Прнложение, с. 297.
16. Титов Ф. Тнпография Киево-Печерской лаври, с. 54.
17. Там же, с. 32.
18. Там же, с. 133.
19. Там же. с. 102—103.
20. Титов Ф. Матеріали для Історії книжної справи на 
Вкраїні в XVI—XVII ст. К.. 1924, с. 333.
21. Гізель І. Мир с богом человику... К.. 1669 (передмова).
22. З передмови до «МІнеі общої» Києво-Печерського 
друку 1680 р.
23. Историко-статистическое опвсание Черинговской епар- 
хин. Чернигов. 1873. ки. 2. с. 145.

стрічаємо в тогочасній українській літературі, 
відбивають естетичні уявлення в тій формі, 
в якій вони склалися в осередках схоластич
ної вченості. Проте треба застерегти, що схо
ластична форма культури була сприйнята на 
Україні в XVII ст. механічно, поверхово. При
чиною була невідповідність її місцевим куль
турним традиціям, не говорячи вже про діа
метральну розбіжність усього комплексу схо
ластичного мудрування з тим струмом народ
ної культури, що могутньо й переможно на
кладав свої барви на все мистецтво України 
цієї епохи. Але такі форми західноєвропей
ської схоластики потрібні були насамперед 
для ідейної боротьби. Саме тому в цю схола
стичну оболонку вкладалась жива і пристраст- 
на душа, як це ми бачимо у Іоаникія Гали
товського, Антонія Радивиловського, Лазаря 
Барановича та інших представників україн
ської вченості того часу. У тривожні часи дру
гої половини XVII ст., в епоху воєн за закріп
лення возз’єднання українських земель з Ро
сією, «посреді тяжких мятежей и браней, па
губ и запустіний»21 та «в сій лютий времена, 
ходяще по жестоких стезях многомятежного 
мира» 22 вчені-схоластики в своїх творах під
носять ряд філософських, етичних, моральних, 
а також естетичних питань. Як і раніше, їх ці
кавить природа мистецтва і його особливості, 
вони продовжують широко використовувати 
античну та середньовічну літературу, черпаю
чи звідти матеріали, приклади, аргументи, що 
стосуються проблем мистецтва. Все це допов
нюється спостереженнями, які монахи-вчені 
виносили з самої мистецької дійсності свого 
часу. В основі їх естетичних поглядів збері
гається ще стара церковна доктрина про суть 
мистецтва як відтворення «первообразного». 
Але ця доктрина, відображаючи досягнення 
тогочасного українського мистецтва, поступо
во міняє свій ортодоксальний зміст, розширює 
його.

У зображеннях Христа і богородиці вже ба
чать не стільки подобу «первообразного», 
скільки ідеал справжньої людської краси, під
несений на вищий щабель. Разом з тим визна
ється існування краси земної. «Не может на- 
глядітся на твою красоту, пресвятая діво, и 
сам бог»,— говорить Л. Баранович23. Восхва- 
ляючи цей ідеал краси «небесної», він порів
нює її з «прекрасною самою по собі» красою 
земною. «Н іт ничего на зем лі и небі прекрас-

11



П. М. Жолтовеький

н іе  тебя. В самом д іл і ,  какая красота на 
зем лі сравнится с тобою? Может бьіть, она 
прекрасна сама по себ і, но пред тобою она 
превращается в ннчто» 24.

Усвідомлення нових естетичних принципів 
йшло поряд з практичною творчою працею в 
усіх видах мистецької діяльності — в архітек
турі, живопису, прикладному мистецтві.. Про 
цей високий розквіт культури та мистецтва на 
Україні як наслідок переможної визвольної 
боротьби захоплено говорить Павло Алепп- 
ський: «Перебуваючи перед тим у неволі та 
рабстві, тепер козаки живуть у радощах, ве
селощах та на волі; спорудили соборні церк
ви, створили благоліпні ікони, чесні і боже
ственні іконостаси та хоругви. Як ми зауважи
ли, церква одна від другої величніші, кращі, 
гарніші, вищі і більші; іконостаси, тябла та 
ікони одні від одних кращі і досконаліші, на
віть сільські церкви одна від другої кра
ща» 25.

Естетичні ідеали в епоху високого розквіту 
національних форм мистецтва з середини
XVII до середини XVIII ст. були для сучасни
ків очевидними. Саме тому ми не знаходимо 
в літературі того часу якихось розвинених 
естетичних положень. Оцінки мистецьких тво
рів, вимоги до них укладалися в лаконічну 
узагальнену форму, за якою крився всім зро
зумілий зміст. На такий загальновизнаний, 
але теоретично не сформульований мистецький 
критерій вказується у передмові до виданого 
в 1710 р. друкарнею Києво-Печерської лаври 
«Алфавіта духовного», де знаходимо оповідан
ня: «Вопросьі златокузнец нікий, единаго пре
мудра, како би діло, его, от злата соділанное, 
благопріятно в людях и скоро продано бьіло? 
Отвіща: аще изрядно сділано, и прямою 
ціною продаватися будет» 26.

Образ красоти сприймався широко та син
тетично. Він черпався вже з реальних життє
вих джерел. Підтвердження цього знаходимо 
в Іоанна Максимовича, який наводить при
клад з історії античного мистецтва: «Зевксій 
нконописец преизбранньш, пишуще образ Еле- 
ни (не) бі єдиной дівици красоти, но от 
различних єдину прекрасну совершенну напи- 
сал икону» 24.

Неконкретні, па наш погляд, визначення: 
«добре малювання», «якнайліпше старатимусь 
зробити», які так часто зустрічаємо в контрак
тах на будівельні та малярські роботи, в ті

часи були цілком зрозумілими та недвозначни
ми і для замовців, і для виконавців.

Теоретична думка цієї епохи скеровується 
вже в бік пізнання не лише суті, а й специфі
ки мистецтва, зокрема малювання, питання 
композиції, колориту, якості художніх творів. 
Про велике значення для художника компози
ційної майстерності образно говорить вихова
нець і викладач Київської академії Феофан 
Прокопович: «Художник, почувши про яку-не- 
будь подію, спочатку обдумує, зорово уявляє 
собі місцевість і діючих осіб і довго обмірко
вує, яким чином — коли йдеться про бата
лію — одні пускають з віддалі стріли, другі 
б’ються врукопаш мечами і списами, як ці 
стали тікати або розбігатись, & ті їх невступ- 
но переслідують, як поранені кожний по-різ
ному конають — все це художник спочатку по- 
окремо, ніби рисує в уяві, нарешті переносить 
на картину і майстерно виконує деталі.

Також і поет повинен якнайглибше розгля
нути подію своїм розумовим зором та по-своє
му створити правдоподібне» 28

А. Радивиловський наводить середньовічне 
оповідання, в якому розкривається компози
ційна майстерність художника: «Еден з слав
них сніцаров прошений бил, аби на барзо 
малом перстеня каменю единадцат тисяч д ів  
отрисовал и гди тую завзял работу, почал 
себ і мислити, як би на так стислом полю так 
великую личбу д ів  виразил? Видячи реч не
подобную в вьіраженю так много персон, ужил 
такого способу: учинил место, оздобленос му
рами, вежами и двома брамами, оттуль из 
овуль; и на каждой из них по единой отрисо
вал д ів і ,  рощку оливную в руці маючой. Так 
отрисовавши, рече: ово праві маєш, чтось 
просил! Речет до него господин перстеня: что 
тут такого отрисовал? Единадцат тисячей д ів  
где суть, покажи мні? Отповість з единой 
сторони єсть остатняя, которая през браму 
входнт до міста, се другая першая єсть, ко
торая виходит, инним зась внутрь суть, але 
не даются видіти для муров и будинков» 2в.

24. Так же, с. 146.
25. Путешествие антиохяйского патрнарха Макария в 
Россию в половнне XVII в., опнсанное его сьіном архн- 
диаконом Павлом Алелпсклм. М.. 1897, вьіп. 2. с. 28.
26. Титов Ф. Тнпография Киево-Печерской лаврьі. с. 504.
27. Максимович І. Феатрон, или позор иравоучительньїй 
Чернигов, 1708. с. МІ.
28. Прокопович Ф. Про поетичне мистецтво.— В кн.: 
ГІамятннки мировой зстетической мьісли. М„ 1964, т. 2 
с. 133.
29. Радивиловський А. Огородок... К-, 1676, с. 679.
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Про емоційну дію барви, зокрема червоної, 
А. Радивиловський так писав: то «фарба зась 
червоная єсть фарба огнистая, же дивной речи 
скрнтою силою от бога и натурьі се б і дан- 
ною, в человіку справует; як то радость в 
сердцу взбуждает, страх отгоняет н смілим  
чинит»30.

Зміни в розумінні такого розкішного колори
стичного явища природи, як веселка, в україн
ській літературі XVII ст. своєрідно відбивають 
особливості розвитку властивостей кольорів у 
живопису цього часу, який ішов шляхом по
ступового поглиблення й витончення.

У панегірику львівському єпископу Арсенію 
Желіборському, друкованому 1642 р. у Льво
ві, відзначається лише краса веселки:
Ирис бовім в сличіше фарби ся прибрала,
Кришталовьій дожя засхлой кревині прибрала91.

Через двадцять років І. Галятовський вже 
аналізує кольори веселки: «В д у з і  три фарби 
не суть правдивими, але здаються тилько бити 
фарбами, бо дуга єсть оболок водянистий, от 
пойзреня нашого прозорчистий, а з тилу сво- 
его темний, и мает в соб і разное распростра- 
нение... мает в со б і фарбу разную, троякую, 
еднак не правдивую от світлости солнечной, 
которая его осіняет» 32. Так може говорити 
про властивості кольорів веселки лише той, 
хто бачить красу у поєднанні чистих, незміша- 
них кольорових плям. Разом з тим тут тонко 
підмічено зміни кольору залежно від освіт
лення, від атмосферних умов.

Майже через півстоліття І. Максимович про 
кольори тієї ж  веселки пише як про складне 
явище, сприймання якого пов'язане з «прель- 
щенієм» зору: «На д у з і  небесной зр ін іе наше 
истинние мнит бити различние шари цвіту- 
щіе, обаче не тако, св іт  солнечний воспря- 
щающійся и разливающійся изявляет тако. 
Разсудительно ибо разсмотряти должно неви
димая, такожде не вся віроятна яко видим, 
многажди прелщается и зрініе» 33.

Відчуваючи й усвідомлюючи складність ко
лористичних якостей природних явищ, теоре
тикам епохи були зрозумілі й принципи коло
ристичної єдності, які А. Радивиловський по
яснює таким прикладом: «Найславнійшому 
малярови, которого в залеценю великом маю
чи люде, великая бися д іл а  кривда, гди би 
кто порвавши пензель, образу его очи або твар 
хотіл направити иншими фарбами» 34.

З часом у свідомості суспільства зростає 
престиж художника. Про це свідчать популяр
ні на Україні середньовічні легенди, одну з 
яких знаходимо у І. Галятовського: «В Флянд- 
ріи еден маляр маліовал образ пресвятой бо- 
городицьі, яко могл найпіенкній, а діавола 
маліовал, яко могл найшпетній, показался ему 
в сн і злий дух, з гнівом великим и напоми- 
нал его и грозил, жебьі его так шпетне не ма
ліовал, але маляр еще барзій тим побудился 
и намаліовал в церкви барзо сличную матку 
божую, а злого духа барзо шпетного намаліо
вал под ногами ей, гди тое страшное дивови- 
ско маляр в церкви на с т ін і  маліовал, стоячи 
на риштованье з тертиць учиненом, знагла ве
ликий віхор повстал и оное риштованье на 
землю обалил. Видячи тое, маляр почал пре
святую богородицу о ратунок просити, теди 
образ пресвятой богородици руку протяг н 
оною маляра задержал от рани и от смерти 
заховал»33. Через сорок років ця легенда в 
І. Максимовича виступає вже в розширеному 
поетичному варіанті, що вказує на глибший 
інтерес до образу художника, на більш високу 
оцінку його праці:
Нікто писец искусньїй икону писаше 
Д іви богородици, яко и держаше 
Христа бога Іисуса предвічна первенца.
На обятях носяще прекрасна младенца 
Приложи к иконі пречистой тщаніе,
У сер дно и прилежно изображеніе.
Хотя сотворить вапи прекрасное діло,
Превосходящее всяку красоту всеціло,
Як восхоті, сотвори, написа прекрасно.
Діавола же иерзко постави с рогами,
Попираема діви пречистон ногами,
Сотвори ему уста широко отверзти,
Прочая его уди скаредно простерти.
Мерзостніе ннктоже возмог зобразити 
В поруганіе и сміх зрящим представити.
Не терпя б іс  такова си поруганія 
До зіла прогніванний, так вопрошенія 
Предложи иконвику: что тако скаредно 
Написал, пребиваеш от меня иевредно,
Н іч и м  т я  не обндих и нічим не вредих,
Издалече от тебе в своя пути ходих.
Вьіше мене зобразих Марію прекрасно,
Не могу ся зріти, без міри ужасно.
Заглади мя и не дажь всім в поругание,
Прочее ти не терплю узриш отмщеніе.

30. Там же. с. 876.
31. Записки Наукового товариства Імені Шевченка 
(ЗНТШ). Львів. 1896, т. 12. с. 27.
32. Галятовський 1. Ключ разумвнія. Львів. 1659, с. 214.
33. Максимович І. Феатрон, или позер иравоучительньїй.
с. 24.
34. Радивиловський А. Огородок... с. 300.
35. Галятовський І. Небо новое. Львів, 1665, с. 65.
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Рече єну нконник: яко подобало,
Писах твою породу, не лиших не мало.
Изобразих скареду твою совершенно,
Безобразіе твоє к мерзким єсть причтенно,
Сам разсуди и смотри як тя зобразует.
Мерзкую ти скареду образ показует,
Древля злоба діавол зіло прогніванний 
Безчестним писаніем весма поруганний,
Иконника от стіни на землю низверже,
Идіже б і  утверзден, он деку опроверже,
Хотя иконописца на смерть сокрушити 
И безчестіе своє местно сотворити.
Обаче иконника ничим не раздуши,
Єгда хотя ниспати, пречистая простре 
Руку иконописцу и вся козни сотре 
Діавола, сохрани ціла невредима 
Пречистия матерн сила невидима» м.

Одночасно з віршем Іоанна Максимовича 
висловив щиру похвалу художникам Климен- 
тій Зіновіїв у своєму вірші «О иконописцах, 
сиріч о малярах, и о честном рукоділіи оних, 
и о богомазах»:
Разние мудрости сам бог на світ дал

первого віку, когда сей світ и мир создал, 
Всяких бо рукоділиб през дух свят научил

и малярскую мудрость тогда ж людям открьіл. 
Жеб на чем колвек его твар изображали, 
такожде и всіх святих твари маліовали.
І еще икон творци знайдуют штихарі

и другие честние ж люди золотарі.
І которий маляр чисто вік свой провождает, 

то чудовна от него икона бивает37.
Наведені тут літературні пам’ятки свідчать 

про зростаючий престиж художника — борця 
за світле і добре, проти злого й темного. Від
чувається пошана до його творчої, піднесеної 
над повсякденним особистості. Своєрідно ви
словлена ця думка у передмові до «Апостола» 
видання Києво-Печерської друкарні 1695 р.:
Златоуст святой древних богоугодних

человіков-уподобляет живописцем,
Бяху (рече) аки ніции живописци добротітельноя 

сили и брани, егоже противу гріха 
и діавола воюєм. Таков б і  Авраам, иже 
в своен си жизни живими шари написал нам віру,
Ісаак послушаніе, Іосиф ціломудріе,
Іов — терпеніе, Авель — неповинность, Давид — 
кротость, Илія — ревность *

36. Максимович 1. Богородице д іво... Черннгов, 1707, 
с. 268.
37. Зіновіїв  К. Вірші. Приповісті посполиті. К., 1971. с. 140.
38. Титов Ф. Тнпография Киево-Печерской лаврьі с. 464.
39. Радивиловський А. Огородок... с. 431.
40. Тем же. с. 442.
41. Там же.
42. А. Л. Генеральний обозний В аси лий Каспарович 
Борковский,— Киевская старина. 1899. т. 44. с. 534.
43. сЛетопись Самовндца» по новооткритьім спискам.
Киев. 1878. с. 136.
44. Максимович І. Феатрои, или позор нравоучительньїй, 
с. 283.

Існувала градація в оцінці якості художніх 
творів і разом з тим й ступеня творчої обдаро
ваності їх авторів. «Гдьі прийдеш до коморки 
малярской,— говорить Антоній Радивиловсь
кий,— знайдеш в ней еден образ піенкний, дру
гій піенкнійший, третій еще піенкнійший, зна
йдеш і такій, котрій піенкностю своєю, кштал
том все онии превьішает» а®.

У того ж А. Радивиловського знаходимо ан
тичне оповідання, в якому розкривається різ
ниця між правдивим мистецьким твором та 
ефектними, але поверховими роботами: «За 
часу Апелеса — славного маляра в отмальова- 
ню Елени, спиралися з собою зацнии малярії 
разними штуками, еден там з них малюючи 
много наклал золота: и гди покажет Апелесо- 
ви, которий в контерфете албо визерунку, жад- 
ной не видячи штуки, рекл: піенкной учинити 
немоглесь — богатую учинил» 40.

Зростає свідомість неперехідної цінності ми
стецьких творів: «Каждая бо вім  давняя річ: 
як то здавна виставленние структури, городи, 
монастири, своєю старожитностю зробитея и 
славити звикли»41.

Зауважується й підкреслюється поява нових 
видатних творів мистецтва, наприклад, будів
ництво В. Дуніним-Борковським нових церков 
в Єлецькому монастирі Чернігова та прикра
шення їх іконами:
Его тщанія діло и храми вознесенскій 
Каменний, его пам’ять храм благовіщенскій.
Их же создав украси иконами зіло,
Чая себі од бога за сіє д іл о 42.
Одночасно відзначається й їх втрата. У «Лі
топису Самовидця» з жалем говориться про 
пожежу Стародуба в 1677 р., яка знищила оз
добу церков, що «на всю Украйну славни би 
ли в мальованю образов» 43.

Високе значення мистецьких надбань підно
сить також І. Максимович у своєму «Феатро- 
ні...», наводячи оповідання про царя Деметрія, 
який «пребогатий град Радое множеством во- 
инством окружи и стесни, наказуєм от воинства 
невозможно града в власть свою пріяти, разві 
храм в нем же Протоена иконописца б і  об
разу, и испустивши огні, разори, немедленно 
отврати все воинство от града, большей воз- 
мні вред изрядную толь преславного мужа 
писанную икону сожещи ниже желаемого ли
шитися побіди торжества» 44.

Друга половина XVIII ст. відзначена гли
бокими змінами в житті українського народу.
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П. М. Жолтовський

Переживав кризу і весь лад української фео
дальної культури. Суспільна філософська дум
ка, головним носієм і виразником якої в ті ча
си був на Україні Г. С. Сковорода, чутливо 
реагувала на нові явища в мистецтві і теоре
тично обгрунтовувала їх. Відходячи від норм, 
виголошених І. Галятовським та А. Радиви- 
ловським, Сковорода далеко вперед посунув 
естетичну думку в па прямі поступового подо
лання схоластичних поглядів на мистецтво. 
Він доходить до надзвичайно передового для 
свого часу висновку — «полза со красотою, 
красота же с ползою неразділна» 45. Ця теза 
утверджує органічний зв’язок між життям су
спільства і мистецтвом, а також його велику 
суспільну роль.

Пошуки прекрасного, як і ствердження 
істинного, проходять через усю творчість 
Г. Сковороди. Поет, співак, музикаит, він гли
боко відчував і розумів образотворче мисте
цтво. його твори сповнені різних алегоричних 
образів виразно пластичного характеру. Не 
випадково ряд рукописів Сковороди супрово
джується малюнками, можливо, власного ви
конання. На його думку, прекрасне полягає в 
розміреності, пропорційності. Філософ вважає, 
що прекрасне повинно бути погоджене з об’єк
тивним і вічним критерієм: «И тогда-то бьі- 
вает прямая піктура, когда она согласна с 
вічною сущих образов мірою, а со свойством 
их согласньї суть краски» 4в. Цей вічний крите
рій повністю відповідає тому, що дає митце
ві натура: «На искусной живописи картину 
смотріть всякому мило, но в пиктурі один тот 
охотник, кто любит день и ночь погружать 
мисли своя в мисли ея, примічая пропорцию, 
написивая и подражая натурі» 47.

Цілком в дусі академічно-класицистичної 
теорії Г. Сковорода підносить значення ма
люнка як основи «піктури». В одному з трак
татів читаємо: «...краска єсть как плоть, а ри
сунок — как кость в т іл і .  Сего ради не разу- 
міющий рисунка не приложит краски» 4В.

У трактаті «Наркіс* устами співбесідників 
Друга і Луки ця думка обгрунтована і вислов
лена ще повніше: « Д р у г . Скажи жь, что та- 
кое живописью почитаешь? Краски ли или за
критий в краскі рисунок? Л у к а . Краска не 
иное что, как порох и пустоша; рисунок или 
пропорціа и расположеніе красок — то сила. 
А если ея ніт, в то время краска — грязь и 
пустошь одна»49. І тільки тепер може бути

зрозумілим кинуте філософом прислів’я: «Не 
красна хата углами, а живопись красками»50.

Не зовнішня, не милуюча зір декоративність, 
а внутрішні мистецькі якості, що полягають 
насамперед у гармонійній розміреності, ле
жать в основі мистецького світосприймання. 
«...Если видишь на старой в Ахтиркі церкві 
кирпичь и вапну, а плана ея не понимаешь, 
как думаешь — усмотріл ли и узнал ея?» — 
питає устами Друга філософ у «Наркісі». 
І тут же відповідає: «Никак! Таким образом, 
одну только крайнюю и посліднюю наруж- 
ность вижу в ней, которую и скот видит, а 
симметріи ея, или пропорція и разміра, кото
рий всему связь и голова матеріалу, понеже 
в ней не разумію, для того и ея не вижу, не 
видя ея голови»51.

Мистецька творчість є специфічним явищем. 
Для її розуміння потрібне вміння бачити: 
«Краски на картині всяк видит, но Чтоб рису
нок и живопись усмотріть, требуется другое 
око, а не иміяй оное сліп в живописи. Скрип 
музикальнаго оруді я каждое ухо слишнт, но 
чтоб чувствовать вкус утаеннаго в скрипеніи 
согласія, должно йміть тайное понятія ухо, 
а лишенний онаго для того лишен движущей 
сердце радості, что нім в музикі» 52.

Художник, в очах Сковороди, передусім 
справжній трудівник, людина високого покли
кання, безмежно віддана своїй справі: «Никто 
не пожнет твердой слави от коего-либо худо- 
жества, если около онаго трудиться не почтет 
за сл&дчайшее, самую славу превосходящее 
увеселеиіе» 53, бо «природа прекрасного така, 
що чим більше на шляху до нього зустрічає
ться перешкод, тим більше до нього тягне, на 
зразок того найблагороднішого і найтверді
шого металу, який, чим більше треться, тим 
прекрасніше виблискує» 54.

У розглянутих висловленнях про природу 
прекрасного, про специфіку образотворчого 
мистецтва в творах українських письменників
XVII—XVIII ст. знаходимо, хоч і дуже стисле, 
але змістовне, оригінальне, нерідко красномов
не формулювання естетичних питань, які мали

45. Сковорода Г. С. Твори. К.. 1961. т. І. с. 488.
46. Сковорода Г. С. Твори, т. І. с. 637.
47. Там же, с. 339.
48. Там же, с. 537.
49. Там же, с. 38.
50. Там же, с. 364.
51. Сковорода Г- С. Твори, т. 1, с. 39.
52. Там же, с. 261.
53. Там же, с. 339.
54. Сковорода Г. С. Твори. К.. 1961. т. 2, с. 375.
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місце в свідомості тогочасного українського  
суспільства.

Говорячи про естетичиі проблем и в ку л ь 
турі цієї епохи, необхідно разом  з тим  в р ах о 
вувати емблемио-символічну сторону х у д о ж 
нього мислення, що створило тоді цілу систему 
о бразних  символів  та  емблем , через які р о з 
к ри вали ся  ті чи інші ф ілософські, моральні, 
етичні та  естетичні ідеї.

Символіці та  ем блем атиці н ад ав ало сь  ш иро
кого синкретичного змісту. М аю чи прям е в ід 
ношення до л ітератури , поезії, до  всієї цілості 
духовної культури  свого часу, вони глибоко 
сягал и  в усі види образотворчого  мистецтва.

В образотворчом у  мистецтві алегорично-

55. №і5гпіеі05кі М. Нізіогіа Шегаіигу роізкіе.1. Кгако\у,
1845. 1. 3. 5 . 205.

символічні теми та  образи  н аб у ваю ть  значн о ї 
популярності в гравю рі,  а т а к о ж  в живописі. 
М а л и  вони застосуван н я  і в п ри кладн ом у м и
стецтві. С тановлення  цього алегоричного  ж а н 
ру тісно пов’я зан е  з о б р азам и  античної м іф о
логії, невід’ємними супутниками ренесансної 
культури.

Гостро з а с у д ж у в а в  худож ників , що п р а ц ю 
вали  над  міфологічними тем ам и , львівський 
католицький біскуп Д м и т р о  Соліковський. 
У поемі «Ьи кгес іа  г г у т з к а  і с ііггезсіапзка»  
він говорить:

І ви м аляр і-ш ахраї, що створю єте 
Всілякі безсоромні речі,
Нікчемних Юпітера, Марса, Венеру.
Добре було б їх разом з вами попалити,
Бо ви тепер всім людям несете розпусту,
Дурні ті люди, ідо дорого платять за їх працю я .
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гИ ф и ка ...»  <гЛожна.ч маната наїіеж да».

Щ е в другій полонині XVII ст. цим самим 
обурю ється  А. Р адивиловськи й , м ай ж е  д о сл ів 
но повторюючи аргументи Ф. Е ірковського, 
доповнюючи їх запереченням  мисливського та 
побутового ж а н р у  живопису. «Як много єсть 
межи нами христіяп таких, котрі н домах своїх 
і коморах в м іс т о  о б р аза  Христова малю ю т 
о б р аз  Б ахуса ,  в м іс т о  о б раза  П речистой Д і в и  
М ар ії  богородици — о б р аз  нечистой Венерьі, 
в м іс т о  образов  святьіх апостолов и учителей 
церковних , постников, воздерж ни ков  и препо
д о бн и х  м алю ю т образьі мисливцов з псами н 
яструбам и, м алю ю т танечников з играми, па 
которьіе смотряче певне не цнот, але  до не- 
цнот вн п о лн ен я  серцсм поруш аю тея» 56. П р о 
те так і  застер еж ен н я  за к л и к а л и  тільки до пев
ного в ідбору при використанні античних о б р а 
зів, а не до повної відмови від них.

£(ДІ*0( Д’ІлО ГоАГС Апгкт Н СІїМА ,
ц  '  у '  т  ,г  ■* >
П £ І Л М Н ( Л 4 Т Л я г і  - М Л Л Т Г ' Г Г *  И

Яо ПО̂ О(Г4ІТР» ЗН ІТК і
Сіл со К̂ЛСН Н ЯдлаТьі .

Ї З У -

* П ф и к а . . . »  «П р а в и л о  ж и зн и * .

В естетичній теорії того часу зн ач н а  увага  
п р и д іл ял ася  обгрунтуванню  алегоричного спо
собу висловлення. І. Галятовський  в в а ж а є  за 
необхідне в мистецтві слова поряд  зі святим 
письмом використовувати і позитивні знання. 
Ц е був крок вперед, бо розш ирю вався  д іа п а 
зон зац ік авлен ь ,  мистецтво слова виводилося 
з вузької, суто церковної сфери. Він радив 
«читати біблію, ж ивоти святих... учителей цер 
ковних... ко то р и е  письмо святое в библии тол- 
куют, треба  читати гисторіи и кройннки о роз- 
маитьіх п ан ствах  н сторонах, що ся в них д і я 
ло и тепер що ся д і є т ,  треба  читати книги о 
з в ір а х ,  птахах , гадах , рьібах, деревах , з і л а х ,  
к а м ін я х  и розмаитьіх  водах, которьіе в морю, 
в р ік а х ,  в студнях и на и н ш и х  м іс ц я х  зна-

56. Радивиловекий А. Віііісц Хрнстон. Киен. 1088. с. 43Я —
•139.
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« Т ’^ О а В г Г ї  ( Л Д і І * н  в л л х Тн !

_ , ,6 * Є  ЇЬ* КОгИ £ ( Г Л і И ц т І  Н Н І Л Л І ’Г Н  .

Д ц г с * <  к 7 о  В л  АСЧ-И П^ОЛГНПЇНГ*; 

ДІЇДі ,  м Лан рш ^НСЕНП .
іП оло-

«Ифика...» сПодчинсніе властем».

йдутея, и у в а ж а т и  нх н а ї / р у ,  власности  и тое 
с о б і  потовати її аплиховати  до свои речи, ко- 
торую п о в ід а т и  хочешь» г° 7 .

Але використаная  цих історичних та н а т у р а 
лістичних знан ь  мнслигься  п ереваж н о  в дндак-  
тнч по-м оральном у ключі, в плані різних іно- 
мовиостсй, алегор ій  і символів , таких  х а р а к 
терних д ля  естетичних у явлен ь  ф еодальн о ї 
епохи.

П ід  оболонкою реальних яви щ  і понять ш у
кався  прихований містичний зміст. Той ж е  
І. Г алятовськ ий  бачив в святому письмі зміст 
« л іт е р а л ь н и й ,  м о р ал ьн и й , алегори чн ий , ана- 
гогичннії. Л і т е р а л ь н и й  сенс н ал еж и т  до гісто- 
рін самой, м о р ал ьн и й  н ал еж и т  до о б н ча іо в
57. Галятоаський /. Наука, альбо способ зложепия каза- 
пя.— В кн : Хрестоматія давньої української літератури.
К„ 1СН9, с. 24-1.
58. Галятоаський /. Ключ разумьнія. с. 83.

Є  (ЛЯП* Л^кгл, *ГО Я С ' М Н А  .

^ 4 “ ЧН,^Л*НАЇ »у»0 0  ГЦДІЛНА .
НміСС ГО С ^ А ' А Ь  к о т д і  ш ^ о л ^ т Н 

М о к і і  НМ « у Г О г 7  ї  Г І Г а 7 ь і  п ( К И 'Г И *
«г» *ш м не-

«Ифика...» <гРавенство в дружбі

д о б р и х , котори й  повинна д уш а н аш а з а х о в а 
ти... алегори чн и й  н ал еж и т  до церкви воюючей, 
которая  на зем ли знайдуетея, анагогнчний 
за с ь  сенс н ал еж и т  до церкви тріумфую чой, 
к оторая  знай дуетея  в н е б і»  58.

О тж е, згідно з цими полож ен ням и історич
ний, а т а к о ж  природний ф акт  є важ л и ви м  і 
вартим  уваги  лиш е в тій мірі, в якій він ви
ступає  моральним  при кладом  або  стає  м ате 
р іалом  д ля  якоїсь  алегорії .  В той час алегорію  
не випадково  в в а ж а л и  при належ ністю  зем ної 
«воюючої» церкви, і вона справді була одним
із основних пропагандистських засобів  ми
стецтва. М а тер іал  д ля  образних  алегорій  чер
пають не т ільки з святого письма, а й з антич
ної м іфології.  Н ав іть  А. Р адивиловськи й , що 
так  ворож е  виступав проти о б раз ів  античних 
божеств, подає д у ж е  виразний п р и кл ад  подіб
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ного використання алегорії: «Старожнтность 
таким подобенством добро покоя виражала: 
маліовала в особі д ів и  піенкной приодітой в 
одежду білую, которая мечи, копія, шишаки 
ногами допчет, в лівой руці обфитность, в 
правой зась сучец масличен держит. Что за 
тайна, что покой в особі молодой д ів и  маліо- 
вали? Можем би ся дорозуміти, иж то для 
того чинили аби показати же покой квітнучий 
єсть вшелякою вдячностью и себе милуючих 
увеселяючий» и .

Водночас звертається увага на символічні 
атрибути, що розкривали якості й особливості 
античних божеств. І. Галятовський з приводу 
цього говорить, що «погане маліовали богов 
своих фалшивих з розмаитими инсигниями и 
з розмаитими инструментами. Іовіша маліо
вали з перуном, Плютона з берлом, Нептуна з 
трозубом, Геркулеса з булавою, Марса з ощ і- 
пом, Меркуріуша з плацатом, коло которого 
два у ж і обвинулися, Апполина маліовали з 
лютнею, Купидона з лукомь и стрілами, ин- 
ших богов маліовали з мечами, з секирами и 
з иншими инструментами» ®°.

На початку XVIII ст. вихованець Київської 
академії Иосиф Туробойський звертає увагу 
на алегоричні зображення філософських та 
етичних понять, говорячи, що «обично єсть 
мудрости рачителем иним чуждим образом 
вещи воображати. Тако мудролюбци правду 
изобразуют мірилом, мудрость оком яснозри- 
тельннм, мужество столпом, воздержание 
уздою и прочия безчислениия»61.

Такі символи та алегорії широко використо
вував у своїх творах Г. Сковорода. В одному 
з трактатів він так визначає суть символіко- 
алегоричного висловлення: «Древній мудреци 
и м і л и  язик свой особливий, они изображали 
мисли свои образами, Оудто словами. Образа 
т і  били фигури небесних и земних тварей, 
напримір, солнце значило истину, кольцо или 
змій, в кольцо свитий,— вічность, якорь — 
твержденіе или совіт, голубь — стидливость, 
птица бусел — богочтеніе, зерно и сім я — по- 
мишленіе и мнініе. Били и вимишленние об
раза, наприм.: сфинііс, сирена, феникс, седми- 
главний змій и прочая» 62.

В одному з своїх діалогів Г. Сковорода роз
криває спосіб використання окремих симво
лів:

«И з р а и л ь. Взглягіь, Фарра, на стіну и 
скажи, что ли видишь? Взглянь сюда!

Ф а р р а .  Вижу картинку, г д і написанії 
птичка, поднявшаяся из морского брега и ле- 
тящая на другой невидний брєг.

И з р а и л ь .  Сія єсть израилская картина, 
нареченна символ. Ластовица, убігая зими, 
летит через море от сіверного брега на южний
и, летя, вопіет: «Ність м ні мира зд і» . В сей- 
то символ ударяет Езекіина серца луч сей: 
«Яко ластовица, тако возопію»...

Посмотри же, Фарра, и на другой символ, 
в центр коего ударяет сія ж Езекіина річь. 
Взглянь сюда!

Ф а р р а .  Вижу. На самом верхі камня, в 
средині моря стоящаго, стоит кая-то птич
ка. Камень схож на сиренскі.

И з р а и л ь .  Как ему бить сиренским, когда 
глас символов єсть таков: Іп сопзіапііа яиіез- 
со, сирічь: «На незиблемости почиваю» 63.

Є підстави вважати, що Г. Сковорода влас
норучно ілюстрував рукописи своїх творів 
символічними малюнками 64. В «Алфавите, или 
букваре мира», прикрашеному малюнками з 
відомого видання петровської доби «Символи 
и змблеми», він говорить, що символічне зо
браження це — «мудрая картина», вона «єсть 
планом, представляющим обширность цілой  
книги»®5, тобто підкреслює концентроваиість 
та глибину символічного зображення. В даль
шому тексті філософ тлумачить в філософ
сько-етичному плані низку образних алегорій.

Прийоми алегорично-символічної образо
творчості широко ввійшли в гравюру та живо
пис другої половини XVII та XVIII ст. Прак
тичне застосування алегоричних прийомів роз
криває Лазар Баранович у своєму листі до 
Варлаама Ясинського, написаному десь в 
1665— 1666 рр. Тут докладно описано побудову 
і зміст задуманої ним форти до видання своїх 
проповідей. Баранович оперує в цьому проекті 
церковними зображеннями свят та святих і 
біблійними текстами, які об’єднує навколо ос
новного мотиву «книги живота». Побудова 
композиції титульного аркуша (форти), що в 
алегоричному плані охоплює весь зміст книги,

59. Радивилозский А. Ввнец Хрнстов, с. II.
60. Галятовський /. Ключ разумьнія, с. 233—234.
61. Пекарский П. Наука и література в России прн Пет
ре Великом. Спб., 1862. т. 2. с. 96.
62. Сковорода Г. Повне зібр. творів. К.. 1973. т. І. 
с. 377—378.
63. Сковорода Г. Повне зібр. творів, т. 1. с. 268—269.
64. Лощиць Ю. Мудрець та сфінкс. Малюнкн-символн в 
творах Сковороди.— Наука і суспільство, 1969, № 6, е. 17—
20.
65. Сковорода Г. Повне зібр. творів, т. І. с. 448.
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виглядає, за словами Барановича, так: «Хри- 
стос — «книга живота» посередині, поздовж 
книги хрест, книгу держать пресвята богоро- 
диця-діва, ангели та святі, на пам’ять яких на
писані проповіді; розмістити це в такий спосіб, 
як цього вимагає живописне мистецтво, і цим 
зображенням оточити краї титульного арку
ша в такому порядку: зверху книги зобразити 
пресвяту діву, що обома руками держить кни
гу, довколо неї архангела Михаїла та інших 
ангелів, підтримуючи одною рукою богоматір, 
а другою книгу, по сторонам пророків — Івана 
Хрестителя та Ілію, нижче апостолів Петра 
і Павла, поміж мучеників Георгія та Димит- 
рія, потім мучениць св. Варвару та Параске- 
ву, Іоакима і Ганну в розумінні зачаття, потім 
святителів Василія, Григорія, Златоустого, 
святого Миколак, Петра, Олексія та інших; 
під книгою преподобних Антонія і Феодосія, 
копаючих печери під землею. Напис: «В кни- 
ге твоей все напишутся». Коли б ця форта бу
ла нарисована, було б доречно зобразити коло 
різних свят в лицях» 66. Доповнюючи далі свій 
проект складними алегоричними мотивами, 
Л. Баранович називає його «емблематичною 
поезією».

Характерним зразком такої «емблематичної 
поезії» можна вважати панегірик почепського 
протопопа Матвія Телесницького, піднесений 
ним в 1742 р. імператриці Єлизаветі Петрів
ні 67. Цей твір, в якому поєднано літературну 
та образотворчу алегористику, мальований на 
блакитному шовку олійними фарбами. Склад
на композиція ілюструє віршований текст, умі
шений в картуші внизу картини:

Діадима 
вічной славьі 
цвіти неувядаемім*
всенаслідственно дідічно-отческого императорского 
псеросийского престола 
всеблагополучньїм востріятіем 
богом избранной, богом вінчанной, богом хранимой 
всепресвітліішей державпейшей великой 
государинь вашеб первой Елісавете Потровни 
Імператрици всея Росии 

у крашена 
Единнм словом небо утвердивьій 
Духом уст СИЛЬІ вся в ней сотворивьій 
Лучами солнца луни и звізд ясни 
Украси тако яко ял а ти рясньї

66. Баранович Л. Пнсьма. Черннгов, 1866, с. 22—24.
67. Ж оансвич Я- Н. Отдел «Малороссия» на вмставке 
«Ломоносов я  елисаветекское время».— Трудьі Чернигов- 
ской губернской ученой архнвной комнссни, Черннгов,
1915, вьіп. II, с. 117—118.

И землю красіш довольствова цвіти 
И власти имея времен веков літи 
Силен в кріпости вездЬ исполняет 
Адонай бог седмочестньїй сущій 
По дару духа святаго имущін.
Верному рабу. Захарии святу 
Пророку открцв сію тайну злату 
Естество земли прізирая благо 
Дарствуя свьіше таланти предраго 
Той прнсносущни очесьі своимн 
Мілосердствуя с небес сицевими 
Прізрі, усльїша вісь внутрено смутящу 
Росію бедні слезами стенящу.
Елісавет дщерь камені дражайша 
Імператора Петра велічаіша 
Троическнм світом с висоти блістая 
Лучи божества на ню простірая 
Роді ю славно спріеносущной волі 
На всеросійском посади престолі 
Отеческою подаде державу.
Діадимою коронует главу 
Відий предвікі от чресл ея сущу 
Сім достоинством красоті цвітущу 
Нізпосьілая свідителство гласа 
Елісавети от вишня Парнаса 
Ангелов седми прекрасно поющих 
Песні аллілуія держави имущих 
Царствованія в образ Самуила 
Пророка строя божественна сила 
Аромати ей на главу точащий 
Помозанія елей содержащьій.
Руці низводя подает корону 
Скипетр держави россійскому трону 
Силою царства Давид ісполненньїй 
К сему торжеству пріуготовленний 
Камень віри Петр Петра знаменіта 
Імператора тезоименіта 
Адамант камень в руках содеожімий 
Вручает слави вечно некрушімин. 
Діднчішй патрон Андрей Первозванньїй 
Квалеріи россійской избрании 
Правди н міра в число четверики 
Елісавети дщери богом данной 
Петра перваго короновінчаной 
Талант любви в ней пламенем огненни 
К богу і ко всім сердечно явлений 
Істоту бога аки чрез зерцала 
Віри премудрости ея проницала 
Мисленний образ ковчег заключала 
Надежди вічной потоп нзсушая 
Помощи мілость источник живия 
Води точащій всЬм краплі златия 
Естество злата істннни в горнилі 
Искушенно єсть в чувствительной силі 
Равно мірило правди содержаще 
Правду во всяком существенну зряще 
Імея руці мір соединений 
Богь руд* міра для еи спряженн 
Изрядно дЬва мати бога славна 
В гербі стояща орла двоеглавна 
Дражайших ея с небесе представляет 
Щастія клеінот насяЬдственна чина 
Елісавет чрез бога єдина 
Истіно вірно дарит монархині 
Імператрици всероссійской нині
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Держави ея світ лица евляет 
Денно и нощно солнечно сіяет 
Елісавета істинна иотрона 
Елісавети с вишнего сіона 
ВсЬх творца данна нашей авгусгЬішей 
Імператрици всемилостів'Ьйшей 
Истінная зде в потронствЬ д-Ьвица 
Єкатерина чистоти з'Ьница 
Цару всЬх царей ліцем предсташа 
По матери дщи благодати чаша 
Август-Ьішей днєсь пресвЬтлой порфіріи 
Імператрици в тішинЬ н міри 
С висоти творец седми посилает 
ДобродЬтелей трону предявляет 
Искренно любов-ь в’Вру і надежду 
Трех богословних их же плоди между 
Явной милости истинни двоици 
Радителей здь лицами являет 
Рек ти єдиним словом матерї море 
Доброд'Ьтелей всеросійска зоре и 
АвгусгЬішая прекрасная Діана 
Елісавета дщерь Петра избранна 
Господствуй долго на престолі слави 
Сміряя гордих вся до конца глави 
Истребляя враждебни навити 
Растерзая их плетущіяся сЬти 
Ходяще путем отческим надеждно 
Петра перваго мирно безмятежно.
Дад-Ьм праведно веліце богу 
Давшему милость Росіи премногу 
Небес всЬ слави врата отверзанни 
Радостей оньіх св'Ьтлости явлений 
Елей благодати на ню излияся 
Елісавета с висоти в$нчася 
Імператрнца образ отцов сущий 
Петра перваго в Росіи цвЬтущій 
Дивен во славЬ чудеса творящий 
Всесильний творец з емпіреа зрящий 
Естество земно всегда прізираи 
Всяческая блага ему подавая 
Низпосьілая с висоти своея 
Являя сілу держави твоея 
Низпослн нашей благодать толику 
ЕлісавегЬ Петрови* велику 
Імператриць дщер-Ь Петра славна 
Імператора всему світу явна 
Царствуй во в'Ькі о імператрице 
Всеподан'Ьішс аз желаю сице 
Аминь да будут дніє твои небо 
Лучами сіять праведнаго Феба.

Писмен... стихи всеподан'Ьіше от всенижайшего 
раба отписной малороссийской маетности 
Вашего императорского величества Полку 
стародубовского города Почепа 
протопопа Матфія Телесницкого приносится.

Палацовий переворот, який привів на росій
ський престол Єлизавету Петрівну, був схваль
но сприйнятий серед значних кіл тогочасного 
суспільства. Внаслідок цієї події ослабло за
силля іноземних елементів при російському 
уряді. Закінчилась «біронівщина». Серед укра

їнського старшинства нова імператриця набу
ла певних симпатій відновленням гетьманства, 
проявами особистих зацікавлень українською 
культурою. В своєму алегоричному панегірику 
Телесницький яскраво відбиває ці настрої. 
У трохи кострубатих віршах він насамперед 
пояснює зміст основної частини свого панегі
рика, де бачимо постать Єлизавети в царських 
шатах — порфірі зі скіпетром і державою в 
руках. Трикутник угорі символізує божество, 
яке «прізрі... Росію бедн'Ь слезами стенящу» 
«на всеросійском посади престолі», «Елісавет 
дщерь... імператора Петра велічаіша». Довко
ло божественного символа-трикутника хмари, 
а на них ангели «седми прекрасно поющих». 
Нижче цього «виїщгЬого Парнаса», зліва біб
лійний пророк Самуїл зі свого рогу «ароматьі 
ей на главу точащий помазання елей содер- 
жащьій». Справа проти. Самуїла зображено 
царя Давида, що «руці низводя подает коро
ну, скипетр державьі» тій же новій цариці 
Єлизаветі. Внизу зображено апостолів Петра 
та Андрія, що подають їй камінь «адамант — 
славьі вечно нерушімьій» та «клейнот» — 
орден Андрія Первозваного. Ще нижче 
св. Катерина подає Єлизаветі царську порфі
ру, а в четвертій, рахуючи зверху, парі зобра
жено батьків Єлизавети Петра І та царицю 
Катерину.

Постать Єлизавети Петрівни оточена сімо
ма «доброд£телями»— вірою, надією та. лю
бов’ю, милістю, істиною, правдою і миром у 
вигляді молодих жінок. Ця група — основний 
компонент всієї алегоричної композиції, най
більш цікава й художньо цінна частина пане
гірика. У даних персоніфікаціях бачимо квіту
чих красою та юністю українських дівчат з 
вінками квітів на головах. Ніжні, м’які, світлі 
кольори посилюють ліричність зображеного. 
Тому така алегорична картина стоїть вже на 
межі з побутовим жанром живопису. Вона має 
свою близьку аналогію, а можливо, і взірець 
в зображеннях «святих дів» в притворі Трої
цької надбрамної церкви Києво-Печерської 
лаври.

Ілюстративно-символічний декор панегірика 
доповнюють сім картушів (по три з правого 
та лівого краю і один внизу під текстом) з 
алегоріями, що виражають ідею справедливо
сті (терези), доброзичливості та щедрості 
(фонтан), моральної чистоти (дзеркало на сто
лі), непорушності (ковчег на скелі), єдності та
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спільності (рукости ск ан н я) ,  щ асливого  д ія л ь 
ного ж иття  (пломенію че с е р ц е ) .

Н е зв а ж а ю ч и  па таку  абстрактн у  ід еал ізу ю 
чу ем блем атику , Телесницькнй в своїх в ірш ах 
н атякає  на зр ад ли в ість  придворної атмосфери, 
на боротьбу в ній різних політичних сил, з а 
кли кає  нову ім ператрицю  не бути безпечною:

Госіюдствуіі долго па престо.тВ слам л 
Истреб.ппя враж дебньї паїгЬтн,
Растсрзан  их плетущ іяся сЬтп...

П ан ег іри к  Телесіш цького, хоч і викопаний 
як живописниіі твір в дусі тогочасних панегі
ричних гравю р, є цілком самостійною  л іт е р а 
турно-образотворчою  композицією. Н а  форті 
Б аран ови ча  та панегірику Телесницького ми 
зупинились детальн іш е, щоб дати уявлення 
про творчий механізм  подібних сюжетів. 
Ш тучний, схоластичний метод їх побудови не 
з а в а ж а в  втіленню актуальних  толі задум ів  та 
ідей у високохудож ній  формі алегоричної г р а 
вюри або картини, які нерідко зустрічаєм о се 
ред п а м ’яток українського  мистецтва X V II— 
X V III  ст.

У символічній та алегоричній формі висвіт
лю вали ся  не т ільки богословські догми, ф іл о 
софські полож ення, моральні прпппси, а й ц іл 
ком конкретні явищ а та події. Х арактерний 
п ри клад  цього знаходим о п п’яти м алю нках  
похвального  слова архієпископові Єпіфанію , 
складеного  «авдитором  риторського ученія» 
Іллею  Ф илиповпчем у 1727 р. Тут оспівано з а 
снування  Х арківського  колегіуму. Н а  першому 
м алю нку зо б р аж ен и й  Є піфаній  в єпископській 
мантії  з ж езлом  у лівій руці та з сосудом у 
правій. Сосуд наповнений водою, що ллється  
з хмар , в яких л ітає  голуб. В здовж  струменя 
від голуба йдуть слова: «Сей єсть источник 
премудрості! текущ ь с небес, от него ж е  не 
в за ж д у т  во в ік и » .  На другому — Єпіфаній  в 
чернечому одязі молитовно підносить руки д о 
гори, на лівій  руці чотки, б іля  ніг леж и ть  
ж езл ,  до  небес від Є п іф ан ія  зл іт ає  стрічка: 
«Весь день сЬтуи хож дах ,  да  пспрошу от тя 
премудрости м’Ьсто», а з небес «просите п 
дастся  вам». Н а  третьому — Є піф аній  з ж е з 
лом у лівій руці, правою  подає будівничому 
цеглину для  за к л а д к и  будинку училищ а, вгорі 
в хм ар ах  «ВЬтхий деньми». Від архієпископа 
вверх розходяться  слова: «Господи прпзри на 
міісто сіє и благослови  е», ще вище «Благо- 
словено буде д'Ьло рук твонх». На четверто-

Лвантиті)л
«КиЕво-И ечерського  п а тер и к а»  1661 р.

му - Є піф аній  стоїть перед заверш ен им  бу 
динком, вгорі знову «ВЬтхнй деньми», від яко 
го до єпископа йде напис: «Ащс і слезам и  сЬе- 
шн, радостію  пожнеш, в зем лю щ е рукояти 
своя». П а  п 'ятому — Є піфаній  в єпископському 
одязі з митрою на голові стоїть перед « х р а 
мом мудрості», за  ннм група юнаків, одягн у
тих у ж упани, у хм ар ах  в трикутнику — «те- 
ос». Від Є піф анія  догори рядок тексту, де чи
таємо: «Се аз н д"Ьти, их ж е  дал  ееп ми».
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зверху — в напрямку «храма премудрості» — 
«аз утвердил столпьі ея», до Єпіфанія — 
«придите ко мні вси труждающиися н обре- 
менни и аз упокою ви» ®8.

У першому малюнкові втілена ідея загаль
ної потреби в освіті; в другому — ініціатива 
Єпіфанія в справі заснування колегіуму; 
в третьому та четвертому — закладення й за
вершення будинку колегіуму: в п’ятому апо
феозному малюнкові відзначено початок на
вчання в колегіумі. Скрізь бачимо характер
ний для естетичних уявлень феодальної епохи 
позитивний образ «праведного мужа», що з 
небесною допомогою робить своє добре діло.

Символічні та алегоричні зображення були 
дуже поширеними, їх добре розуміли і легко 
сприймали. З ’явилися спеціальні видання, на
приклад, відомі петровські «символи и змбле- 
матьі» 69.

На Україні основним джерелом алегоричної 
іконографії був виданий Києво-Печерською 
друкарнею в 1712 р. філософсько-моралістич- 
ний твір «Ифика ієрополитика, или философія 
нравоучительная символами и пріудобленіями 
изгяснена к наставленію і польз’Ь юньїм».

«Ифика...» стала улюбленою книгою в сло
в'янському світі. Вона тричі перевидавалася 
в Петербурзі (1718, 1728, 1729), у Львові 
(1760), в Москві та Відні (1790). Іконографія 
«Ифики...» широко використовувалася для 
розписів будинків і церков. Художники нада
вали цим мотивам спрощених монументальних 
форм, часом перетворюючи їх на колоритні 
твори декоративно-монументального живопису 
(наприклад, алегоричні мальовила в пара
фіяльному будинку села Курашівці на Поділ
лі).

Різні видання «Ифики...» мають від 64 до 
70 гравюр з віршами до них. Сюжети гравюр 
алегоричні, почерпнуті з античної історії та 
міфології, з біблійних книг, з популярних ба
йок — з усіх тих джерел, якими користували
ся тогочасні вчені. Лаврентій Кршонович в 
«Уіаз огаїіопе» своєрідно класифікує ці дж е
рела, а саме: «ерудиція, історія, параболи, 
символіка та ієрогліфіка, емблематика, при
клади давньої історії, святе письмо, давні зви
чаї» 70.

Серед гравюр «Ифики...» поряд з Бахусом 
на бочці бачимо зображення жертвоприношен
ня Авраама. Реальні та фантастичні тварини 
чергуються з численними емблемами та персо

ніфікаціями. Усі ілюстрації й тексти до иих 
тематично розподілені на кілька циклів, ко
жен з яких об’єднаний спільною ідеєю.

Ряд гравюр присвячено темі виховання дітей 
в дусі авторитарності й пошани до патріар
хальних звичаїв. На одній з них бачимо хлоп
чика з зав'язаними очима, що біжить над прі
рвою, з якої визирає диявол. Це «ОгЬпота 
юних», в якій стверджується авторитет настав
ників та вчителів. На іншій гравюрі зображе
но Геракла, котрий роздумує на перепутті. Під 
нею напис: «СовЬт злоби и добродегЬли». 
Ідея цієї композиції полягає в тому, що моло
дій людині дуже важко обрати Життєвий шлях 
без авторитетного наставника. Вірш біля коня, 
який біжить, стверджує, що син, «отцом и ма- 
терью блажимий», подібний до незагнуздано
го коня.

Освіті, зокрема церковно-богословській вче
ності, присвячені гравюри «Академія» та 
«Книг чтеніе». На першій бачимо професора, 
який читає лекцію студентам, на другій — лю
дину з книгою.

Філософські та релігійні ідеї й поняття того 
часу знайшли свій вираз в різних алегоріях. 
Наприклад, смерть у вигляді кістяка підрізає 
косою старого чоловіка і юнака. Напис під 
цією гравюрою «Чада по родителях» символі
зує скороминучість людського життя. Відо
мий афоризм «Суєта суєт» ілюстровано 
зображенням амура, який пускає мильні буль
башки. Несподіваність, випадковість, ненадій
ність у людському житті передані оригіналь
ною композицією «Ложная живота надежда». 
Тут зображено лисого чоловіка, на голову яко
му орел скидає черепаху. На гравюрі, що ви
ражає ідею трудового життя, зображено цир
куль та інструменти цехового ремісника і вмі
щено підпис «Правило жизни».

Значна кількість тем «Ифики...» присвячена 
суспільним та особистим чеснотам, розгляну
тим в аспекті релігійної моралі. Особливий ін
терес викликають ті гравюри, в яких відбиті 
соціальні ідеї і стверджується насамперед пре-

68. Лебедев А. С. Харьковский коллегнум как просвети- 
тельньїй центр Слободской Украиньї.— Чтення в имп. 
обществе нстории и древностей российских прн Москов- 
скои университете, 1879. кн. 4, с. 32—33.
69. Мабуть, про це видання говорить у своєму щоденни
ку Я. Маркоенч: «Маляру тутейшому... далем книжку 
симбеля для псрерисования нвкотормх ляц>. Див.: Днев- 
ньіе записки генерального подскарбия Якова Маркевича.
М.. 1879. ч. 1, с. 161.
70. Маслов С. І. Етюди з Історії стародруків,— Ювілейний 
збірник на пошану акад. Д . І. Баталія... К-. 1927. с. 705.
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стиж та авторитет феодальної влади. У гра
вюрі «Подчиненіе властей» зображено власти
теля на престолі. Вірші під нею говорять про 
божественне походження влади та закликають 
до покори їй:
Вся мудре строяй бог разділи власти,
Еже би когда вселенней не пасти,
Аще же будет кто власти противен,
Будет як Дафан и Авирон днвен.

Ідеалізований образ такого властителя по
даний в гравюрі «Властелин благоугодньїй» 
і пояснений віршами:
Служащій многим мігоги имат труди,
Н ість он свой: он всіх имат аки удьі.
Всім  служит, всім  дает совіт здравий,
О всіх бодрствуяй, аки страж жоравьій.

Ця гравюра зображує журавля з каменем 
у піднятій лапі. За середньовічним повір’ям, 
журавлі, що оберігають сон інших, беруть п 
лапу камінь. Коли птах починає дрімати, ка
мінь випадає і будить його. В цьому «стражі» 
вбачали узагальнений образ властителя, не
впинно дбаючого про добробут і безпечність 
своїх підданих.

Класові та станові розмежування також 
знаходять своє обгрунтування й ствердження 
в «Ифиці...». До гравюр цієї категорії треба 
віднести «Равенство в дружбі», де зображено 
двох купців, що розмовляють. В одного з них 
в руках скарбонька. На задньому плані пода
но двох селян, які йдуть по дорозі і теж ве
дуть бесіду. Віршований напис говорить про 
міцну дружбу, що може існувати лише між 
людьми одного й того ж соціального стану:
Аще єсть равна дружба, то и сильна,
Аще неравна, убо єсть бездильна,
Ниже бо скудель котлу одолітн,
Может: ни убог с богатим пожити.

Гравюра «Честь сану духовному», на якій 
зображено духовну особу, що ловить рибу 
(«ловцьі челов'Ьков»), теж стверджує станову 
ідею.

Діапазон ідей, понять та моральних норм 
«Ифики...» широкий: Він охоплював усі істот
ні сторони в світогляді тодішнього суспіль
ства, чим і пояснюється популярність цього 
видання та запозичених з нього мотивів, час
то відтворюваних в розписах будинків, цер
ков, різних побутових предметів.
71. Див.: Шероцкий К. Очерки по нсторни декоративного 
искусства Украиньї. І. Художественное убранство укранн- 
ского дома. Кнев, 1914, с. 72—89.

Титульний аркуш книги 
Л. Барановича «Меч духовний» 1666 р.

Крім «Ифики...», існували й інші іконогра
фічні, літературні та фольклорні джерела та
ких композицій71, серед яких відзначаються 
видані Нестором Амбодиком-Максимовичем в 
1788 р. в Петербурзі «Емблеми и символьї», 
де систематизовано близько тисячі символіч
них малюнків.

Осередки старої української культури — 
Київський, Чернігівський, Харківський та Пе
реяславський колегіуми були тими центрами, 
в яких розквітала ця емблематична поезія з
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Гравюра *Родовідне дерево 
царя Олексія Михайловича» 
:і книги сМеч духовний».

ї ї  широким арсеналом  алегоричних і сим вол іч 
них образ ів .  Вихованці К иївсько ї ак ад ем ії  та 
провіиціальних колегіум ів  протягом півтораста  
років створили багато  р ізноманітних п ан е
гіриків, тезисів , привітань, ілюмінаційних 
композицій, наповнених складн и м и  ал е го р ія 
ми. В ж е в « Є в х а р н с т и р іо н і» — панегірику на 
честь П етра  М огили, складен ом у  ки ївськими 
«спудеями» в 1632 р.,— д ев ’ять парнаських 
муз на чолі з А поллоном п рославляю ть  мит
рополита. Н а  одній гравю рі П етра  М огилу

зо б р аж ен о  на горі Гелікон, на другій — по
стать  М уція  Сцеволи, леген дарн ого  предка 
митрополита.

В оболонку алегоричних зо б р а ж е н ь  у к р а їн 
ські гравери та худож ники вклали  цілу систе
му суспільних, ф ілософських, моральних і ре
лігійних поглядів, що становили основу к у л ь 
тури свого часу. Х арактер  таких  алегоричних 
зо б р а ж е н ь  та композицій був різним. Одні — 
прості, наївні та щирі, ясні й прозорі, д оступ
ні най ш ирш ом у загал у ;  інші — абстрактні,  
складні д ля  зрозум іння, вели прямою  с т е ж 
кою до схоластичних лаб іринтів ,  до надума- 
ннх уподобань та уособлень. Тому алегоризм  
в образотворчом у  мистеитві поділявся  на два 
напрями. О дин з них був популярним в ш иро
ких низових сф ерах  суспільства, другий — т іс
но пов’язаним  з суспільними верхами, що п р а 
гнули до зам кн ено ї аристократичної,  ізо л ьо ва 
ної від народу культури. Н ай б іл ьш  яскравим  
проявом другого нап рям у  алегори зм у  в у к р а 
їнському мистецтві була панегірична гравю ра, 
яка  нерідко поєднувала  свій патріотичний 
зміст з вузьким  цареславством , майстерну 
худож ню  форму, створену рукам и кращ их г р а 
верів, таких, як  Т арасевпч, Щ ирський, Л е- 
внцький, з важ к о ю  мовою абстр актн о ї  ем бл е 
матики та символіки. Щ одо  живопису, то в 
ньому п ер ев аж ав  перший нап рям  образно ї 
алегорії ,  який набув тут нової оригінальної 
форми, зб л и ж ен о ї  з народним мистецтвом.

Алегорична й символічна образн ість , н езв а 
ж аю чи  на властиву  їй штучність та  а б с т р а к т 
ність, не стояла  осторонь від того н ап р у ж ен о 
го, сповненого боротьби ж и ття , яке  було тоді 
на У країн і.  Ц е  яскр аво  п ідтвердж ую ть н а й д а в 
ніші п а м ’ятки алегорично-символічного ж и в о 
п и с у — картин а  «С андом ирського  рокош а» та 
описаний П авлом  Алеппськнм о б р аз  Софії- 
премудрості з Софійського собору в Києві.

Алегоричні прийоми широко використовува
лися в патріотичних гр ав ю р ах  видань  Києво- 
П ечерсько ї друкарн і,  починаючи з 60-х р о 
ків XVII ст. З ’явився  новий тип гравю ри  — 
великі, на повний аркуш  ксилографічні ком 
позиції, які в алегоричній  формі в ідбивали  то 
гочасні воєнні та  політичні події. П ерш ою  з 
таких  гравю р був аван ти тул  «К и єво-П ечер
ського патерика»  видання 1661 р. В центрі 
вм іщ ено зо б р аж ен н я  кр и л ато ї  апокаліп ти чн ої 
богородиці в царськ ій  короні. Вона покриває 
своїми кри лам и і м антією  круглий картуш  з
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двоглавим орлом — гербом Російської монар
хії. У верхній частині — крилата фігура Хри- 
ста, внизу — велика Лаврська церква і печер- 
ські ченці на чолі з Антонієм та Феодосіем.

Взірцем для цієї гравюри був прапор, урочи
сто переданий великим московським посоль
ством Богдану Хмельницькому та описаний в 
«Історії Малої Росії» дворянським істориком 
та археографом Д. Бантиш-Каменським: «На 
сем царском своем знамении царя царствую- 
щих, всемилостивого спаса, написанного в по- 
беду на враги, пресвятую богородицу в по
кров и преподобних печерских с святою Вар- 
варою, русских молитвенников, в ходатайство 
тебе и всему твоєму православному воинству 
подавая... и знаменне се его царского величе- 
ства да будет всем врагом вашим победн 
знаменне страшное и ужасное во браиех»72.

Гравюра тематично майже подібна до іконо
графії цього прапора, відсутнє лише зобра
ження Варвари. Але вона не є його точною 
копією, а лише вільним повторенням. Впада
ють в око й однакові стилістичні особливості: 
майстерно зрівноважена, багатоелементна, 
урочиста і водночас строга композиція, чітка 
лінія. Усі ці ознаки, такі характерні для ро
сійського живопису і графіки того часу, поєд
нані тут з традиційними прийомами україн
ської гравюри, що вже пройшла певний шлях 
розвитку. Новий жанр української графіки 
яскраво свідчить про позитивний вплив ро
сійського мистецтва на українське, про близь
кість культур двох братніх народів.

Гравюра «Києво-Печерського патерика» 
1661 р. овіяна тривожною атмосферою три
валих війн за возз’єднання України з Росією. 
Про це свідчить її апокаліптичність. Образи 
«Апокаліпсиса» в епоху панування релігійно
го світогляду широко оволодівали уявою мас. 
Вони були популярними в часи Селянської 
війни 1524— 1525 рр. в Німеччині. В роки 
народно-визвольної війни на Україні київ
ський гравер Прокопій створив майже повний 
цикл апокаліптичних гравюр, що поширюва
лись як народні картинки73.

Припущення про російський прапор як пер- 
шовзірець для гравюри «Києво-Печерського 
патерика» 1661 р., крім сказаного, підтвер

72. Вантиш-Каменский Д. История Малой Россин. Спб.,
1903. с. 628.
73. Ровинский Д. А. Русские народньїе картинки. Спб.,
1900, с. 10.

джується й тим, на авантитульній гравюрі «Си
нопсиса» київського видання 1680 р. маємо 
вже справжню копію подібного прапора, наді
сланого гетьману Самойловичу з Москви.

Гравюра «Києво-Печерського патерика» 
1661 р. є першою в ряду інших подібних тво
рів, в яких у своєрідній алегоричній формі 
відбилися події, пов’язані з подальшою бо
ротьбою за закріплення возз’єднання Украї
ни з Росією.

У книзі Л. Барановича «Меч духовний» 
(1666) була вміщена гравюра на цілий ти
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тульний аркуш із зображенням небесного во
їнства. В нижній частині цієї композиції 
показано битву між двома кораблями. На од
ному з них — Христос з святими, на другому— 
«нечестиві» в широкополих капелюхах на чо
лі з антихристом. Зміст цих зображень про
йнятий духом боротьби і прославляння перемо
ги російської та української зброї, які завер
шилися у 1667 р. Андрусівським миром і 
визнанням Польшею приєднання до Москов
ської держави Лівобережної й Наддніпрян
ської України.

В «Мечі духовному» є ще панегірична аван- 
титульна гравюра на честь царя Олексія Ми
хайловича як нащадка київського князя Во
лодимира. Ця ідея втілена в образі родовід
ного дерева, що виростає з лежачої фігури 
князя Володимира. На гілках — поясні зобра
ження царя Олексія Михайловича та членів 
його родини. Над деревом — двоглавий орел, 
а під ним — півмісяць з написом: «И луна под 
ногами его», натяк на недавні війни з турка
ми і татарами. Два клейма, вміщені на тій же 
гравюрі, також присвячені перемогам Росії. 
На одному з них орел в російській царській 
короні з орлятами гонить зграю птахів, на 
другому — цар Олексій Михайлович в образі 
Георгія Побідоносця, який поражає дракона.

Ця гравюра, тісно пов’язана з відомою в 
українському мистецтві того часу компози
цією «Жезла от корня Ієсеєва», набула поши
рення також і в російському мистецтві. Так, 
у 1681 р. живописці Аверків’єв і Андріанов 
повторюють її генеалогічну частину в розпи
сах церкви Ільї-пророка в Ярославлі7І.

Історичні події після Андрусівського миру 
і остаточна перемога над зрадницькою части
ною старшини відображені в гравюрі з книги 
І. Гізеля, що вийшла в 1669 р. під назвою «Мир 
з богом человЬку». Вона присвячена примирен
ню з московським урядом тієї частини укра
їнської старшини, яка підтримувала гетьмана 
Дорошенка. Внаслідок цього гетьманом був 
обраний Дем’ян Многогрішний. В своєму ли
сті до царя Л. Баранович так пише про при
значення книги І. Гізеля та її гравюри: «Егда 
бо мир даде и покаянием своим Демян Игна- 
тович, гетман вашего царского пресветлого 
велич єства войска запорожского, обрете бла
годать у вашего и царского пресветлого вели- 
чества, тогда... Инокентий Гизель... книгу 
нареченую мир с богом человеку под знаме-

нем вашего царского пресветлого величества 
типом изобрази... юже... книгу, аки миротво- 
рец с милостию прияти изволь, Киев... орла 
своего крилами покрьівай»7б.

Гравюра, вміщена на звороті титульного 
аркуша, як і подібні композиції попередніх 
видань, в узагальненій, алегоричній формі 
відбиває важливі політичні події того часу. 
В центрі зображення кінного лицаря в броні 
та шоломі, очевидно, персоніфікація царя 
Олексія Михайловича або гетьмана Дем’яна 
Многогрішного. Лицар коле дракона списом, 
оповитим пальмовими гілкам,и з написами 
«Побіда», «Слава», «Сила», «Честь», «Богат- 
ство», «Счастье», «Тишина», «Похвала», «Дер
жава».

У верхній частині гравюри — великий дво
главий орел з написами на крилах «Правда», 
«Мужество», «Благодать», «Мудрость» та ін. 
У лівому куті — втеча турецького війська — 
головної опори гетьмана Дорошенка — і над 
ним напис: «Достойная по ділам  нашим вос- 
пріемлем». Натяк Л. Барановича на видання 
«Мира с богом» «под знаменем... царского ве
личества» свідчить про те, що зразком для 
цієї гравюри, як і гравюри «Києво-Печерсько
го патерика» 1661 р., міг бути прапор, висла
ний з Москви новообраному гетьману Дем’яну 
Многогрішному. Якщо це так, то перед нами 
вільне повторення цього прапора з доданням 
мотивів, які відбивають основні історичні по
дії. В алегоричне узагальнення складної ком
позиції вкладено глибокий патріотичний зміст.

Останньою з патріотичних гравюр такого 
типу є авантитульна композиція «Синопсиса» 
київського видання 1680 р. На ній зображено 
двоглавого орла. На відміну від непопулярної 
емблеми шляхетської Польщі — одноглавого 
орла — новий державний герб об’єднаної 
Русі — двоглавий орел — після возз’єднання 
дуже поширився в українському мистецтві 
(архітектурі, ливарництві, народних вишив
ках, кераміці, а особливо в гравюрі). На 
грудях орла — овальний медальйон з кін
ним зображенням молодого царя Федора 
Олексійовича, який пронизує списом дракона. 
В кутах гравюри дано абревіатурні означення 
царського титулу: «Б[ожиею] М[илостию] 
В[еликий] Цосударь] Ц[арь] И В[еликий1

74. Собко Н. П. Словарь русских художников. Спб., 189?, 
т. 1, с. 15—16.
75. Аісти Южной и Западвой России, т. 8, с. 136.
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К[нязь] Ф[едор] А[лексеевич] В[сея] В[ели- 
кия] и М[алия] И Б[елня Р[оссии] С[амодер- 
жец]».

Під гравюрою вміщені вірші, в яких гово
риться про царський прапор:
Под кровом орлих крьіл знамсни царска 
Не повредит нас луна бисурманска.

Дані вірші свідчать про те, що взірцем для 
гравюри міг бути прапор, надісланий в 1674 р. 
з ОружейноТ палати для новообраного гетьма
на «обох сторон Дніпра» Самойловича. Цим 
заходом московський уряд санкціонував його 
вибори після капітуляції гетьмана Право
бережної України Ханенка.

Зберігся опис цього прапора, з якого дові
дуємось, що він зроблений з білого шовкового 
полотнища з червоною габою. На ньому був 
зображений двоглавий орел, а «у орла напи- 
сан царь на коне, копием змею колет». Над 
орлом вміщений образ Христа та повний цар
ський . титул. Цей прапор — твір видатного 
майстра Оружейної палати Івана Безміна, 
найкращого живописця прапорів76. Ще є 
згадки про 37 інших виконаних ним прапо
рів 77.

Гетьман Самойлович, звичайно, мав описа
ний прапор при собі в усіх походах. У «Си
нопсисі» говориться, що в 1680 р. численне ро
сійське і гетьманське військо знаходилося 
біля Києва, очікуючи турецько-татарського 
нападу. Там же, в гетьманській ставці, знахо
дився прапор роботи Івана Безміна, з якого 
могла бути зроблена скорочена копія, вміще
на у вигляді гравюри у виданні «Синопсиса» 
1680 р. Ось чому у виданнях «Синопсиса» 1674 
та 1676 рр. вона відсутня. На гравюрі 1680 р. 
були опущені деякі деталі, наявні на пра
порі, і залишено лише двоглавого орла з кін
ною фігурою царя.

Алегоричні мотиви мали значне поширення 
в житлових та церковних настінних розписах. 
До наших часів небагато збереглося таких 
оригінальних пам’яток. Більшість з них відо
ма переважно з літературних джерел.

Мабуть, найдавнішими з таких розписів 
були настінні мальовила Київської академії, 
відомі нам з опису мандрівника Долгорукого, 
який бачив їх на початку XIX ст.: «Зала со

70. Архнв Юго-ЗападноА Росспи, т. II. с. 384—ЯЯ5.
77. Успенский А. Йван Артемьевнч Безмнн н его промово 
цения,— Старьіе годьі, 1908, апрель, с. 198—200.

<Карпократ». 
Розпис дверей в будинку 

с. Курашівці.

вкусом расписана, наполнена портретами бла- 
готворителей; над ними грудньїе списки с 
остроумньїх писателей в язьічестве. Ви найде
те Цицерона.Саллюстия, Вергилия и прочих. 
Мне полюбились более прочих следующие 
замисли живописца; над дверьми философ- 
ского класса изображен Фазтон; над дверьми 
богословского — Аполлон; Фазтон хотел по- 
ревновать солнцу и взял его упряжку, но 
кони его помчали и он стремглав низвергся на 
землю. Далее нечто тоже замисловатое; напи- 
сан юноша: он глядит на солице, силится рас- 
смотреть его; так глядит атеист или язичник
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Сцена «Чада по родителях 
з розпису церкви» 
в с. Батятичі.

на Саваофа. Другой рядом с ним держит тру
бу, наводит на солнце и видит его без помехи; 
труба в руках его єсть вера» 78.

Серед фрагментарних свідчень Долгорукого 
знаходимо відомості про розпис, виразно 
спрямований проти просвітительських та атеї
стичних ідей XVIII ст.79 Так його розумів і 
сам мандрівник: «Фазтон — образ философии, 
которая пленяется ложньїм умозрением; 
Аполлон, напротив, прямьіе лучи Феба отра- 
жает на себе и лира его пленяет вселенную — 
так и богословие от источника верьі заимст- 
вует свои истиньї; юноша, глядящий на солн
це невооруженннм взглядом,— атеист, а стоя- 
щий рядом с ним с трубой — верующий, 
имеющий мьісленньїе 04и» *®.

Характерно, що поряд з традиційними обра
зами античної міфології тут використано в 
символічному плані науковий прилад — теле= 
скоп.

Фрагментарна звістка про зал з алегорич
ним розписом у Харкові збереглася у Г. Ско
вороди: «Довелось мнЬ в Харкові между пре
мудрими змблематами на стЬнЬ зали видбть 
слЬдующій: написан схожій на черепаху гад 
с долговатим хвостом, среді черепа сіяет 
болшая золотая зв£зда, украшая оной... лод 
ним толк подписан сл'Ьдующій: «5иЬ Іисе 
Іиез, сир'Ьчь: под сіяніем язва»81.

У згаданих розписах на перше місце висту
пають алегорії, що виражають широкі філо
софські й етичні поняття.

Дидактичні за своїм змістом мальовила Пе
реяславської семінарії та архієрейського бу
динку в с. Андруші біля Переяслава мають 
більш конкретну спрямованість. Семінарія 
була збудована в 1753— 1757 рр. за ініціати
вою глибоко пройнятого духом схоластичної 
науки переяславського єпископа Іоанна Ко- 
зловича, колишнього ректора Московської 
слов’яно-греко-латинської академії. Будинок 
семінарії мав деякі особливості у зовнішньо
му й внутрішньому оформленні. Інтер’єр його 
був прикрашений зображеннями, які описав

7Я. Долгорукий В. Второе путешествие в Одесеу и Киев 
Кнев. 1810. с. 230.
7У. Літературний відгомоном антиатеїстнчних Ідей в учбо
во-виховній системі Київської академії стала перекладна 
праця уродженця м. Ніжина, вихованця академії, а по
тім московського митрополита Амвросія Зертіс-Камен- 
ського, видана в 1764 р. під назвою «Гроциево рассужде- 
ние против атепстов и натуралистов».
80. Долгорукий В. Путешествие в Одессу и Кнев. с. 289—
290.
81. Сковорода Г. Повне зібр. творів, т. 1. с. 129.
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І. Тнмковський: «В пам’яті моїй троє сінеш- 
них дверей будинку семінарії з шістьма кла
сами з зображеннями на них виразно давньої 
роботи. На перших дверях до двох граматич
них класів мудрець з долотоу та молотком 
обтесуе пень в огрядного підперезаного учня 
з книгами під рукою. На других, до класів 
піїтів та риторів — криниця з коловором над 
нею та двома відрами, одне спускається по
82. Тимковскии И. Ф. Моє определенйе на службу.— 
Мосхмтявин, 1842, т. б, с. 22—28.

Малюнок з кужбушкіп 
€Церква войовнича».

рожнє, друге піднімається вщерть повне води, 
так, що вона проливається через край. На 
третіх, до класів філософів та богословів — 
великий з розкритими крилами орел, що лі
тає високо над землею, дивлячись на сон
це» и .

Виконавцями цих розписів могли бути сту- 
денти-бурсаки, бо відомо, що в Переяслав
ській семінарії в 1764 р. існувало розпоря
дження, щоб семінаристи, які «к ученію схола
стичному латинскому окажутся неспособньї»,
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вчились «честного и политического ремесла 
живопиства» 83.

Темою переяславських розписів і було «уче- 
ние схоластическое», яке вже на кінець 
XVIII ст. помітно відстало від життя і вважа
лося наукою «затруднительного і темного сти- 
хотворства»84. Серед сюжетів переяслав
ських розписів є запозичені з давніх київ
ських академічних тезисів. Так, зображення 
мудреця, який обтесуе пень, повторює анало
гічний малюнок на тезисі Кулябки 1744 р., 
де Петро І обробляє долотом фігуру Росії. 
«Да лучший образ будешь»,— пояснює напис 
над цією алегорією.

Алегоричні розписи були також поширені 
в побуті нижчого духівництва. Ними прикра
шали стіни, а частіше двері й віконниці. Ціка
вими були змістом та художнім виконанням 
мальовила парафіяльного будинку в с. Кура- 
шівці на Поділлі, які тут подаємо за описом 
К. Шероцького85.

На дверях першої кімнати цього будинку 
навпроти почесного місця, куди звичайно са
довили гостя, зображено чоловіка похилого 
віку з бородою, в зеленому хітоні та червоно
му плащі. Правою рукою він закрив свої уста, 
ліву відкинув убік. Під зображенням поясню
ючий напис:
Красна бссЬла н прилична зіло,
Гдьі молчаніе справляет діло,
Карпократову образу дивися,
Внимай что рсши н прежде учися.

Це зображення античного філософа Карпо- 
крата закликало до вихованості, стриманості 
й скромності в розмові

Двостулкові двері, що вели з першої кімна
ти до другої, мали два зображення. На одній 
половині дверей був намальований ангел з 
мечем у правій та полум’яніючим серцем у 
лівій руці, прикутий до земної кулі ланцюгом 
за ногу. Віршований напис під ним не тільки 
пояснював його зміст, а й вказував на вихов
но-дидактичне спрямування всього комплек
су курашівських розписів:
Чудно преславно и велико діло!
Творит господь возлюбивьій зіло,
Тако и ми таци можем бьгги 
Символически учат нас приміти.

Ця алегорія любові до бога доповнена зо
браженням на другій стулці дверей — «любові 
до ближніх» у вигляді двох дитячих постатей

у рожевому та білому хітонах. Обоє стоять 
на колінах і кладуть один одному на голову 
лавровий вінок. Внизу вірш:
Огнь во тьмі світит, в мраці согрівает,
Огнь смрад губит, а злато очищает,
Любов такова же и світит бо и гріет,
Все чисто чистит, все злое в ней истліет.

На дверях наступної кімнати було зображе
но «ложную живота надежду» у вигляді си
дячої постаті лисого чоловіка в червоній тозі. 
Над його головою летить орел і кидає зі своїх 
кігтів черепаху на лисину, прийнявши II за 
камінь. Текст під розписом свідчить про те, 
що черепаха розіб’є чоловіку голову:
Здрав тілом, кріпок силами, млад и літа,
Смерть на вся сія не терпит смотрити,
Власть не чаянну, случаю лукаву,
И Есхирію желвь сокрушит главу.

Ця алегорія виражає думку про залежність 
життя людини від лихого випадку.

На другому боці дверей зображення муд
реця, що читає книгу. Під ним напис:
Море єсть жизнь, та грозни нмать волни,
Не вси же добрі плавати довольни,
Присидій книгам, сей добре плавает,
Знает бо вітри и волни он знает.

Крім дверей в курашівському будинку були 
розписані віконниці. На одній з них в зеле
них тонах зображений чоловік в короткому 
одязі, що пускає з соломинки мильні буль
башки. Далі йде вірш:
Краток живот наш, бедін, скорбеслізний,
Но добрі жившим будет он полезний,
Суєтний краткий єсть и многолітній,
Исчезнет яко пузир разноцвітний.

На другій віконниці бачимо «хищеніе или 
разграбленіе» у вигляді бородатого чоловіка 
в довгому білому одязі та капелюсі, який 
стріляє в птахів. З іншого боку намальована 
сітка для ловлі птахів. Текст внизу:
Птичпик на полі уловляет птицьі,
В дом чуждий хищник влагает десниду.
Труд имать полезнійшн в день он явится —

83. Пархокенко И. Очерк историв переяславско-борис- 
польскоА епархии. Полтава, 1910, с. 141—142.
84. Шафо не кий А. Черниговского наместніпества топогра- 
фическое описание. Кнев, 1861, с. 35.
85. Див.: Шероцкий К. Очерки по историв декоративного 
искусства Украиньї, с. 48—66.
86. Образ Карпократа зустрічаємо у творах І. Максимо
вича: «У єгиптян бьіваемо образ пачертаняьій Гарпокра- 
та иив возложенньїй перст на устах, восхваляя дало 
молчанія». Див.: Максимович І. Феатрон, или позор 
иравоучительньїй.
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Символічна композицій 
«■Христос у  чаші».

ствердж ує  перевагу чесної праці над  нечесним 
промислом злод ія .  Ц ю  дум ку  доповню вало  
з о б р аж ен н я  на третій віконниці під назвою  
«Честь саму духовному» з постаттю  рибалки  па 
березі річки. П ід  ним слова:

Со уднцеіі водам прпеідяїцін,
Инждь колпк нмать труд нстнні блящіїі,
О колб боліє чтится да глагол небесний.
Вірна тя нзмеїь на край лесньїй.

Н евідомий нам живописець кураін івськпх 
розписів вдало  перекомпонував  м ініатюрні 
гравю ри  «Ифики...», що були д л я  нього з р а з 
ком, у монументальні твори, виконані в про
стій, м а й ж е  лубочній манері, ал е  соковито її 
виразно, із захоплю ю чою  безпосередністю. 
С в іж і та  глибокі кольори зо б р а ж е н ь  особливо 
виграю ть  від темних глухих фонів. Ц і розписи 
є видатною п а м ’яткою  старого  укра їн ського  
м ал яр ства .

В музеях У країни  збер ігали ся  т а к о ж  інші 
п а м ’ятки, близькі до кураш івськп х  87.

П одібні символічні розписи були в будинку 
свящ ен ика  в с. Л у к а-М ел еш к ів ськ а  на В ін
ниччині. Н а  верхній частіші дверей з о б р а 
ж ений ж у р авел ь ,  а в нижній — кінь, що 
скаче. В цих двох кар ти н ах  н е в а ж к о  розп і
знати  зр азк и  з т іє ї  ж  «Ифики...». П ер ш а  є 
алегор ією  пильності, друга  — образом  неро
зумного і невихопаного ю нака.

У церковному будинку в с. Івахпівц і на К и 
ївщ ині на дверях  було зо б р а ж е н н я  старого  
чоловіка в духовному одязі,  який повчав ю н а 
ка, що стояв  перед ним. Цей м алю нок виконав 
на початку XIX (;т. М и х а їл  Заборовськпй , вм і
стивши під ним дидактичн і вірші:

Честь имііі, много не пен— будеш здоров,
В должном трудись, м іри  держись, будешь богат.
Бога ти чтн, врагам не лети, будешь правднв.
С кротостью знайся, тяжбьі удаляйся, будеш счастлнв.

87. Дисрі з зображенням Карпократа зберігаються у Дер
жавному музеї українського образотворчого мистецтва 
в К и с н і , шафа 1Я28 р. з алегоричнії» розписом до 1941 р. 
зберігала і н в Черкаському історнко-краєзнавчому музеї.
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Символічна композиція 
«■Розп’яття я виноградною лозою».

Чистосерд будь, воздержи грудь — будешь любим.
Помни о сих, что в один миг будешь мертв

Згаданий маляр Заборовський розписував ба
гато помешкань на Поділлі та Київщині.

Сюжети «Ифики...» потрапляли іноді іі 
до церковних розписів. Так, на західній стіні 
під хорами Георгіївської церкви в с. Батятичі 
на Львівщині, побудованої 1759 р., вміщено 
три сцени — «Чада по родителях», «Сліпота 
юньїх», «Чин любви к богу», запозичені з 
гравюр цього видання. Крім цих розписів, ні
яких інших у церкві немає. Виконані вони в 
одному тоні рукою якогось народного маляра. 
Найкраща сцена «Сліпота юньїх», де диявол 
підстерігає необачного юнака, що крокує до 
безодні.

Цикл розписів архієрейського будинку в 
с. Андруші на Київщині, очевидно, був остан
нім на Україні твором такого типу. Стіни і 
двері цього будинку були розмальовані різни
ми алегоріями в 1796— 1807 рр. при єпископі

Сильвестрі Лебединському, одному з пред
ставників старої церковної ієрархії, що про
йшли сувору та своєрідну школу Київської 
академії.

Оскільки згаданий розпис давно вже не 
існує, подаємо його опис за свідченням оче
видця: «Двері цього будинку були вкриті різ
ними зображеннями з латинськими написами. 
Зображення відповідали призначенню кімнат, 
до яких вели двері. На вхідних до вітальні, 
куди приходили зі скаргами й проханнями, 
нерідко пустими та безпідставними, на кущі 
була зображена сорока з розкритим дзьобом 
і написом біля нього: «1 те і се, але нічого 
істотного»89. На дверях кабінету Сильвестра 
був намальований селянин, який копає зем
лю, а поряд за письмовим столом — вчений 
з пером в руці, обкладений довкола розкри
тими книгами. На дверях суміжного з кабі
нетом покою високе дерево, з вершка якого 
сторч головою з відломленою гілкою падає 
чоловік. На дверях буфета, які замикалися 
висячим замком, зображено тарілку з пляш
ками та фруктами. Д о всіх малюнків були 
підписи ®°.

Крім тих істотних, але неповних відомостей 
є ще інші, які доповнюють ці спогади. З них 
довідуємося, що зображений на дверях єпи
скопського кабінету чоловік, який пише,— без
дарний поет. Латинський підпис пояснював: 
«Не тобі принесе вітер смаженого голуба». 
Поряд сатиричний образ другого поета, який 
починає свій твір дуже претензійно, а далі 
зводить його на ніщо. Під ним іронічний на
пис: «Гора породила миш». На стіні намальо
вано, як дворянин, що вийшов з нижчого ста
ну, б’є свого слугу. Зміст картини пояснюєть
ся текстом: «Нема більш жорстокого від того, 
хто з низького стану піднявся».

Там же видно школярів: один тримає вуд
ку, другий — клітку з птахом. У написі гово
риться: «Через птахів та риб пропадає багато 
школярів» — натяк на забави, що перешко
джають навчанню. Усе це завершувалося ка
рикатурним зображенням товстого єзуїта 91.

88. Клебановский. Маляр-стнхотворсц,— Кнепскаи старн- 
на. 1902, № 6. с. 94—96.
89. ЦеЛ 1 наступні написи подаються в перекладі з ла
тинської мови.
9(1. Див.: Павловский 11. Воспомннание об епнскопс Снль- 
вестре Лебединском.— Древняя и новая России, 1879. 
октябрь. с. 203—205.
91. Див.: Шероцкий К. Очеркн по нсторнн декоративного 
искусства Украйни, с. 45—46.
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У цих розписах традиційний алегоризм по
єднаний з сатиричною тенденцією. Тут висмію
ються багатослівні та пусті, на думку гордо
витого єпископа, відвідувачі його кабінету, 
зарозумілі вискочки, безталанні поети та воро
жі українському народові єзуїти. Теми розписів 
з точки зору замовника — типового представ
ника вищої духовної ієрархії XVIII ст.— живі 
й злободенні. Вони містять і ті риси народної 
сатири, що так повно виявилися в творах 
І. Котляревського, який бував в с. Андруші. Ці 
розписи цінні й тим, що в них крізь давню об
разотворчу алегоричність проступають вже оз
наки нової сатири-карикатури.

Тієї обмеженої кількості пам’яток, з яких 
нам відоме алегоричне малювання, достатньо, 
щоб з ’ясувати його характерні риси, вкладені 
в нього ідеї. Заслуговує на увагу тісний зв’я
зок таких розписів з різними формами при
кладного й декоративного мистецтва. Цьому 
моралістичному живописові, розрахованому 
на широке коло глядачів, надано простої, ла
конічної, популярної форми, яка робить в пев
ній мірі зрозумілими і легкими до сприйняття 
навіть алегоричні образи. Особливості змісту 
і форми цих творів органічно пов’язані з особ
ливостями життя та побуту українського су
спільства XVII—XVIII ст.

Алегоричний живопис був пов’язаний не 
тільки з настінними розписами. В алегоричній 
манері створювалися й історичні картини та 
іконописні композиції.

До творів на історичну тему, вирішених в 
алегоричний спосіб, належить невелика кар- 
тннка, писана па дерев’яній дошці, що служи
ла за ікону в церкві. На ній зображено Кате
рину II в умовному класичному одязі і По- 
тьомкіна (?), які скачуть серед хмар верхом 
иа білому коні. Цей сюжет, очевидно, навія
нні) відомою подорожжю цариці по Україні, 
її д ата— 1787 р ік 92. Коли бачити в чолові
чій постаті, теж одягнутій в класичний стрій, 
організатора подорожі Потьомкіна, то даний 
твір в дуже оригінальному алегоричному ас
пекті відбиває цей історичний епізод.

Хороший малюнок, добрий синюватий ко
лорит, своєрідне розв’язання сюжету свідчать
92. Див.: Макаренко II. Южно-русское нскусство па М І 
археологическом сьезде в Чернпгове.— Старьіе годи, 1903. 
октябрь, с. 637. До 1941 р. картина знаходилася в Пол
тавському Історико-краєзнавчому музеї.
93. Див.: Боровикоеский И. Краткие сведения к бнографші 
Владимира Лукича Боровиковского,— Киевская старина,
1334, семтябрь. с. 155—162.

Символічна композиція 
€Христос 

у  виноградному точилі».

про авторство видатного художника. І дата і 
колористичні особливості вказують на В. Бо- 
ровиковського.

У 1787 р. миргородський предводитель дво
рянства Капніст доручив В. Боровиковському 
написати кілька картин для дому, в якому ма
ли приймати царицю Катерину II під час її 
подорожі по Україні. Найбільш цікавими се
ред них були дві картини алегоричного змі
сту. На першій зображено сім мудреців Гре
ції перед книгою «наказів». Катерина у ви
гляді богині пояснює мудрецям свій твір. Ца 
другій картині Петро І оре плугом землю. 
Слідом за ним Катерина II розкидує насіння, 
а два генія в образі онуків Катерини II Олек
сандра і Костянтина боронують це зоране і 
засіяне поле93.
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П. М. Жолтовський

Символічнії композиція «Пелікан».

Алегоричні сю ж ети  вв ійш ли т а к о ж  і в іко
н о п и с — основний ж а н р  старого  укра їн ського  
живопису. Н ай д авн іш і з  них яс к р а в о  в ідтво 
рюють ту  атм осф еру  н ап р у ж ен о ї  соціальної,  
нац іональної та  рел іг ійної боротьби, в яку  во
ни виникли. Д о  таки х  н а л е ж а т ь  н асам п еред  
символічні з о б р а ж е н н я  «С оф ії —  премудрості 
б ож ої»  іі «Ц еркви  войовничої», про які опові
д а є  П а в л о  Алеппський. П р о  перший з  них — 
храм овий  о б р аз  Софійського  собору в К и є
ві —  він говорить я к  про роботу мудрого  і д о 
свідченого м айстра . П осередині ікони н а м а 
л ьован о  церкву  з колонам и , н ад  нею Христос 
і від нього святий дух сходить в сяйві, внизу 
зо б р а ж е н н я  гієни; довгоносий ди явол  тр и м ає  
в руках  л у к  і стрілу, б іля  нього натовп нев ір 
них в ч а л м а х  с тр іляє  в церкву  з луків ; ю рба 
ф р ан к ів  у сво їх  о д ягах  та  кап елю хах  стр іляє  
з руш ниць та  г а р м а т 94.

А ле ще в тому ж  X V II ст. скл ався  інший 
тип цього храм ового  образу , який і тепер є в 
іконостасі Софійського собору в Києві. З а 
пальний, войовничий зм іст  попереднього о б 
р азу  поступається  в новій композиції  перед 
теологічною вченістю. Н а  іконі зо б р а ж е н а  се- 
м иколонна ротонда, посередині яко ї  постать 
богородиці з п іднесеними догори рукам и  з ди- 
тиною-Христом в ї ї  лоні. П ід  ротондою  по
міст з семи сх ідців  і написам и на кож ном у з 
них (починаючи з н и ж н ього ):  «В-Ьра, Н а д Ь ж -

да, Л ю бов , Ч истота, Сміреніє, Б л аго дать ,  
С лава» .  Н а  тих ж е  сх ідцях  с п р а в а  стоять  
праотці й пророки Мойсей, Аарон. Д а в и д ,  а 
зл ів а  — Іса їя ,  Ієрем ія , Ізеке їл ь  т а  Д а н и їл .  Н а 
семи стовпах  ротонди з кап ітел ям и  ко р ін ф 
ського о р д ер а  ем бл ем а  « Д а р и  св. д уха»  з від- 
провідними текстам и  з А покаліпсиса . П о р яд  
зо б р а ж е н н я  бога-отця з духом  у  вигляді голу
ба, а до вк о л а :  с п р а в а  — архан гели  М и ха їл ,  
У ріїл , Р а ф а їл ,  зл ів а  —  Г авр и їл ,  С о л аф іїл ,  
Ієгуд іїл  та  В ер ах іїл  з символічними зн а к а м и  
в р у к а х 95.

Композиція  « Ц ер к в а  войовнича» зб е р ег 
л а с я  в м а л ю н к а х  л авр ськ и х  к у ж б у ш к ів 96. 
У центрі ї ї  — ко р аб ел ь  з  в ітри лам и , яким  к е р 
мує Христос. Н а  березі ю рб а  ворогів  п р а в о 
славн о ї церкви, серед  яки х  бачим о Е п ікура  та 
Арія, Л ю тер а ,  К ал ьв ін а ,  лати нського  біскупа 
та  влади ку-ун іата .  Ц я  композиція  дон есла  до 
нас голос епохи, насиченої класовою , с о ц іа л ь 
ною, н ац іональною  т а  реліг ійною боротьбою. 
З а  зад у м о м  вона була м онум ентальною  і, 
очевидно, п р и зн ач ал ася  д л я  якогось наст інно
го розпису.

Т ак і поширені в X V II— X V III  ст. символічні 
композиції,  я к  « Р о з п ’яття  з вин оградною  л о 
зою», «Христос у виноградном у точилі», «Хрис- 
тос-внноградар», «Христос у чаш і» , « Н е д р ім а н 
не око», «П ел ікан » ,  «П лоди  с т р а ж д а н ь  Х ристо
вих», м али  своїм  за в д ан н я м  розкри вати  хр и 
стиянський д о гм а т  євхарист ії ,  викупну ж е р т 
ву Х рнста 97.

П ош ирення  подібних тем  в укра їн ськом у  
ж ивопису к інця XVII і особливо в X V III  ст.

94. Путешсствіїс антиомпїского патриарха Макарни в Рос 
сшо в половимо XVII в.., с. 68—71.
95. П.Л.-в, Соф в я — прсмудросгь божнн в ІІКОІІОГрвфШІ 
ссвера и юга Россин. -  Кисвская старина, 1й$4, декаОрь, 
с. 555—667.

•Лі. Ц1Ш А11 УРСР. КужОушок арк’ 0‘
97, Питанню символіки та алегорії в українському живо
писі присвячено низку робіт, з яких головними є: Щер* 
баківський Д . Символіка в українському мистецтві.—
В кн.: Збірник секції мистецтв Українського наукового 
товариства, К.. 1921, с. 55—74; Бареинок В. 1 Іравственний 
символизм русской нкоиопнси XVI—XVII вв.— Труди 
КневскоА духовной академии, 1912, с. 101 — 123; Ре- 
Оин Е. К. ІІкона «Недрсманнос око».— Труди Харьковско- 
го предварительного комитета по устройству XII арлео- 
логического с-ьезда. Харьков. 1902, т. 1. с. 153—150. 344—
346; Редин Е. К. Каталог виставки XII археологичеекого 
сьезда в Харькове. Отдел церковних древностей. Харьков.
1902; Н а р б е к о в  В .  Южнорусское религиоуное нскусство 
XVII— XVIII во. Казань. 1903; Каталог виставки XI архе- 
ологического сьсзда в Кневе. Отдел церковних древно
стей. Кнев, 1899; Коцюбинська  / / .  Пелікан в українсько
му мистецтві.— Записки історично-філологічного відділу 
Української Академії наук, 1926, кн. 9. с. 230—245; Но- 
иицький О. Символічні обрали на рнтинах київських ста
родруків.— ЗНТІ1І. 1926. т. 144-145. с. 141 —150.
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зумовлене розвитком на Україні схоластич
ного богослов’я, полемікою з католицизмом, 
а також із захопленням алегоричним й сим
волічним засобом літературного і мистецько
го висловлення. Водночас треба відзначити, 
що більшість таких зображень мала певні 
зв’язки з образами народного мистецтва, зо
крема з «деревом життя». Перекликаються з 
цим мотивом і генетично споріднена з серед
ньовічною культурою геральдична композиція 
«Дрсво від кореня Ієсеєвого» або хрест, обви
тий виноградною лозою, Христос витискає 
гроно винограду, Христос в чаші та інші. Ще 
в більшій мірі з народною образністю пов’яза
ні такі композиції, як «Пелікан». Коли порів
няти традиційні зображення на євхаристичні 
теми (причащання апостолів), сповнені гли
бокого містичного настрою, з алегоричним 
зображенням XVIII ст. на ту саму тему, то 
зауважимо значно більшу емоційну силу 
останніх, їх дохідливість, чуттєвість. Сюжети 
цих композицій переважно прийшли на Укра
їну із Заходу98. Тут вони стали набагато про
стішими, звільнилися від другорядних дета
лей, подробиць, текстів.

Заслуговує на увагу вміння тогочасних ху
дожників втілити в просту й зрозумілу форму 
складні та абстрактні поняття, падати їм пев
них емоцій і навіть наблизити до народного 
сприйняття.

В символічній іконографії недостатньо ба
чити лише суто церковний зміст. Ці мотиви 
проникли і в фольклор (мотив винограду, ло
зи виноградної), де християнська символіка 
переплітається з давньою релігією природи. 
Цим значною мірою пояснюється як популяр
ність зображень, так і особливості їх худож
ньої форми, позбавлених в емоційному плані 
тієї містичності, яка властива їхньому змісто
ві. Вони виразні, з чіткою композицією, трак
товані в суто декоративному плані і зовсім не 
збуджують тих емоцій, на які розраховані. Та
кі популярні символічні композиції були для 
тогочасного суспільства актуальними і поде
куди супроводжувалися віршами.

Так, на одному з зображень «Древа від 
кореня Ієсеєвого» вміщено напис: «От кореня
90. Див.: Щ ербаківський Д . Символіка и українському 
мистецтві, с. 55—74.
99. 3  матеріалів Д . М. Щербаківського.
100. Ця композиція була дуж е поширена в XVII—XVIII ст. 
в Галичині та на Волині в різьбі царських врат. Див.:
Драган М. Українська декоративна різьба XVI—XVIII ст.
К., 1970, с. 78—79.

Алегорична композиція 
«гХристос-виноградар».

Єсея изиїде плод красний вірний благопріят- 
иий, невірним ужасньїй. А от него прозябе 
цв’Ьт Христос приятньїй колико святьіх он из- 
веде будь внятний»". Отже, ця ніби суто 
церковна композиція набирала в очах сучас
ників певного громадсько-життєвого звучання 
як відгомін боротьби з ворогами «невірни
ми» І0°.
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Найбільш поширеним і популярним серед 
символічних сюжетів було «Недріманне око». 
Ікони з таким зображенням можна було часто 
бачити не тільки в церкві, а й по хатах. Утво
рилася ця композиція в пізнєвізантійські ча
си XIV—XV ст. На Україні склався ї ї  само
стійний варіант, в якому відпала низка таких 
деталей, як зображення богородиці, ангела, 
виноградинка. Основне місце посіла постать 
дитини-Христа, що спить на хресті. Довкола 
розкидані знаряддя його майбутніх страж
дань: цвяхи, молоток, різки, терновий вінок.

Образ Христа на цій іконі зворушливий, лі
ричний. Таким настроєм пройнятий вірш під 
одним з зображень «Недріманного ока»:

Смутний одр, дивна перина,
На которой спит сія бог-дитина,
На что реку? буде спати.
За нас из дітска учнтся страдати.

Отже, ця символічна композиція вже втра
тила свій теологічно-церковний зміст містич
ної викупної жертви, а стала образом доброї 
сили, готової на страждання за людське благо.

В іншому випадку така картина пояснюєть
ся віршами, що закликають до мужнього, тер
пеливого життя:
Носи в трепініи хрест Христов,
На сей примар взирай и будь на смерть готов.

На прикладі «Недріманного ока», як і дея
ких інших символічних зображень, можна ба
чити, що серед них лише ті набули популяр
ності, в яких в дохідливій художній формі 
розкривалася ідея, що не розходилася з на
родним світорозумінням, з народними мораль
но-етичними нормами.

На сході України було популярним зобра
ження пелікана, який, за середньовічними 
уявленнями, годує своїх пташенят власною 
кров’ю — образ готової на всяку самопожерт
ву батьківської любові. Пелікана малювали 
великим білим птахом з довгою, красиво ви
гнутою шиєю, який дзьобом роздирає свої 
груди. До рани тягнуться голівки пташенят:

Пелікан пїица себе 
Нещадя д'Ьтей питает.

Цей напис пояснює ідею картини, що має 
всі ознаки народного примітиву, в якому опу
щено немало з тих деталей, що зв’язують 
близький народному розумінню образ діто

любного птаха з догматом викупної жертви 
Христа. Такі деталі в своєму повному складі 
присутні лише на деяких примірниках цієї 
картини.

До найпопулярнішнх символічних образів 
належить «Христос-виноградар». На Україні 
цей сюжет набув досить усталеної, характер
ної композиції. Євхаристична тема тут поєд
нується з прекрасною декоративною формою: 
красиво вигнута навкруги хреста виноградна 
лоза з великими гронами, оголена постать 
Христа, що сидить на краю кам’яного гробу і 
вичавлює в чашу сік з виноградних ягід. Цей 
сюжет скоріше пов’язаний з працею і побутом 
хлібороба, ніж з містичного євхаристичною 
темою, малозрозумілою в народному середо
вищі. Є тут щось від образу того доброго бо
жества, яке допомагає селянинові в його праці, 
того Христа, що ходить за селянським плугом, 
як про це співається в народній щедрівці. Ма
буть, у цьому й полягає основа популярності 
цього образу в старому українському іконо
пису.

Унікальними залишилися ті глибоко заду
мані, майстерно виконані алегорично-симво- 
лічні твори, зміст яких не зливався з устале
ними поняттями, існував осторонь від загаль
ноприйнятого розуміння морально-естетичних 
цінностей. Але в історичному та мистецькому 
плані вони цінні тим, що в них розкривається 
специфічність теологічної думки та пов’яза
них з нею етично-естетичних положень, які 
розходилися з народним тлумаченням цих 
проблем. Подібні пам’ятки створювалися не в 
широкому суспільному середовищі, а в мона
стирях, при архієрейських будинках, духовних 
навчальних закладах. Такими були згадані 
проекти Лазаря Барановича, академічні тези
си та багато інших творів.

Зупинимося на деяких найбільш визначних 
зразках серед цих пам’яток алегорично-сим- 
волічного живопису. Чи не єдиною євхари
стично-символічною композицією зі всіма оз
наками барочного натуралізму і драматизму, 
тобто трактованою не в декоративному плані, 
є картина «Страждаючого і літургісаючого 
Христа», що походить з чернігівського архі
єрейського будинку. Лагідний, ліричний на
стрій таких сюжетів, як «Христос-виноградар», 
«Недріманне око», уступає місце напруженому 
містичному пориванню. Розп’ятого Христа 
зображено в архієрейському одязі. Довко
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Кришка стола 
з алегоричними зображеннями.

ла — знаряддя та емблеми його страждань. 
В руках Христа чаша і діскос. Натуралістично 
зображено сповнене мукою лице Христа, обер
нене догори, звідки бог-отець простягає до ньо
го руки. Різко контрастують з темними фарба
ми образа освітлене обличчя Христа та білий

101. Див. : Каталог виставки XIV археологического ст>ез- 
да в г. Черннгове. Церковньїе древностн. Чериигов, 1908, 
с. ЗО.

омофор 101. Ця картина є зразком суто теоло
гічного розуміння євхаристичної теми.

Символічних картин, які б цілком відпові
дали духові схоластичної богословської вче
ності, в українському живопису було небага
то. З них треба назвати картину «Іов на гно
їщі», що зберігається тепер у Житомирському 
обласному музеї. На першому плані старець 
Іов, що сидить, уражений хворобою, на гної-
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Герб Желіборських.

щі, на другому — палаючий дім Іова, в якому 
загинули його діти. Кривавим відблиском по
жежі освітлено постать сатани у вигляді дра
кона з чоловічою головою. Біля ніг Іова —
алегорична постать жінки з якорем. В чоти
рьох кутах подано додаткові алегоричні зобра
ження 102. Картина має складний, суто теоло
гічний зміст. Іов уособлює образ «стражду-
щого» Христа. Сатана, спокусивши прародите- 
лів, зруйнував старозавітну церкву. Після 
жертви Христа-спасителя розпочала своє Іс
нування новозавітна церква. Ця картина має 
незаперечні художні якості, які в її  сучасно

му, дуже забрудненому стані, визначити важ
ко. Очевидно, картина своїм походженням 
пов’язана з діяльністю василіанських мона
стирських художників середини XVIII ст.

Подібна картина була і в білгородському 101 
та полтавському архієрейських будинках. 
В окремих випадках такі символічні компо
зиції ставали складними для розшифрування 
загадками, в яких перепліталися біблійні й 
апокрифічні мотиви, а містичні образи поєд
нувалися з реальними образами. До таких на
лежить картина XVIII ст. з Волині. На ній 
зображено бога-отця вгорі у хмарах, нижче 
терновий вінок і хрест в пломеніючому 
сяйві, царський престол, одий ангел— з цар
ською короною в руках, другий, з мечем у 
руці, тримає ланцюг, яким заковано змію. 
Вірогідно, зміст цієї картини опирався па 
поширену в той час апокрифічну літерату
ру ,04.

На противагу західній частині України, де 
ще в другій половині XVIII ст. були сильними 
барочні традиції, а разом з ними громіздкий 
барочний алегоризм, прикладом якого й є 
щойно згадана картина, на сході України під 
впливом засад петербурзького академізму 
символічні картини набувають більш прозо
рого змісту, майстерної композиційної побудо
ви і якісного художнього виконання. Таким 
зразком є «Христос щедрот неизм£римих пучи
на» з с. Бабаї поблизу м. Харкова. В центрі на- 
півоголена постать Христа в терновому вінку з 
хрестом у руці. Демонстративним жестом дру
гої руки він вказує на рану в своєму боці. 
Довкола Христа і біля його ніг постаті біблій
ного царя Давида, блудниці, митаря, блудно
го сина, благорозумного розбійника, апостола 
Петра. Вірші під іконою докладно пояснюють 
її алегоричний моралістичний зм іст,08.

Нерідко алегоричні зображення використо
вувалися як певний агітаційний засіб у по
стійній боротьбі православ’я та унії. Прикла
дом цього є описане Павлом Алеппським вже 
згадуване зображення «Софії — премудрості 
божої» в Софійському соборі Києва.

102. Д и в .: Каталог виставки XI археологического сьеп- 
да в Киеве. Отдел церковних древностей, с. 27.
103. Трудьі подготовнтельного комитєта по устроЛству 
XII археологического сьезда. Харьков, 1902, т. 2, с. 145.
104. Д и в .: О. Ф. Иконописное отражение старого апокри
фа.— Волмнскнй нсторико-археологический сборннк. По
чаев; Житомир, 1896. вьіп. 1. разд. І. с. І—4.
103. Див.: Редин Е. К. Каталог виставки XII археологи
ческого сьезда в г. Харькове. Отдел церковних древно
стей. с. 10.

40



Естетичні проблеми образотворчого мистецтва

Пізнішого походження образ святого Мико- 
лая з с. Сапогів на Тернопільщині. Біля його 
ніг намальовано єретиків Арія та Савелія. Ця 
композиція разом з текстом під нею запози
чена з гравюри «Акафістника» київського дру
ку 1731 року: «Вітія суемудренньїя нечестивих 
видим обою посрамленння богомудре оче Ни- 
колае Аріа бо хульника раздЬляюще божество 
и Савслиа смешающа стую Троцу.., пас же в 
православіи, оукрЬпил еси сего ради вопіем ти 
радуйся щите, защищаяй благочестіе, радуйся 
мечу, посЬкаяй злочестіе, радуйся учителю бо
жественних велений, губителю богопротивннх 
ученій» І0в.

Неважко помітити асоціативну співзвучність 
цього тексту з мотивами релігійної полемікп 
між православними та католиками з уніатами.

До того ж приблизно часу належить і образ 
патрона василіанського ордена святого Васи- 
лія Великого у вигляді натхненного письмен
ника.. Блискавиці з його пера б’ють єретиків 
Арія, Македонія та іп.107 Якщо софійська 
ікона мала антиуніатську тенденцію, то остан
ні зображення носять вже проуніатський ха
рактер. Алегоричне відтворення боротьби з 
древніми єретиками має паралель в тогочасній 
боротьбі унії з «схизматиками» — православ
ними.

Засоби алегоричної образотворчості викори
стовувалися для популяризації життя і діяль
ності визначних суспільних та культурних дія
чів. Заслуговує на увагу картина на тему 
письменницької діяльності Димитрія Ростов
ського 108. На першому плані — ангели, які 
копають землю, а Димитрій Ростовський в 
святительському одязі засіває зерно. На дру
гому — ангели збирають урожай. Ростовський 
зображений з німбом, тобто після канонізації, 
яка відбулася 1751 р. Очевидно, в цей час і 
була написана дана картина.

У намаганнях розширити змістовий діапазон 
своїх творів автори символічних картин вда
валися іноді до дуже несподіваних паралелей 
між біблійними та антично-міфологічними об-

106. Акафистник. Кнев, 1713, арк. 193.
107. Каталог виставки XI археологического сьезда в Кис
ле. Отдел церковних древностей, с. 29.
108. Д о 1941 р. зберігалася в Чернігівському історичному 
музеї. Опублікована в кн.: Картини церковной жнзнн Чер- 
ннговской епархии из ІХ-вековой ее истории. Кнев, 1911, 
с. 76.
109. Дна.: Редин Е. К. Каталог виставки XII археологи
ческого сьезда в Харькове. Отдел церковних древностей, 
с. 69—70.

Видавничий знак 
І. Фсдорова.

разами. Про це свідчать три картини XVIII ст. 
з м. Путивля, що демонструвалися на XII 
археологічному з’їзді.

На одній з них смерть карає Ананія і його 
дружину Сапфіру за привласнення грошей, 
які належало віддати до скарбниці християн
ської громади. В хмарах — античний Меркурій 
як образ меркантильності й сріблолюбства, 
причини гріха Ананія та його дружини.

На другій картині цар Саул замахнувся 
списом на юного Давида. Образ Марса, віро
гідно, визначає гнівний запал Саула. На тре
тій картині змальована страта Ієзавелі; по
стать Аполлона вгорі, очевидно, подана в та
кому ж символічному зв’язку, як і в поперед
ніх зображеннях 109.

Саме ця тенденція до розширення суто тео
логічних рамок і понять символічно-алегорич
ного іконопису розкриває ще один аспект за
гального розвитку українського мистецтва 
XVIII ст., коли він впритул наближається до
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Видавничий знак 
Львівського братства.

снітськнх жанрів живопису, і свідчить про 
ного зв’язок з розвитком тогочасної філософ
ської та естетичної думки.

У наших музеях зберігалися деякі цікаві 
зразки різних побутових речей, переважно 
меблів, прикрашених алегоричними зображен
нями. На відвороті віка однієї з скринь110 
початку XVIII ст. алегорія істини подана у 
вигляді жінки з люстром в руці. На тлі гір
ського пейзажу це добре виконане мальовило 
дає чіткий раціоналістичний образ поняття 
істини в його метафоричному аспекті. Близь
кий до народного фольклору образ правди і 
кривди зображено на дверцях вже згаданої 
шафи 1828 р.

Цікаве дерев’яне розписне блюдо зберіга
ється в Лохвицькому краєзнавчому музеї. На 
ного полях вміщені вже знайомі нам алегорії 
людини, що пускає мильні бульбашки, чере
пахи, черепа, старечої голови. Тут же наво
дяться докладні вірші, що пояснюють песимі
стичний зміст сюжету:
Сколь бьі кто им'Ьл разніх чинов и должностей, 
однако ггрийдет прем я умирать; Наилучшее зпаніс 
п св'ЬгЬ єсть паука о смерти, но никто к ней не 
прплежит
та інші тексти такого ж характеру.

Алегорично-символічні зображення були по
ширені і на військових прапорах, які нале
жать до цікавої і своєрідної ділянки старого

українського живопису. Виконували їх нерід
ко серійно, причому, з одного боку, виробля
лись певні схеми, а з другого — знаходились 
такі елементи, які індивідуалізували ці ви
сокошановні військові інсигніїІп. Так, з
14 прапорів Запорізької Січі, викопаних між 
1769 та 1774 рр., немає і двох тотожних. Крім 
державних гербів та зображень святих в оздоб
ленні прапорів поважне місце посідали алего
рично-символічні зображення, які своїм зміс
том стверджували мужність, вірність, почуття 
товариства, натякали на ті чи інші обставини й 
умови військового життя тощо. Зокрема, на 
прапорі кошового Петра Калнишевського було 
вміщено шість характерно підібраних емблем, 
а саме: 1) три червоних камені, між ними на- 
пис:«Основаніе непоколебимо»; 2) три чер
воних полум’яніючих серця на одну третину в 
землі: «Єдиною добродетелію торжествуют»; 
3) три ключі, перев’язані червоною стрічкою: 
«Союз украшеніе єдино»; 4) місяць, прострі- 
лений трьома червоними стрілами: «Еще тру
дам не конец»; 5) три золоті монети: «Сими 
псе бьіваот»; 6) три мечі, встромлені кінцями 
в землю, а в місці перехрещення переплетені 
зелеиим вінчиком: «Украшеніе і защищеніе в 
брани».

Алегоричні теми, що були поширені в укра
їнській гравюрі XVII—XVIII ст., нерідко зуст
річаються на меблях, на ювелірних речах — 
чарках, квартах, ложках тощо. Усе це гово
рить про велику популярність жанру, про різ
номанітність його форм в побуті вищих та 
сепелніх верств українського суспільства 
XVIII ст.

Незважаючи на послідовний і всебічний 
теологізм змісту творів алегоричного й сим
волічного живопису, він внутрішньо пройня
тий відчуттям реального життя насамперед в 
плані етичних ідеалів. Його образи скеровані 
ло віпуючої. але разом з тим освіченої люди
ни. яка вийшла за межі вузького ортодок
сального світогляду і намагається переосмис
лити догми віри крізь поизму філософських та 
моралістичних понять. Цим пояснюється над
звичайне поширення алегоричного і символіч
ного елемента в тодішній літературі, в гра
вюрі, в монументальному, а частково і в 
станковому живопису. Про що й свідчать так
110. Зберігається у МузеТ етнографії та художнього про
мислу АН УРСР у Львові.
111. Заметка о казацких знаменах,— Киевская старина,
1890, № 10, с. 153—157.
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переконливо і «Ключ разуміиія» і «Вінец  
Хрнстов», і гравюри «Ифики...» та академіч
них тезисів, розписи храмів Києво-Печерської 
лаври і скромні мальовила на дверях і вікон
ницях парафіяльпнх будинків. Алегорична 
гравюра і живопис були надзвичайно своєрід
ним, але органічно пов’язаним з тогочасним 
життям видом мистецтва.

З алегорично-символічним жанром тісно ме
жує поширена на Україні геральдична ембле
матика, що була виразом насамперед панів
ного становища та соціальних прерогатив кла
су феодалів, якому, за словами К. Маркса, 
потрібна геральдична повтора, через що фео
дальна геральдика апелює до образів тварин, 
виражаючи при цьому претензії дворянства на 
абсолютну владу112.

Про гербові емблеми знаходимо згадку в 
давніх українських віршах:
Обикоша здавна люди именити 
Различньїя печати в род'Ьх своих мати,
Кто зв-Ьрем, кто птенцем дом свой печатл'Ьет,
Кто мечем, кто стр’Ьлой, кто солнцем св'Ьтл'Ьет 1І3.

Образно висловлюється про гербові емблеми 
та їх значення Антоній Радивиловський: «Мо
нархове сего світа, хотячи у потомности в В ІЧ -  
ной зоставать памяти... для отважньїх свонх 
справ рицарских, звикли на хоругвах различ- 
ньіи свои виражати герби, яко символа албо 
знамснія ігЬкіи показуючій их справи и отвагу. 
Кто меч, кто лук, кто голубци, орли, лви, кто 
смоки, кто стріли, кто солнце и луну» 1М.

Герби як ознака приналежності до панів
ного шляхетського, а пізніше до старшинсько
го стану були поширені на українських зем
лях. Вони прикрашали портрети й документи, 
посуд, зброю та різні домашні речі. На фаса
дах церков, костьолів, вежах і брамах фор
тець вміщувалися герби панів, які будували 
ці споруди.

Українська шляхта, як і польська, дуже ці
нувала свої гербові «клейноди». За словами 
дослідника С. Голубева, «герб став наче фо
кусом, в якому збігалися всі промені шляхет
ської гордовитості, зображення його вміщу-

112. Лнв.: Маркс К.. Гнгем>с ф. Тиорп. г. І. с. -І?—Л.
113. Исторнкостатистичсское описаннс Черинговской 
епархии. кн. 2. с. 13.
114. Радивиловський Л. Огородок... с. 94.
115. Голубев С. Опнсапие н истолкование дворянскнх гс>- 
бов южнорусеких фамнлий в лронзведеннях духовних 
плеателеЛ XVII в.— Тр\’дм Кнепской духовной академии. 
1872. октябрь. с. 298—299.

ГерС
запорізького війська,

валося скрізь — на печатці, посуді, лівреї, ка
реті, будинкові, катафалку, иадгробних па
м’ятниках та інших предметах. Гербомапія 
охопила всю шляхту, від могутнього магната 
до дрібного безмаєтного шляхтича. Від світ
ської не відставала і духовна шляхта, як ка
толицька, так і уніатська. Вище українське 
православне духовенство також не було ви
нятком. Себастіян Кленович в своєму творі 
«Уісіогіа (іеогшп» так дорікає духовенству: 
«Священик, нащо тебе приваблює це шля
хетство; вирізьблюєш дивовижних звірів на 
гербовій печатці, трави, герби та якісь потво
ри виробляєш з воску, малюєш їх фарбами та 
думаєш, що той недостойний єпископської тіа
ри, хто не прикрашений дорогоцінним камін
ням та старим пергаментом» ,І5.

І. Галятовський у передмові до львівського 
видання 1665 р. свого «Ключа разумінія», ви
хваляючи воєнні заслуги панів Желіборських, 
так пояснює емблеми їхнього герба: «Ваши 
коси в червоном полі находятея потому, чте 
они на марсовом пол’Ь кровь неприятельскую 
проливают, от каковой крови поле марсово по
червоніло, что коси ваши чинят тоже самое 
чинит и преломленний на конці ваш меч, по- 
міщенний на ш л ім і, г д і держит его воору- 
женная рука. Подлинно же, не в каком ином 
м іст і, как только на головах неприятельских,
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меч той преломитси и не один раз поле мар
сово почервонил» м6.

Гетьман Мазепа широко пропагував власну 
гербову емблему, вбачаючи в цьому засіб 
для популяризації свого імені. Про це свід
чить багато відомих його гербів на різних 
пам’ятках. Після зради Мазепи чернігівський 
єпископ І. Максимович у виданій ним у 1709 р. 
книзі «Царский путь креста господня» вважає 
за потрібне дати негативне тлумачення вихва
люваних облесливими панегіристами емблем 
герба гетьмана (місяць, зоря), а також Шве
ції (лев): «Несьітьій лев недоволен толико 
стран царств, домов, восхищение сотворше, 
взиска един путь, завистию яростного распа- 
ляем, приемши злохитрого совітника, трость 
вітром колеблему, блудящий зодиак».

Шляхетські гербові емблеми були умовни
ми, не ясними за своїм змістом. Тому й по
трібні були епіграфи, в яких давалися штучні 
витлумачення та коментарі до цих «гербових 
клейиодів». Характерно, що передові громад
ські сили того часу — міщанські братства, ко
зацтво — створювали для себе більш прості, 
виразні, реалістичні гербові емблеми.

Однією з найраніших емблем такого типу 
є відомий видавничий знак І в а н а  Федорова, 
вміщений у львівському «Апостолі» 1574 р., 
в який вкладено глибоку ідею про велике су
спільне значення друкарства. Цей знак має ви
гляд пишно розгалуженої гілки, де вміщено 
два картуші: один з гербом Львова, другий з 
власним знаком друкаря. Довкола цього над
звичайно простого знака розташовано чоти
ри літери, які складають ім’я Федорова 
«ІШАН». Друкарня Львівського братства, що 
була безпосереднім продовжувачем справи 
Івана Федорова, зберегла його видавничу ем
блему, замінивши лише особистий знак Федо
рова зображенням башти-дзвіниці Успенської 
(Братської) церкви. Глибоке  ̂ суспільне зна
чення емблеми пояснюють вірші в псалтирі 
1708 р.— одному з останніх видань братства 
перед захопленням його уніатами:

Льву над звіряти пановання дано,
Дикость строгостью кротитн казано,
Львов м'Ьсто того ж имени достало,
Ктитор Лев княжа то ему дало,
Тут православних вежа сбудована.
Братству єсть за герб от кролев подана,
Привслеями моцно утвержденна,
Патрнархами ублагословсипа,
ГдЬ как о церкви вїрно промьішляют,
Противних зубьі Львова ми стирают.

Запоріжжя також мало просту, виразну й 
дохідливу емблему — постать козака з мушке
том на плечі. Вперше вона з’являється у вида
них в 1622 р. Києво-Печерською друкарнею 
«Віршах» на похорон Петра Сагайдачного, 
складених Касіяном Саковичем. Супроводжує 
цю емблему епіграма, що виразно розкриває 
її зміст:
Кгдьі мензетва запорожцем керолеяе дознали,
Тедьі за герб такого нм рьіцара дали,
Которий ото готов отчнзи’Ь служити,
За вольность сй и свой жнвот положити 
М як треба землею албо тиж водою 
Вшсляко он способний и прудкий до бою М7.

До цього слід додати, що польські «корольо- 
ве» «не дарували», а лише затвердили вжо 
існуючу емблему, яка зумовила глибоку тра
диційність образу козака в пізніші часи. Для 
підтвердження цього досить порівняти запо
різький герб з «Віршів» і виконане майже 
через півтораста років Тимофієм Калипським 
«изображение малороссийского козака».

Символічні та алегоричні композиції в 
українському мистецтві, як правило, серйозні й 
змістовні, їх спрямованість переважно мора- 
лістичио-повчальна. З художнього боку це не 
холодні байдужі абстракції, а теплі й дохід
ливі образи, чим і пояснюється їх велика по
пулярність на Україні і те значне місце^ яке 
вони посідають у розвиткові української ху
дожньої культури XVII—XVIII ст. як своєрід
ний вид «емблематичної поезії» в її  образо
творчому вираженні.
116. Пекарский П. Наука и лнтсратура в Россин прн Пет 
ре Вєликом. т. 2, с. 204.
117. Титов Ф. Тнпография Кисво-Псчерской лаври, с. 38
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Художники і суспільство

У другій половині XVI ст. відбулися значні 
зміни в соціальному, політичному та культур
ному житті українського народу. Вони зумо
вили швидкий розвиток нового в усіх видах 
мистецтва, в тому числі і живопису. Традиціо
налістичні тенденції поступалися перед новим 
мистецьким світорозумінням.

Письменник-полеміст Василій Острозький, 
що дотримувався консервативних поглядів па 
мистецтво, з жалем писав в своєму творі 
«О единой истинной православной в ір і»  про 
відсутність в його час «иконописцев искусно... 
по первообразному образьі написующие», тобто 
художників-традиціоналістів. В іконописцях 
нового типу, що прийшли з світського, пере
важно міщанського середовища, Василій Ост
розький відзначає релігійний індиферентизм, 
легковажне ставлення до своєї справи. їх  тво
ри в його очах є «машкаром, лярвом и прочпм 
шкаредннм подобние...» '.

Подібні ляментації свідчать про великі змі
ни в мистецтві, в середовищі художників, у 
ставленні до них суспільства.

Українські художники XVII—XVIII ст. зде
більшого належали до міщанства. Саме та
кими зображені вони па гравюрі-ілюстрації 
Леонтія Тарасевича до «Києво-Печерського 
патерика». Тут показано прибуття до Києво- 
Печерської лаври грецьких художників, які 
мають вигляд типових, підстрижених «під ма
кітру» українських мііцаи в довгих жупанах.

Нерідко художники належали до духовного 
стану, насамперед це були монахи. Деякі з 
представників міського духівництва були ві
домими художниками, наприклад, Стефан Лу
бенський — києво-подільський протопоп, «доб
рий свндітельствований мастер», що малював 
іконостас Києво-Михайлівського Золотоверхо
го монастиря^ або борзнянський священик 
Тимофій Мізко, який в кінці XVIII ст. вико
пав роботи для іконостаса Снаського собору 
в Чернігові.

Іноді за малярський пензель бралися пред
ставники українського дворянства. Так, Ана- 
стасія Полуботок займалась іконописанням, 
а польська дідичка Беата Чацька, що жила в 
своєму маєтку Селець на Волині, малювала 
портрети. В кінці XVIII ст. на Печерському

1. Русскаи нсторнческан бнблнотекгі, Спб., 1882, т. 7, 
с. 932—933.
2. Знаходиться у Львівському музеї українського ми
стецтва.

«Форштадті» Києва проживав іконописець- 
дворянин Степан Соколовський.

Збереглися і деякі автопортрети малярів на 
їх творах. На нашу думку, такий автопортрет 
вміщено на донаторській іконі «Розп’яття», 
виконаній, згідно з підписом, у 1691 р. Вікен- 
тієм Липським2. На цьому, позначеному ри
сами примітивізму образі бачимо донатора з 
його дружиною, внизу відповідний напис: 
«Сей раб божий Йван Чорний дал умало- 
вать за отпущене гріхов своих р. б. 1691». 
Донатора зображено навколішках, з молитов
но складеними руками. Чорнобороде обличчя 
Івана Чорного, одяг, як і обличчя та одяг йо
го дружини, мають селянський вигляд. Поряд 
з Чорним, справа, є ще одна фігура молодого 
чоловіка з тонкими вусами в міщанському 
верхньому одязі — сіро-синьому жупані з вн- 
пушкою по розрізу. У вотивному написі ім’я 
цієї людини не згадується. За своїм типом та 
одягом це не селянин. Найбільш ймовірно 
твердити, що то портрет автора образа Вікен- 
тія Липського, підпис якого вміщений тут же.

На автопортреті Липський виглядає типо
вим міщанином. Разом з тим в цьому зобра
женні відчувається скромна інтелігентність, 
виявлена в постаті, у виразі очей та обличчя.

Другий підписний автопортрет народного 
маляра Костянтина походить з с. Бусовисько 
біля м. Старого Самбора на Львівщині. За 
переказами, він, будучи на австрійській вій
ськовій службі, намалював у 1803 р. двосто
ронню церковну корогву із зображенням з 
одного боку «Пієти», а з другого «Непорочно
го зачаття». У правому нижньому куті худож
ник умістив свій автопортрет в овальному ме
дальйоні. Під ним на широкій білій стрічці 
підпис «Копзіапіу Каргаї». Незважаючи на 
примітивність письма, автопортрет скомпоно
ваний дуже влучно. Зображення погрудне, 
профільне, нагадує поширені тоді портрети- 
мініатюри. Білий австрійський мундир, перу
ки із косою, застигле обличчя вимуштрувано- 
го солдата оживляє допитливий погляд очей. 
Виразний профіль підкреслює характерність 
всього образу художника-самоука.

Художники іноді були соціально активним 
елементом суспільства. Діяльними членами 
Львівського братства виступали художники- 
міщани. Так, член братства Лаврін Филипо- 
вич був учасником організованого в 1599 р. 
Львівського Ставропігійського посольства до
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Варшави, маляр Пилип Федорович у 1603 р. 
їздив з братськими дорученнями до Ясс. Ху
дожник Теодор був посланцем Львівського 
братства на Вишенський сейм 1607 р. Сенько 
Хома та інші митці збирали кошти для бо
ротьби братства з католицьким патриціатом 3.

Художники-українці брали участь у народ
но-визвольній війні. Відомо, що один з них 
під час облоги Львова військами Богдана 
Хмельницького в 1648 р. показав козакам най
кращу дорогу для наступу на укріплення кар
мелітського кляштору — через будинки «схиз- 
матицьких міщан» з боку їхньої церкви4.

Львівський купець, вірменин, Христофор 
Захнович, що займався малярством, у 1648 
та 1655 рр. під час першої і другої облоги 
Львова військами Богдана Хмельницького був 
учасником міських делегацій до гетьмана. Він 
же мав їхати разом із королівським послом 
до Чигирина для укладення миру з Хмель
ницьким 5.

У бурхливі роки боротьби за возз’єднання 
України з Росією художники та гравери під
тримували тісні зв’язки з Росією, нерідко 
їздили до Москви, працювали там. Так, глу- 
хівський маляр Захарко в 1668 р., приїхавши 
з Москви, виступає як інформатор у важли
вих політичних справах6. Перед наступом 
турків у 1678 р. художники разом з ремісни
ками та посполитими зі зброєю в руках вста
вали в ряди військ7.

Зустрічаємо художників і на урядових по
садах. Василь Петранович, надвірний маляр 
Костянтина Собеського в 20—30-х роках 
XVIII ст. був війтом м. Жовкви8, а маляр 
Д. Роєвич — спочатку лавником-радником, а 
потім бургомістром в тій же Жовкві. Ці фак
ти свідчать про суспільну впливовість жовків- 
ського гурту художників в другій половині
XVII ст. Йосип Городницький — маляр
XVIII ст. був радником кам’янецьким 9, ма
ляр Станіслав — лавником в Перемишлі.

Художники-міщани у XVI, XVII ст. нерідко 
виступають як поручителі, опікуни, повірені в 
судах, юридичні особи в різних майнових та 
грошових справах. Саме тому немало їх імен 
збереглося в адміністративних та судових ак
тах, зокрема львівських.

Як свідчать наведені факти, найбільш со
ціально активними, патріотично спрямовани
ми були художники, що належали до демо
кратичних, міщанських кіл.

Не можна залишити поза увагою сторінки 
художнього життя України XVII—XVIII ст., 
пов’язані з цензурними заходами світської та 
церковної влади. Осудження «ікон блудниче- 
ских» зустрічаємо в творі І. Гізеля «Мир с бо
гом человіку». Торгівлю цими іконами він 
вважав таким самим гріхом, як і торгівлю 
отруйними речовинами, єретичними книгами 
та жіночою косметикою 10.

Після возз’єднання більшості українських 
земель з Росією ті заходи по контролю над 
ікопописанням, які мали місце в Росії, повин
ні були поширитись і на Україну. Саме в цей 
час питання іконописання особливо загостри
лося в зв’язку з церковним розколом, а та
кож з тими стильовими змінами, які переживав 
сам іконопис. З широкою програмою органГ- 
зації іконописної справи виступив вихованець 
Київської академії Симеон Полоцький. Він 
підніс питання кваліфікації художника, якіс
ної вартості його творчості, відповідності її 
до настанов церкви. Розглядаючи поширене 
тоді твердження, що «многія иконьї пишутся 
неліпо, чім безчествуют первообразньїи, а по
тому не достоит их почитати»11, С. Полоць
кий говорить, що не можна ототожнювати 
якість малярського мистецтва з достойністю 
образа; недбало написані ікони не завдають 
безчестя святим, а виявляють лише невмілість 
художника, який повинен або виправитись або 
припинити займатися своєю професією12. 
С. Полоцький підготував текст окружної цар
ської грамоти 1669 р., де він зазначав, що 
ікони повинні малюватись «по приличности 
д іл  и лнц», «всякое же неліпіе и неприличіе 
к тому да не вообразится, хитрость же и бла-

3. Див.: їсаевич Я. Л. Джерельні матеріали з історії 
українського мистецтва XVI—XVIII ст. в архіві Львів
ського братства.— Третя республіканська наукова конфе
ренція з архівознавства та Іншії* спеціальних історичних 
дисциплін. К.. 1966, с. 10в—109.
4. Сборннк лстопнсеЛ, относящнхся к ЮжноД и ЗападноЛ 
Руси. Кнев, 1888, с. 241.
5. Днв.: Яазіатіескі £ . Зіо^лік таїаггбчг роївкІсН.., І. З,
з. 74—75. Іл г іп зк і V . О таІаггасЬ ІшомгзкІсЬ — Зрга- 
игоггіапіа котізіі.., і. 5, з. 48.
6. Див.: Лрхнв Юго-Западной Россин. т. 7, с. 79.
7. Днв.: Бантьіш-Каменский Д. Исторня МалоП Росччін. 
Спб., 1903, с. 308.
8. Ді:в.: Крип'якевич І. З Історії м. Жовквн.— В кн.: За
писки чнна св. Василіи Великого, Львів, 1935, т. 6. вип. 1, 
с. 63.
9. Див.: Голубець М. Малярн-вясиліани на тлі західно
українського малярства XVIII в.— В кн.: Записки чнна 
св. Василія Великого. Львів, 1930, т. З, вьіп. 3/4. с. 449.
10. Гізель І. Мир с богом человдку. К., 1609, с. 420.
11. Майков А. П. Очерки по нсторнн русскоЛ лнтературьі 
XVII—XVIII вв. Спб.. 1889, с. 137.
12. Майков А. П. Очерки по нсторнн русскоЛ литературьі 
XVII—XVIII вв., с. 137.
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гоискусство художное весьма со всяким тша- 
ніем да хранимо будет», «праведними м іра
ми и украшеніи образьі начертати» 13. «Да не 
виною неискусного начертанія образ лице 
нікоего святого небреженіем достойного си 
отщетится почитанія», тобто тільки художньо 
виконані образи відповідатимуть своєму при
значенню. Далі говориться про ті заходи, які 
забезпечили б доброякісність іконопису: «Хо- 
щем да добросвидітелстованіи иконописцьі ви
ну избрани будут, во еже бьі прочим того 
художества рачителям, их рукописанеи свиді- 
тельствованньїм, святих икон діланіем упра- 
жднятися. Прочим же иедостойним их свиді- 
телствованія, за неискуство сего честного ху
дожества, прочая вся, кроме священних икон, 
да будут во упражненіи, дерзающим же ина- 
ко творити — кисть вовсе да отимется...» І4.

Отже, намічалося своєрідне дипломування 
художників-іконописців, засвідчення їх квалі
фікації. У цьому ж документі стверджувало
ся, що іконописання є вищим за всі інші ре
месла і повинно бути поставлено поряд з 
книжним писанням 15.

Ще раніше, до грамоти 1669 р., С. Полоць
кий склав пам’ятну записку про іконописан
ня, де він гостро виступав проти підприємців, 
які «оиому художеству непричастни, ни бук
вар учаще, ниже шарову различіе відуще, то- 
чію оніми божественними иконами купотор- 
жествующе и ціну взимающе и криюще у 
себя неискусних художников, дерзающих 
оние божественние вещи просте без всякого 
подобошарного украшенія и истинного начер
танія писати, ничтоже блюдуще во оном ху- 
дожестве божественние части, точію себе и 
считают, даби чрево своє питати» 16.

С. Полоцький говорить, що все це робиться 
безконтрольно, «ни един єсть оних подобо- 
образия надзиратель». Далі він з ’ясовує зна
чення іконописання, його високе місце при 
візантійських імператорах, згадує про поста
нови Стоглавого собора. Але з часом «в то- 
ликое честное художество сниде нікое безчин
ство... оскудіща в епископіях зографи мудрій 
и размножишася отпущенія; мазари буіи на- 
полниша не токмо торговий шалаши и про-
13. Там же.
14. Там же, с. 140—141.
15. Там же.
16. Там ж е. с. 143.
17. Там же.
18. Там же. с. 141.
19. Там же. с. 147.

В. ЛИПСЬКИИ. 
Деталь ікони «Розп’яття».

стаков доми, но и церкви и монастири... От не
искусних и беззазорннх иконописцов многое 
неистовство обретается на иконах, не в ліпоту 
писання и недостойная христіанскому зр і-  
нію »17. С. Полоцький вказує на палешан, 
шуян, кінешмців, холуян, «небрегущих истин- 
пос, в начертаніи святих икон». Але суворо за
суджуючи богомазів-ремісників, він високо 
підносить значення праці справжніх художни
ків, твердить, що в доброму іконописцеві по
винен бути шанований, як і в письменнику, 
подвижник духовної справи: «Кисть различ- 
ноцвітно употребленна тростію или пером 
писателем да предравенствует»18. Справжні 
художники-іконописці заслуговують глибокої 
пошани: «Н іці блядословят и злохуленіе са
мому богу приносят, иже пишущих святая 
икони богомазами нарицают: сим да загра- 
дятся богохульная уста» ,в.

С. Полоцький обгрунтовував потребу постій
ного нагляду за іконописанням. До його часів 
такий нагляд, хоч і не у вигляді постійного
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контролюючого органу, в Росії існував. Про 
це свідчать відомі постанови Стоглавого со
бору, наявність керівних «царських» іконопис
них майстерень. На Україні ж, позбавленій 
власної державності, регламентації іконопи
сання з боку як світської, так і духовної вла
ди не існувало, не рахуючи окремих спора
дичних випадків, наприклад, інцидент між 
львівським єпископом Гедеоном Балабаном та 
рогатинськими міщанами із-за образа «Бога- 
отця» 20.

Настанови С. Полоцького певною мірою бу
ли здійснені вже в петровські часи у формі 
«изуграфской палати», яка була утворена в 
1707 р. для нагляду за художниками «икон- 
ного и живописного писания», щоб у ньому «ни 
малейшего в чем неблаголепия и соблазна не 
било». «Суперінтендантом» цієї палати був 
поставлений Іван Петрович Зарудний, а сама 
вона підпорядковувалась святійшому синоду. 
Зарудний одержав від синоду інструкцію, згід
но з якою йому належало інспектувати іконо
писну справу. Його повноваження були окрес
лені в синодальному указі 1707 р.: «Лучшего 
ради благолепия и чести святих икон... на* 
блюдать за иконописцами Йвану Петровичу 
Зарудному, чтобн писали икони благолепно 
и удобно по древним свидетельствованньїм 
подлинникам и образам, чтоби художники 
били житня чистого иисправляли би то худо- 
жество в чнстой совести, кроме пиянства и 
кощунства. Для записи живописцев учинить 
Івану Зарудному книгу; а женщинн-иконо- 
писци — грамотним и неграмотним бабам и 
девкам не писать икон. Ослушники зтого рас- 
поряжения будут под жестоким гражданским 
и духовним наказаннем и пенею» 21.

Обсяг діяльності «изуграфской комиссии» 
передбачався великим. Вона мала реєструва
ти іконописців, слідкувати за навчанням у 
майстрів-живописців, видавати відповідні сві
доцтва про закінчення науки у цих майстрів. 
Обов’язковим було підписування образів іме
нем та прізвищем іконописця і виставлення 
дати. Проте на практиці діяльність «изуграф
ской комиссии» розгорталася дуже повільно. 
І лише у 1722 р. Зарудний склав екстракт із 
постанов московського церковного собору 
1667 р., що торкалися іконописання, та став 
пішукувати приміщення під «изуграфскую 
палату». Були відправлені по єпархіям та 
монастирям, в тому числі і на Україну

(єпископам чернігівському, київському, біл- 
городському, архімандритам києво-печерсько- 
му та межигірському), відповідні «промемо- 
рії», із змістом яких нас знайомить указ чер
нігівської єпископі! 1726 р. для периферійних 
протопопій, щоб «иконное изображение, в ко- 
ем немалая является от неискусних иконо- 
писцев неисправа исправить по содержанию 
церковного обичая самим добрим мастер- 
ством, а неисправно писать отнюдь не долу
щать. Також резних икон и отливньїх не де- 
лать и в церкві не употреблять, кроме рас- 
пятий искусной резьбой учрежденних н иних 
некних штукатурним мастерством и на висо
ких местах поставленних кунштов». Далі про
понувалося всіх живописців та іконописців 
чернігівської єпархії, а також майстрів інших 
професій, що виготовляють священні зобра
ження, переписати і кращих спеціалістів кож
ної такої професії по два-три чоловіки висла
ти в контору негайно. Цей наказ виконувався 
на місцях неохоче. Із стародубської протопо
пі!, визначного тоді осередку іконописання, був 
надісланий лише список малярів, а самих лю
дей нікуди не відправляли 22.

Виконуючи свої обов’язки «суперінтендан- 
та», Зарудний ввійшов у конфлікт з цеховими 
іконописцями. За це був заарештований мо
сковською сенатською конторою, що захища
ла інтереси магістрату та цехів, які звинува
чували його в лихоїмстві та зловживаннях. 
Хоча Зарудний був звільнений з-під арешту і 
Синод продовжував вважати його виконую
чим свої функції, але, мабуть, вся справа фак
тично була ліквідована23.

У 1754 р. в погодженні з сенатом і синодом 
було видано розпорядження вилучити з пів- 
денноруських церков усі «неискусно писані» 
старі ікони. Такі образи були відібрані і відіс
лані до синодальної контори. Еклесіарх Києво- 
Печерської лаври Віктор доповідав з цього 
приводу, що він уважно оглянув усі ікони лавр
ського Успенського собору та його приділів і 
«неискусно писаних» не виявив. У тому ж 
1754 р. відомому українському граверу Грн-

20. Див.: Мопишепіа сопГгаіегпКаІІз 51ауторІє1апае їм -  
роїіепзіз. Ілгбіг. 1896, і. І, а. 282, 322, 340-341.
21. Яремич С. Ж и в о п и с ь  Андреевской церкви в Києве 
1752—1756 гт.— Нскусство, 1912, № 1/2, с. 1—2.
22. Соловій О. Д о Історії української живописі на по
чатку XVIII ст.— Україна, 1917, кя. 1/2, с. 103—106.
23. Описаиие документи» и дел, хранящихся в архиве 
святейшего правнтельств енного синоде. Спб., 1879. т. 2.
ч. І. с. 639-661.
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горію Л еви ц ьком у  було доручено полтавською  
протопопією по ц ерквах  Н ехворощ анського , 
М аяцького , Ц ар и ч ан сько го  та  О рельського  
«намість» виявити та  в ід ібрати  «неискусной 
работьі» ікони і в ід іслати  їх до духовного п р а в 
л іння  24.

С п р ав а  д о гл яд у  за  іконописанням  знову  
була  п іднесена синодом у  1761 р. Р о з с и л а л и 
ся у к ази  по є п ар х ія х  і м он асти рях  про ви д і
лення  людей, щ о зн аю ть  іконописну справу. 
Вони повинні були оглянути  ікони, що зн а х о 
дяться  в ц ер квах  та  м ісцях  п род аж у , і в и лу
чити з них «неискусно писані* т а  н ад ісл ати  
їх до  синоду. Н а в іт ь  в и д іляли ся  спеціальні 
військові ком ан ди  д л я  реквізи ц ії  т аки х  о б р а 

24. Горленко В. Украніїские бь«ли, Киев, 1899, с. I II  (при
мітка).
25. Описаііие документов и дел, хранящихся в архиве 
святейшего правнтельствуюіцего синода. Спб., 1910, т. 39, 
с. 77—80.
26. Истомин М. П. Обучение живописи в Киево-Печер- 
скоЛ лавре XVIII века.— Нскусство и художественная 
промьішленіїость, 1901. № II. с. 313.

К. КОСТЯНТИН.
Автопортрет.

зів. Ш ален ий  опір цьому чинили московські 
іконоторговці.

Певні заходи  зд ійсню вали ся  і на У країні. 
Зо к р ем а ,  п ереяславський  єпископ Гервасій  д о 
носив, що в його єп ар х і ї  було вилучено 
75 ікон

Іноді в справу  іконописання втр у ч ал ася  м і
сцева  єп ар х іал ь н а  вл ада .  Т ак , у 1774 р. ки 
ївський митрополит н а к а з а в  у сцені пекла 
з «С траш ного  суду» на хо р ах  Софійського со
бору «разньїе пеп ристой нне  вещ и и лю дей в 
коронах и разном  одеянии... позатирать , а сде- 
л а т ь  только  тму и огнь и в оном оставить  л ю 
дей нагих» 26.Р о зп о р яд ж ен н я  м итрополита  бу
ло  скеровано  проти х а р а к т е р н о ї  д ля  тих часів 
соц іально ї конкретності в «страш носудних» 
сю ж етах . М ал о ся  на меті перетворити так і  
зо б р а ж е н н я  з загострен ою  соціальною  темою  
в абстрактно-догм ати чну  композицію.

У 1818 р. було за с л а н о  свящ ен и ка  біло- 
кузьм івсько ї с ільсько ї церкви на К атерино-
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славщині за те, що він дозволив поставити у 
своїй церкві ікону Івана Воїна роботи маля
ра з м. Слов’янська П. Радомського, на якій 
поряд зі святим були намальовані люди, кури, 
качки, корови та барани.

Фрагментарність відомостей про контроль 
над іконописною справою не дає можливості 
вияснити критерії «неискусного» іконописан
ня та принципи всього її інспектування. За 
аналогією з цензурним наглядом за гравер
ством, можна вважати, що і тут мало місце 
переслідування певних іконописних сюжетів 
та композицій, яких не приймала офіційна 
церква, як, наприклад, зображення «Трійці» 
у вигляді однієї голови з трьома обличчя
ми 27.

Подібний образ «Трійці» з трьома облич
чями та чотирма очима забороняв писати 
ордер Румянцева стародубській полковій кан
целярії 2в. Навряд чи ці заходи були спро

можними впливати скільки-небудь на стильо
ву еволюцію як російського, так і українського 
іконопису. Можна говорити лише про до
тримання певних іконографічних, а не стилі
стичних норм та визначення професійного рів
ня ікоиописців. Проте неодноразові розпоря
дження вказували на тенденцію до уніфікації 
іконописання.

Уся справа нагляду за іконописанням зво
дилась до епізодичних заходів, які, звичайно, 
не могли серйозно вплинути на процес його 
розвитку, на діяльність величезної кількості 
малярів-іконописців. Але вони показові для 
тих тенденцій, що мали місце по відношенню 
до іконописної справи з боку церкви та уряду, 
які намагались підпорядкувати своєму конт
ролю цю ділянку художньої культури.
27. Попов П. Матеріали до словника українських граве
рів. Українська книга XVI—XVIII ст. К„ 1926, с. 328—329.
28. Исторкко-статиствческое описание Черниговской епар- 
хнн. Черннгов, 1876. кн. 7, е. 294—295.
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Корпоративне та професійне життя художників

Митці різних фахів брали участь у будів
ництві культури українського народу. Особ
ливості соціального, професійного, громад
ського життя цього мистецького середовища 
допомагають розкрити ту значну роль, яку 
відігравали художники в культурному житті 
своєї епохи.

Незважаючи на випадковість та нечислен
ність архівних і літературних джерел, на об
маль підписаних творів, нам відомо більше ти
сячі імен художників, які працювали на Украї
ні у XIV—XVIII ст. ЗвичайнЬ, це лише невели
ка частина від усієї кількості митців феодаль
ної епохи України.

Найстаріші з українських художників нале
жали до духівництва. Це Петро Ратенський, 
що став київським митрополитом, Гайль — 
священик перемишльський, Антоній — киево- 
печерський монах. Серед решти імен худож
ників XIV—XV ст., яких нараховується понад 
десять *, можливо, також є духовні особи. Але, 
безумовно, що такі, як Тимофій Дробиш «ма
ляр руский» в Перемишлі та ряд інших, були 
світськими людьми і належали до міщанства

Поряд з художниками-станковістами та мо 
нументалістами існували майстри вітражного 
живопису. Є згадка про вітражника та книж 
кового ілюстратора у Львові Лютека, що ро 
бив вітражі у м. Буську, про львівського книж 
кового ілюмінатора Іоанна. Шефера 2.

Таким чином, на зорі українського маляр 
ства бачимо фахівців різних його видів, які 
належали до різних верств тодішнього су
спільства.

Художників з України часто запрошували 
на роботу до польських земель, де їм не тіль
ки добре платили, а й нагороджували почес
ними дарами, «пожалуваннями». Так, у 
1426 р. король Ягайло своєю грамотою дару
вав парохію на перемишльському передмісті 
священику-художникові Гайлеві, що викону
вав монументальні розписи в Краківській, 
Сандомирській та Серадзькій землях3. 
У 1393 р. група руських малярів на чолі з 
Владикою працювала на королівське замов
лення в костьолі св. Хреста на Лисій горі, в 
королівській опочивальні краківського замку 
та в Сандомирській землі. Із записів королів
ських видатків, проведених у тих роках під-

Портрет
Івана Ґуляницького.

скарбієм Гінчкою, видно, що майстрам поста
чали фарби, олію, золото. Для харчування 
їм видавали червоне та біле вино, рис, фіги, 
мигдаль, родзинки, корицю4. Твори україн
ських художників поза межами батьківщини 
свідчать про високий рівень майстерності, яку 
підтверджують збережені до нашого часу їх 
роботи в Польщі (в Кракові, Любліні, Сандо- 
мирі, Вислиці).

Багато про що говорить той факт, що київ
ський маляр Антоній у XV ст. працював над 
розписом соборного храму в Пскові8. Саме в 
цей час мистецтво Псковської та Новгород
ської земель знаходилося в порі свого висо
кого розквіту, і тому туди могли запрошува
тись лише визначні художники.

Розвиток цехового виробництва і цехового 
ладу в містах України не обминув і художніх 
професій. Поки не було створено спеціальних 
цехів, малярі входили до складу змішаних це
хових об’єднань. Найстаршим з таких цехів у 
Польській державі був краківський цех, засно
ваний у 1410 р., до якого, крім художників, 
входили сницарі, склярі, столярі, золотарі, то
карі.

Львівські художники у XVI ст., подібно до 
краківських, належали до спільного цеху ма
лярів, золотників та конвисарів, перемишль
ські митці — до цеху ювелірів та конвисарів.

У мистецькому житті до кінця XVI ст. не 
було конфесійного засилля. Образи «русько
го» стилю, писані православними малярами, 
купувались католиками, їх можна було бачи
ти по католицьких костьолах. У цьому ще бу
ли залишки "тих ягеллонських традицій, коли 
український церковний живопис не вважався 
ні єретичним, ні стильово чужим у всій Поль
ській державі ®. !

1 Владика. Іоанн, Андрій, Лука, Матвій, Яків. Лаврен- 
тій, Тимофій Дробиш, а також Микола Гербершмик, 
Станіслав Лютек. Іоаан Шефер. Див.: Кахіахвіескі Е. 
ЗіофпіІс шаІаг2б«г роІвИсЬ... ЦГагзганга, 1857, і. 3.
5. 55—57. , .
2. Див.: Жолтовський П. Словвик-довідник художників, 
що працювали на Україні у XIV—XVIII ст,— Матеріали 
з  етнографії та мистецтвознавства, 1963. вип. 7/8. с. 212,
231.
3. Гришеаська М. Причинки до Історії руської штуки в 
давній Польщі.— ЗНТШ, т. 51, с. 5 - е .
і .  Яазіатіескі Е. ЗІоишік таїаггбчг роїзкісп... і. 3.

І! Собко Н. Словарь русских художников. Спб.. 1893. т. 1. 
с. 308.
6. Красномовним доказом цього е  образ виразно русько* 
візантійського типу, посвячений у  львівському Кафед
ральному соборі католицьким єпископом Бернардом ВІль- 
чеком 1634 р. Опубліковано цей обоаз, що має на собі 
ознаки поновлень XVII ст., у кн»,: МаЛкотяМ Т. Ьфоф- 
$М сесЬ шаіаггу ш XVI—Х у іІ V. 1.^6^, 1936, табл. 3.
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Траплялося, що православна церква вико
ристовувала працю художників-католиків. На
приклад, при створенні відомої гравюри єван
геліста Луки у львівському виданні «Апосто
ла» 1574 р., виконаному за малюнком худож
ника Войцеха Стефановського 7.

Проте таке становище по мірі загострення 
соціальної, національної та релігійної бороть
би, посилення шляхетсько-католицького насту
пу на культуру українського народу, докорін
но змінюється в кінці XVI ст. Перший на 
Україні самостійний малярський цех, створе
ний у Львові в 1596 р. з ініціативи католиць
кого архієпископа Дмитра Соліковського, став 
виключно католицькою організацією.

Українські малярі, що залишилися поза ме
жами колишнього об’єднаного цеху і не були 
допущені до новоутвореного, жили переважно 
у львівських передмістях, перевищували кіль
кісно художників католиків і в основному 
представляли своєю творчістю мистецьке об
личчя Львова на межі XVI—XVII ст.

Новоутворений львівський малярський цех 
здобув низку привілеїв, а саме: увільнення 
його членів від обов’язків оборони міста, ви
ключне право виготовляти образи для костьо
лів, а також портрети і корогви для похоронних 
церемоній. Привілеї цього цеху мали силу на 
територіях Руського, Волинського та Поділь
ського воєводств.

Малярі-некатолики на чолі з вірменином 
Павлом Богушем вступили в боротьбу з цим 
цехом, що мав міцну підтримку з боку львів
ського католицького архієпископа Дмитра Со
ліковського, енергійного діяча контрреформації 
та великого прихильника західноєвропейсько
го мистецтва. Соліковський видав у 1596 р. 
два привілеї новому художньому цехові. У пер
шому з них відчуваються войовничі тенденції 
Тридентського собору, на постанови якого по
силається єпископ: «Постановляємо, що усі 
братства і товариства художників, коли вони 
не створені згідно з приписами і в послухові ка
толицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж 
не бачить, що товариства схизматиків порушу
ють церковний лад і підривають послух рим
ському костьолу, який єдиний е католицьким. 
Маючи це на увазі, признаємо недопустимим, 
щоб невільні й уперті користувалися тими са
мими, що й вільні, свободами і привілеями, бо 
могло би здаватися, що через спільне життя і 
користування спільною з католиками свобо

дою, вони утверджуються у своїй облуді». Д а
лі єпископ говорить про необхідність вилучен
ня з костьолів творів художників-некатоликів. 
Він високо оцінює мистецтво живопису, вва
жаючи голо_ним його завданням службу ре
лігії, точніше, католицизму, і пропонує надалі 
прикрашати костьоли тільки творами маля
рів — членів католицького малярського брат
ства. Головою новоутвореного цеху став Ян 
Шванковський, а його членами Ян Галюс, Кас- 
пар Спанчік, Ян Рудульт, Иосиф Вольфович, 
Ян Зярнко, Яков Лещинський та Микола Ру- 
жинський.

У 1597 р. цей католицький- малярський цех 
був затверджений спеціальним декретом 
Львівського міського уряду, за яким він здо
був право судити своїх членів у справах, по
в’язаних з порушенням цехового статуту та 
цехового престижу. Завданням цеху було усу
нення некатоликів, які виконували не тільки 
церковний, а й костьольний живопис і належа
ли до об’єднаного золотарсько-конвисарського 
цеху у Львові.

Після заснування католицького малярського 
цеху та розділення у 1600 р. золотарсько-кон
висарського цеху на два самостійні маляри- 
некатолики втратили можливість бути його 
членами. Малярі-укоаїнці та вірмени могли 
тепер виконувати роботу лише до церков їх 
ньої релігії. Вони не мали права відкритого 
продажу власних робіт, а також утворення 
споєї виробничої організації.

Чільне місце посів католицький малярський 
цех в складі восьми вже згаданих майстрів, 
яких львівський міський уряд назвав «справж
німи і правдивими». Між членами цього цеху 
і львівськими малярами-«схизматиками» — 
вірменами й українцями — виникали різні 
конфлікти. Так, цехмістер Ян Шванковський 
у 1600 р. подав до міського уряду скаргу на 
«партачів» — малярів львівського передмістя 
з вимогою заборонити їм заняття малярством. 
До списку він вніс майже виключно україн
ців — Семена, Федька і його братів Івана та 
Романа, Федька Малаху, Васька, Лаврнша, 
його сина Іванка та Олександра, Павла Орфі- 
на, Хомку 8.
7. Д и в ,: Гембароеич М. Роль Івана Федорова І його 
худож нь о !  спадщини в розвитку графіки н а  Україні в 
XVI—XVIII ст.— В кн. : Віковічна дружба народів-бра- 
тів. К.. 1954.
8. Во$ІеІ Р. 2  <і2іє]6ф таІаг$№ а Ідаочгзкіево — Зргатгог- 
(Іапіа к от іїїі «Іо ЬаЛапіа Ьізіогії згіпкі V Роїзсе, 1896. 
і. 5. *. 186.
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Проте внаслідок активної боротьби «схиз- 
матицьких» малярів у. 1600 р. цей католиць
кий цех змушений був відступити від свого 
основного принципу — приймати лише католи
ків. Згідно з королівським декретом, у цьому 
цеху мав бути репрезентований один маляр- 
вірменин. Таким представником став Павло 
Богуш, давній борець за права художників- 
вірмен.

Що стосується «руських», тобто українських, 
малярів, то для уніатів вступ до цеху був від
критий, а православні залишалися поза ним. 
З цього приводу вони скаржилися, що на від
міну від попередніх часів «тепер народу русь
кому заборонено вступ до золотницького та 
малярського ремесла, що з цього цеху було 
виключено малярів-украТнців Лавриша та Се
мена» 9.

Таким чином, на початку XVII ст. львівські 
малярі-українці, що не прийняли унії і не ма
ли власної цехової організації, працювали по
за цехом, живучи у різних львівських перед
містях, на які не поширювалась юрисдикція 
львівського міського уряду. Вони обслуговува
ли культові потреби православної церкви, спи
раючись головним чином па силу православних 
братств, до яких належало немало малярів- 
українців.

У документах про надходження внесків від 
членів братств знаходимо чимало імен маля
рів І0. Дослідник М. Голубець нараховує 75 ма- 
лярів-українців, що працювали у Львові в 
XVI—XVII ст .11

Українці-уніати, що мали доступ до като
лицького малярського цеху, часом займали в 
ньому посаду цехмістра. Так, у 1662 р. після 
поляка-католика Войцеха Крауза цехмістром 
став українець Іван Корунка, його заступни
ком— вірменин. Криштоф Захнович, а після 
них у 1666 р. знову на цей пост обрано укра
їнця Миколу Мораховського Петрахновича.

Хоч у цеху було досягнуто згоди між католи
ками та уніатами, справи його не дуже посу
валися. Цех немало терпів від конкуренції 
«партачів» з їх дешевою продукцією, з якою 
вони йшли на села та в дрібні містечка.

9. Свенціцький І. Галвцько-руське церковне малярство 
XV—XVI ст,— ЗНТШ, 1914. т. 121. е. 111.
10. Див.: Голубець  М. Українське малярство XVI—
XVII ст. під покровом Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії. Л ь в і в .  1921, т. 1. с. 255.
11. Там ж е, с. 307, 324.
12. Днв.: $рга90іЛап)а котіаіі йо Ьаііапіа ЬІзІогІІ згіи- 
кі V  Рої асе. 1896, і. В. а. 48.

Якщо в  привілеях Соліковського львівсько
му малярському цеху говорилося про високе 
покликання мистецтва, то в документі Яна 
Казимира згадувалося лише про конкуренцію 
між малярами та іншими ремісниками, про су
то матеріальні справи цеху. Цехові документи 
опинилися в заставі. Усе це свідчить про за
непад львівського малярського цеху. В другій 
половині XVII ст. він вже втрачає своє ко
лишнє значення. Проте цех ще животів до 
1780 р., коли був ліквідований австрійською 
владою. Цехові документи були видані на ру
ки Станіславу Строїнському, Йосифові Хой- 
нацькому, Матяшу Міллеру, Євстафію Біляв- 
ському, Томашу Гертнеру — малярам уже но
вого типу — вільним художникам, не зв’язаним 
з цеховою організацією.

Подібно до інших ремісничих корпорацій 
художні цехи суворо регламентували виробни
чу та громадську діяльність своїх членів. Май
стер малярського цеху міг мати не біль
ше двох учнів, які були зобов’язані працю
вати в нього протягом чотирьох років. По за
кінченні учнівства треба було відбути дворіч
ну мандрівку по чужих краях. Після повернен
ня до рідного міста учень вважався кваліфі
кованим «товаришем». При матеріальній 
спроможності він мав право відкрити власну 
майстерню, в інших випадках працював челяд
ником у будь-якого майстра. Влада майстра 
була широка. Цех спеціальними листами роз
шукував учнів і челядників, які втекли від 
своїх майстрів. Челядники не мали права при
ймати замовлення поза своїм цехом, майстер 
міг карати їх штрафом.

«Майстерштіки», або «штуки», львівського 
малярського цеху, тобто іспитові роботи, які 
повинен виконати учень після закінчення нав
чання у свого майстра, згідно з статутом
1597 г., складався із таких зображень: «Роз
п’яття з двома розбійниками та натовпом біля 
хреста; портрета на повний зріст; великої ба
тальної сцени з табором та сутичками, штур
мами та шанцями або замість цього мислив
ська картина з полюванням, з сітями та зброєю 
на лева, ведмедя, вовка, кабана, зайця і тому 
подібне кінно і пішо»12.

Цеховий знак львівського цеху католицьких 
малярів являє собою оригінальний варіант 
емблеми малярського цеху м. Страсбурга. 
В його основі лежить загальновживана у се* 
редньовічних західноєвропейських малярських
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цехах емблема у вигляді трьох щитів. На зна
кові львівських малярів-католиків ця основна 
емблема посідає невелике місце, виражаючи 
лише загальний корпоративно-професійний 
зв’язок із західноєвропейським малярством. 
Основну частину займає постать сидячої на 
троні мадонни, що підкреслює вузький, конфе
сійно-католицький характер львівського цеху. 
Залежність виникнення та існування цеху від 
особи єпископа Дмитра Соліковського підкрес
лена зображенням біля ніг мадонни єдиноро
га, що був гербовою емблемою роду Соліков- 
ських.

Таким чином, емблема львівського цеху ма
лярів-католиків добре відбивала його суть як 
вузької, залежної від католицької ієрархії гру
пи, що була мало подібна до західноєвропей
ських малярських цехів інтегральної частини 
ремісницького середовища середньовічних 
міст.

Вибори цехмістра у львівському цеху від
бувалися 18-го жовтня в день святого Луки. 
Можна припускати, що збережений до сьогод
ні фрагмент барельєфа із його зображенням 
над входом до будинку № 22 по Краківській 
вулиці вказує, що тут свого часу знаходилося 
цехове приміщення львівських малярів.

Крім львівського малярського цеху існував 
перемишльський об’єднаний цех золотарників 
та конвисарів і малярів. Згідно з його стату
том, затвердженого 1625 р., всі члени цеху по
винні бути римо-католиками. Для учнів було 
обов’язковим після «визволення» трирічне 
мандрування. Це не поширювалося лише на 
синів майстрів та одружених на їх дочках та 
вдовах.

Для «визволення» учнів-малярів треба було 
зробити три «штуки»:

1. Розп’яття з богородицею, Іоанном та Ма
рією Магдалиною.

2. Вершника на коні (ці роботи мали бути 
виконані без зразка — «куншту», зі своєї влас
ної уяви).

3. Портрет якої-небудь добре відомої май
строві особи.

Порівняння положення про «майстерштіки» 
львівського та перемишльського художніх це
хів з «майстерштіками» художніх цехів інших 
міст тодішньої польської держави13 вказує на 
те, що в цих українських містах значно віді
йшли від середньовічних традицій малярських 
цехів. їхні «майстерштіки» виразно спрямова

ні до світського живопису, незважаючи на ті 
суто конфесіальні завдання, які були постав
лені при створенні цих католицьких цехів.

На виконання «майстерштіків» давався 
«квартал». Коли робота була дуже поганою 
або виявлялося, що хтось інший робив її, а 
не учень, то цю роботу належало знищити, а 
учневі наказати мандрувати, щоб краще нав
чився свого ремесла. Коли недоліки чи помил
ки були незначні, то учень повинен був за
платити штраф стільки, скільки майстри ска
жуть, і справити учту згідно з своїм достат
ком.

У перемишльському цеху вибирали двох 
цехмістрів: одного — ювеліра, другого — маля
ра або конвисара — терміном на один рік. На 
цехових сходинах можна було говорити лише 
польською чи латинською мовою. Коли май
стер не знав цих мов, він повинен був мати з 
собою «товмача» — перекладача.

Вдова майстра могла продовжувати ремес
ло покійного чоловіка один рік і шість тиж
нів, але коли залишалися діти, то це право 
вона мала, поки діти не стануть дорослими.

Як і в інших містах, у Перемишлі в перед
місті працювали позацехові маляри-некатоли- 
ки — «партачі». Проти них гостро виступав 
цеховий статут. Цехмістри повинні були затри
мувати «партачів» з допомогою міського уря
ду, і коли вони не доходили згоди з цехом, то 
їх речі могли бути поділені між цехом та уря
дом, а самих малярів належало тримати у 
в’язниці доти, доки з цехом не примиряться

Етичну суть цехової та позацехової субор
динації, відносини між майстрами та їх учня
ми стисло сформулював письменник І. Гізель 
у розділі «О гр'ЬсЬх художничих»:

'  Аще иних єдиного с собой художества 
Людій преобиДОли и тщания доброе о них 
Мненіе испразднили, похуляюще их 
Д'ЬланІе, зависти к ним?

13. У краківському художньому цеху за статутом 1410 р. 
«майстерштік» складався з образів: а) МарІТ-дІвн а дв- 
тнною; б) розп'яття: в) Св. Юрія на коні. У цьому ж  
цеху за статутом 1638 р. до складу іспитових робіт вхо
дили зображення; а) МаріТ-діви в дорозі до Єгипту:
б) розп'яття; в) св. Юрія иа копі. За статутом 1717 р. 
образи: а) МарІЇ-дІви з дитиною; б) розп’яття;
в) св. Юрія на коні. У варшавському художньому цеху 
за статутом 1577 р. вимагалися такі «майстерштіки»: 
а) розп'яття з Марією та Іоанном; б) воскресіння Хри
стового зі стравею; в) богородиці Марії в сонці. Див.: 
Ьер$гу О. СесЬ таІагзИ V  Роїзсе.— и'іасіотозії п и т ії-  
таІусгпо-агсЬеоІОВІМпе. 1895. N і, з. 265—272.
14. Возіеі Р. КІІка ФІаДоіпозеІ о х іо іп і с іф іє  І твіагзі- 
ф іє V  Рггетувіи.— Зргадаоггіа.піа котізії <1о Ьасіапіа 
НІзіогІІ згІпН «г Роїзсе. 1896. І. в. а. 83—85.
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Аще учеников своих чим иньїм,
А не художеством томили 
Или не истинно их учили?
Аще при доланій художества своего 
Студная словеса глаголели, и 
Без-ьчестньїми кошунств других 
Соблазнили 1!.

В цих р я д к а х  йдеться  про вчинки, що супе
речать  сол ідарності членів цеху, сумлінному 
ставленн ю  до учнів, достойному поводж енню  
м айстра  в своїй майстерні.

У ш ляхетській  П ольщ і існувала  при в ілей о
вана , ноб іл ітован а  категор ія  худож ників , що 
м а л а  т а к  зван і серв ітор іальн і привілеї,  які д а 
вали  п раво  в ільного позацехового  виконання 
м ал яр сь к о ї  роботи, н ай м ан н я  м а л яр ів  та  че
л ядн иків ,  привозу  та  вивозу  товар ів  з -за  к о р 
дону, п раво  на підлеглість  ли ш е корол івсько 
му суду, а т а к о ж  зв ільнен ня  від  усіх повин- 
ностей та  податків . Т аки м и  привілеям и кори 
стували ся  у XVI ст. льв івські худож ники Вой- 
цех Стефановський , Ян Ш ван ковський , а в 
середині XVII ст. І. А лександрович . С ам е  такі 
худож ники ро згл ядал и ся  на противагу  рем іс
никам я к  носії т а л а н т у  та  обдарованост і.  В 
дипломі Я на Ш ван ковського  говорилося, що 
«нема нічого дивного в тому, коли ж ивопис у  
порівнянні з іншими (рем еслам и) є мистецт
вом вільним, яке  п о л ягає  не стільки в праці 
рук, ск ільки  в силі т а л а н ту  та  зд ібностей» І6.

Н езал еж н и м и  від  цехів були т а к о ж  ті м а л я 
рі, що п рац ю вали  на приватній  сл у ж б і  у м а г 
натів. Т ак , у М иколи  М ал ец ьк ого  служ и в  м а 
л я р  Гертнер, у  Я на О стророга  —  львівський 
м ал яр  Гануш  Ф о н е с І7. Р а д з іц ьк и й  М икола  
п р ац ю вав  у 1712 р. в с. Болехові при дворі 
М иколи Роговського , Чехович  Ш имон —  в з а м 
ку Р ж еву ськ и х  в с. П ідгірц і у 60-х роках
X V III  ст.

О крем і худож ни ки  іноді до би вал и ся  ш л я 
хетського стану. Н а п р и к л а д ,  за  часів  Я н а  Со- 
беського зд о б у в ає  ш ляхетство  син львівського  
м ал яр а -м іщ ан и н а  Георгій Е левтер  Ш имоно- 
вич-Семігіновський. Б ув  ш ляхтичем  Ю рій Р а-

15. Гізель І. Мир с богом человвку... К.. 1669. с. 422—423.
16. МаЛкошзкі Т. І^б ш зкІ сесЬ т а їа г г у  V XVI—XVII V.,

85.
17. Див.: МаЛкошікІ Т. Ьм’ошвкі сесії т а їа г г у  V XVI—
XVII 8. 19, 38. 39.
18. Див.: ОоЬготоІ$кі Т. Роїзкіе та їагз іп 'о  рогігеіоше.
Кгакбчг. 1948. 5. 164.
19. Станіславу. Антону та Мартину Строінським, Матвію 
Міллеру, Шимону Яремкевичу. Павлу Пйотровському, 
Стефану Уницькому, Петрові ВІтаницькому. Л ю д в і г у  
Дрсйфусу. Якову Колчинськону. Днв.: МаЛкошвкІ Т.
Ьшо»$к1 сесії т а їа г г у  V  XVI—XVII V.. з. 147.

Знак львівського  
католицького малярського цеху.

дивиловський, титулований надвірним  маля- 
ром короля А вгуста  18.

У X V III  ст. зн аєм о  вип адки  офіційної нобі
л ітац і ї  худож ників . Ц е  м ало  місце у 1764 р., 
коли за  постановою  каптурового  суду д о зво л е 
но було носити ш аб л і і ш паги (нош ення збро ї 
було привілеєм  ш ляхетства)  групі львівських 
худож ни ків  ,9.

П роте  т а к е  привілейоване, становищ е о к р е 
мих худож ни ків  було рідкісним явищ ем. В ці
лом у  як  польське магнатство , т а к  і у к р а їн 
ська  старш и н а  невисоко стави ли художників . 
В їх  очах  вони були звичайним и ремісниками. 
У переліку д в ірсько ї обслуги прн дворі Ю рія  
К алиновського  в с. Б ук ач івц і  н асам п еред  н а 
зван о  27 ш ляхтичів , потім надв ірну  капелу , а 
в ж е  після — хірурга , паш тетни ка  і худож ни ка . 
В ієр арх ії  д в ірсько ї обслуги у К а р о л я  Р ад з і-  
в іл л а  в с. Н есв іж  на  перш ому місці стояв мар- 
ш алок , потім секретар і ,  конюшні, ш атні, тоді
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лікарі, фельдшері, далі балетмейстери і лише 
після них м аляр20.

Не вище розцінювала художника і україн
ська духовна ієрархія. Так, у  складі осіб, що 
супроводжували чернігівського єпископа Л а 
заря Барановича під час його подорожі до 
Москви у 1669 р., був іконописець Григорій. 
Його місце серед цього великого почту, який 
їхав на 60 конях, а в Москві розмістився у 
8 будинках, визначалось списком, де названо 
спочатку скарбника, двох ігуменів, двох про
топопів, архідиякона, уставщика, чотирьох 
дияконів, трьох монахів. Д алі за цією групою 
духовенства йшла «челядь єпископа», а саме: 
конюшний, регент, вісім співаків, кухмістр, 
іконописець. Потім перераховані троє слуг, чо
тири келейники, чотири служки, троє гайдуків, 
два конюхи, вісім візників, три служки ігуме
на, чотири служки протопопа. Отже, художни- 
ка-іконописця тут означено на самому кінці 
середньої групи, безпосередньо перед різного 
роду нижчими слугами21.

Але в широкому народному середовищі, се
ред дрібного міського люду, ремісників до ху
дожників ставились інакше. Про це довіду
ємося з уже згаданого присвяченого худож
никам вірша Климентія Зіновіїва. Така ж 
повага до малярів проступає і в жартівли
вій пісні про цехмістера Купер’яна, де гово
риться:
Зібралася кумпанія 
Невеличка, але чісна;
Єдні сіли по одиий бік.
Другі сіли по другий бік,
Купер’ян найстарший посередині.
Зібралися ми та всі тутечка.
Не прості люди — все реміснички.
То писарі, то малярі,
То ковалі, то слюсарі.
То музики, то дзвонарі.
То шевчики, то крамаріи .

Тут малярі разом з писарями виступають 
на першому місці. З  цих представників інте
лігентних професій починає пісенька свій пе
релік майстрового, фахового люду.

М атеріальне становище художників було 
дуже різним. Бували випадки, коли вони мали 
достатки, навіть були заможними. Іван Ви- 
шенський докоряє уніатському луцькому єпи
скопові Кирилу Терлецькому: «Вспомяни и 
Филипа маляра многопбняжного. Камо тьіе 
румяньїе золотие, по его неволном отходЬ 
осталися и в чием ньін-Ь везеню седят»23, зви

нувачуючи його в захопленні грошей цього 
«многоп'Ьняжного» митця. Як свідчить по
смертний опис майна львівського художника 
Войцеха Стефановського, він мав багато доро
гоцінностей та домашніх речей 24.

Можна було б ще назвати приклади замож
ності окремих художників. Проте це стосуєть
ся лише тих, що знаходилися з певних причин 
у привілейованому становищі.

Незважаючи на відносну заможність деяких 
художників, їх заробітки не були високими. 
Найвище оплачувався іконопис. Так, Авгу- 
стин, син Блаж ея, одержав у 1655 р. за образи 
до головного вівтаря латинської кафедри 
180 золотих, а Станіслав Александрович за об
рази до вівтаря львівського костьолу Магда- 
лини — 200 золотих25. Д уж е поширеною була 
натуральна форма оплати малярської праці. 
Наприклад, на іконі Спаса 1666 р., виконаній 
мукачівським маляром Іллею Бродлаковичем- 
Вншенським, зазначено, що її придбав побра
тим художника Стегун за два «вепри». Один 
з них був відданий відразу, а другого, оціне
ного в 6 золотих, Стегун зобов’язався віддати 
в кінці року (на день св. Михайла) натурою 
або виплатити 6 золотих 2в.

Оплату в 1200 золотих за малювання іконо
стаса до львівської братської Успенської церк
ви, зазначену в контракті 1637 р. з малярем 
Миколою Петрахновичем, можна вважати до
сить високою *7.

Докладні відомості про оплату праці худож- 
ників-іконописців у Києві в XVIII ст. дають 
контрактові угоди. Так, в 1689 р. лубенський 
іконописець Іосиф Іванович уклав угоду з 
гетьманом на малювання та золочення велико
го іконостаса Спаської церкви Мгарського мо
настиря, за  який він мав одержати «готових 
грошей» 200 золотих й, крім того, значну кіль
кість продуктів у вигляді житньої, пшеничної 
та гречаної муки, пшона та круп, гороху, солі,
20. Див.: йоЬговоІзкІ Т. Роїзкіе таїагзіиго рогігеїсгаге.
з. 190.
21. Зйеорн В. Очеркя из истории Малороссии в XVII в. 
Сношения иалороссвйского духовенства с носковским 
правительством. М.. 1899. с. 379.
22. Колеееа Ф. Українська усна словесність. Львів, 1938. 
с 390—391.
23. Вьішенский И. Сочинения. М.: Л „ 1955. с. 54—55.
24. М а Л коаМ  Р. ілгофзісі сесЬ т а їа г г у  V  XVI—XVII V.,
8 36
25. Там же, с. 16, 37.
26. Див.: Саханев В. Новьій карпато-русскнй зпнграфнче- 
ский натераал,— Науковий збірник товариства «Про- 
сввта» в  Ужгороді. Річник IX, Ужгород. 1932, с. 76.
27. Див.: Юбилейное издание в па мять 300-летнего осно- 
вавня Львовского Ставропигивского братства. Львов.
1886, е. 8.
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в’яленої та просоленої риби, олію з льону та 
коноплі, 10 яловиць, 40 баранів, 15 пудів сала, 
солонини, масла та сиру, горілки 1000 кварт, 
два кадовби капусти, стільки ж  огірків, ци
булі та часнику.

Значна грошова сума та велика кількість 
провіанту пояснюється тим, що підряд Іосифа 
Івановича передбачав виконання не тільки 
малярської, а й дорогої золотницької роботи. 
Продукти ж  мали забезпечити харчування ці
лої бригади виконавців протягом тривалого 
часу.

У 1727 р. Якнму Глинському за  малювання 
невеликого іконостаса Івано-Богословського 
приділу великої лаврської церкви було запла
чено 90 карбованців 2В.

Києво-подільському іконописцю Івану Коса- 
чинському у 1759 р. за виконання живопису та 
позолоту іконостаса до церкви с. (Зшиткова 
мало бути заплачено 110 крб. грішми і, крім 
того, натурою «борошна житнього 8 четвертей, 
пшеничного 2 четверті, гречаного 3 четверті, 
пшона 2 четверті, 3 відра олії, 2 пуди сала, 
2-х свиней, 2-х баранів, 10 качок, 20 курей, 
100 ступок солі, 1000 рибин, шкір худоб’ячих 
дві, 2 копи яєць, 15 дванадцятиквартових шин
кових відер горілки, 50 дерев соснових на дро
ва та 500 штук дранки» и .

Біля 1760 р. київському маляреві-іконопис- 
цеві Лукіану Торабіновському за позолоту і 
малювання ікон до іконостаса Поповогірської 
церкви на Стародубщині мало бути заплачено 
150 крб. грішми і натурою «15 четвертей ж и
та, 6 вівса, 10 ячменю, 8 пшениці, пшона, круп 
гречаних і ячмінних, сім’я конопляного 4 чет
вертини, 2 четверті гороху, 5 пудів сала, 5 пу
дів солі, 8 станів горілки, 2 бочки пива, 2 яло
виці, 3 кабани, 5 баранів, 100 кварт олії, 3 від
ра масла, 5 відер сиру, 4 пуди меду, 3 пуди 
лою, 2 голови в’яленої риби, 20 возів сіна, дров 
рубаних — скільки буде треба» 30.

Натуральна або натурально-грошова форма 
оплати праці іконописців переважала до сере
дини XVIII ст. В 70-х та  80-х роках XVIII ст. 
малярські роботи вже оплачуються самими 
грішми. Так, в 1783 р. контракт з маляром 
К. Субратовим на малювання та золочення
28. Центральний державний Історичний архів у Києві 
(ЦД1А У РСР). ф . 128, оп. 1. спр. 6. арк. 18.
29. Там ж е, спр. 29, арк. 26.
30. Т ак  ж е, спр. 11. арк. 16.
31. Ц ДІА УРСР, ф . 128, оп. 1, спр. 618, арк. 12.
32. АгсЬІчгшп Лапа 2  а т о ї  з кісно. Ш агагаша, 1904, І. 1,
а. 25.

іконостаса сільської церкви передбачає тіль
ки оплату грішми в сумі 200 крб., а контракт 
1785 р. на виготовлення київським іконопис
цем С. Соколовським іконостаса в с. Чернеча 
Слобода біля Конотопа передбачає оплату в 
1000 крб. Значна різниця в оплаті згаданих 
іконостасів напевно зумовлена різницею в їх 
розмірах. Крім того, можна припустити, що в 
останньому випадку враховувалася вартість 
різьбарської («сницарської») роботи.

Досить високі оплати за іконостасні роботи 
залеж али від використання коштовних мате
ріалів (золота, «венецьких ф арб»), складності 
позолочувальних операцій, від кількості поміч
ників, а також тривалості праці, яка могла 
продовжуватися один-два і більше років.

У 1786 р. Києво-Печерська лавра виплачу
вала іконописцям за ікону «сванськую» (тоб
то за зображення богоматері з Антоніем та 
Феодосієм Печерськими) по 1 крб. 25 коп. за 
штуку. З а  ікону «Успіння» по 1 крб. 60 коп. за 
штуку. За  «преподобних на хмарах» по
80 коп. штука. Ікони ці повинні бути доброго 
письма, бо призначалися для подарунків різ
ним визначним особам та жертводавцям, які 
відвідували л авр у 31.

З а  портрети платили дешево. У XVI ст. ця 
плата вагалась між 20—30 флоринами, біля 
1600 р. між ЗО—40 золотими, у XVII ст. від 
5— 10 до ЗО золотих. До того ж  за . цю міні
мальну плату художникові доводилося торгу
ватися навіть з дуже багатими замовцями, 
які зовсім не були в таких випадках щедри
ми. Так, Ян Замойський — багатий магнат, ме
ценат, будівничий міста Замостя, засновник 
Замойської академії наказував своєму львів
ському підскарбію: «З малярем (Яном Шван- 
ковським) торгуйтесь за мій портрет. Пишете, 
що йому дано ЗО золотих, а тепер ж адає 40. 
Торгуйтесь, а на чим стане — заплатіть йо
му» 82.

Небагато одержували за  портрети і над
дніпрянські художники. Про це красномовно 
говорить скарга глухівського маляра Григорія 
до полковника П авла Полуботка на Олексія 
Туранського, що не заплатив грошей за порт
рет свого батька — генерального судді Олек
сія Михайловича Туранського, який помер у 
1716 р.: «Жалостную мою суплику вашей вел- 
можности подаю и святой справедливостн про
шу з пана АлексЬя Туранского в таком ин- 
терееЬ: что старого судію енерального, отца
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сго, контрефект малевалем, по умертвім; аже 
за оній контрефект тилко п. Алексій за отца 
своего заплатил коп трех, а пять коп остал- 
ся виновен; ибо н стужал я пану АлексЬю с 
прошеніем могократ, аби отдал; но он, не в£- 
даю, коея ради виньї, не отдает. Прошу вашу 
велможность оного пана Туранского пред вел- 
можность вашу сискать и допросить, а по до- 
просу свой указ панский учинить, за что дол- 
жен бога молить навсегда. Велможности ва- 
шей нижайшей раб Григорий маляр глухов- 
ский»33. Цей документ ніяк не свідчить про 
достатки Григорія, який, мабуть, за своїм ма
теріальним становищем не був винятком серед 
тодішніх малярів.

Про художників та їхнє життя на Наддніп
рянській Україні до кінця XVII ст. нам мало 
що відомо. Вони жили і працювали головним 
чином у Києві, та також в інших великих мі
стах гетьманщини. Д еякі відомості маємо про 
художні осередки XVIII ст. Чернігівщини, се
ред яких найбільш визначним був Стародуб. 
«Літопис Самовидця» сповіщає, що під час 
великої пожежі міста в 1677 р. згоріло 4 церк
ви «зо всею оздобою их, которая на всю Укра
йну славна бьіла в маліованію образов» 34.

У 1726 р. в Стародубській протопопі! було 
20 малярів, двоє з них мали 4 учні. З  цих 20 
живописців 10 були неписьменними, 13 жило в 
своїх, а 7 у  найманих хатах. 17 були міщан
ського, 1 духовного звання, 1 з козаків, 1 з 
слуг панських. У 1768 р. в Стародубі було 
всього 8 малярів, у чотирьох з них вчилося
7 учнів35. Наявність відносно немалої кілько
сті малярів у Стародубі стверджує опис цього 
міста 1781 р .36

В описі, складеному 1786 р., вказується, що 
в Ніжині було 11 малярів, у  Чернігові — 2, у 
Городні — 2 та в Ромнах — І 37. В решті міст 
Чернігівщини, згідно з цим описом, малярів 
не було.

Як бачимо, серед художників Чернігівщини 
рішуче переважають міщани — та соціальна 
верства, з якою вже в XVI ст. і була в основ
ному зв 'язана ця професія.

У XVIII ст. в Києві існував іконописний цех, 
підпорядкований киево-подільському магістра
ту. Немає докладних відомостей, коли і як він 
виник, але в другій половині XVIII ст. цей цех 
був багатолюдним, його діяльність — досить 
інтенсивною. Продукція київських іконописців, 
що жили переважно на Подолі, призначалася

головним чином на продаж численним проча
нам, котрі приходили до Києво-Печерської лав
ри та київських монастирів. О. фон Гун, який 
побував у Києві в 1806 р., зауважував, що 
ікон «нигде толико множество на продажу не 
вьіставляют как в Киеве»38.

«Ревизская сказка» київського іконописного 
цеху 1811 р. нараховує близько 150 майст
рів, які жили і працювали в другій половині 
XVIII ст.39, хоч дані цього документа не дають 
можливості відрізнити серед цих майстрів жи
вописців від різьб’ярів, так званих хресторізів, 
які також входили до складу цього цеху; про
те можна вважати, що число живописців в 
цеху було значним.

Певне уявлення про характер творчості ки- 
єво-подільських майстрів-живописців дає іко
на, що до 1941 р. зберігалась в Харківській 
картинній галереї. На її звороті була дата та 
ім’я майстра «києво-подільського жителя». За 
аналогією з стилем та характером цього пам’
ятника можна визначити низку інших творів у 
збірках музеїв, як продукцію києво-поділь- 
ських іконописців XVIII ст. Найбільш харак
терною з цієї групи є ікона «Всіх святих» *°. 
Виконана вона, як і більшість невеликих «хат
ніх» ікон цього осередку, в досить дрібному 
мініатюрному письмі. В малюнку та компози
ції зберігається ще багато барочних рис, коло
рит ж е цілком обумовлений принципами ака
демічного живопису.

Є відомості, що київські цехові малярі не 
обмежувалися лише іконописанням. Так, у 
1781 р. вони розмальовували тріумфальну ар
ку, споруджену з нагоди проїзду через Київ 
цесаревича П авла Петровича 4І.

Київський іконописний цех мав свою ембле
му, відому нам з цехової печатки 1830 р., на 
якій зображена голова вола — символ патро-

33. Лазаревский А. Старннньїе малороссийскне портрети,— 
Кневская старина, 1882, № 5, с. 337—344.
34. ̂ Хрестоматія давньої українсько? літератури. К.. 1949.

36. Див.: Соловій О. Д о Історії української живописі на 
початку XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, с. 106—116.
36. Максимович А. Опнсавие Старой Малороссии. Киев,
1888, т. І.
37. Див.: Шафонский А . Черяиговского наиестиичества 
топографическое описание. Киев. 1861, с. 293. 344, 477, 673.
38. Сишщкий Д . Малороссия по рассказам путешествен- 
ииков,— Кневская старина. 1892, М  2, с. 261.
39. Жолтовський П. Словник-довідиик художників, що 
працювала ва  Україні в ХУ—ХУШ  ст,— Матеріали з 
етнографії та  художнього промислу, с. 189—232.
40. Зберігається в  Державному музеї українського обра
зотворчого мистецтва в Кневі.
41. Посещение Києва в. кн. Павлом Петровичем и в. кн.
Марне# Федоровной.— Кневская старина. 1883. № 6. 
с. 643.
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на живописців євангеліста Луки, палітра з 
пензлем, мольберт, курант для розтирання фарб 
та ще інші знаряддя художньої майстерні42.

До XVIII ст. панівною технікою в іконопи- 
санні було темперне малювання. Рисунок на
носився на левкасний грунт шляхом подряпу
вання голкою. Про такий прийом праці маляра 
згадується в почаївеьких «науках парохі- 
альних» 1794 р.: «Маляр на просто покощен- 
ной и рисованням тилко позначений образ вед- 
луг своей штуки фарби розмаитии наводит, 
инший новьій образ и дЬло своє до доскональ- 
ности доводит» 43.

Традиціоналізм в іконографії, лише посе
редня залежність від натури, дуже повіль
ний темп наростання нового сприяли консер
ватизму в техніці малярства.

Фарби накладалися окремими кольоровими 
партіями, починаючи від світлих — до більш 
темних тонів одного й того ж  кольору. Кори
стування темперними фарбами не припускало 
поправок та доробок. Димитрій Ростовський в 
одному з своїх творів зазначає: «Юний отрок 
подобен єсть дскЬ уготованной ко іконному 
писапию, на ней же, еже изначала иконописец 
напишет, аще честное, аще безчестное, аще 
святоє, аще гр-Ьшное, аще ангела, аще б£са 
то и пребудет ви н у»44.

Д ля нанесення малюнка користувалися про
рисами — аркушами паперу з наколотим на 
ньому рисунком. Дві скрині таких «рисова
них», «діркованих» паперів залишилися в май
стерні львівського маляра Войцеха Стефанов- 
ського після його смерті в 1589 р.45

Фрагменти подібних прорисів є в зшитках 
кужбушків малярні Києво-Печерської лаври. 
У широкому вжитку були рисункові копії — 
«куншти» та «абриси». Саме про такий «аб
рис» з «новоманерного» церковного живопису 
згадується в щоденнику Якова М арковича46.

42. Корнилович М. Печатки 16 київських цехів XIX ст. 1 
характер символіки на них.— Збірник на честь М. Гру- 
шевського. К., 1928, с. 311.
43. Антонович. Короткий історичний нарис Почаївської 
Успенської лаври. Кременець, 1938, с. 52.
44. Сочинения святого Димитрня митрополита Росовского.
Кнев, 1881. т. 4. с. 270.
46. М аЛкоаікІ Т. ЬигоФзкІ сесЬ т а їа г г у  V  XVI—XVII V.,
з. 36.
46. Дневньїе записка малоросснйского генерального под- 
скарбия Якова Марковича. М.. 1879, ч. 2. с. 183.
47. Слово на сошествие святого духа, пронзнесенное в 
Киевском Кирилловском монастьіре в 1693 г,— Чтения в 
императорском общесгве исторнн и древности росссий- 
ских, 1884, кн. 2. с. 4. т ії_и
48. Ц Н Б АН УРСР. Кужбушок '
49. Радивиловський А . Венец Христов. К-. 1688, арк. 91.

Фрагмент барельєфа 
із зображенням св. Луки.

«Хто хочет нового научитея ремесла, смотрит 
на образец, на зрас и на кшталт: чого дЬлает 
маляр, мает куншт перед собою, а будовничой 
абрис» 47,— писав Димитрій Ростовський про 
такий загальновживаний тоді метод малярсь
кої роботи.

«Зраси», або прориси, нерідко супроводжу
валися поясненнями, де і які класти кольори. 
Такі тексти знаходимо в «кужбушках» лавр
ської малярні. Наприклад: «На богородицЬ 
вернЬкс ляковій, виворотки зеленьїе, споднии 
блякитніи: Ю пка такая я к у  Христа у младенца 
верхній жолтий, с в іт  блакитний. А прозреня 
обоє лакмусование, хмарьі шарие»; «Христу 
верхня червона цЬноброва, сподная блакит
на. Порфира жолта. А поперечно жолтим, б і 
лим и ляки и цЬнобровим злотоглав власній 
наражено у червоной виворотки зеленим»48.

Існував певний розподіл праці між маля
рами різної кваліфікації, між майстрами та 
учнями. Так, майстри малювали найбільш від
повідальні частини зображення, якими вваж а
лися голова та обличчя, решту, так зване до- 
личне письмо, виконували звичайно учні. Про 
таке розмежування обов’язків в портретному 
малярстві зазначав А. Радивиловський: «...ма
ляр в омаліованю якого виборного конферек- 
ту, яко той хотячи якій значний образ вим а
лювати, либо инним учням своим, чго не так 
зеликой науки и зацности потребует до малю
вання, нЬкоторьіе части образа подает зац- 
нЬйшую еднак часть образа, яко то главу и 
лице, на которих отмаліованю вся похвала и 
залецане маляра залежить, сам формует и до- 
конивает...»4в.
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П. М. Жолтовський

Такою організацією малярської праці мож
на пояснити розбіжності у майстерності, з 
якою написані окремі частини ікон та портре
тів, де поряд з вправно виконаними обличчями 
бачимо непропорційно і слабо зображені руки 
або інші деталі фігури.

М алярські матеріали здебільшого привози
ли із Заходу та Сходу. Так, у 1649 р. мирго
родський полковник Матвій Гладченко в листі 
до московського царя просить дозволу заку
пити в Москві «матерьш и краски до малярско- 
го ремесла належачой», необхідних для вико
нання іконописних робіт у  новозбудованій 
церкві в М иргородіБ0.

Найкращими вважалися «венецькі» фарби. 
Існували також «прості» фарби місцевого ви
готовлення. Про це свідчить угода 1737 р. на 
виконаний настінного розпису у Борисогліб- 
ській церкві в Києві, в якій обумовлено, що 
робота буде виконана «фарбами добрими, а не 
простими»51, та опис (1771 р.) майна міщани
на Андрія М азараки, де серед інших речей 
вказані «пушки деревяньїе с фарбами разни- 
ми и у бумагах простие и венецкие»**.

Зберігається перелік красок, які були в Л авр
ській малярні, де вказані «шафервас, глейт, 
блейвас, грішпан, бергрін, вохра, бербля, лак 
венеційський, грішпан венецький, цинобра, 
булмармент умбра, лак  простий, шпирглес, 
ражгель, сандал, індиго, бейгель, індиго ве- 
нецьке, англійська земля, лазор, дистильова
ний олій, покост» Б3.

У 1755 р. були відпущені з Києво-Печер
ської лаври для оздоблення іконостаса в Кие- 
во-Либедській церкві такі матеріали:

<30 книг сребра,
Клею 10 ведір,
Хвощу — 20 пучків,
Булмамету на пулиент под золото и сребро три чверти, 
Шпигинару терпентини да макстику на покост».

Взято з лаври фарб на іконостас:

Миніи 1 ф. 
Яиц 3  копи 
Олію 4 відра

1 Р-
ЗО коп

2  р.»м

«Ляки венецианской полфунт 
Гришпану венецкого полфунт 
Індиху венецкого полфунт 
Цинобра один фунт 
Ляки простой фунт 
Гришпану простого 3 фунти 
Ш и ж г и л  ф у н т  
Вохри 3 фунти 
Цинбри 3 фунти 
Блейвасу 10 фунтів 
Шафервасу 3 фунти 
Витриолій полфунта
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З р.
2  р.
1 р. 50 коп.
1 р. ІЗ коп.

40 коп.
2 р. 40 коп.

ЗО коп. 
15 коп. 
15 коп.

> Р-
60 коп. 
ЗО коп.

Доповнює ці відомості про вживані в укра
їнському малярстві матеріали «реєстр» фарб, 
закуплених у 1774 р. у калузького купця Д а 
нила Рибникова для поновлення великої церк
ви Києво-Печерської лаври:
«52 книги золота
10 фун. і 9 лот. індиху червоного
6,5 фун. блакитного індиху
44.75 фун. гришпану
4.75 фун. вітріолії 
іО фун. ражгелю 
7 фун. сіидаракн 
5 фун. мастики 
50 фун. умбри
4 пуди охри 
2  пуди охри 
2 пуда 25 фунти мині!
4 пуди 19 фун. блейвасу
2  фун. цинобри
3 фун. шеферпасу 
З фун. желчи»н .

Ці фарби вживалися в різноманітних поєд
наннях— з яєчною емульсією, олією, терпен
тином. У кужбушках записано один з таких 
рецептів: «Штоп повинен бити з медом для 
мякости, взявши терпентини венецкой с поко
стом»

На складність і тонкість малярної рецепту
ри вказують запитання, записані одним із уч
нів лаврської школи на сторінці кужбушка:
Що то терпентиновий олЬек?
А що то шпигинартовий ол£ек?
А що то ор'Ьинталес два калачики?
Що то олЬек тенскновий, там писано тенсинове?
Що то такое фарнабуг? 6Т.

Саме добрим знанням технології фарб пояс
нюються високі кольорові й декоративні яко
сті старого українського живопису, в якому 
виробилися власні засоби художнього вислов
лення та склався свій неповторний національ
ний стиль.

Оцінка якості художніх творів, оцінка квалі
фікації їх творців вкладалась в такі форму-

£0. Архив Ю го-Западеой Россиа, т. 8. е. 291.
61. Петров Е. Кневская Рождество-Предтеченская. Нля 
Борвсоглебская церковь.— Трудьі КяевскоЯ духовной 
акаденив, 1896, февраль. е. 273.
62. ЦН Б АН УРСР, Відділ рукописів № 20822.
53. ЦДІА УРСР. ф . 128, оп. І, спр. 21.
64. Ц ДІА УРСР. ф . 128, оп. 1. спр. 440.
66. Ц ДІА УРСР. ф . 128, оп. 1. спо. 440.
86. Ц Н Б АН УРСР. Кужбушок 
67. Там ж е. Кужбушок XIX—64. арк. 41.

XIX—121. 
XX—41 арк. 36.
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вання, як виконання «самьім добрим мастер- 
ством», «дуже доброю роботою». Так, в най
старішому з відомих нам контрактів з худож
никами, в угоді Львівського братства з маля
рем Миколою Петрахновичем застерігається, 
щоб «робота була виконана якнайздобніше, 
найкращими і тривалими фарбами, також зо
лотом, самим «файнгольдом», без всяких домі
шок і на доброму грунті виправлена та нама
льована на означений час»68.

Контракти XVIII ст. докладніше обумовлю
ють роботу. Наприклад, в угоді, складеній 
близько 1760 р. з київським іконописцем Лукі- 
яном Торабіновським, зазначено в деталях, 
що він зобов’язаний для церкви с. Попова Го
ра на Стародубщині «художеством иконопис- 
ним зд іл ать  и украсить иконостас: а именно 
нам істние нкони в с і  четьіре как в ін ц и  так 
и пол ризанние квітам и слупи и шати самим 
золотом, царскіе врата двойником, а стр ілу  и 
наклейки самим украсить золотом, шати на 
иконах на м істних добрими вінецкими ф ар
бами и с золотом тертого квітам и на сівер- 
них дверях нкони архангелов Михаила и Га- 
вриила з золотими вінцами и шати с квітами 
как и на нам істних иконах и такими красками 
и таким подобіем как и нині нмію тся наміст- 
ніе нкони н царскіе и сіверніе двери в церкви 
новобобовицкой, против которих икон их би 
робота бить должна, под намістними нконами 
на блятах пристойніе к ним икони с красок 
праздннка по надлежащему з вінцами, гд і 
подлежит з двойника архіерейя блят з слупами 
таким подобіем — как и намістніе нкони укра- 
шени будут: апостолов двойником поле р ізан - 
ное, а вінци золотом, пророков вінци двойни
ком, а поле красками по приличію; воплощеніе 
богородици поле р ізан ое двойником, а в ін ец  
золотой; распятие с предстоящими вінци двой
ником, но вс ім  же т ім  иконам должни бить 
краски различних цвітов добріє, а не саміе в 
пристойних красних м істах  простіє, а г д і  і 
єсть каль и сницарская ризба (кроме виш е оз- 
наченньїх знатних показних м іст) так двойни
ком и серебром по способности с которих, г д і  
подлежит и красками розписано бить дол- 
жно» 59.

Однак і ця детальна угода скерована, го
ловним чином, на забезпечення виконання за 
мовлення якісними матеріалами, особливо 
там, де вживалося золото. Про художню якість 
роботи тут, як і в багатьох інших подібних кон

трактах, нічого не говориться. Мабуть, ця сто
рона справи мало турбувала замовників. М ай
стерність того художника, до якого вони звер
тались, була для них очевидною і в ній вони 
були впевнені. А про якість матеріалів треба 
було дбати і тримати їх під контролем. Разом 
з тим в таких контрактах розкривається широ
ке розуміння синтетичної цілості іконопису як 
мистецького твору, в якому зливалися в єдиний 
образ живопис, сницарська різьба, різання по 
левкасу.

Зі свого боку художники зобов’язувалися, 
як читаємо в контракті «інтерцизі» лубен
ського маляра-іконописця Іосифа Івановича, 
«уєднаного і уговореного вольним договором», 
всю роботу «иле способу сили и уміентности 
его станет, в ремеслі своем старатися, аби як 
наиздобні и як найдосконалій тое д іл о  било 
виставлено».

С вій художній ідеал старі українські худож
ники більше відчували, ніж уявляли. Панас 
Семенів та Тимофій Семків — творці такого 
неперевершеного шедевра, як дерев’яна Воз- 
несенська церква в с. Березна на Чернігівщи
ні,— в своєму контракті пообіцяли «превосхо- 
дя ту роботу, как можно красивійш е д іл ати  
старатимуся»в0. У цей скромний вираз вони 
вклали високе моральне зобов’язання щиро 
віддати свої сили замовленій роботі.

Так ж е коротко, але дохідливо й зрозумі
ло для загалу окремі художники характеризу
вались як «добрий сводітельствованний ма
ляр», «искуснійшій человік  и до мастерства 
справнійший иконописец».

Часом давалась і етична характеристика. 
Так, в 1768 р. про Олексія Куницького, що за 
кінчив науку в київській лаврській малярні, бу
ло записано, що він жив «честно без жадного 
підозріння і нині відпускається з честю куди 
хоч».

У випадках непорозумінь та конфліктів вда
вались до художників-експертів. Наприклад, 
контракт 1760 р. з іконописцем Дорофеєм Ко- 
лосовським на малювання іконостаса в церкві 
с. Попова Гора передбачав, що «ежелиб з сто- 
ронних иконописцев знающих добре мастер- 
ство усмотрел бити в чем неискусно, он Доро- 
фей им іет исправить своим коштом». Подаємо

58. Юбилейное нздание в память 300-лстнего основания 
Львовского Ставропягийского братства, с. 8.
59. ЦДІА УРСР. ф . 128. оп. 1. спр. II, арк. 16.
60. Киевская старина. 1889, № 24. с. 231.

65



Я. М. Жолтовський

повний текст цієї типової на той час «інтер- 
цизи» між малярем та його замовцями:
«Присланній з святия Лаври и к о н о п и с є ц  Дорофей Ко- 
лосовскій по доброволному договору уконтрактовался в 
церкви Живоначалнія Троици в селЬ Поповой Горі, зде- 
лать иконостас в коем име'Ьт он, иконописєц, своим кош
том здолать нам'Ьстние четире икони и сЬвернІе двери 
точно такіс как и церкви новобобовицкой, а при т'Ьх'ь 
иконах слупи обложить серебром а калі золотом, цар- 
скіе двери и в них на иконах в%нци одним золотом на 
той двох иконах в’Ьнци двойнпком, кал* около слупов 
двойником, а слупи зеленьїм гриншпаном на праздниках 
в'Ьици двойником, кал* около них и капитель серебром, 
на архнерею вЬнци золотіє, а шати как написано на 
нам’Ьстньїх иконах, на апостолах, на пророках в*нцьі 
двойником, на слупах апостольних кал* капитель сереб
ром, а поле зеленое на воплощеніи в'Ьнцьі двойником, а 
на слупах калЬ капитель серебром поле как в апостолах 
около воплощенія слупах поле зеленим грншпаном на 
распятіи и с предстоящими в’Ьнци д в о й н и к о м , а на всіх 
иконах во всех иконостас д о л ж н о  бить писанн шати 
красками венецкими с тЬм договором ежелиб з сторон- 
них иконописцов знающих добре мастерство усмотрел 
бить в чем ненскусно, он Дорофей имЬет поисправить 
своим коштом и за тот иконостас сколько ему Дорофею 
по договору подлежит денег и провизии о том ко смот- 
ренію вашего високопреподобію при сем реестр сообшеп
1760 года октября. К сему доношепію попогорский 
ієрей Даміан Тарасіев руку приложил.
Реестр коликое число за зд£лку в попогорской церкви 
иконописним художеством иконостаса иконописцу Доро
фею Колосовскому по договору надлежит денег и про- 
пизии:

Денег рублей 170
и на два портиши сукна —
житной муки четвертей 15
пшеничной четвертей 5
гречаной четвертей 6
круп грсчаиих четвертей 5

ячменньїх круп четвертей 2
пшона четвертей З
олЬи вЬдер 15
соли пудов З
масла пудов 2
кабанов З
яловнца 1
баранов 5
гусей 1 0
уток 1 0
курей 50
лою пудов З
горилки станов 6
меду присного пудов 2
сира пудов 2
гороху четвертей 4
риби тарань сто 1 0 0
чабака по леовнй 50
игольн* тисячу 1 0 0 0
конопель чертвериков 4
полотна иляного ровного аршин 2 0
пенки н плосконней пудов 2
маку гарнец 1
воску фунтов 4
яиц коп З
шкур на карук З
обризков римарских четверичков 4 
капусти, бураков, дров,
с потребу подводу ежели иадобно будет за 
фарбами до Стародуба пароконную давать».

Відомий випадок, коли по смерті маляра 
Івана Січинського в 1777 р. замовці оскаржи
ли до суду його спадкоємців, з якими мали 
розрахуватися за виконані покійним настінні 
розписи. Суд ухвалив визначити чоловіка, 
який знався б на малярстві й міг би оцінити 
якість і вартість цих робіт.
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Художня освіта

Д о кінця XVII ст. навчання малярському ре
меслу здійснювалося на Україні шляхом уч
нівства в цехових, позацехових та монастир
ських майстернях.

Зародки фахової художньої школи з ’явля
ються лише в кінці XVII ст. Це була малярня 
Києво-Печерської лаври, в якій працювали 
монахи-малярі. При них вчилися учні-«моло- 
дики». З  одного боку, це було суто практич
ним, подібним до цехового, навчанням маляр
ству, а з другого — тут склалася певна систе
ма малярського навчання, що спиралася на 
різні посібники для малювання людського ті
ла та його частин, фігур, портретів, ландшаф
тів. Хоч монахи зі своїми «молодиками» та 
учнями працювали в окремих келіях, їх ті^но 
згуртовувала монастирська дисципліна. Увесь 
колектив вважався єдиною «малярнею» на чо
лі з своїм начальником. Згодом «келейне» на
вчання малярству було замінено спеціально 
організованою у 1763 р. об’єднаною лаврською 
малярнею, про що свідчить « Д іл о  о бьітии в 
л а в р і единой только м алярн і, а прочие ке- 
лейньїе малярские обученя уничтожить и воо- 
ной для монастьірской работьі всегда десять 
молодиков и двадцать учеников и о видачи на 
молодиков порции против послушников и дру
гих работников, а ученикам по пропорции со 
9кономчи полатьі и келарн і х ар ч і ежемісяч- 
но» *.

Немає достатніх підстав вважати організа
цію в 1763 р. об’єднаної лаврської малярні, 
як це робить М. Істомін2, критичним момен
том, різко розділяючим два періоди в розвит
ку малярської школи. До 1763 р. лаврські 
майстерні розглядалися як єдине ціле. Так, 
лаврський учень Федір Бальцеровський під
писав один із своїх малюнків «Федор Балце- 
ровский рисовал Киево-Печерская малярня 
1752 года»3. «Келейні» малярні до 1763 р. ма
ли єдиного малярського начальника, якими 
були Феоктист Павловський, Аліпій Галик 
та ін. У 1763 р. начальником реорганізова
ної «великої малярні» став Захарія Голубов- 
ський.

Немає також достатніх підстав приписувати 
особливу роль в цій реорганізації Веніаміну 
Фрідеріче, якого адміністрація Києво-Печер
ської лаври запросила з закордонного тоді

Малюнок
перспективної схеми.

Бердичева для виконання декоративного роз
пису в митрополичих покоях.

У лаврській малярні навчання проходило 
під керівництвом досвідчених монахів-малярів. 
Можна розрізнити дві категорії учнів. Першу 
складали «молодики», які належали до ниж
чої монастирської «братії» — до «послушни
ків». Д о другої відносились учні, що вступали 
до лаврських малярень на певний термін, ра
ніш якого вони не мали права залишати свого 
навчання. Ц я група прирівнювалася до катего
рії цехових учнів.

Учні перебували на лаврському утриманні. 
Вони одержували харчі, а також одяг. В «па
м’ятних» записах Аліпія Галика перерахову
ється:
Островерхому сорочки и убране 
Клину сорочку и убране 
КостЬ сорочку и убране 
Павлу сорочку 
Йвану сорочку4.

Між учнями «молодиками» та майстрами- 
монахами нерідко виникали різні конфлікти, 
про які довідуємося із записів в лаврських 
кужбушках. «Року 1746месяца апреля 26 дня... 
отошел Йван Лем из м алярн і бивал вельми 
сперечний и я его отослал, змагается и сва- 
рится бесзперестанно изи мною». І далі про 
нього ж: «...а учился три года и не способний 
до того д іл а , а его як научено и малеват уже 
бил начал и за частое его змагання отослал, 
я, Алипий из малярнії, що не слухає як що ему 
загадаєш усе сварится и отмагается...» Б.

Той же Аліпій Галик записав про втечу уч
нів до закінчення свого терміну: «Року 1759 
іюля 26... Мацко пошов от меня и хоч будто з 
паном до С віиска. а в самой р ічи  угЬк.., а 
виросткам сказал будто [у] мене благословил- 
ся, а солгал на свою душу, як пошол в не
д іл ю  той й не видал, он приходил и в неделю 
и понедельник свой вещи вьікрадал без моего 
відом а, а еще ему било год добуть у мене»в.

Є згадки і про групові втечі: «Року 1734 
в день недельний... перед рождеством Христо-

1. ЦДІА УРСР. ф. 128, оп. 1. спр. 254.
2. Иетояин М. К иетории живописи в Киево-Печерской 
лавре в XVIII в.— Чтения в историческом обществе Не- 
стора Летописца. К-. 1895, кн. 9, с. 64—75.
3. Ц Н Б АН УРСР. Кужбушок Х ІХ -68, арк. 42.
4. Истомин М. Обучение живописи в Киево-Печерской 
лавре.— Нскусство и художественная промьішлешіость,
1901, № 10. с. 299.
5. Ц Н Б АН УРСР. Кужбушок Х ІХ -65 (77—XX). арк. 29.ЗО.
6. Там же. Кужбушок XIX—121 (XX—41), арк. 42.
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гравірованих посібників, яких багато залиш а
лося в Києво-Печерській лаврі після смерті 
видатного гравера Антоиія Тарасевича, що 
близько 20 років прожив за  кордоном. Наво
димо збережений до нашого часу перелік по
сібників:

«Реєстр книг кунштових позосталих по небо- 
щику отцу Антонію Тарасевичу намістнику 
Печерскому, которме кииги по смерти его лего- 
ваньїе суть до... лаври Киево-Печерскія, а 
именно суть о ііи  посл'Ьдствующия:

1. Архитектура французская, листов 251.
2. Книга Атлас, нли описаний четьірех час- 

тей св іта , в которьіх листов 29.
3. Феатрон житія человіческого, листов 148.

Етюди голів.

Юнак з палицею. 
Анатомічних студія.

вьім два хлопци помандрувало Лукян и Суп- 
рун. Лукяну било доживати двадцать недел, а 
Супруну полчварта года. Лукян подмовил и 
Сопрона из малярии хлопец Дмитро совокупне 
помандировали одного дня» 1. 1758 р. втік з м а
лярні здібний Федір Пастрида Островерхий8.

Причиною таких конфліктів в малярських 
майстернях і втеч були незгоди з «навчателя- 
мн» і, напевно, нелегкі умови життя на мона
стирській «порції». Патріархально-авторитар
на атмосфера, що панувала у взаєминах учнів 
та керівників лаврської малярні, залишила 
свій слід у тих афоризмах, що зустрічаються 
в учнівських кужбушках: «В юности не хотя- 
ще труждатися, в старости же з л і  постражда- 
ет; «Више себе не ищи и крипше себе не ис- 
пьітай»; «Яже повеліваю ть сія розуміти, 
н ість бо ти потреба тайньїх» 9.

Склад учнів лаврської малярні був різно
манітним. Тут були вихідці з духівництва, мі
щанства, селянства як із близьких, так і з 
далеких місцевостей. Зустрічалися серед них 
вільні і кріпаки.

В основі малярського навчання лежало пе
рерисовування з різних західноєвропейських

7. Там же. Кужбушок XIX—101 (XX—58), арк. 101 -
Я. Там же. Кужбушок XIX—121 (8449).
9. ЦНБ АН УРСР. Кужбушок XIX—101 (8426).
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4. Книга кунштов разньгх малярских, лис
тов 122.

5. Книга различньїх зв ірей  четвероногих — 
изображения, листов 135.

6. Родословіє князей австрийских, листов 91.
7. Книга другая кунштов малярских, лис

тов 120.
8. Зерцало добродЬтелей и гріхов, лис

тов 172.
9. Библия в лицах, листов 150.
10. Абецадло малярское на листу (величи- 

ной в лист), листов 18.
11. Книга третя кунштов малярских на ли

сту, листов 93.
12. Книга одна з кунштами архитектурньї- 

ми, листов 18.
13. Книга другая с кунштами воинскимй и 

штукаторскими, листов 118.
14. Книга с кунштами Коломана и Соломеи, 

фигур 21.
15. Картин разньїх кунштов, листов 58.
К сему реєстру книг кунштових отца на- 

м істника прилагаются зде и сій книги соб- 
ственньїе монастьірскіе за деньги купленньїе 
недавно:

1. Старий и новий Зав-Ьт в б ілом  пергамен
ту на листу, листов 277.

2. Старий и новий З а в іт  в копердиментах 
на листу, листов 17.

А сій д в і  книги послідствующие суть от 
давних часов монастирские:

1. Новий З а в іт  в лицах на листу, листов 
170.

2. Старий и новий З а в іт  в лицах на листу, 
листов 370» 10.

Частина цих підручників і посібників лавр
ської малярської школи збереглися разом з 
кужбушками до наших днів. Серед них зна
ходимо: «Абецадло» — тобто альбом гравюр 
Ф. де-Віта з розділами: ангели-путто, птахи, 
краєвиди та ведути, звірі і полювання, коні та 
воїни п . Альбом гравюр з різних зразків ан
тичної скульптури ,2. Лицеву біблію з гравю
рами Миколи Фішера, що належ ала Антонію 
Тарасевичу. Напис на ній свідчить про те ве
лике значення, яке надавалося цьому посібни-
10. Истомин М. Обучение живописи в Киево-Печерской 
лавре,— Искусство и художественная проиншленность.
1901. № 10. с. 293.
11. ЦНБ АН УРСР. Кюкбушок XIX—116 (8444).
12. Там ж е. Кужбушок ХІХ—199 (XX—66).
13. ЦН Б АН УРСР. Кужбушок ХІХ—74 (8338).
14. Таи ж е. Кужбушок XIX—117 (8445).
15. Там ж е. Кужбушок ХІХ—107 (XX—68).
16. Там ж е. Кужбушок ХІХ—121 (XX—42).

ку лаврською школою: «Сія книга глаголемая 
абецадло малярское в фигурах собственная 
єсть отца Антонія Тарасевича намістника пе- 
черского легования по смерти его до церкви 
пресвятой богоматери обитєли печерския, ко- 
торую всяк кому в нуж ді своей мощно єсть 
брати се б і на время за благословеніем аще 
же кто дерзнет без в ідом а и благословенія... 
похитати... у себе утаити... то такой непремін- 
но подлежать будет... клятві»  13. Альбом уч
бових гравюр Іоганна Христофора Вейгеля 14. 
Збірник учбових гравюр з написом від руки: 
«Книга рисовальной науки»15. Альбом гравюр 
різних пам’яток античної та ренесансної архі
тектури І6. Альбом гравюр різних пам’яток ан-

Малюнки 
людських скелетів.
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Зображення сивіли.

тично! та ренесансної архітектури. З власних 
книжок А. Тарасевича І7. Альбом різних біблій
них гравюр, у 1744 р. подарований Л аврі ієро
монахом Феоктистом. Гравюри апостолів 
І. Вольфа 1в. Розфарбовані гравюри з зобра
женням солдат 19. Біблія Піскатора 20. Альбом 
гравюр з видами Рима та мотивами античної 
архітектури. Н алежав А. Тарасевичу. Альбом 
гравюр на теми старого завіту. М ає запис про 
те, що до 1690 р. належав пану Івану, маляру, 
який працював у Видубицькому монастирі на 
«верхній роботі», а потім став власністю Іва
на — маляра Пирятинського. В 1744 р. цей аль
бом був подарований Києво-Печерській лав
р і 21. Альбом учбових гравюр німецького ви
дання 1723 р. Напис на аркушах свідчить про 
те, що книга потрапила до «великої малярні» в 
1768 р. при начальнику Захарії Голубовсько- 
му 22. М айже в усіх цих посібниках втрачені ви
хідні аркуші, що утруднює визначення року і

Пророк Даниїл.

місця їх видання. Це переважно німецькі, а 
також французькі, голландські, англійські ви
даная XVII ст.

За  свідченням опису, в малярні було 315 
«кунштів старих» та 569 інших гравю р23. 
У цих посібниках великий набір різних вправ 
для зображення людської фігури в різних по
зах і ракурсах, окремих частин тіла (рук, ніг, 
очей, носа, уст), ландшафтні, анімалістичні, 
портретні, історичні, батальні гравюри та гра
вюри на біблійні теми.

Кужбушки зберегли до нас практичні впра
ви учнів лаврської малярні. Здебільшого це 
перерисовки з названих посібників — гравіро
ваних альбомів.
17. Там ж е. Кужбушок XIX—36 (8347).
18. Там же. Кужбушок XIX—/4 (XX—25).
19. Там же. Кужбушок XIX—99 (XX—70).
20. Там ж е. Кужбушок XX—3.
21. Там же. Кужбушок XIX—14 (ХХ-25).
22. ЦНБ АН УРСР. Кужбушок XIX—110.
23. ЦДІА УРСР. ф. 128. оп. І. спр. 254.
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Найдавніші датовані малюнки кужбушків 
стосуються 20-х років XVIII ст. Чимало дато
ваного матеріалу пов’язано з кінцем 40-х та 
початком 50-х років цього ж  століття.

Зміст вправ в «кужбушках» та їх послідов
ність дозволяють певною мірою уявити систе
му художнього навчання в лаврській малярні. 
Першою стадією вивчення малюнка було ко
піювання із гравірованих альбомів людських 
фігур в різних позах та ракурсах, а також їх 
окремих частин. Малювали і людські скеле
ти, робили анімалістичні шкіци, зображали 
різних тварин та птахів.

Після цих вправ учні переходили до малю
вання з гравюрних оригіналів, серій зобра
жень сивіл, пророків та  апостолів, алегоричних 
фігур з складними драпіровками одягу.

Очевидно, паралельно йшли вправи по ко
піюванню серій історичних портретів з гравюр, 
що відтворювали західноєвропейських волода
рів. Серед цих малюнків зустрічаються копії 
портрета Б. Хмельницького з гравюри Гондіу-

са, перемальовки деяких портретів з гравюр 
Л. Тарасевича. Окреме, хоч і значно менше 
місце посідають копії з голландських та ф ла
мандських побутових гравюр, воєнних сцен. 
Безперечне замилування красою природи ви
являють пейзажні вправи, виконані делікат
ними легкими рисками з тонкою грізайлевою 
підмальовкою.

Лаврські учні були хорошими орнаменталі- 
стами. Серед їх робіт є проекти декоративних 
картушів, декоративної різьби по дереву, юве
лірної чеканки.

До лаврської малярні приходило багато уч
нів із хуторів, сіл та слобід. Тому в кужбуш
ках виразно відчувається вплив народного ми
стецтва, що виступає як у вирішенні складних, 
глибоких за  змістом композицій, так і в тракту
ванні традиційних іконографічних образів, як 
у щедрій декоративності, так і в безпосередніх 
запозиченнях з народного мистецтва. Напри
клад, у кужбушках знаходимо три варіанти 
народної картини «Козака-бандуриста» або

Анімалістичні шкіци.
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Портрет
Богдана Хмельницького.

прекрасний малюнок птаха на квітці, що ніби 
зійшов на сторінку учнівського альбому з на
родної скрині чи хатнього розпису.

Малювання з гравюр не виключало малю
вання з натури. Про це свідчать зарисовки ха
рактерних народних типів, що лягли в основу 
багатьох іконних зображень, як це ми бачимо 
в ескізах для образа «Св. Миколая».

Композиції лаврських кужбушків є справж
ньою енциклопедією тогочасного українського 
живопису, тим, чим в Росії були іконописні 
«подлинники». Вони різноманітні не тільки 
за своїми сюжетами, а й за  художньою фор
мою — одні з них урочисті та  величаві, дру
г і— легкі, повні руху та грації. Писані вони 
пером з легким грізайливим акварельним під
мальовком.

За якістю виконання лаврські малюнки ду
же різні, більшість з них робила ще невпевне
на учнівська рука, але поряд з такими є май
стерні, завершені, добре скомпоновані. Зустрі
чаються тут і роботи видатних художників, 
очевидно, викладачів цієї малярні.

Незважаючи на різноманітність, залежну 
від часу виконання та індивідуальності їх ав

торів, малюнки кужбушків мають спільні, лег
кі для розпізнання стильові ознаки. У своїй 
цілості вони цікаві тим, що розкривають кар
тину художнього виховання протягом першої 
половини XVIII ст. і виступають своєрідним 
віддзеркаленням усієї української графіки та 
живопису цієї епохи.

Самостійна творчість вихованців лаврської 
малярні найбільше виявилася у сфері іконо
пису, розвиток якого був основним завданням 
цієї школи. У зошитах учнів є багато іконо
писних композицій, серед них окремі фігури
і складні багатофігурні сцени. Зустрічаємо 
тут і чимало досконалих творів, що, безпереч
но, належать не учням, а їх «цавчателям» — 
видатним художникам того часу. У кужбушках 
збереглися окремі ескізи до таких визначних 
пам’яток старого українського монументаль
ного живопису, як настінні розписи собору та 
Троїцької надбрамної церкви Києво-Печер
ської лаври. Вони свідчать про те, що ці роз
писи проектувалися, підготовлялися і викону
валися художніми силами лаврської малярні.

Одночасно з лаврською школою існували 
малярні при Софійському соборі, полтавсько
му та інших монастирях. Д уж е скупі відомості 
про ці малярні не дають можливості якось їх 
характеризувати. Відомо, що полтавська ма- 
лярня була організована десь в 50-х роках 
XVIII ст. ієромонахом Самуїлом, видатним 
художником, автором відомого портрета Дмит
ра Долгорукого. В 1762 р. Самуїл за викли
ком митрополита переїздить до Києва і очо
лює малярню Софійського собору («архієрей
ську»), в якій було 12 чоловік «работньїх лю
дей» 24.

Роль Київської академії в розвитку україн
ського мистецтва XVII—XVIII ст. визначалася 
насамперед її важливим місцем у формуванні 
тодішньої української культури. Незважаючи 
на обмежені теологічні рамки, що лежали в 
основі всієї системи академічної освіти, вона 
охоплювала широкі ділянки як філософської, 
так і естетичної думки.

До 80-х років XVIII ст. маємо дуже скупі ві
домості про художнє виховання студентів Ки
ївської академії. Давнє джерело свідчить, що

24. Д н в .: Вілецький П. Український портретний живопис 
Х У ІІ-Х У ІП  ст. К.. 1969. С. 177-178.
25. Описаиие Киево-Софийского собора и Киевской 
епархии. Киев, 1825. с. 218.
26. Акти н документи, относящиеся к истории Киевской 
академии. Киев. 1904, ч. 1. с. 36.
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в Київській академії «нскусство рисовальное 
исстари бьіло любимьім упражнением учени- 
ков. Они украшали каймами и виньетами все 
подаваемие учителю тетради своих задач, ав- 
диторские нотатки или еррати, а такж е ли
сти конклюзий для диспутов публичних, кой 
после начали уже печатать для умноження 
зкземпляров и с гЬх пор упало сие нскусство. 
Но преосвященний митрополит Самуил с 
1784 г. завел било класс для оного, однако ж  
не надолго* 25.

Як вндно з цього повідомлення, серед сту
дентів Київської академії процвітала не тіль
ки легка орнаментальна графіка, а й складне 
мистецтво алегоричних композицій для тези
сів та конклюзій.

Наскільки було поширене серед студентів 
вміння компонувати і виконувати подібні гра

фічні твори, що нерідко служили їх авторам 
джерелом заробітку, свідчать спеціальні за 
борони. Так, в «Ье£ез акасістісаі» 1732 р. чи
таємо: «Никто из студентов, без ведома и поз- 
воления префекта и профессора, не должен 
беспокоить великих и знатних особ просьбами 
или писать им панегирики, составлять рисун
ки и вообще делать что-либо особенное в 
атом роде»23.

Але, незважаючи на подібні заборони, сту
денти Київської академії та провінційних ко
легіумів постійно підносили «вельможному 
панству» різні «куншти». І. Тимковський зга
дує одного з таких бурсаків, „свого колишнього 
вихователя «пана філозофа Микиту» та розпо
відає, як він «к праздникам для своих позд- 
равлений готовил расписньїе листи с особим 
мастерством, имея запас разних узоров, раз-

Пейзалс.
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ной величини, наколотих и г л о й , он набивал 
сквозь них узори на подложенную бумагу тол- 
ченним мягкого дерева углем сквозь жидкое 
полотно и по черним оттого точкам рисовал 
рашпилем, а по нем отдельївал пером с от- 
тушевкой. В такие рами он вписивал подноси- 
мьіе своего сочинения орации» 27.

Як видно з слів І. Тимковського, мистецтво 
таких «кунштів» засвоювалося студентами су
то практичним шляхом.

Збереглося немало зразків графічних творів 
київського бурсацтва. Це титульні та аван- 
титульні малюнки і композиції, що прикраша
ли рукописні записи навчальних текстів акаде
мічних курсів поетики, філософії, богословії2в. 
Заслуговує на увагу один з найстаріших тво
рів цього роду — виразно скомпонована деко
ративна композиція з очевидним впливом на
родної орнаментики, титульний аркуш лекцій
них записів П авла Полуботка.

Козак-бандурист.

Найбільш визначними пам’ятками цих вправ 
вихованців академії були вж е згадані тези
с и — складні, алегоричного змісту малюнки та 
гравюри, якими оголошувалося про урочисті 
диспути, що складали невід’ємну частину ака
демічного навчання. Саме на таких вправах 
виростало високе обдарування відомих укра
їнських граверів І. Щирського, Г. Левицько- 
го — авторів вражаючих своєю майстерністю 
тезисних панегіричних гравюр.

Як свідчать малюнки вихованця Київської 
академії, відомого мандрівника Василя Ґриго- 
ровича-Барського, процес навчання малюван
ню в цьому закладі був близьким до навчан
ня в малярні Києво-Печерської лаври.

Збереглося з десяток учбових портретів 
В. Григоровича-Барського із зображенням за 
хідноєвропейських володарів з Габсбургського 
дому и , що цілком тотожні тим серіям історич
них портретів, які малювали учні лаврської

Декоративний картуш
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Композиція з  настінного розпису 
Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври.

малярні з гравюрних оригіналів. У дусі куж- 
бушків виконаний ним портрет {єрусалимсько
го патріарха Хрисанфа.

Систематичне, за визначеною програмою 
навчання малюванню розпочалося, як уже вка
зувалося, в 1784 р., коли був організований 
спеціальний клас. Цікаві рядки про організа
цію цього класу знаходимо у В. Аскоченсько- 
го: «Чтобьі более способствовать развитию 
изящного вкуса в воспитанниках академии, 
митрополит Самуил (Миславский) повелел 
официально открьіть класс рисовальньїй. Охот- 
ники до зтого явились тотчас же: ибо любовь 
к рисованию издавна бьіла господствующей 
между студентами... Самоучки-живописцьі лю
били разрисовьіаать так називаемьіе конклю-

27. Тимковский И. Моє определение на службу.— Москви- 
тянин, 1852, т. 5. с. 10.
28- Д ив-: Історія українського мистецтва. К., 1968, т. З 
с. 316.
29. Ерцгерцога Рудольфа III, Андрія, кардинала, енна 
ерцгерцога Фердінанда II, Альберта II, Леопольда IV, 
усі ці портрети виконані тушшю. Див.: Странствовання

СІ*У!НЯ Григоровнча-Барского по святьін местам востока 
с 1723 по 1747 гг. Спб., 1885-1887. ч. 1—4.

в ;„ ,^ иев „с его древнейшим учнлтцеи  Акаденней. Кнев, 1866, ч. 2. с. 347—348.

зии, любили отличаться составлением винье- 
ток и заглавньїх листов к книгам, подносимьім 
обьїкновенно во время диспутов почтеннейшим 
из посетителей. Самое назначение в препода- 
ватели рисовальиого искусства в настоящую 
пору воспитанника сей же Академии Якова 
Одинцова показьівает, что рисование, еще до 
облечения его в официальное звание науки, 
не бьіло между студентами каким-нибудь ма- 
леванием гоголева кузнеца Вакульї, а подчи- 
нялось известньїм правилам и надлежащим 
приемам» 30.

Одним з перших викладачів малювального 
класу був щойно згаданий Яків Одинцов, при
значений у 1789 р. В 1795 р. на цій посаді 
бачимо Івана Біловольського, а в 1797 р. Ти
мофія Максимовського. З  1800 по 1802 р. ма
лювання викладав Іван Галинський. Біографії 
цих чотирьох вчителів та їх дороги до педаго
гічної роботи були майже ідентичними. Це 
священицькі сини, які закінчили Київську ака
демію в числі кращих її випускників. З  атеста
ціями «превосходного понятия» «преизрядного 
успеха» вони вже у вищому, богословському
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класі поєднували свої абітурієнтські заняття 
з викладанням малювання та деяких інших 
дисциплін. До складу цих викладачів з їх ор- 
динарно-бурсацькими біографіями несподівано 
входить Карл Кампаніон, відставний капітан, 
колишній директор інженерної школи лейб-

31. Тимковский И. Моє определение на службу.— Моск- 
внтянин, 1852. т. Я. с. 29.
32. Там же.
33. ЦІ та Інші відомості про малювальні класи в Київ
ській академії, про кількість учнів в них. ї ї  викладачів 
та навчальний процес в цих класах почерпнуті з кн.:
Л скоченский В. Кнев с его древнєйшим училищем Акаде- 
мией. с. 392—393, 398—399. 479, 485. Див. також: Акти н 
документи, относящиеси к нсторин Киевской академни.
К - 1908. т. 5. с. XIX. Х Х ІІІ-ХХУ. 129—130. 173. 235-236.
247. 258, 274. 286, 510, 514. 518. 527; 1910. т. І. ЗІ. 43. 85.
87. 230. 269. 273. 369, 377. 37Я, 400, 533: 1911. т. 2. с. 188,
192. 195. 291, 297, 319, 320. 398, 402.

гвардії Преображенського полку. У Київській 
академії він працює з 1802 по 1805 р. Потім 
на цій посаді був студент богословія Проко- 
пій Левандовський, а після нього навчав ма
люванню останній з відомих нам викладачів 
Іван Петрусевич.

Обираючи та призначаючи вчителів малю
вального класу академічна адміністрація ці
кавилася їх фаховими якостями. Так, про Іва
на Петрусевича говориться, що він «довольно 
похвальньїе оказал опьітьі своего в сей науке 
искусства и успехи».

Малювальний клас, де навчання відбувало
ся двічі на тиждень, був популярним в Київ
ській академії. Про це свідчить статистика 
його відвідувань. У 1788 р. в ньому вчився
81 студент, у 1801 р.— 90 студентів, у 1802 р,— 
150 студентів, з них різночинців 100, у 
1806 р.— 80 студентів, з них різночинців 15, 
у 1808 р— 102 студенти, з них різночинців 42, 
у 1814 р.— 43 студенти.

Привертає увагу значна кількість у цьому 
класі різночинців, тобто студентів недуховно- 
го походження. Стисло, але змістовно згаду
вав про цей клас у своїх спогадах І. Тимков- 
ський, що вчився в Київській академії у 
1785— 1789 рр. Він писав, що «рисование било 
почти общим у всех, начиная правилами шко
ли  и, виходя до фигур и ландшафтов, штри- 
хов тушью и красками»31. І. Тимковський та
кож згадує, що посібниками були естампи та 
інші матеріали, які привозились щорічно до 
Києва італійцями. В їх крамниці «нам прият- 
но било... получать себе образци и материа- 
лн , а при виборе и других новостей нагля- 
деться» 32.

Короткі відомості про навчання в малюваль
ному класі подають академічні річні звіти, з 
яких видно, що в цих заняттях головна увага 
приділялась малюнку, зокрема креслярському. 
Викладання велось по тому чи іншому підруч
нику чи посібнику, по яким і роз’яснювались 
«краткие правила рисовального искусства». 
Вивчалися «пропорции всего корпуса челове- 
ческого». Практичні вправи складалися з ко
піювань олівцем та фарбами.

У кінці XVIII — на початку ХІХ ст. в Київ
ській 1 академії читалося близько ЗО різних 
предметів. В академічних списках цих учбо
вих дисциплін малювання стоїть на перед
останньому, 28, м ісц і33. Проте за числом від
відувачів, згідно з відомостями за 1801—
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1802 рр., малювальний клас посідає приблиз
но 12 місце. Кількістю слухачів у ці роки його 
переважали лише такі загальноосвітні класи, 
як нижній, середній та вищий граматичні, ри
торичні, нижній грецький, нижній німецький, 
нижній та середній арифметичний, перший, 
другий та третій географічний, історичний та 
нотний («ірмолойний») клас.

Такі відомості повністю підтверджують свід
чення І. Тимковського та В. Аскоченського про 
популярність серед академічного студентства 
мистецької вмілості, про давні й глибокі ху
дожні традиції в усьому житті Київської ака
демії, що була для своїх сучасників «преслав
ними Афинами», про ту високу культуру, яка 
завжди була пов’язана з її стінами.

У другій половині XVIII ст. художнє вихо
вання посіло певне місце в колегіумі, який у 
1726 р. був переведений з м. Білгорода до 
Харкова. Колегіум призначався не тільки д ія  
виховання кадрів духівництва, а й для освіти 
дворянської, а також певною мірою і молоді 
інших соціальних станів. Програма колегіуму 
була розрахована саме на такий склад своїх 
вихованців. Поряд з церковними та богослов
ськими предметами чимало часу відводилося 
світським наукам. Викладали тут математику, 
історію, географію, французьку, італійську мо
ви, архітектуру, малю вання34.

У 1765 р. при колегіумі були організовані 
«прибавочні» класи, які мали свого окремого 
директора і підпорядковувалися вже не архіє
реєві, а губернаторові, тобто служили світ
ським учбовим закладом. В систему цих «ново- 
прибавочних» класів входили спеціальні кла
си малювання, живопису та архітектури — сво
го роду художня школа, хоч вона існувала 
лише як частина учбового закладу, який ста
вив перед собою загальноосвітні цілі.

На чолі цих .-художніх класів став Іван Се
менович С аблуков35. Народився він близько 
1735 р. У 1747 р. разом із Кирилом Голова- 
чевським та Антоном Лосенком був взятий до 
петербурзької Придворної капели. Коли в 
19-річному віці Саблуков втратив голос, його 
у 1753 р. було віддано до відомого російського

34. Див.: Вагалей Д. Очеркн русской истории. Монагра- 
фня и статьн по истории Слободской Украйни. Харьков,
1913. т. 2, с. 14.
35. Див.: Веретенников В. К биографин И. С. Саблуно
ва,— Старие годи, 1911, декабрь, с. 65—68; Вепетенни- 
кои В. Художественная школа в Харькове.— Сборннк 
Харьковского историко-филологияеского общества, 1913. 
т. 19. с. 224—234.

художника Івана Аргунова, в якого він вчився 
понад п’ять років. У 1759 р. Саблуков вступив 
до Академії мистецтв. А в 1765 р. став акаде
міком «академического собрания», тобто чле
ном професорської ради, яка керувала Акаде
мією. Захворівши на сухоти, Саблуков у 1767 р. 
переїхав до Харкова. Тут він був прийнятий до

Ангел.
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«новоприбавочиих» класів для «научения в 
означенннх классах рисования с рисунков и 
зстампов», а здібних учнів — малюванню з 
гіпсів і натури.

У 1767 р. перший клас був укомплектований 
35 учнями (28 дворян та 7 різночинців). При
дбали потрібні матеріали, зокрема з Москви 
одержали 100 різних малюнків, гіпсові фігу
ри, олівці, папір. У 1770 р. Саблуков приво
зить з Петербурга гіпсові моделі різних частин 
людського тіла і декілька статуй, серед них 
Венерн, Бахуса, Зеф іра і Флори, Мілони, Сі- 
вілли, Дружби, Любові.

Близько 1770 р. відкрився клас живопису, 
до якого прийняли шість найбільш підготовле
них учнів малювального класу. Вони стали 
вчитися працювати олійними фарбами, для чо
го були закуплені необхідні матеріали (пенз
лі, палітри). Написані ними картини продава
лися для покриття цих витрат36.

У 1773 р. Саблуков перестає викладати, ма
буть, у зв’язку з поганим станом здоров’я. Піс
ля нього вчителем у малювальному класі був 
його учень Василь Неминущий, який викладав 
цей предмет до 1776 р. У 1775 р. стає виклада
чем у художніх класах другий учень Саблуко- 
ва Семен Маяцький. Пізніше у складі викла
дачів виступає ще один його вихованець — 
Лаврентій Калиновський 37.

У 1783 р. був відкритий архітектурний клас 
на чолі з архітектурним помічником Калинов-

ським, а потім з таким же помічником Яро
славським.

На початку 80-х років помітний певний за 
непад малювального класу. Так, у 1781 р. усіх 
учнів в колегіумі було 529, з них навчалося 
малюванню 2. Проте в 90-х роках їх кількість 
значно збільшується. Так, у 1787 р. було 
561 учень, навчалося 6, у 1790 р.— 561, на
вчалося 23, у 1791 р.— 459, навчалося 22, у 
1793 р. було 459, навчалося 4 0 38.

Художні класи припинили своє існування в 
1798 р., коли усі «нозопрнбавочні» класи були 
ліквідовані шляхом з’єднання з головним на
родним училищем, де залишилося лише еле
ментарне малювання. Що стосується самого 
навчання, то відомо, що в «новоприбавочиих» 
класах Харківського колегіуму малювання ви
кладалося один раз, а живопис два рази на 
тиждень 39. Є також дані, що в малювальному 
класі Харківського колегіуму у 1802 р. «уче- 
ники занимаются рисованием цветов, ланд
шафтов тушью, пером и карандашом» 40.

Навчальними посібниками у цих к л асах 41 
були «Основательное и ясное наставление в 
миниатюрной живописи, посредством которо- 
го можно сему искусству весьма легко и без 
учителя обучиться, с приобщением многих ред- 
ких и особливих способов, как разньїе краски, 
золото, серебро и китайский лак делать и зо
лотить», 50 французьких розфарбованих ма

зе. Див.: Багалей Д . И„ М иллер Д. П. История г. Харь- 
кова за 250 лет его существования. Харьков. 1905, с. 416.
37. Маяцький та Калиновський вступили до малювально
го класу Саблукова в 1767 р. У 1773 р. обидва за його 
рекомендацією були віддані на рік в науку до 
Д . Г. Левицького. Вони опинились там у великій нужді, 
не мали одягу, матеріалів для малювання. Левнцький 
використовував їх  для домашніх послуг, для підмітання, 
прислуговування за столом, проводів дитини до школи, 
їзди з каретою, «и другия подльїя исправляли затви»
Крім того, за словами Маяцького, він мало вчив їх  ж и
вопису. Левнцький же говорить, що вчив їх  лише порт
ретному живопису, а Історичному не вчив, бо сам у цьо
му жанрі «бьіл неискусен». Сам Левнцький у листі до 
харківського губернатора Щербиніна. проте, відзивається 
про Калиновського позитивно, Маяцького вваж ає також 
встигаючим у живопису, але таким, що має «звсрскнй 
крав», «глупьій каприз». Калиновський після навчання 
у Левицького завершив своє художнє виховання в Італії 
1 в 1783 р. повернувся до Харкова цілком освіченим 
художником. Див. : Веретенникое В. К бяографни 
И. С. Саблукова; Веретенникое В. Художественная шка
ла в Харькове.
38. Див.: Багалей Д . И., М иллер Д. П. История г. Харь- 
кова за 230 лет его существования, с. 339.
39. Чтеняя в императорском обществе нстории я древно
стей российских при Московском уинверентете, 1885. кн. 4, 
с. 58—59.
40. Лебедев А. Л. Харьковский коллегиум как просвети- 
тельний центр Слободской Украиньї до учреждения в нем 
университета,— Чтения в импеоатооском обществе исто- 
рни и доевностей российских пои Московском универси- 
тете. 1885. кн. 4. с. 89.
41. Багалей Д . И.. М иллер Д. П. История г. Харькова 
за 250 лет его сушествования. с. 415.
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люнків, 25 великих малюнків рук та ніг, 25 ма
люнків цілих фігур, що свідчить про світський, 
а не іконописний напрям цієї художньої шко
ли.

Про зміст навчання в Харківському колегіу
мі та про місце, яке посідали в ньому худож
ні дисципліни, говориться в оді, піднесеній ім
ператору Павлу І в 1798 р. від імені учнів 
колегіуму:
Здесь изьясняются все тайни божества,
Познание причин, науки естества;
Меж риторством простим и риторством церковним.
ЗдЬсь учат составлять р*чь родом стихотворним;
ЗдЬсь учат разумЬть, что мусикія тон,
ЗдЬсь учат и тому, чему учил Ньютон;
ЗдЬсь учат, что добро и что от зла ііавЬта,
Внушают здЬсь и то, что бьіло в преждни літа,
ЗдЬсь учат н тому, в чем славен Апеллес;
И изьясняются язики здЬсь: славянский,
Латиискнй, французскнй и германский4Ї.

Наведені короткі відомості про художнє 
навчання в Харківському колегіумі дають, про
те, підставу ствердити, що педагогічні засади 
цих класів спиралися на практику Петербур
зької академії мистецтв в обсязі перших її 
курсів, де вправлялися в малюванні з естампів 
та гіпсів. Не може бути сумніву в тому, що 
стильовим напрямом цих художніх класів був 
академічний класицизм. На жаль, поки що 
невідомо жодної роботи, яку можна було б 
пов’язати з пензлем викладачів або учнів цієї 
школи 43.

Малювальні класи Харківського колегіуму 
давали лише початкову мистецьку освіту. Про
те, як свідчить приклад Калиновського та 
Маяцького, їх учні мали достатню підготовку 
для дальшої художньої науки.

Після реформ початку XIX ст., які значно 
скоротили викладання цивільних дисциплін в 
духовних ш колїх, було ліквідовано мистецьке 
навчання і в Харківському колегіумі, пере
твореному на духовну семінарію.

У 1815 р. правління Харківського колегіуму 
виключило з учбової програми малювання,
42. Лебедев А. Л. ХарьковскнЛ коллсгиум как просвети- 
тельньїй центр Слободской Украиньї до учрежденнн в ней 
унивсрснтета.— Чтення в импсраторском обществе нсїо- 
]ЖН и древностей российских прн Московском уннвсрснтс* 
тс. 1885, кн. 4, с. 89.
43. Можливо, до цих робіт належала серія погрудних 
зображень античних філософів суто академічного харак
теру. які до 1941 р. зберігалися у Харківській картинній 
галереї.
44. Лебедев А. Р. Харьковский коллегиум как просветн- 
тельньїЛ центр Слободской Украйни.— Чтення в нмпера- 
торском обществе нсторни н древностей оосснйских при 
Московском уннвсрситете. 1885. кн. 4, с. ЗО.

Мучениця Варвара.

мотивуючи це тим, що такий клас був корис
ний для дворян, які вчилися в колегіумі, але 
зайвий при вихованні кадрів духівництва. То
дішній харківський архієпископ Аполос рішуче 
вказав, що «чертеж фигур не делает пропо- 
ведников искусньїми в проповеди, что из свя- 
щенно-церковньїх служителей, обучавшихся 
рисованию, никто по приходам не исправляет 
своих должностей по сему искусству... и что 
дворянам дозволено и нужно бьіло обучаться 
в колегиуме пока еще не било гимназий и 
университетов, а теперь дворянские дети не- 
пременно обязаньї учиться в тех гимназиях и 
университетах» 44.
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Київські бурсаки та вихованці провінційних 
колегіумів і після закінчення своєї « а іт а  т а -  
Ісг» не забували тих мистецьких занять, до яких 
вони призвичаїлись під час навчання. Своїми 
малюнками вони прикрасили немало різних 
рукописів XVII—XVIII ст. Особливо пошире
ним був звичай виготовлення та підношення 
високим особам художньо оформлених пане
гіриків. Так, у своєму щоденнику генеральний 
хорунжий Микола Ханенко згадує військового 
канцеляриста Свирського, «которьій приписо- 
вал государиня прошлого году в день тезоиме- 
нитства картину с рифмами и поздравле-
ІІИЄ№» 45.

Навіть дяки «гіиворізп» були досвідченими 
у виготовленні таких вправ. Наприклад, один 
з них у вертепній інтермедії М. Довгалевсько- 
го говорить:
Не только мьі умЬсм клпром управляти,
По можем еше кунш ти разньїе писати46.

Зростання культури серед певної частини 
українського шляхетства XVIII ст. зумовило 
інтерес до мистецтва в цих колах. У 1745 р. 
генеральний хорунжий Микола Ханенко, що 
жив у цей час разом з родиною в Петербурзі, 
записує в своєму щоденнику: «Уговорен для 
учення детей рисовальньїй мастер Монсей Бс- 
ришан при ннженерном корпусе на мссяц по 
6 рублей»47. Трохи пізніше тон же Ханепкп, 
перед відправленням свого енна Василя в на
уку за кордон, накреслив дуже широку про

граму його навчання. Сюди ввійшли латин
ська, французька і німецька мови, церковна 
та цивільна історія, поетика, риторика, логіка, 
ф ізика1 та математика, астрономія, геометрія, 
геодезія, архітектура військова і цивільна, гео
графія; етика, економіка, юриспруденція, ме
ханіка. Д алі батько бажає, щоб «в том числе 
хотя би какого и художества честного, напри- 
мер пектурьі, т. е. живопиства, музьїки, либо 
какого другого мастерства... даби  за возвра- 
щеннем твоим в отечество наше показан еси 
в самой вещи яко ие всуе в чужих краях било 
твоє обращение и в науках не напрасно поте- 
ряно время» 48.

Дехто з дворянства і справді опанував ма
лярське мистецтво. В одній й  церков Седніва 
на Чернігівщині ікони Хрнста і Різдва Бого
родиці були намальовані Андрієм Івановичем 
Лнзогубом49. Вже згадувана Беата Чацька, 
що проживала в своєму волинському маєтку 
на межі XVIII та ХІХ ст., вчилася малярству 
в Римі. її  пензлеві належить близько 60 порт
ретів, а також картини на міфологічні тем и 50.

>15. Д іісвіііік генерального хорунжего Нмколая Ханенко. 
Киев, 1887, с. 327.
46. Житецкий П. Ммслн о народних малорусскнх думах. 
Кнев. 1Я93, с. 49.
•17. Днепннк генерального хорунжего Миколах Ханенко.
о. 257.
48. Чернигонскне губернскіїе недомостн. 1852. № 34.
49. Исторнко-статнстическос описапи? ЧерииговскоЛ ?ияр- 
\ии. Чсрнигов, 1874. кн. 5. і\  І ІЗ.
50. Днв : Казіа&іескі /;. $Іоиг»ік іпаїагггїчг Роїзкісії, №аг- 
*г»\\'а. І8ГЛ. І. І, 5. «19; 1857, І. З, а. І»>в—172.
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Галереї та збірки живопису

При пануванні в живопису іконописного 
жанру основні його цінності нагромаджували
ся по церквах та костьолах. Твори світського 
живопису знаходились переважно у панських 
палацах, в старшинських садибах, великі збір
ки живописних робіт — у численних замках 
на західних землях України. Мало що з цих 
збірок збереглося до нашого часу. Проте опи
си та інвентарі дають можливість скласти про 
них певне уявлення. Найстарший з відомих 
нам інвентарів, складених у 1690 р.1, зберіг 
перелік картин, які знаходились в «лазні» 
замку міста Жовкви, тодішньої резиденції ко
роля Яна Собеського. У трьох залах «лазні» 
було розміщено близько 130 картин. Майже 
20 з них означені в інвентарі як голландсько
го, французького, польського походження. Всі 
інші 113 картин, на нашу думку, можна від
нести до місцевої роботи. За своїми жанрами 
ці твори розподіляються так: анімалістичні — 
переважно зображення птахів — 45 картин; по
бутові — верхівці, пияки, купці, рибалки, ри
бачки, жінки, дівчата, пілігрими, жнива — 
20 картин; марини — кораблі на морі, мор
ська буря — 13 картин, міфологічні— Діана, 
Венера, Вулкан, сатири, німфи, грації — 
13 картин; натюрморти — квіти, фрукти, ово
чі, пляшки, люльки з тютюном, посуд —
8 картин; біблійні — Потоп, Сусанна і старці, 
Л от з дочками, Іван Хреститель, вознесіння 
богородиці — 6 картин; алегоричні — алегорія 
живопису та пори року — 6 картин; пейзажі —
2 картини.

Характерно, що ведучі жанри — міфологіч
ний, біблійний та алегоричний представлені 
тут лише п’ятою частиною всієї кількості тво
рів. Переважають картини нових на той час 
видів реалістичного живопису, що розвивався 
у Голландії у  формах побутового, анімалісти
чного, пейзажних жанрів, марин та натюр
мортів.

Близько половини цих картин анімалістичні. 
Не буде випадковістю, коли пригадаємо, що 
на початку цього ж  XVII ст. статутом львів
ського малярського цеху вимагалося від всту
паючих до нього уміння зображати різні лови 
та полювання.

При Яні Собеському в численних покоях 
Жовківського замку знаходилася велика збір
ка картин та портретів. Інвентарний опис,

Зал Підгорецького замку.

складений у 1727 р., нараховує понад 300 кар
тин. Здебільшого це портрети європейських 
володарів, англійських, шведських та фран
цузьких королів, московського царя, німець
ких електорів, римських пап, польських коро
лів — Стефана Баторія, Владислава IV, Сигіз- 
мунда II, а також відомих галицьких та волин
ських феодальних володарів (Жолкевського, 
Даниловича, Костянтина Острозького, Замой- 
ського, Хоткевича, Тарновського, Опалінсько- 
го). У колекції знаходились також портрети 
Яна Собеського та членів його родини.

Великою була група картин на біблійні сю
жети. Серед них найчастіше зустрічаються 
зображення мадонни, М арії Магдалини, Ада- 
ма та Єви, «Святої родини», Сусанни, «Ве
жі Вавілонської», Самсона, Юдіфі, «Ессе 
Н ото», Івана Хрестителя, «Положення до 
гробу», царя Давида, апостола Петра, «Рі
здва Христового», трьох волхвів «Благові
щення», св. Цецилії, св. Франціска, св. Ієро- 
німа та ряд інших сюжетів, характерних для 
ренесансного та барочного живопису Західної 
Європи.

З картин міфологічного жанру треба відмі
тити зображення Фортуни, Діани, Бахуса, 
Вулкана, Купідона, Андромеди, Європи, але
горії чотирьох пір року, історія Ахіллеса, 
зображення чотирьох частин світу. Були тут і 
картини з античної історії, а саме: зображен
ня Олександра і Д арія, Апелеса, Овідія.

Характерно, що великою була збірка 
(69 картин) на побутові сюжети, причому 
більшість голландського та нідерландського 
походження. Серед них зображення танцю
ючих селян, відвідин лікарем хворої, цируль
ника, що лікує рану, хліва із худобою, жінки 
з музичними інструментами, чоловіка, що грає 
на дуді, ловлі риби, банкета, полювання, дів
чини з фруктами, пастухів і пастушок, го
родниці, шевської майстерні, жінки, що читає, 
дітей, учнів, вершників, старих бабусь, циган
ського табору. Були також картини із зобра
женням кугіальщиць, венеціанського карнава
лу, венеціанських монашок. Кілька десятків 
налічувалося пейзажних полотен, ландшафтів. 
Один з них означений як «ландшафт з гол
ландцями». На деяких картинах зображені 
бурі на морі, кораблі, що пливуть або роз
биваються.

І. СєЬаготсН М. 5гк1се г  НізІогМ згіикі XVII ФІеки.
ТогиЛ. 1966. 5. 221—230.
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Близько десяти полотен було баталістичио- 
го змісту під назвами «Німецька баталія», 
«Турецька баталія». Добре представлений на
тюрморт і анімалістичний жанр. Серед на
тюрмортів найбільше квітів, фруктів та ово
чів. Д алі йдуть різні птахи, як свійські — 
кури, півні, качки, так і дикі — ворони, лебе
ді, цаплі, сови; зустрічалося також зображен
ня риб.

Окреме місце посідають уап ііаз’и — своєрід
ні алегоричні натюрморти, що мали певне по
ширення на Україні. Один з них визначено як 
роботу місцевого маляра. Сюди ж належать 
алегоричні натюрморти із зображенням чере
па з совою та дятлом на ньому, черепа з 
книжкою та шпагою 2.

Про якісну цінність цих полотен може до 
певної міри свідчити та обставина, що вивче
ний в Римі галицький шляхтич Юрій Семігі- 
новський, «який звик про всяку картину гово
рити, що цей твір нічого не вартий, такі кри
тичні зауваження висловив тут тільки до від
повідно невеликої частини цієї збірки» 3.

Значна збірка живопису існувала в Бере
жанському замку, що належав Синявським. 
Вона була розміщена у 14 залах, покоях, біб
ліотеці. Про її склад довідуємось з інвентар
ного опису 1762 р.4

Н а плафонах двох великих залів були вмі
щені батальні композиції, що відтворювали 
битви під Віднем та Ж уравним. Плафонні 
зображення битви під Хотином складалися, 
подібно до плафону в лицарському залі в Під- 
гірцях, з медальйону в центрі та дев’яти сю
жетів довкола.

У суперпортах (картинах, що вміщувались 
над дверима та камінами) були такі анімалі
стичні сюжети, як півень із горобцем, боцюн 
і дрофа, собаки та дикий кабан, різні птахи.

Портретів у замкових приміщеннях висіло 
найбільше. У великому залі знаходилось 48 ве
ликих королівських портретів, у передпокої 
цього залу — 4 портрети турецьких послів. 
По інших приміщеннях були розвішані пор
трети київського воєводи Потоцького, Ієроні- 
ма, Миколи, Раф аїла, Прокопа та Олександра 
Синявських, гетьмана Синявського та його 
дружини, Радзівілла, Хоткевича, Станіслава 
Любомирського та його дружини, Динофа — 
воєводи полоцького та ін.

У «віденському» залі в суперпортах були 
вміщені портрети царя Петра І на білому ко

ні та королеви Ядвіги. В інвентарному описі 
часом вказана національна приналежність 
картин та образів, що знаходились у замку. 
Так, у бібліотеці висів образ Христа та св. Ми- 
колая «руської» роботи. В другому, верхньо
му покої, знаходились два портрети «по фран
цузьку мальовані». Згадуються «картини іта
лійські» із зображенням Івана Хрестителя та 
вигнання Христом торговців із храму. З  інших 
творів — образ Ціцерона, портрет мурина та 
його дружини, ландшафт, великі образи Трій
ці, «Непорочного зачаття», св. Себастіана, 
св. М иколая, «Відречення апостола Петра».

Чимала збірка живопису була у Вишневець- 
кому замку. Лише одних портретів там на
лічувалося близько 600. До цієї кількості вхо
дило три збірки портретів Вишневецьких, Мні- 
шеків, Тарлів.

Галерея Вишневецьких складалася із ЗО 
портретів, виконаних на повний зріст. У важ 
ких овальних рамах, вони створювали сильне 
враження своїми грізними потемнілими облич
чями, величними позами. Серед них виділяв
ся героїчний портрет Дмитра Байди 5.

Галерея Мнішеків налічувала 72, а галерея 
Тарлів 34 портрети. Крім того, було 200 пор
третів князів Острозьких, Лещинських, Замой- 
ських, Сангушків, Чарторийських, Потоцьких, 
Тишкевичів, Фірлеїв, Понятовських, Четвер- 
тинських, Браницьких та ін.в

Цей грандіозний пантеон феодальних мож
новладців був доповнений великим залом з 
портретами польських королів, починаючи від 
Лешків та Попелів. Д алі йшли П ’ясти та Яге- 
лони. Галерея кінчалася зображенням остан
нього польського короля 7.

У Вишневецькому замку, крім портретів, 
було близько 40 картин, на яких показані бит
ви з татарами, мисливські сцени, пейзажі, ви
ди міст. Серед картин історичного змісту — 
сейми, різні аудієнції та елекції. Найбільш 
відома з них серія полотен, присвячених істо
рії Дмитрія Самозванця та Марини М ніш ек8.
2. Див.: Ріпкеї 2.. 2. іпдаепіагга г а т к и  гбікіеп'вкіеко г 
г. 1726,— $рга»ог<іапІа когаІ$1І... і. 5. 5. 42—48.
3. РоЬгогеоІікі Т. Роїзкіе таІагзІФО рогігеіоже, 3. 188.
4. Д ив.: З р г а т г ііа п іа  котізії.., 4. 5, 8. 51—53.
5. Низка портретів з цієї галереї зберігається у Київсько
му Історичному музеТ.
6. Див.: Л укомские В. и Г. Вишневецкий замок — Старьіе 
годьі. 1912, март, с. 24—26.
7. Див.: КуОринский Ф. О достопримечательности Виш- 
невецкого зам ка,— Кневская старина, 1892, № 10, с. 126; 
Горленко В: Распродажа в Вишневецком замке.— Киев- 
ская старина, 1884, № 10, с. 363—366.
8. ЦІ картини зберігаються в Московському Історичному 
музеї.
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М айже 600 творів малярства і гравюри було  
зібрано в палаці Мпішеків в Ляшках Муро
ваних. Дві третини з них складали портрети, 
розміщені в двох залах другого поверху. З о 
крема, в «королівському» знаходилося 60 пор
третів польських королів, оправлених в одн а
кові золочені рами, та ще 45 різних портретів. 
У другому «фамільному» залі по верху його 
стін було розвішано 52 портрети представни
ків роду Мнішеків, а також 45 «інших» пор
третів 9.

Галерея Сапег в Кодні, утворена на початку 
XVIII ст., складалася з 80 портретів з б іо 
графічними даними під ними. Портрети були

9 Сі'Ьагошісг М. Рогігеі XVI—XVIII игіски \*е І.игочгіс. 
№гос1ачг. >Уагзгаі*’а , Кгак6\у. 1969, з. 34.
10. Див.: /.05*1 /  О епеаіобів р а г іге їо и а  ЯарІеЬош ко- 
зсісіс рагаГіаІпут б\у. Аппу \у Косіпіи. ДУагяга^а, 1856.
11. Див.: Кггусгупвкі ВР. 2 а т е к  РсхЛіогсасЬ. ЯІосгЛчг,М«94|.

Гилерезі королівських портретів 
// Нишнічісцькому замку.

вставлені у великі, подібні до іконостаса, 
панно |0.

Велика збірка картин знаходилась у Під- 
горецькому замку. В 11 парадних залах — 
«лицарському, кармазиновому, китайському, 
золотому, дзеркальному, жовтому, зеленому, в 
мозаїчному кабінеті, в двох передпокоях та 
капелі», згідно з описами кінця XIX ст.11, було  
близько 100 портретів та 200 картин. Портре
ти переважно належали Ржевуським, Собесь-  
ким та спорідненим з ними шляхетським ро
дам. Більшість картин присвячена біблійним  
сюжетам (понад трьох чвертей), 100 з них — 
роботи Шпмона Чеховича. Решта картин на 
історичні, міфологічні, побутові та пейзажні 
темп. Це здебільшого копії з Рафаеля, Д ж у -  
льо Романо, Тіціапа, Корреджо, Д ж ордж он е,  
Веронезе, Карачі, Рубенса, Йорданса, Басано, 
Караваджо, Карло Дольчі, Сальватора Рози,
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Міріса та ін. Фактично збірка живопису Під- 
горецького замку була значно більшою |2. Ав
тором низки полотен був Ян де Баан, що, 
власне, поклав початок цій галереї своїми 
творами історичного змісту, присвяченими д і
яльності засновника замку гетьмана Конец- 
польського та історичним подіям його часу. 
З  виконаних де Бааном картин треба назвати 
«Облогу Смоленська» та «Прийом шведських 
і бранденбурзьких послів Владиславом IV». 
Обидві картини значних розмірів, датовані 
1663 р. Мабуть, до цієї історичної серії від
носились дві картини, що були вкомпоновані 
в плафон лицарського залу, а саме «Присяга 
козаків Владиславу IV».

Цінна збірка живопису була у XVIII ст. у 
Потоцького в м. Тульчині, до складу якої вхо
дили твори Джульо Романо, Тіціана, Рубенса, 
Ван-Дейка, Тенірса. Власник цієї збірки хотів 
купити «Мадонну» Рафаеля за 10 000 дука
тів І3.

Наведені відомості про художні збірки 
XVII'—XVIII ст. в замках та палацах Галичи
ни й Волині свідчать про різноманітність їх 
складу. Головне місце в них посідали .портре
ти, за якими йдуть картини різних жанрів. 
Звертає увагу дуже обмежена кількість поло
тен на теми античної міфології — можливий 
наслідок тих скерованих проти цього жанру 
філіпік, на які не були скупими ні католицька, 
ні православна церкви. Зате бачимо доволі 
картин побутового жанру, пейзажів, анімалі
стичних зображень. Як видно з описів, це рід
ко були твори зарубіжних художників.

Не дуже щедрі щодо видатків на твори 
малярства, вельможні замовники поповнювали 
збірки живопису в основному за рахунок до
робку місцевих надвірних та цехових худож
ників. Саме в такий спосіб склалися галереї 
м. Жовкви, сіл Підгірці, Бережани, Вишнівці, 
до яких мало завозилося західноєвропейських 
полотен.

Картини та живописні твори нагромаджу
вались не тільки в магнатських палацах З а 
хідної України. Були вони в значній кількості 
у заможних львівських міщан. Так, у Петра 
Григоровича було 12 картин, у Григорія Яку- 
бовича — 22, Миколи Бернатовича — близько 
50, серед них 18 великих полотен і 17 менших, 
нідерландських. У Еразма Сикста було 50 кар
тин, Шольц-Вольфовича — 27, у вірменина 
Івашкевича — 48 картин, усі на «дощечках,

полотні або міді» і між ними зображення 
римських цезарів, 6 портретів польських ко
ролів, 16 портретів турецьких султанів. Ста
ніслав Гастелі мав 25 картин, з них 4 мальо
вані, Костянтин Мезапета — 51 картину, серед 
них 7 московських («злотистих і простих» на 
дереві — мабуть, ікони). У Криштофа Глуш- 
кевича було 20 великих картин, 3 картини на 
блясі, російські ікони в сріблі і без срібла. 
У Станіслава Иозефовича — 60, у Коснігеля — 
69, у Валеріана Алембека — аж  102 картини, 
у лікаря Якова Крауса серед кількох десятків 
релігійних та світських творів була картина 
«Зреісигп апсЬога» та «КеіриЬІісае аИісіае еі 
іп іе ііс із»14. Близько 40 картин залишилося 
після смерті львівського художника Станісла
ва Строїнського. Серед них було образів Хри- 
ста і богородиці та різних святих 11, біблій
них сцен 5, портретів 4, натюрмортів 3 (квіти, 
птахи, фрукти), марин 3, баталій 3, ландшаф
тів 3 (з отарою та звірями), сцен полювання 2. 
Крім того, були картини із зображенням ста
рої баби біля вогню та старого філософа 16.

Значна кількість творів живопису, особливо 
портретного, знаходилась по католицьких ко
стьолах та кляшторах. Чимало полотен налі
чували збірки Львівської католицької кафед
ри, Львівського домініканського, бернардин
ського та єзуїтського кляшторів. Багато їх 
було в Підкаменському, Бердичівському, Лю- 
барському та в інших кляшторах Галичини, 
Волині й Поділля.

Маємо відомості про художні виставки на 
Україні в XVIII ст. Так, у 1740 р. Петро Паріс, 
надвірний маляр краківського каштеляна Ви- 
шневецького, урядив пересувну виставку, що 
складалася з кількох сот батальних, ловець
ких, анімалістичних, міфологічних картин, на
тюрмортів та портретів. Виставка побувала у 
Варшаві, Люблииі, Замості та Львові. Для 
продажу експонованих на ній картин застосо
вували також лотерею 16.

Іноді урочисті католицькі церковні церемо
нії супроводжувалися широким використанням 
живопису. Про це свідчить пишне коронуван
ня образа богородиці у Львівському доміні-
12. Частина цих збірок зберігається у Львівському Істо
ричному музеї та картинній галереї.
13. йоЬготоІзкС Т. Роїзкіе таїагзіиго рогігеїопге, а. 188.
14. Див.: 1.огіАзкі V . Раїгусіаі. т іезгегап зіж о  Іи-о\*'5кіс 
V  XVI—XVIII «Іеки. Ь«бчг, 1890, 8. 151—152.
15. Див.: Н огпипд 2. Зіапізіачг Зігоіпзкі. Ілг&яг, 1935,
8. 151—152.
16. Казіашіескі Е. Зіопгпік та1аг2о\у роїзкІсЬ.., і. 2.
8. 87; 1. 3. 3. 347.
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канському кляшторі, що відбулося у 1754 р. 
У тому ж  році вийшов ілюстрований опис цієї 
церемонії17, з якого довідуємося, що на львів
ському ринку та на вулицях, що прилягали до 
нього, було споруджено декілька арок та ін
ших декоративних споруд, прикрашених вели
кою кількістю алегоричних картин, гербів і 
портретів засновника міста князя Льва, поль
ських королів, ієрархів католицької й уніат
ської церкви, католицьких магнатів на чолі 
з Йосифом та Станіславом Потоцькими, ініціа
торами церемонії коронування. Близько сотні 
різних мальовил було виставлено тоді в цих 
декоративних спорудах та в приміщеннях до
мініканського кляштору.

Українська старшинська верства склалася 
після народно-визвольної війни 1648— 1654 рр. 
Родоначальниками старшинських фамілій бу
ли прості козаки. Тому старшинський побут 
при усіх прагненнях відійти від «поспольства» 
все-таки далеко не в усьому наслідував ш ля
хетсько-магнатські взірці. Лише пізніше, через 
декілька поколінь, у старшинському середови
щі могла скластися свідомість шляхетності та 
старожитності свого роду. Тому не могли від
разу нагромаджуватись в порівняно скромних 
садибах українських полковників та сотників 
великі збірки живопису — портретів та кар
тин, які були у резиденціях польських маг
натів.

Описи домашнього майна гетьмана Самой- 
ловича, Палія, Сулими та інших, перераховую
чи значну кількість ювелірних виробів, одягу, 
килимів, дорогоцінного посуду, з творів живо
пису називають лише ікони та портрети. Н а
скільки скромною була наявність творів обра
зотворчого мистецтва в побуті українського 
старшинства свідчить реєстр майна бригади
ра Якима Семеновича Сулими, складений у 
1776 р., де читаємо: «При двор£ сулимовском,

17. Назіо зіочга Вогеео. Ь«й«г. 1754.
18. Сулимівський архів. К.. 1884. с. 115—116.
19. Старнниі портрети українських діячів у БатурннІ,— 
Ілюстрована Україна, 1913. № Б, с. II; Отчет церковио- 
аріеологического общества при Квевской духовной акаде- 
иин,— Трудьі Киевской духовной академии, 1893, № 5, 
с. 158 (про картину «Давид та ВІрсавія» з батуринського 
палацу).
20. Тут були портрети Петра І та київських иитрополн- 
тів — Петра Могили, В арлааиа Ясинського. Іоасафа 
Кроковського, В арлааиа Войтовича. Раф аїла Заборов- 
ського, Тимофія Щербацького. Арсенія Могилянського, 
Гавриїла Кременецького, Самуїла Миславського. Іерофея 
Малецького. Більшість цих портретів зберігається в  му
зеї Кнево-Печерського Історико-культурного заповідника.
21. Перетц М. Бьілая старина Межнгорского монастиря,— 
Археологическая летопись Южной России, 1905, № 1/2, 
с. 32-40.

в жилих покоях, патрет Іоанна Сулими в рам
ках, на холсту, патрет Василія Савича, на хол- 
сту в простих рамках. Патрет гетмана Бог
дана Хмельницького в рамах. Конклюзія о 
вступлении на престол государьіии Елисаветьі 
Петровньї в рамах простих» 18.

Лише у найбільш заможних старшинських 
родинах портретів було більше; з них почина
ли складатися родові галереї. Так, у Лебедин- 
ському районному музеї зберігається частина 
збірки Капністів, що були в родинних зв’яз
ках з Полуботками. Значна портретна гале
рея та велика збірка живопису були у остан
нього гетьмана Кирила Розумовського в Ба- 
турині 19, у Кочубеїв та інших родинах.

Найбільші збірки портретів на Наддніпрян
ській Україні нагромаджувались у монасти
рях, архієрейських резиденціях. Велика збірка 
портретів була в резиденції київських митро
политів 20, харківських єпископів. Своєрідною 
портретною галереєю була «деревляна ветха» 
Духівська церква у Межигірському монасти
рі, де, за описом 1776 р., були портрети: «Пе
тра Первого на престолі сЬдящего в воинской 
одеждЬ, десницею держачего скиптр, в ра
мах черних, м істам и з деревлянньїм и р і з 
ними позолоченними штучками. Гетмана Бог
дана Хмельницкого, в рамах голубьіх с крас
ними дорожниками. Гетмана Євстафия Гого
ля в рамах черних с красними мЬленкими 
травами. Подстаростн Димірского Смоцка 
Скорупского, в рамах черних просто. Ігумена 
Межнгорского монастиря Феодосия Басков- 
ского в рамах черних. Ігумена Межигорско- 
го монастиря Фнларета Кончаковского, в ра
мах же просто черних. Полковника Семена 
Палия, в рамах портретних, з двома дорож- 
ками золоченними: виш е портрета на в'Ьтхом 
ковр-ь висят: сабля его без ефесу в похвах, 
по концам в серебро оправлених с пасками 
шелковими зеленими, да п ірнач еребраннй с 
трубкою еребраною і с трема перами ереб- 
раними в трубкЬ дерево управлено» 21.

М алярня Києво-Печерської лаври, за опи
сом 1761 р., мала таку збірку портретів: Іоа
сафа Кроковського, Оранського, намісника 
Кондрата Яворовського, Петра І на полотні 
(два портрети), імператриці Катерини (два 
портрети), імператриці Анни Петрівни, писа
рівни голштинської, Олексія Петровича, Пет
ра II — один на папері, другий на полотні, 
Єлизавети Петрівни, Рогалевського, донського
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«генерала» Данила Єфремовича, королеви 
СобеськоІ.

Високохудожні твори живопису нагромаджу
вались у великій кількості по церквах. Іконо
стаси XVII—XVIII ст. були своєрідними піна
котеками. Якщо в XVII ст. в іконостасі налі
чувалось близько 50 окремих творів живо
пису, то в XVIII ст. їх стає вже по 100 в 
кожному, як це бачимо в іконостасі великої 
церкви Києво-Печерської лаври та інших 
пам’ятниках.

Чимало творів іконопису збиралося не ли
ше в монастирях та багатих міських храмах, 
а й повсюдно в сільських церквах. Більшість 
цих скарбів зникло при заміні старих храмо- 
них споруд новими. Існував звичай, за яким 
весь старий живопис, що не знаходив місця 
в новому храмі, належало спалювати. Нема

ло живопису ставало жертвою різних понов
лень та перемальовувань. На сьогоднішній 
день пам’яток українського живопису XVI — 
XVIII ст. збереглося не так вже багато, при
чому ця кількість розподілена дуже нерівно
мірно. На західноукраїнських землях їх зали
шилося значно більше, ніж на Лівобережжі 
та Наддніпрянщині.

Підсумовуючи огляд особливостей та істо
ричного розвитку форм художнього життя на 
Україні, приходимо до висновку, що незалеж
но від того, де художнє життя зосереджувало
ся — навколо цехів чи братств, церков та мо
настирів, панських резиденцій, воно не завжди 
мало замкнений корпоративний характер. Ж и
ві контакти зв'язували його з усією цілістю 
суспільного та культурного життя українського 
народу.
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Малюнки худож ників аматорів

Розвиток професійного живопису на Украї
ні до кінця XVIII ст. був пов’язаний майже  
виключно з станковим і настінним іконописом 
та портретним малярством. Історичний, пей
зажний, побутовий жанри були мало розви
неними. Живопис хоча і залеж ав в своєму  
розвитку від реального життя, проте д уж е  о б 
межено відображав повсякденну дійсність в 
конкретних, буденних образах. Ця сторона 
життя знайшла своє відбиття певною мірою  
в аматорських малюнках тодішньої низової 
інтелігенції — писарів та канцеляристів, сіль
ських дяків, дрібних службовців. Вони поли
шили по собі сотні творів мініатюрної графіки, 
в яких різносторонньо відобразили свої б е з 
посередні життєві враження. Такі малюнки 
розпорошені на полях різних актових докумен
тів, рукописних книг, на порожніх місцях кан
целярських паперів. Залеж но від художнього  
хисту та обдарування авторів ці твори мають 
широку амплітуду своїх якостей, від примі
тивних незграбних малюнків до своєрідних та 
оригінальних композицій. Найбільше вийшло 
їх з-під пера канцеляристів. Писарі залишили  
сотні шкіців, зарисовок, в яких зафіксували о б 
рази своїх клієнтів —  різних прохачів, позива
чів, а також возних, хорунжих, шляхтичів, мо
нахів та різних мешканців тодішніх міст. 
Немало серед цієї графіки анімалістичних, ар
хітектурних зображень, шаржів, символічних, 
геральдичних та орнаментальних композицій. 
Частина цих творів безпосередньо пов’язана зі 
змістом тих документів, які виготовлялись в 
канцеляріях гродських та земських судів, 
міських магістратів та інших установ. Д е м о 
кратичне, суто світське середовище, в якому 
виникли ці твори, наклало на них своєрідну  
печать. Тут і твереза спостережливість, і са 
тиричне загострення, здоровий гумор і вираз
ний фольклорний струмінь.

Наш матеріал почерпнуто зі справ львів
ського, белзького, галицького, перемишльсько
го, саноцького, терсбовельського, гродських 
судів, львівського магістрату, перемишльсько
го та саноцького земських судів *. Наявність  
художніх впран в таких пам’ятках не неспо
дівана. Тому треба зупинитися і прослідкувати  
за процесом виникнення та розвитку аматор-

* Принагідно висловлюю щиру подяку співробітникам 
Центрального державного Історичного архіву у Львові 
(ЦДІА у Львові) СіверськІА Валентині КорнилІвнІ та 
Сворнику Івану Івановичу за допомогу в розшуках м а
теріалів для цієї роботи.

Гротескне зображення гави.
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ських графічних творів канцеляристів Західної 
України XVI—XVIII ст.

В актових записах XIV—XV ст. нема ніяких 
елементів художнього оформлення, крім ініці
альних літер та скромних орнаментальних за 
ставок. Але в другій половині XVI ст., коли у 
зв'язку з розгортанням національно-визволь
ної боротьби розпочалося небачене раніше 
буяння культурного життя, сувора канцеляр
ська дисципліна починає пом’якшуватись. Се
ред сотень тодішніх писарів та писарчуків 
з'являються окремі, в тій чи іншій мірі обда
ровані рисувальники, що вже дають волю 
проявам свого художнього хисту. Спочатку цс 
вільні додатки до традиційних текстових іні
ціалів. Літери декоративно сполучались з 
людськими маскаронами або з анімалістични
ми мотивами. Так, на документі 90-х років 
XVI ст. бачимо вміщений в орнаментальне 
обрамлення ініціала «А» шаржований про
філь голови чоловіка *. На іншому документі 
того часу в ініціальну літеру «К» вставлена 
комічна людська постать з довгою рукою, за 
вершеною відомою комбінацією з трьох паль
ц ів 2. В папері 1590 р. зустрічаємо майстерно 
скомбіноване з ініціальною літерою «М» гро
тескне зображення сови3. Нерідкими є також 
характерні людські маскарони4. Такі самі 
традиційні гротескні ініціальні зображення 
зустрічаємо і значно пізніше, наприклад у 
документі 1672 р.5

До справжніх карикатур треба зарахувати 
темпераментний, на швидку накиданий малю
нок 1594 р.6, на якому зображено людину у 
великому ковпаку, що мішає ополоником в 
гіперболізовано великому горшку. Таким чи
ном шарж виокремлюється в окремий жанр 
графіки.

У справах саноцького гродського суду 
1597 р. знаходимо гострі шаржі на якогось 
Г. Радомського. Чотири з них виконані як 
профільні погруддя однією дуже впевненою

1. ПД1А у Львові, ф. 12, ом. І, спр. 15, с. 1!М.
2. Там же, с. 793.
3. Тям же. с. 1246.
4. Гам же, і:. 1250.
5. Там ж е, ф. 9. оп. І, сир. 427.
Н. Там же, ф. Н. оп. І, спр. 59. с. 635.
7. Там же. ф. 16. он. І, спр. 23. с. 87Н. 1615. 1616, 1622.
8. ЦДІА у Львові, ф. 12. оп. І, спр. 15. с. 1301.
9. Там же. с. 1256.
10. ЦДІА у Львові, ф. 16» оп. 1, спр. II. арк. 1343.
11. Там ж е, ф. 9, оп. 1, спр. 155.
12. Ц ДІА у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 155, арк. 1416, 1532.
13. Там ж е, спр. 427.
14. Там к е ,  спр. 443.
15. Там же, спр. 505, арк. 630.

рукою 7. Обличчя героя цієї карикатури на 
всіх чотирьох малюнках дуже подібні і, без
перечно, мають під собою портретну основу. 
Найхарактерніші деталі в цих профілях — ви
довжений горбуватий ніс, хвацько підкруче
ний вус та високий гудзь на чуприні. На трьох 
з них підписи з сатиричними уїдливими тек
стами: «О агто  8ІОІ52 п іеЬоге//Туоу поз гЬіе- 
га зЬоге»; «Касіошзкі со£позсіі ех пазо»; «Ех 
пазо содпозсііиг». Сміливість та впевненість 
малюнка з характерними нажимами, що різ
ко потовщують лінію, відтворюють добре ви
вчену натуру пихатої, але недалекої людини, 
можливо когось з клієнтів цієї установи.

У тій самій справі є ще один малюнок, що 
зображає, згідно з підписом під ним, також 
Радомського з довгим загнутим носом, під
крученими вусами. Проте виконано його знач
но слабше, що вказує на іншого автора.

В кінці XVI ст. починають з ’являтися при 
текстах документів вільні, не пов’язані з іні
ціальними літерами анімалістичні зображен
ня фантастичних і реальних форм. Наприклад, 
на документі 1594 р. намальовано химерну 
тварину8 і поряд з нею справжнього дикого 
кабана з закрученим хвостом 9.

У XVII та XVIII ст. цей своєрідний жанр 
маргінальної графіки набуває значного поши
рення. ї ї  зміст стає різноманітним. Вже бачи
мо не тільки анімалістичні та маскаронні зоб
раження, а й характерні образи людей різ
ного соціального стану, різних професій, 
зображення масових сценок, окремих моментів 
урядового та міщанського життя, символічні 
й геральдичні мотиви та багато іншого.

Найстаріші, відомі ще з попередніх часів 
анімалістичні малюнки часто зовсім відокрем
лені від ініціальних літер і мають більш ре
альний характер. Таким є зображення птаха, 
що дзьобає ягоди на гілці в кінці тексту до
кумента 1604 р.10

У ряді паперів 1670 р. знаходимо низку ре
альних зображені» тварин, наприклад бика, 
вужа " . Тій самій руці належать гумористич- 
но-шаржовані малюнки лева з прапором, вов
ка, що, видираючи з тексту ініціальну літеру, 
впав на спину, лева, якого обсіли бджоли |2. 
У документах 1672 р. знаходимо безпретен
зійне зображення фазана І3.

На початку однієї актової книги 1676 р. 
вміщено не позбавленого комічних рис страу
са м. Лев у документі 1717 р.18 ілюструє відо-
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му байку про лева та мишу. Незважаючи на 
примітивність малюнка, автор його якоюсь мі
рою розкрив зарозумілість страхітливого са
модура лева та спокійну розсудливість ми
ші. Звертає увагу курйозна постать коня, що 
сидить, на документі 1739 р .16 та чіткий і 
завершений малюнок 1748 р.— птах лети ть17. 
Тут наявна жива спостережливість натури, не
рідко поєднана з легким гумором, особливо 
коли йдеться про «царя звірів» — лева, навіть 
тоді, коли він подається в його геральдичній 
інтерпретаціїІ8.

Маргінальні малюнки XVII—XVIII ст. у 
своїй цілості дають розгорнуту картину жит
тя, створену писарями та писарчуками, що 
спостерігали дійсність безпосередньо не тільки 
в звичайних, повсякденних справах, а й в її 
ширших, вагоміших, навіть драматичних про
явах. Канцеляристи з художнім хистом відоб
ражали ці життєві враження в своїх малюнках.' 
Найчастіше це були їх відвідувачі, клієнти. 
Серед них найбільшу увагу притягали урядові 
особи — хорунжі, возні. Обов’язок хорунжо
го — зберігати виданий урядом прапор. На ви
падок війни він повинен був вести під цим пра
пором озброєну шляхту свого повіту. Двох з 
таких хорунжих зарисовано в документах
1671 р. На першому малюнку зображено чер- 
нихівського хорунжого Годлевського. його 
огрядна постать оточена низкою атрибутів, 
пов’язаних з військовим станом. Це насампе
ред спис з вузьким роздвоєним прапором, 
ознака, від якої походить і сама назва звання 
(уехіїіїег — хорунжий). Крім того, бачимо тут 
немало старанно виписаних предметів військо
вого спорядження — рушницю, дві шаблі, два 
пістолі, пару літавр, панцир 19. Друге зобра
ження хорунжого подано в активнішій позі. 
З атрибутів намальовано лише спис з прапо
ром 20. В одному з документів 1680 р. зустрі
чаємо зображення хорунжого Івана Коритка з 
Погорець в репрезентативній позі під розгор
нутим прапором 21.

16. Там же, спр. 644. арк. 2663.
17. Там же. спр. 554, авк. 190.
10. Там же, спр. 143, арк. 833.
19. ЦДІА у Львові, ф. 9, оп. І, спр. 426. арк. 2678.
20. Там же, арк. 2686.
21. Там же, спр. 163, арк. 1664.
22. Там же, спр. 426. арк. 2688.
23. Там же. спр. 505. арк. 1360.
24. ЦДІА у Львові, ф. 9. оп. І. спр. 426. арк. 2686.
25. Там же, арк. 2688.
26. Там ж е. спр. 644. арк. 2712.
27. Там же. арк. 2631.
28. Там же.

На малюнку 1671 р. бачимо возного, моло
ду ще людину в довгому кунтуші при шаблі. 
З тексту запису видно, що він подав до львів
ських гродських книг документ у справі яко
гось К оц а22. Ще цікавіша великоголова по
стать возного Павлусенка, що приніс для впи- 
сання в 1717 р. до тих ж е львівських грод
ських книг королівський привілей, згідно з 
яким його призначено возним львівського по
в іту23. Павлусенко, опираючись на ціпок, лі
вою рукою простягає свій привілей з іменем 
короля Августа. З колонки тексту запису висо
вується рука, що ніби приймає цей документ. 
Хоча малюнок досить примітивний, проте він 
сповнений своєрідного гум ору..

Дуж е характерна постать Г. Пасецького, що 
заявляє про напад на нього та про свої пора
нення в голову і ліву руку, яку він демонстра
тивно підносить догори24.

В малюнках канцеляристів нерідко зустрі
чаємо й зображення шляхти — панівного ста
ну тодішнього суспільства. Класичний образ 
шляхтича знаходимо в документі 1671 р.— 
в кунтуші, конфедератці, оперезаний широким 
слуцьким поясом, з шаблею при боц і25. Не 
менш характерна постать шляхтича в доку
менті 1739 р.26 Але найкращий образ шлях
тича знаходимо в іншому документі 1739 р.27

У справах львівського гродського суду за 
1739 р. зустрічаємо предсрасний малю нок28 
жанрового змісту — сцена "зустрічі двох шлях
тичів — з промовистим написом  «Б іт іїіз  зі- 
т і ї і  даисіеі» (розмова між рівними). Автор 
був свідомий своїх художніх здібностей і то
му поставив підпис: «Ріпхії \ 0 .  СуЬиІзкі...» 
Малюнок виконано виключно впЬвіщщдо і ви' 
разною лінією, розмова двох шляхтичів пе
редана з точною спостережливістю, поєднаною, 
з тонким гумором. Фігури співбесідників кон-> 
трастні: один з них — тонкий високий, дру
гий — нижчий зростом, дебеліший фігурою. 
Обидва скинули свої шапки і тримають їх, 
один — в опущеній руці, другий — під пахвою. 
Пози і рухи церемонні, відчувається, що роз
мова між ними також проходить в межах 
шляхетського етикету. Автор надав вишука
ності крою кунтушів, підкреслив новий «фран
цузький» елемент — тростина в руці одного з 
співбесідників, що сприймається як вісь усієї 
композиції.

Великий інтерес викликає підтушований ма
люнок 1703 р., що зображає засідання лавни-
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ків (судове засідання) магістрату міста Бел- 
з а 29. Лавники в міщанських строях сидять 
довколо стола, на якому лежать хрест і тов
ста книга. Один з них складає на цій книзі 
присягу. Зліва — стояча постать, можливо, по
зивач. Засідання ради магістрату зображено на 
другому фрагментованому малюнку. Зберегло
ся лише дві багато одягнуті постаті, що си
дять біля круглого стола з розкритою книгою, 
чорнильницею та печаткою20.

Іноді серед подібних маргінальних зобра
жень зустрічаємо композиції ширшого узагаль
нення, глибшого образу. Таким є малюнок 
при протестації Львівського Ставропігійсько
го братства проти єпископа Свістельницького. 
На початку тексту протестації зображено 
групу братчиків цивільного та духовного ста
ну. їх  постаті однакового росту, об’єднані 
в монументальну цілість, оживлені рухами та 
жестами рук. Цей мініатюрний малюнок свід
чить про тодішню велику суспільну силу мі
щанського братства.

Певну соціальну роль відігравала тоді єв
рейська міська громада — кагал. Свого роду 
художній образ її знаходимо в малюнку при 
акті на віддачу в найми львівським кагалом 
кам’яниці, зображеної у вигляді двоповерхової 
споруди з порталом. Довколо кам’яниці група 
євреїв в характерних одягах з великими шап
ками на головах. Один з них у простягнутій 
руці тримає великий капшук з грішми. Незва
жаючи на зневажливий вміщений збоку під
пис, весь малюнок сприймається як образ 
опертої на свої гроші єврейської гром ади31. 
Очевидно, писаря-художника цікавили й ок
ремі представники цієї замкнутої, але коло
ритної громади. На другому малюнку бачимо 
постать рабина з розкритою книгою в р у ц і32. 
Поряд напис: «То геЬе 5о1г». Ще один персо
наж львівського гетто в силу якоїсь асоціації 
зацікавив писаря. Це зображення на повний 
зріст молодої красивої єврейки в багатому 
модному строї. З її уст тягнеться напис: «Е^о 
зиш шаушидка». Поряд п о я с н ю ю ч и й , писаний 
ін ш о ю  рукою напис: «Згеіпе Зига» 33

29. ЦДІА у Львові, ф. 221, спр. 7. арк. 490.
30. Там же, ф. І, оп. І, спр. 511. арк. 5.
31. ЦДІА у Львові, ф. 9. оп. І, спр. 155, арк. 1529.
32. Там ж е. арк. 1613.
33. Там же. арк. 1487.
34. Там ж е, спр. 500. ярк. 3341.
35. Там же. спл. 557, арк. 1605.
36. ЦДІА у Львові, ф. 9, оп. 1. спр. 155, арк. 1498.
37. Там ж е. спр. 427.
38. Там же. спр. 500, с. 2064.

З пізніших зображень на цю тему треба 
назвати експресивний малюнок на документі 
1714 р., на якому представлена юрба міських 
євреїв на чолі з рабином в широкополому ка
пелюсі з демонстративно розкритою книгою в 
руці. Біля нього збилися до купи в переляка
них позах три юнаки і один літній чоловік з 
бородою. Всі зосередили свій погляд, ніби 
стривожені тим, що вони бачать перед со
бою. Незважаючи на несміливу кострубату 
лінію, малюнок дуже активний, промовистий. 
Це точно підмічена життєва сценка 34. Доку
мент, в якому вміщено цей малюнок, є оскар
женням єврейської громади за несплачення 
нею якогось податку, чим і можна пояснити 
стурбованість зображеної юрби.

Нарешті можна назвати характерний малю
нок на документі 1749 р., де зображено ще 
одного представника єврейського гетто з вели
ким капшуком в руці і написом: «.Іезі ріпі- 
£(І2» 35. З  тексту документа довідуємось, що 
це орендар Давид Лейбович, який вніс скаргу 
на пана Бєльського.

Не пройшли повз увагу писарів і деякі екс
цеси, свідками яких їм доводилось бути. М і
ніатюрний малюнок на документі 1670 р. зоб
раж ає юрбу львівських міських стражників, 
озброєних бойовими ціпами і тому назива
них «ціпаками». Цей документ красномовно 
оповідає про побоїще, яке вчинили згадані 
«ціпаки» з мешканцями села Брюховичі. Во
ни «агіуепіепз уіоіепіег ехсііаЬо асі сашрапаз 
іишиїїи с и т  Ьасиїіз еі агтІ5  іп изііаііз ідпоті- 
піозе Ігасіаііопіз».

На малюнку цей розбишацький натовп по
даний дуже живо, промовисто. Збуджена юрба 
з великими ціпами в руках прямує на когось. 
Виразно відчувається негативне ставлення ав
тора малюнка до самоуправства цих «стражів 
порядку» 36.

Продовжуючи огляд маргінальних малюн
ків, знову і знову зустрічаємо в них різних 
людей. Ось трохи шаржована постать като
лицького монаха-капуцина37 на документі
1672 р. 1714 р. датується скупо, але перекон
ливо зашкіцована похмура постать домінікан
ського монаха м .

1670 р. датовано зображення красивої жін
ки в католицькому монашому строї. Нижня 
частина фігури має форму риб’ячого хвоста. 
Хтось підписав малюнок: «№ гзе50^а», пов’я 
завши зображену особу з однією з львівських
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М онах-бернардинець.

Турецький барабанщ ик.

Шарж на Норсеса.

Шарж на Н орсесову.

Технік з кутоміром.
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Жебрак.

Співак.

Шарж на Сигізмунда III.

Ряжені.

вірменок. І справді, обличчя жінки з великими 
очима та широкими бровами відповідає вірмен
ському національному типу39. Там же, очевид
но, шарж і на самого Норсеса.

Спостережливий рисувальник на документі 
1714 р. залишив два малюнки з постатями40, 
ніби характерними для старих та нових часів. 
На одному з них постать турецького барабан
щика як символ загрози з боку вже надлом
леної, але ще небезпечної Туреччини, на дру
гому — породжена новими часами постать яко
гось техніка з кутоміром в лівій руці. У підня
тій правій руці аркуш з написом: «ЗресіІіса 
сііигпо». Гострий, впевнений-малюнок 1754 р.41 
тонко іронізує над офіцериком в прусацькому 
військовому строї, в перуці з підкрученою ко
сою. Непомірно велика голова контрастує з 
тонкими ніжками у високих ботфортах. При 
боці шпага, а в руці тонка тростинка 42.

Ж иву вуличну сценку зустрічі двох знайо
мих бачимо на малюнку 1714 р.43 В 1749 р. до 
тексту документів львівського гродського су
ду було внесено два побутових малюнки, 
виконаних невпевненою пунктирною лінією. 
Перший з них зображає молодого чоловіка, що 
на швидкому ходу виспівує гаму по розкритих 
нотах, які держить в руці. З  контексту доку
мента видно ту асоціацію, яка викликала в 
уяві канцеляриста, а потім і на папері образ 
співака. Документ починається з формули: 
«Регіа зехіа розі О ош іпікат сапіаге» («після 
того, коли в костьольній відправі спі
вають «О отіп ісаш »). Автор живо відтворив 
конкретний образ, очевидно, добре відомої йо
му натури. На другій зображено літнього жеб
рака з бородою та простягнутими в благаль
ному жесті рукам и44. Малюнки вражають на
ївною переконливістю, природністю поз і ру
хів.

Ш аржі, карикатури, гумористичні малюнки 
часто зустрічаються в паперах урядових пи
сарчуків. Так, на документі 1603 р. бачимо ря- 
женого з вовчою маскою на голові, що пере
слідує дракона 45. Знаходимо шаржі і на ви
соких осіб. Так, під виглядом шаржу на суддю 
люблінської землі пізнаємо характерне, увін
чане короною обличчя короля Сигізмун-
39. Там же, спр. 155, ст. 1528.
40. ЦДІА у Львові, ф. 15, оп. І, спр. 116, с. 473, 501.
41. Там же. ф. 5, оп. І, спр. 77, с. 200
42. Там же.
43. Там ж е, ф. 9. оп. 1, спр. 600, с. 3318
44. Там ж е. спр. 557. с. 1396. 1670.
45. ЦДІА у Львові, ф. 16. оп. 1, спр. II.
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Шарж 16-18 р.

Шарж 1675 р. Шарж 1675 р.

Свирид Багрій

Юдіф та Олоферн.

Шарж на Кольбайовського.

Львівська
в'язниця.

Балабанівська кам'яниця.

Шарж 1675 р.

Г армата.
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да III. Привертає увагу в цьому малюнку 
швидка гостра манера виконання 46.

Внизу сторінки однієї зі справ перемишль
ського гродського суду 1648 р.47 дрібними тон
кими рисками зображена постать чоловіка, що 
упав ниць. Витягнута вперед рука з пером 
прагне досягти каламаря, до лівої руки при
кута на короткому ланцюжку шабля типу 
карабели з написом: «5ег<іуІ а пе гіизг». На 
зображеному псевдокласичний поколінний вій
ськовий одяг та довгі вузькі штани. Під зо
браженням підпис: «ОиЬепІ іа іо т и г  пеЬога- 
коші».

Наскільки можна зрозуміти з малюнка та 
текстів, перед нами ш арж на завзяту, проте 
не «дуже» людину, невдаху, мабуть, з без
посереднього оточення автора. Стриманим, 
але щирим гумором пройняте маргіналь
не зображення 1670 р. міцного кремезного 
юнака, що обома руками міцно тримає іні
ціальну л ітеру48. Обличчя портретне, що під
тверджує напис латинськими літерами: «Сви- 
рид Багрій мужик неборак». Очевидно, зобра
жений був добре знаною особою. Судячи з 
одягу Багрія, він міг би бути таким же кан
целяристом, як і автор малюнка.

Три погрудних профілі — шаржі 1675 р.— 
виконані по-ділетанськи, але з певною експре
сією. Повернуті вони вліво. Малюнки знахо
дяться в документах львівського магістрату і 
представляють шаржовані типи львівських 
мешканців другої половини XVIII ст.49 На од
ному бачимо простувате обличчя типового мі
щанина, на другому — молодого чоловіка в 
-модній перуці з аристократичними рисами об
личчя. На третьому зображено, мабуть, чужо
земця, яких тоді немало приїжджало до Льво
ва. Л інії малюнків скупі, повільні, трохи не
зграбні. Усі профілі мальовано по одному 
шаблону, але водночас вони індивідуальні, зі 
своєю власною характеристикою.

У документі 1701 р. знову зустрічаємо дві 
гротескні карикатури на інтролігатора (палі-
46. Там же, ф. 9. оп. І. спр. 269, с. І.
47. Там же, ф. 13, оп. 1, спр. 375. с. І.
48. Там же, ф. 9, оп. І, спр. 155, с. 1538.
49. ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 81, с. 493—<94.
50. Там же. ф. 5, оп. 1, спр. 205, с. 329, 687.
51. Там же, спр. 206, с. 1421.
52. Там же.
53. Там ж е, ф. 9. оп. І, спр. 505. с. 108, 486. 590.
54. ЦДІА у Львові, ф. 12. спр. 15. с. 1248.
55. Там же, ф. 9, оп. 1, спр. 505, с. 1156.
56. Там же, спр. 500, с. 3235.
57. Горбачевский Н. Словарь древнего актового язьїка 
северо-западного края н царства польского. Вально.
1874, с. 369.

турника) Зейліка та на якогось Себастіяна 
Рож анського50.

На сторінках однієї з справ галицького 
гродського суду 1712 р.51 знаходимо примітив
ний малюнок пером з сатиричним зображен
ням біблійної Юдіфі з відсіченою головою в 
одній руці та шаблею в другій. Поряд обез
главлене тіло Олоферна. Внизу писаний л а 
тинкою український текст: «Очнувся Олоферн, 
а голова — куди? Ось мені без голови ні сю
ди, ні туди!»

Чи не тому самому автору належить шарж 
на якесь містечкове єврейське подружжя? П ід
пис: «Нусі еі еіиз Нап» вказує на портретність 
цієї карикатури52, виконаної в 1712 р.

Швидкими, хоч і не дуже зграбними лініями 
накидано три маргінальних зарисовки в доку
ментах 1717 р. Це профіль відвідувачів львів
ського гродського суду. На одному з них е 
підпис: «КоІЬа]о^5кі оїїегепз» 53. Інший досить 
вдалий шкіц з погруддям якогось Затурсько- 
г о 54.

Іноді об'єктами писарських зарисовок були 
споруди. В 1717 р. в міських актах з’являєть
ся наївний малюнок двоповерхової балабанів- 
ської кам’яниці з брамою в нижньому поверсі 
та трьома вікнами у верхньому. У вікні видно 
обличчя мешканця 55.

Значний інтерес викликає зарисовка однієї 
з львівських кріпосних веж у документі 1717 р. 
Вежа триповерхова. В середньому та нижньо
му поверхах вона кругла, третій поверх чоти
ристінний, завершений високим гострим дво
схилим дахом. На стіні нижнього поверху на
пис: «Сагсег». На середньому — «Тиггіз». До 
цього поверху ведуть зовнішні сходи, по яких 
піднімається чоловік5®. Цей малюнок, що до
сить точно зображує львівську міську в’язни
цю, супроводжує документ, в якому говорить
ся про призначення нового начальника тю
ремної вежі. Такі тюремні вежі існували при 
міських судах. Вони мали два поверхи, верхній 
та нижній. Верхній був досить просторий і 
світлий. Опалення, освітлення та харчування 
мусили оплачувати самі ув’язнені. У випадку 
неспроможності в’язня, його повинен був утри
мувати той, за оскарженням кого він був ув’яз
нений. В нижньому поверсі було дуже вогко 
і темно, не бракувало в ньому плазунів та 
гадів 57.

Часом ілюструвались прислів’я, сентенції. 
Так, на документі 1698 р. зображена гармата
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Карнавальний візок. Лицар і смерть.

Титульний аркуш 
книги протоколів.

Емблема
«Нагорода праці».

Кінцівки до ірмолоя.

Чорнильниця 
з пером. ■Щ

Емблематичний ініціал.

Христос «добрий пастир».
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з підписом: «Веііа 8егіі іпіег Іеде»»58, а на ін
шому документі 1707 р. бачимо двоколку у 
вигляді мушлі, яку використовували під час 
забав та карнавалів. Під цим малюнком під
пис: «Лесіг сЬос (іо сііаЬІа»59. Звичайно, що 
подібні зображення мали асоціативні зв’язки 
з думками та почуттями їх авторів. Про це 
свідчить і зображення лицарського турніру60, 
виконане в 1638 р.

Не є несподіваним, що в такому середовищі 
мали певне поширення символічні та алего
ричні зображення, досить популярні в мисте
цтві тієї епохи. Д о них належить старанно 
намальоване в 1670 р. зображення двобою 
лицаря та смерті за сюжетом відомої серед
ньовічної легенди61. Латинські тексти «Мо- 
те п іо  тогі» , « М еіат  ргорегетиз асі и п ат»  
(поспішаємо до одного) стверджують немину
чість смерті кожної людини, незалежно від її 
суспільного становища. Латинський текст пояс
нює, що «бліда смерть нищить піших бідняків 
у шинку як [і тих], що в королівському замку».

До символічних малюнків можна зарахува
ти зображення птаха з короною та скіпетром 
в лапах, вміщене в кінці книги. Напис на 
сторінці: « Р гает іа  ІаЬогіз» пояснює зміст цієї 
емблеми“ . Цікаво поєднані на документах 
1608 та 1610 рр.63 тонко виконані символічні 
зображення птахів на гніздах, білки, оле
ня та гербових клейнодів. Чорнильниця з пе
ром, намальована на одному з документів, ви
ступає як свого роду емблема того середови
ща, в якому виникали ці графічні роботи64. 
Іноді створювались складні символічно ор
наментальні композиції як перші титульні 
аркуші канцелярських книг, наприклад книги 
протоколів 1749 р.68 Не дивно, що серед ма
люнків канцеляристів нерідко зустрічались і 
суто орнаментальні прикраси ініціалів, за 
ставки та кінцівки, як на документі 1749 р.66

У різноманітності малюнків, які полишили по 
собі десятки і сотні невідомих канцеляристів в 
писаних ними документах, знайшли своє ху
дожнє відображення немало образів та деталей 
минулого життя. їх  художня якість нерівно

68. ЦДІА у Львові, ф. 9, оп. І, спр. 181.
69. ЦДІА у Львові, ф. 9. оп. 1, спр. 186. с. 1090.
60. Там ж е. ф. І, оп. 1. спр. 612, с. 1341.
61. Там ж е. ф. 9, оп. 1. спр. 165, с. 1621.
62. Там ж е, спр. 500, с. 3494.
63. Там же. ф. 12, оп. 1. спр. 18, с. 339; спр. 39. с. 1329.
64. Там ж е, ф. 9, оп. 1, спр. 600. с. 336.
66. ЦДІА у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 6М, арк. І.
66. Там же, арк. 190.

мірна, починаючи від наївних дитячих вправ 
до бездоганних творів. Висока пізнавальна 
цінність цих творів зумовлена як змістом, так 
і їх художньою формою, що виражає мистець
кі смаки широких кіл тодішнього суспільства.

Мистецтво малювання було популярним не 
тільки в колі канцеляристів, а й серед нижчої 
верстви церковних служителів — співаків-дя- 
ків. Серед них зустрічалося чимало обдаро
ваних людей творчої, життєрадісної вдачі, 
мандрівників, артистичних натур. Вони ж були 
«дідаскалами» — педагогами, на яких трима
лась тодішня сільська школа. Цілком природ
но, що це середовище зберігало та почасти 
створювало народний фольклор. Недарма 
М. В. Гоголь перлини своїх оповідань з «Вечо
рів на хуторі біля Диканьки» вклав в уста 
«дячка И-ської церкви». Стара українська лі
тература зберегла багато образів цих простих, 
але часто небуденних людей, що в умовах 
нерідко бідолашного життя були закохані в 
своє вокальне мистецтво, розвиваючи церковні 
співи. Але їх цікавили не тільки київські, зна
менні, острозькі наспіви. Недарма один з та 
ких дяків-«пиворізів» говорив: «Ми умієм не 
тільки клиром управляти, але й куншти разние 
писати». Мабуть, одним з головних видів цих 
дяківських кунштів були нотні ірмолої. В музе
ях та книгосховищах збереглися сотні таких 
рукописів невеликого формату в шкіряних оп
равах. Нас цікавлять лише ілюстрації та 
малюнки, виконані «псалмопівцями» на сторін
ках переписуваних ними ірмолоїв.

Ці ілюстрації пов’язувались насамперед із 
заставками перед окремими розділами. Зде
більшого такі заставки були орнаментальни
ми, але нерідко в них вводилось певне зобра
ження, залежно від змісту «піснопінь», що 
входили до того чи іншого розділу ірмолоя. 
Проте в художніх інтерпретаціях цих іконо
писних зразків їх автори далеко, а часом і до 
невпізнання далеко, відходили від них в на
прямі наївної безпосередності, конкретно по
бутового розуміння канонічного сюжету. Такі 
графічні твори за своїми засадами близькі до 
народної течії в іконописанні. Духовна, світо- 
усвідомлююча основа цієї графіки своїм ко
рінням сягає в глибину народного мистецького 
світосприймання. Нерідко на полях та вільних 
сторінках своїх рукописів переписувачі зали
шали власні позначки, зміст яких не був вже 
пов’язаний з канонічним взірцем,— це буля
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Перехід через *Чермное» море.

Загибель фараона.

Маргінальні рисунки.

сатиричні малюнки, гумористичні шкіци, не
рідко злободенного змісту, в яких розкрива
лося просте та щире ставлення до життя, кон
кретне його осмислення.

Так, в ірмолої 1703 р.67 бачимо нефаховий, 
але сміливий малюнок, на якому зображений 
Христос — «добрий пастир». Христос на своїх 
раменах несе врятовану ним «вівцю заблуд- 
шу». Довкола цієї постаті окремі, композицій
но не пов’язані зображення бога-отця в хма
рах, святого духа, сонця та місяця, вовка, що 
втікає, святого Юрія на коні і пащеки пере
моженого ним дракона. Усі ці компоненти роз
кривають асоціативну картину широкого змі
сту, на якій в наївний спосіб розширено єван
гельський образ до космічної теми пере
можної боротьби зі злом. Саме тому сюди 
введено постать змієборця і ніби відтяту го
лову переможеного дракона.

В іншому ірмолої того ж  часу малюнок на 
цю тем у68 подано вж е в реально-побутовому 
плані. Пастух Христос в обшарпаному одязі 
приніс на своєму горбу овечку, що пропала, 
до бога-отця, який возсідає на широкому пре
столі. На його обличчі вираз задоволеного ба
гатого господаря, який зрадів, що його доста
ток не потерпів збитку.

З неменшою наївною щирістю в тому само
му ірмолої (арк. 88) зображено перехід єв
реями під проводом Мойсея «Чермного» мо
ря 69. Ц я ілюстрація до поетичного «піснопін- 
ня» «Волною морскою...» не переносить нашу 
уяву до древнього Єгипту, звідки йшли втіка
чі. Мойсей з піднятим жезлом в руці веде за 
собою містечкових євреїв в характерних одя- 
гах. Бачимо серед них старих і поважних, мо
лодих чоловіків та жінок. Отже, канонічний 
сюжет вирішено тут як побутову картину.

На другому малюнку на цю саму тем у70 в 
хорошій ритмічній композиції зображено заги
бель «гонителя, мучителя» фараона в мор
ських хвилях. В ірмолої, переписаному в 1680 р. 
Василем Сокальським 71, мабуть, ним ж е ілю
строваному, бачимо руку не досить вмілого, 
але обдарованого художника. Дуж е своєрід
но в лаконічному малюнку повторює він гра
вюру Івана Д ам аск ін а72. Найцікавішими є

67. Львівська наукова бібліотека їм. В . Стефаника АН
УРСР (Л Н Б АН У РСР). В ід д іл  рукописів, Н. Д .
а^к. 41

111.

Л Н Б АН УРСР. В ід д іл  рукописів. НТШ 46. арк. 61.
69. Там ж е. арк. 85.
70. Там ж е. В ід д іл  рукописів, Н. Д . 112 4°. арк. 167.
71. ЛНВ АН УРСР. В ід д іл  рукописів, Б. А., арк. 103.



маргінальні зразки, безперечно, його власної 
фантазії. Трохи кострубато, але живо малює 
він хлопчика-каріатиду, що тримає над голо
вою серцеподібний щиток з номером «гласа». 
На другому щитку зображення дзьобатого 
буська, На інших щитках бачимо птаха на 
кублі та щось подібне до клітки з птахом. 
А в одному з таких малюнків уміщена по
стать нагої людини, що черпає воду великим 
дзбаном на товстому мотузку 78. З-під цього пе
ра вийшло також ряд заставок, в яких зобра
ження богородиці та Христа виступають у си
метричному супроводі пари левів, двох путо 
або пари сирен чи птахів. Взірцем для них 
були заставки друкованих видань, але їх інтер
претація тут цілком довільна 74.

У рукописних «требниках» часом зображ а
лись церковно-побутові сцени обрядів хрещен
ня, вінчання, похорон. Так, на одній застав
ці 75 обряд вінчання подано як свого роду фри
зову композицію з умовностями, відомими з 
дуже давніх традицій. Храм, в якому відбу
вається дія, зображено окремо, а обряд ніби 
здійснюється на відкритому просторі. Тісно 
з’юрмлена група молодого, молодої, дружби 
і поряд з нею постать музики-скрипаля.

У деяких малюнках бачимо наївний ко
мізм. Так, в ілюстрації до біблійної легенди 
про кита та Іону-пророка чудо-риба виглядає 
як звичайна щука. В її череві знаходиться 
Іона, в довгому, подібному до підрясника одя
зі, з густим рядом гудзиків — звичайному одя
зі церковника XVII—XVIII ст.76

Близькими до аматорських малюнків є ілю
страції до одного із списків драми Г. Конись- 
кого «Воскресеніє мертвих», виконані в 1765 р. 
Аматорський малюнок був популярний і се
ред бурсаків Київської академії. Так, харак
терним було зображення Юпітера на початку 
списку «Метаморфоз» Овідія. Очевидно, це ро
бота якогось київського бурсака, далеко не 
віртуозна за своїм виконанням, проте дуже 
щира та безпосередня. Юпітер з його кремез
ною, але не зовсім зграбною постаттю, про
стонародним обличчям ніби попереджає той 
образ, в якому герої Олімпа незабаром ви
ступлять в «Енеїді» І. Котляревського. В руці

72. Там ж е. арк. 32.
73. Там ж е. арк. 271, 273. 274 . 283. 298.
74. Там же, арк. 169.
75. ЦДІА  у Львові, ф. 201, оп. 4а, спр. 1, арк. 10.
76. Див.: Жолтоеський П. Український живопис XVII—
XVIII століття. К.. 1978. с. 316.

Малюнки художників-аматорів

Іван Дамаскін.
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П. М. Жолтовський

Ілюстрація до «гМетаморфоз» Овідія.

Юпітера традиційний символ його сили і вла
д и  — берло з блискавками. Біля ніг також 
традиційне зображення орла. Проте автору 
малюнка цих атрибутів було не достатньо. 
Він модернізує їх в дусі свого часу, додає си
метрично до постаті орла увінчану хрестом 
царську державу, зовсім не турбуючись про 
несумісність християнських та поганських ем
блем. На задньому плані сценка безтурбот
ного життя людей («золотого віку»), про яке 
розповідає текст, вміщений під малюнком.

Мабуть, з цих же бурсацьких сфер похо
дить заставка рукопису літопису Сафоновича, 
що зображ ає Куликовську битву. Малюнок 
примітивний, але дуже оригінально закомпо- 
нований. В центрі князь Дмитрій Донськой 
возсідає на престолі з берлом в руці, в короні 
і царському одязі, ніби дія відбувається не на 
полі, а в царських палатах. Обабіч царя його 
воєводи. Зліва зображено російське військо 
не тільки з холодною зброєю, а й з таким 
анахронізмом, як пищалі. Справа татарське 
військо. Внизу справа і зліва богатирі — ро
сійський Пересвіт (на малюнку написано «по- 
зв£т») і татарський Челібей. Завдяки своїй 
наївності заставка легко сприймається, від

творюючи основні контури історичних образів. 
Обдаровані художники-аматори часом під
німалися до помітної майстерності, а це ми 
можемо бачити в творчості ілюстратора одно
го з ірмолоїв Григорія Залеського. Його ма
люнки 1695 р. відзначені високою вправністю 
і твердістю лінії, виключною рівновагою ком
позиції. Як вказує гербова емблема (стріла 
між зорею та півмісяцем) на символічному 
малюнку чотирьох пір року, робота була ви
конана для шляхетного замовця 77.

Став досить відомим завдяки публікаціям 
малюнок Залеського, що ілюструє притчу про 
розумних та нерозумних дів. Строга, зрівнова
жена композиція, впевнена лінія, вишукана 
грація високих жіночих постатей — ось що 
властиве цьому твору. Не менш досконалий 
символічний малюнок, що зображ ає чотири по
ри року. Кожен сезон символізовано мотивами 
квітів для весни, хлібних злаків для літа, 
овочів для осені і чорного гілля для зими. Все 
це вміщено в дванадцятипелюсткову розету, 
що символізує дванадцять місяців року. Обидві 
роботи Залеського пов’язані з кращими зра
зками українських мідьоритів. У низці заста
вок до окремих розділів враж ає досконалість 
малюнків, їх декоративність78.

Отже, аматорський малюнок на Україні у 
XVII—XVIII ст. був популярний в широких 
середніх та низових сферах суспільства. За  
своїм духом, за своїм способом бачення жит
тя він був близький до народної течії в укра
їнському живопису з її демократизмом та реа
лізмом, з її правдивою інтерпретацією образів 
дійсності, що лягла в основу розвитку реалі
стичних засад українського мистецтва.

Заставка до іомолоя.

77. ЛН Б АН УРСР. ВІДДІЛ рукописів, М. В., арк. 476.
78. Л Н Б АН УРСР. ВІДДІЛ рукописів, М.В., арк. ЗІ. 
469, 477.



художників 
що працювали 

на Україні
В X IV -X V III  ст.

С л о в н и к  подає відомості про факти жит
тєвого та творчого шляху українських ху
дожників XIV— XVIII ст. Включені також  
імена художників-іноземців, які тимчасо
во працювали на Україні або, почавши 
свою мистецьку діяльність тут, згодом пе
реїхали до інших країн.



А Л Ь Т А М О Н Т Е  М.
Битва під  Віднем. Фрагмент.



Словник художників

* д  * 
ф І І  ф
АВГУСТ
— львівський маляр, заступник війта 
передмістя. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. 2, спр. 11, арк. 1628, 1664. 
АВГУСТИН,
син Блажея Поручника — львівський 
маляр. У 1549 р. здобув міське гро
мадянство. У 1557 р. сріблив та роз
мальовував циферблат годинника на 
вежі ратуші, а в 1567 р. відновлю
вав та малював образи для львівсь
кого католицького собору. Помер 
бл. 1575 .р. МаЛкоа)$кі Г. Ьіуошзкі 
сесЬ таїаггу ш XVI—XVII V.
1936, з. 10, 15—16; Яа$(аа>іескі Е. 
ЗІОФпік таїаггбчг роїзкісЬ іийгіег оЬ- 
сусЬ. 'Магзгаша, і857, і. З, з. 116; 
Возіеі Р. 2 <І2 Іеі6 \у та1агзЬ»а Імго̂ г- 
зкіе£о.— 5рга«ог(1апіа котізіі сіо Ьа- 
(Іапіа Ьізіоф згіикі V Роїзсе, 1896, 
і. 5, з. 157; £.огіА$кі V . О ІигошзкісН 
шаІаггасЬ.— 5ргашог<іапіа котізіі..,
1891, (. 4, з. 119.

АВГУСТИН
з Ельбінга — львівський маляр. Зга
дується у 1600 р. Мапкотзкі Т. Ьшому- 
зкі сесЬ таїаггу ш XVI—XVII V., 
з. 2 0 .
АГОРН
Андрій (1703—1780)— маляр та 
архітектор-єзуїт, родом з Хелмна на 
Поморі. В 1752—1755 рр. проживав 
в Острозі, потім в Луцьку. В 1756— 
1763 рр. жив в Порицьку та працю
вав при будові костьолу й оздоблен
ні його фресками. В 1763—1764 рр. 
жив в с. Окнини біля Кременця, а в 
1764—1766 рр. в Овручі, згодом в По- 
лонному. 51о\упік агІузІо\у роїзкісЬ, 
і. 1,3. 1 0 —1 1 .
АДАМОВИЧ
Михайло — роздольський маляр XVIII 
ст. Між 1743—1765 рр. виконував різ
ні живописні роботи для Ржевуських 
в Роздолі та 9-ти маєтках в інших 
місцевостях. Малював і копіював 
портрети, ландшафти, релігійні обра
зи, виконував настінне малювання в 
приміщеннях і на фасадах будинків. 
1743 р. малював картини з птицями, 
образи св. Іоанна і Михаїла, балда
хін у роздольському костьолі. 1753 і 
1756 рр. виконував живописно-деко
ративні роботи в палацах у Демні і 
Роздолі, в 1762 р.— в Чернігові. 
В 1752 р. виконав образ св. Антонія,
1754 р.— образи на фасаді шпиталю

в Роздолі, 1758 р.— копіював портре
ти, образ св. Онуфрія, 1762 р.— образ 
богородиці, 1763 р.— розпяття до 
Жидачева, у 1765 р. виконував ро
боти у львівській кам’яниці (пл. Ри
нок, 3). ЦДІА у Львові, ф. 181, оп. 2, 
спр. 1434, арк. З, 17, 19, 25, ЗО; 
спр. 1435, арк. 6 , 7, 14, 18, 26. 
АДАМ О ВСЬ КИ Я А.
— автор портрета Яна Дуніна-Бор- 
ковського. На звороті напис: «А. А<1а- 
гло^зкі ріх аппо 5 піаіиз 1752». Порт
рет знаходиться у Львівському істо
ричному музеї. Львівський портрет 
XVI—XVIII ст. Каталог виставки. Лю
тий—березень 1965 р. К., 1967, с. 48; 
С(Ьаготсг М. МІогіозс і ріегшзга рга- 
сіа іеггеео Еіеиіега Згутопомізга 
5стІ£іпочгзкіеко „Кзіеда ки сгсі Оз- 
шаМа Ваігега Оіо<ігапо“. Ь\уо\у, 1925, 
з. 105, табл. 63.
АЛ ЕК СА Н ДЕР,
син Лаврнша— львівський передмісь
кий позацеховий маляр, згадується 
під 1600 р. Возіеі Р. 2 та -
Іагзіша І\У0 \*гзкіе§[0 .— Зргатуогсіапіа 
котізіі.., з. 34.
АЛ ЕКСАНДРО ВИЧ  
Константин — у 1777 р. виконував у 
Порицьку для Тадеуша Чацького га
лерею «славних людей». Тут же ма
лював портрети Кароля Хоткевича, 
Мартина Козаковського, королеви 
Людвіки Марії Гонзаги, Цецілії Ре
нати, Лукаша Опалінського. Цазіа- 
шескі Е. Зіочшік таїаггбиг роїзкісії... 
Шагзгатига, 1850, І. 1, з. 108. 
АЛ ЕКСАНДРО ВИЧ  
Станіслав — львівський маляр початку 
XVII ст., учень і зять маляра Павла 
Богуша. В 1616 р. малював образ у 
костьолі Магдалини (у львівському 
передмісті). Останній раз про нього 
згадується у 1645 р. МйАкошвкі Т. 
Ьчгошзку сесЬ таїаггу XVI—XVII 
XV., з. 18, 57; Цавіаіеіескі Е. 5Іол- 
пік таІаггб\у роїзкісії.., І. З, з. 107; 
і*огіп$кі 117. О 1\уо>лгзкісЬ таїаг- 
гасії.— 5 рга\У0 2 сІапіа котізіі... і. 5, 
з. 48.
АЛ ЕК СА НДРО ВИЧ
Іоанн — л ь в і в с ь к и й  маляр. У 1663 р. 
одержав від короля привілей на сер- 
віторат, я к и й  давав Йому право віль
ного виконання малярської роботи, 
найму малярів та челядників, приво
зу та вивозу товарів з-за кордону, 
забезпечував підлеглість лише коро
лівському суду, звільнення від усіх 
повинностей та податків. Казіашіе- 
скі Е. 5Іо«гпік шаіаггош роїзкісЬ... 
і. З, з. 108—109; МаАкошакі Т. 1луо\у- 
зкі сесії таїаггу V XVI—XVII V., 
з. 74.

АЛЕКСАНДРО ВИЧ І.
Портрет Романа Сангушка

АЛІМПІН
— іконописець Києво-Печерської лав
ри. Помер в 1755 р. Архів Києво-Пе
черської лаври, ф. 128, заг. оп. 1 , 
спр. 135.
АЛІПІН
(Галик)— київський художник. На
родився бл. 1685 р. Працював у ма
лярні Києво-Печерської лаври з 1724 
до 1744 р. при начальниках малярні 
Іоанні та Феоктисті, а з  1744 до 
1755 р. сам очолював цю малярпю. 
В 1744 р. упав з риштовання біля 
Троїцької брами і пошкодив собі но
ги. В 1755 р. Аліпій скаржиться архі
мандриту лаври на погіршення зору, 
що не дозволяє йому виконувати 
дрібної роботи. Просить звільнити 
його з посади начальника малярні, 
дозволити жити на дальніх печерах, 
мати при собі послушпика-маляра та 
служителя для посилок. 17 серпня 
1755 р. архімандрит Лука дозволив 
Аліпію жити на дальніх печерах, але 
той повинен був запропонувати кан
дидата замість себе в начальники ма
лярні. В 1755 р. у заяві до лавр
ського керівництва Аліпій писав про 
свої роботи: «Малював спочатку цер
ковні дахи та бані, а потім церкви 
та іконостаси в Китаєві, Голосіївці, 
Пирогові, Вишеніках, Осокорках, Со- 
рокошицях, Пакулі, Стародубщині, 
в двох печерах і в Болдаївці на Ли- 
беді». Є відомості, що він в 1754 р. 
писав ікони для церкви у фортеці 
св. Єлизавети. В цьому ж році вико-
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V. ' О'-*’

и

А Л ІП ІЯ  (ГАЛИК). 
Христос.

нував портрети Петра І, Катерини І, 
принца Оранського, королеви Собс- 
ськоі. У 1759 р. малював «страсні» 
ікони для Києво-Кирилівського мона
стиря. Збереглися деякі малюнки Алі-

XIX—67
пія, а саме: в кужбушку ^ ^
8392 на арк. 14 — зображення 
св. Варвари, виконане пером і туш
шю. На звороті папис: «Сей кунст 
Иеродиякона Алипия псчєрського мо-

XIX—121
настиря»; у кужбушку XX— 2 1  на
арк. 39 рисупок тушшю «Мадонна з 
немовлям» з підписом: «Року 1760 
ноября 24 числа рисооал Алиппий сам 
своєю рукою»; в кужбушку XX—83 — 
рисунок пером із зображенням сидя
чої постаті богородиці (арк. 37) і 
такої ж постаті Христа (арк. 38), на 
малюнках підпис «Року 1754 декаб- 
ря І Алипий рисовал». Аліпію при
писується виконання ряду компози
цій у настінному розписі Троїцької 
надбрамної церкви Києво-Псчсрської 
лаври. Помер він п травні 1768 р. 
В тому ж році архієпископ синай- 
ський Кирил писав до Києво-Печер
ської лаври, що покійний мав 3000 
червінців, з яких 1 2 0 0  заповів лаврі, 
а решту 1800, поділивши на три рів

ні частини, заповів передати до 
Ієрусалима, Сипаю та Афона. З лав
ри Кирилові відписали, що Аліпій не 
залишив ніякого майна, крім кількох 
ікон. Поховано Аліпія в Успенській 
церкві Кієво-Печерської лаври. Му- 
сиенко П. Забьітьій украинский ху
дожник XVIII ст.— Искусство, 1959, 
№ 4, с 61—66; Йстомин М. 
К истории живописи Киево-Печер- 
ской лаври XVIII ст.— Чтення в ис- 
торическом обществе Нестора Лето- 
писца. Киев, 1895, т. 9, с. 72; Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1, спр. 71, с. 4; спр. 324, с. 11; 
мон. оп. І, спр. 24, с. 338.
АЛЬБЕРТ
— львівський маляр. Згадується в до
кументах під 1575—1577 рр. Мав 
«богатий крам» на площі Ринок у 
Львові, мешкав у кам'яниці Шольц- 
Вольфовича на тій самій площі. ЦДІА 
УРСР, ф. 52, оп. 2, спр. 770, арк. 73, 
193, 216, 259.
АЛЬТАМОНТЕ
Мартин — народився в Неаполі в 
1657 р. Мистецьке виховання здобув 
спочатку в рідному місті, а потім у 
Римі. В 70-х роках XVII ст. виїхав 
до двору польського короля Яна Со
беського, де перебував кілька років, 
малюючи для королівських замків та 
костьолів. Кращими його роботами 
є великі картини в парафіяльному 
костьолі м. Жовкви (нині Нестерів) 
біля Львова, а саме: «Битва під Хо
тином 11 листопада 1673 р.» (багато
фігурна батальна композиція — на 
передньому плані постать Яна Собе
ського на коні, авторство цієї карти
ни приписується також Фердінаиду 
Кестлеру); «Битва під Віднем 12 ве
ресня 1683 р.» (багатофігурна баталь
на композиція зображає розгром ту
рецького табору); «Битва під Парка
нами 9 листопада 1683 р.» (багато
фігурна батальна композиція на чолі 
з Яном Собеським та королевичем 
Яковом); образ св. Мартина для кар
мелітського костьолу у Львові (зго
дом цей образ перейшов до колекції 
А. Ходкевича у Варшаві); образ 
св. Роха, намальований у 1719 р. у 
Відні для францісканського костьолу 
у Львові; образ Яна з Дуклі — для 
бернардинського костьолу у Львові. 
Альтамонте приписується також ав
торство портретів королевича Якова 
Собеського та Корнякта, що знахо
дяться у Львівській картинній гале
реї. Інші його роботи були у збірках 
Підгорецького замку та приватних 
колекціях Львова. Після кількох ро
ків праці при королівському дворі в 
Жовкві Альтамонте переїхав до Від

ня, де прожив до смерті (1745 р.>. 
Казіащіескі Е. Зіо^пік таїагго» 
роізкісЬ.., 4. 1, в. 6 —1 2 ; Крип'яке- 
вин І. З історії Жовкви.— Записки 
чина святого Василія Великого. 
Львів, 1930, т. 5, вип. 1/2, с. 64; Сго- 
Іошзкі А. Ікопо£га(іс треп ла  Лапа 
III, $. 26, 64; Возницький Б. Одесь
кий замок. Львів, 1968, с. 135. 
АНАТОЛІЙ
— маляр-ієромонах. У 1675 р. після 
облоги турками Почаївського мона
стиря відобразив цю подію в картин), 
яка зберігалася в цьому монастирі 
ще в кінці XIX ст. У 1704 р. Н. Зуб- 
рнцький повторив її у своїй гравюрі. 
Ровинский Д. Подробнмй словарь 
русеких граверов. Спб., 1895, с. 383. 
АНАТОРСЬКИЙ
Микола — в 1769 р. працював у ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
АН Д РІЄ В И Ч
Войцех — маляр львівський. В 1605 р. 
закінчив п’ятирічний термін навчання 
у Павла Богуша Донатовича. Мап- 
кош&кі Т. Ілготокі сесії шаіаггу V 
XVI—XVII V.. з. 57; Мапкошзкі Т. 
Згіика Огтпіап І^о^зкісЬ.— Ргасе 
кошІ5]і Нізіоф згіикі. Кгакбш, 1935, 
і. 6 , 5. 152.
АН Д РІЄ В И Ч
Ференц — л ь в і в с ь к и й  маляр, член 
Ставропігійського братства, згадуєть
ся у 1633, 1638, 1644, 1645, 1646,
1650 рр. Помер 1650 р. Акти Южной 
и Западной России, т. 11, с. 95, 152— 
160, 697.
АН Д Р ІЙ
— маляр, русин. У 1523 р. прийняв 
міське право у Львові. ЦДІА у Льво
ві, ф. 52, оп. 2, спр. 704, арк. 20. 
А Н Д Р ІЙ
— український маляр. Можливо, був 
головним художником при розписах 
замкової каплиці в м. Любліні, за
вершених в 1418 р. Дата закінчення 
з іменем майстра входить до фунда- 
ційного напису на стіні церкви. 
М. Валіцький вважає Андрія най
здібнішим серед тих, хто працював 
над розписом, і приписує йому малю
вання в презбітерії. 5 Іо \У П Ік  агіузібш 
роїзкісЬ, (. і, з. 33.
А Н Д Р ІЯ
— львівський маляр. Згадується у 
1443—1445, 1446, 1448 рр. Кзіеда 
Іафпісга гпіазіа 1441—1443. Ьмгбадг,
1892, № 896, 1395, 1911, 2560.
А Н Д Р ІЯ
— львівський маляр. В 1524 р. купує 
дім на вул. Руській. Місто продає
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йому у 1540 р. грунт у краківському 
передмісті. В 1524 р. Д. Зубрицький 
у своїй хроніці міста Львова згадує 
Андрія як «славного маляра Андрія 
Русина». Ца&іашіескі Е. 5!оишік та - 
Іаггбто роїзкісЬ.., і. 3. з. 3; Ьогіп- 
$кі V . О 1%'ошзкісЬ піаіаггасії.— 5рга- 
чгоггіапіа котізіі.., І. 4, з. 59; Голу
бець М. Українське мистецтво XVI—
XVII ст. під покровом Ставропігії.— 
Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 
1921, т. 1, с. 307; Крип'якевич І. Львів
ська Русь в першій половині XVI ст.— 
ЗНТШ, т. 58, с. 33. Востаннє зга
дується в 1554 та 1570 рр. ІиЬггу- 
скі В. Кгопіка т іазіа Ілиб^а. Ь\уоіу, 
1844; з. 147; ЦДІА УРСР, ф. 52, оп. 2, 
спр. 1153, арк. 469.
А Н Д Р ІЯ
— львівський маляр. Згадується під 
1569, 1570, 1575, 1579, 1583 рр. Жив 

у краківському передмісті біля костьо
лу св. Станіслава. ЦДІА УРСР, ф. 52, 
оп. 2, спр. 770, арк. 25, 75, 175, 204, 
427.
А Н Д Р ІЯ
— у 1596 р. був учнем львівського 
маляра Лаврентія Филиповича (Лав- 
риша). Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покровом 
Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 311; Во&іеі Р.
2 (Ігіеібчг тпа1аг5І\уа Ішо^зкіеко.— 
5рга\У02(]апіа котім і <іо Ьасіапіа Ьі- 
5Іог]і згіикі V Роїзсе, і. 5, з. 160. 
А Н Д Р ІЯ
—  л ь в ів с ь к и й  маляр. Згадується у 
1632 р. в реєстрі витрат на ремонт 
міського арсеналу. ЦДІА у Львові, 
ф. 52, оп. 1, спр. 45, арк. 1.
А Н Д Р ІЯ

—  маляр, згадується у 1737 р. За 
малювання кіота для Крсхівського 
монастиря отримав 44 зл. Львівська 
наукова бібліотека ім. В. Стефаника 
АН УРСР. Відділ рукописів. Васи
ліанські монастирі, № 815, с. 271.
А Н Д Р ІЯ Ч И Н А
— художник-мініатюрист першої по
ловини XVI ст. Відомі підписні тво
ри цього майстра — Служебник та 
Євангеліє. Крім того, йому ж припи
суються мініатюри так званого Холм- 
ського євангелія. Міляева Л. С. Май
стер XVI ст. Андрійчнна.— Україн
ське мистецтвознавство, 1971, вип. 5, 
с. 162—178.
А Н Д Р ІЇВ
Степан — іконописець, козачий син. 
Народився в Умані, де вчився грамоті 
до 1744 р. Певний час жив па Січі
3 родичами. В 1747—1749 рр. оселив
ся в Межигірському монастирі біля

Києва. Згодом став учнем іконописця 
ІІітнрима Шауме в Троїцькому мона
стирі Києво-Печерської лаври, потім 
перейшов до іконописця Івана Кола- 
чннського. Два роки служив послуш
ником на Либеді. їздив .до родичів 
за кордон, а по поверненні був че
лядником при малюванні іконостаса 
в слободі Архангеловій. Повернувся 
на Січ, де прожив два роки. В 1760 р. 
виявив бажання назавжди залиши
тись в Києво-Печерській лаврі. Архів 
Кнєво-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1 , спр. 8 8 , с. 226. 
АН ДРУ Ш ИН СЬК И Я  
Андрій. В 1704 р. разом з Василем 
Петрановичем працював у королів
ському замку в Жовкві. На них, як 
на придворних малярів королевича 
Костянтина Собеського, було заявле
но, шо вони продавали «замкові фар
би та золото», а на виручені гроші 
купували собі «сукні». Свенціцька В. 
Словник жовківських майстрів живо
пису та різьби,—Українське ми
стецтвознавство, 1967, вип. 1, с. 137— 
138.
АН ДРУШ ИН СЬКИ Я
Юрій — жовківський маляр королеви
ча Костянтина Собеського. Згадуєть
ся під 1704 та 1709 рр. ОєЬагошісг М. 
Згкісе г  Ь із іо г іі  згіикі XVII V . Тогип, 
1966.
АНТІН
— маляр л ь в ів с ь к о г о  передмістя. Зга
дується під 1552 р. ЦДІА УРСР, 
ф. 52, оп. 2, спр. 11, арк. 1465. 
АНТОНІЯ
— к и їв с ь к и й  іконописсць-чернеиь XV 
ст. Розписував у 1409 р. Троїцький 
собор у Пскові. Собко Н. Словарь 
русских художников. Спб., 1893, т. І, 
с. 308.
АНТОНІЯ
— народився у 1593 р. у Львові. Ма
лярства навчився від свого батька, 
згодом став ченцем кармелітського 
ордену. На деякий час був відісла
ний для навчання до Рима. Викону
вав ряд художніх робіт по різних мо
настирях свого ордену. Кавіатіескі Е. 
Зіочтік ліаіаггбчг роїзкісЬ... (. З, 
з. 504—506; Ткіте N.. Вескег Р. АІІе- 
Кетеіпез Іехісоп сіег ЬІМеп Кипзіїег. 
Ьеірсів, 1908. і. 1, з. 566.
АНТОНІЯ
— маляр, що жив в середині XVIII 
ст., монах кармелітського кляштору 
в Городищі на Волині. Виконував 
фрески в костьолі та коридорах цього 
кляштору, а також в кляшторі пілрів 
в Любеїпові та костьолі тринітарів в 
Берестечку. 3/ескІ Т. Узіу г тиусіес-

гек ро АУоІупІи.— Туеогіпік іііизіго- 
чгапу, 1863, N 1/6, з. 34; 5Іоупік £ео- 
£гаІісгпу, І. З, з. 144.
АНТРОПОВ
Олексій Петрович (1716—1795)— ві
домий російський маляр. У 1752— 
1755 рр. виконував живописні роботи 
для Андріївської церкви в Києві. 
Собко Н. Словарь русских художци- 
ков, с. 2 2 0 .
АПОСТОЛ
Миколай — грек з Охриди. Після се
ми років навчання малюванню на 
батьківщині приїхав до Києва, в
1755 р. поступив до іконописної шко
ли Києво-Печерської лаври. Исто- 
мин М. К нсгории живописи Киево- 
Печерской лаврьі XVIII ст.— Чтени* 
в историческом обществе Нестора Ле* 
тописца, с. 71.
АРСЕН ІЯ
— начальник Києво-Софійської ма
лярні в 1759 р. До того був в Пусти- 
но-Онуфріївському монастирі. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 33, с. 165.
АРТАСЕВИЧ
Іван Олексійович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 1797 р. 
«Ревизская сказка» київського цеху 
іконописців 1811 р.— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1 *.
АРТЕМ
— учень стародубського іконописця 
Федора Постарначснка. Згадується у 
1726 р. Соловій О. До історії україн
ської живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 19171 кр. 1/2, с. 109.
АСЛАН , ,
Онуфрій — львівський монах, ілюміна
тор книг. В 1677 р. закінчив писання 
та оздоблення вірменського Місалу. 
Мапкоиізкі Т. Згіика Огшіап 1»ош- 
зкісЬ.— Ргасе котізіі Ьізіогіі згіикі, 
1935, І. 6 , з. 156.
АТОВИЧ
Аитоній Іванович — живописець та 
ювелір в м. Ромни кінця XVII — по
чатку XVIII ст. Мусіенко П. Видат
ний український художник XVIII 
ст.— Мистецтво, 1959, № 6 , с. 45. 
АФАНАСІЯ
— перемишльський іконописець кінця
XVII ст. Собко Н. Словарь русских 
художников, с. 259.

•  До словника внесені тільки ті члени Іко
нописного цеху, діяльність яких відносять
ся до XVIII ст. (не молодші 1771 р. на
родження). Відділити Імена Іконописців 
від Імен різьбярів, граверів та Інших спе
ціалістів художнього промислу не було 
можливості через відсутність відповідних 
даних.
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БАЗИЛ ЕВИ Ч
Василь— народився бл. 1752 р. в 
с. Семенівка на СтародубщинІ. 
В 1767 р. був учнем стародубського 
іконописця Дмитра Вишневського. 
Соловій О. До історії української 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 115. 
БАЗИЛ ЕВИ Ч
Яків— в 1769 р. працював у малярні 
Києво-Печерської лаври. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
спр. 51, с. 333.
БАЗИЛЬЧЕВСЬКИЙ  
Карп — маляр Киево-Печерсько! лав
ри. В 1743 р. був побитий києво-по- 
дільськими малярами за те, що не 
хотів поставити їм горілки. Архів 
Киево-Печерської лаври, ф. 127, 
оп. 138, спр. 51.
БАИКОВСЬКИИ
Антон Павлович — майстер Оружей- 
ної палати (див. Золотий Семен). 
БАЛАШОВ
Дмитро — див. Золотий Семен. 
БАЛАШОВ
Федір — див. Золотий Семен. 
БАЛ И Ц ЬК ИП
Стефан — вірменський мініатюрист. 
Був вікарієм львівської вірменської 
кафедри. Відомі його роботи, вико
нані в 1685 р. Помер у 1714 р. Зіоаі- 
лік агіузібну роЬкісН, і. 1, 5 . 76—77. 
БАЛКОВСЬКИИ
Микита — іконописець. Одержав 6  крб. 
40 коп. за роботи при поновленні ве
ликої церкви Киево-Печерської лаври. 
Архів Києво-Печерської лаври, ф. 127, 
оп. 138, спр. 440.
БАЛКОВСЬКИИ
Микола — в 1772 р. працював над по
новленням живопису в церкві Киево- 
Печерської лаври. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1, спр. 440.
БАЛЬЗАНІ
Джузеппе — маляр. Народився бл. 
1720 р. в м. Болоньї. Кілька років 
працював у Польщі. В 1750 р. на
малював вівтарні образи до костьолу 
бернардинців в Крнстнпополі. 5Іош- 
пік агІу8 І6 \*г роізкісЬ, І. 1, з. 79. 
БАЛЬЦЕРОВСЬКИИ  
Федір — учень малярської школи Киє
во-Печерської лаври. У лаврському 

XIX—114
кужбушку — —  на арк. 24 —

114

етюди голів, рук, ока. Підпис на ма
люнку: «Федор Балцеровский». Там 
же на арк. 28 портрет Василя Дво
рецького — стародубського полковни
ка з підписом: «Писал Федор Балце-

XIX—68
ровский 1751». У кужбушку—3 3 9 3 "
на арк. 37 намальований тушшю 
портрет Петра 1 з підписом: «Рисо
ва л Федор Балцеровский 1752 года». 
На арк. 38 — малюнок «Мадонна з 
немовлям», а на арк. 39 — жіноча по
стать з такими самими підписами. На 
арк. 40 постать філософа з підписом:. 
«Федор Балцеровский рисовал в Кнє- 
во-Печерской малярні 1752 год», на 
арк. 42 — жіноча постать з тим са
мим підписом, що н на портреті Пет- Хіх_Ї2І
ра І. В кужбушку ^  ^  є п’ять
малюнків тушшю, па яких зображені 
Христос, Іоанн Предтеча, апостол Фо- 
ма, мадонна, поклоніння волхвів. 
Перший та третій малюнки датовані 
1750 р. На всіх підпис: «Федор Бал- 
церовський». У кужбушку XX—79 на 
арк. 22 — малюнок «Благовіщення», 
на арк. 28 — зображення Христа, ма
донни та двох ангелів, на арк. 29 — 
«Мадонна на півмісяці». На малюн
ках дата— 1750 р. та підпис: «Федор 
Балцеровский».
БАРАНОВСЬКИЙ
Іван — галицький художник XVIII ст. 
У Львівському музеї українського ми
стецтва зберігаються його роботи — 
образи Семена-богопрнТмця та про
рочиці Анни. Голубець М. Малярі- 
василіани на тлі західноукраїнського 
малярства XVIII ст.— Записки чина 
святого Василія Великого, т. З, с. 449. 
БАРАНОВСЬКИЙ
Максим — «первейший икоиопнссц», 
київський міщанин. У 1798 р. домо
вився виготовити для Києво-Печер
ської лаври 32 підносних ікони. Архів 
Киево-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1, спр. 1013.
БАРНАЦКЕВИЧ
Василь — у 1769 р. працював у ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
БАРТНИЦЬКИЙ Р. С.
— львівський маляр. У 1740 р. брав 
участь у виконанні фрескового розпи
су у бернардинському костьолі 
м. Львова. Яавіатюіескі Е. ЗІошіік 
їлаїаггбV роізкісЬ.., і. 1, 5 . 49. 
БАРТОШ
— львівський маляр. В 1740 р. уклав 
контракт з міськими райцями Судо
вої Вишні на викопання ікопи до ве-

БАЛЬЦ ЕРОВСЬКИЯ Ф.
Петро І.

ликого образа місцевого костьолу, 
і огіпзкі О Іи 'о^зк ісЬ  гпаїаггасН.—  
8рга\гог(1апіа копіізіі.., 1 4, з. 58; 
Сгшгеівісгоіва Ь. Ьжошзкіс огеапі/а- 
суе га\уос1о«ге. і*\уо\у, 1928, з. 147. 
БАХ
Ссбастян — маляр-езуїт. Народився у 
1707 р. в Чехії. Помер в 1746 р. 

у Львові. Прибув до Львова в 1741 р„ 
де під керівництвом Ф. Екштейна 
працював над розписом костьолу 
єзуїтів. В 1741 р. намалював для кон
грегації львівського єзуїтського кляш- 
тору три образи: розп’яття із зобра
женням учнів конгрегаційної школи; 
символічний образ, у верхній частині 
якого над хмарами дві групи учнів, 
що побожно дивляться на хрест і на 
постать божої матері, на які їм вка
зують два ангели; у нижній частині 
картини зображена велика група та
ких самих учнів в оточенні демонів 
та людських скелетів перед розкри
тою пащею пекла, там же була і по
стать смерті; образ ангелів Михаїла, 
Гавриїла та Рафаїла. В руках ці ан
гели мали відповідні до іконографіч
них приписів атрибути: меч, лілію та 
рожу — в одній руці, в другій — щити 
із зображенням Христа, богороднці, 
св. Иосифа. Навколо цих основних 
фігур зображені малі постаті ангелів 
з різними істипіями: хрестом, шоло
мом, мечем. Внизу — велика група 
конгрегаційних школярів, які див
ляться на ангелів у хмарах. Іаіеог- 
вкі Р. О згагугп Ь'уотує. Ь\го»7 МУаг-
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згаига, 1916, 5 . 79—87; Ропіаіек 
Разгегсіа /. 5Іо\упік іегиіібту агіу- 
зіо\у. Кгакомк', 1972, з. 63—64. 
БАЧИНСЬКИЯ
Калйк — в 1769 р. працював у маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-ПсчсрськоТ лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331. 
БЕЗРАДНИЦЬКИЯ 
Юрій — учень малярні Києво-Печер- 
ської лаври. В 1758 р. залишив на
вчання (запис па оправі кужбушка
XIX—12).
XX—46 
БЕЛ И ЦЬ КИ Я
Иосиф — іконописець. У 1804 р. ви
готовив для Києво-Печерської лаври 
три ікони: св. Єлизавети, Олександра 
Невського, Марії Магдалини, за які 
йому належало заплатити ЗО крб. 
Архів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
заг. оп. 1, спр. 1119. 
БЕНЬКОВСЬКИЯ
Гнат — маляр. Народився у 1732 р. 
в с. Возищі, недалеко віл Володими- 
ра-Волннського. В 1753 р. став чен
цем Почаївського монастиря. Потім 
жив у Низкнннчському, Крнстино- 
пільському та Дрогобицькому мона
стирях. Є згадки про його роботи для 
Низкиничського та Кристннопільсько- 
го монастирів. 5 І0 №пік агІузІо\У рої- 
зкісН, 1. 1 , 5 . 162.

БАРАНОВСЬКИЯ І.
Пророчиця Анна.

БЕРЕЗА
Василь (1754—1827) — уродженець 
Львівщини. Залишившись сиротою, 
вступив до одного з василіанських 
монастирів. Звідти був направлений 
на навчання до Рима, де пробув сім 
років. Потім вдруге виїздив на кіль
ка років до Рима. Жив В. Береза у 
с. Краковець, а потім у с. Свірж на 
Львівщині, де й помер. Виконав чи
мало портретів та образів. Є відо
мості про його великі полотна у 
львівському фрапцісканському костьо
лі — «Різдво Христове», «Воскресін
ня», «Св. Павло», «Фраиціск Асизь- 
кий». У львівському костьолі бернар
динців знаходиться виконаний ним 
образ св. Михайла з оригіналу Гвідо 
Рені. 51о\\гпік агН'зІбму роїзкісії, 4. 1, 
з. 136.
Б Е Р Н А Р Д
— у 1489 р. переписував та ілюстру
вав латинський псалтир на замовлен
ня львівського міського судді. Яоі- 
пу В7. Асіа оГПсіі сопзізіогіаііз Іео- 
РОІІЄП5І5 апіі^иззіша. і.\уо\у, 1927, 
І. 1 , з. 511.
БЕРШ
Ісаак — в 1652 р. виконував настін
ний розпис п деоев'яніі) сина’-озі 
с. Гвізлець (біля Коломиї). РіесНої- 
кот е М. і К. Вогпісу сЗге\упіапє. №аг- 
згаша, 1957, 5. 198.
БЄЛОНОСИКОВ
Єгор — майстер київського іконопис
ного цеху. Помеп V 1807 п. «Ревиз- 
ская сказка...»— ЦДІА УРСР, ф. 462. 
оп. 1 , спр. 1 .
БИШ ЕВСЬКИЯ
Андрій — учень малярської школи 
Кирво-Печерської лаври. В кужбушку 
Х»Х— 6 8
—ЙЗОЗ-  на арк. 1 2  є малюнок туш
шю Иосифа Прекрасного я пілписом: 
«1753 м-на лєкемврія Рисовал Андрій 
Бпшенскій».
Б ІД Л Е Ц Ь К И Я
— художник другої пол. XVIII ст.. 
працював V Рудках. й с о  підпис є 
на поптоеті Бенедиктя Августичопи- 
ча: «Еїїіігіез І11 Мдсі ВепегііеІІ Аи?и- 
віупотуісг Зііссятегапі Ре(г!з Ро1опічр 
рісія аппо 1793 раг Мг. Вігі^М іп 
РиНкі». Портпет вивезений у 1927 р. 
до Парижа. Відомості взято з фото- 
гпайіії. шо збепігаеться у Лототеці 
Львівської картинної галереї. 51о \ у - 

пік агіузіо^ роїзкісЬ, 4. 1, з. 148. 
Б'ЛОНОСИКОВ
Макао Єгорович — майстер київсько
го іконописного чеху. «Ревизская 
сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462. оп. 1. 
спр. 1 .

ВИШ ЕВСЬКИИ А. 
Иосиф Прекрасний.

БІЛОУСЕНКО
Василь — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
БІЛЯВСЬКИ Я
Євстахій (Остап) — галицький маляр 
та портретист, учився в Римі. Зай
мався портретним та релігійним ма
лярством. У 1776 р. працював над 
фресками до каплиці св. Миколая в 
церкві Крехівського монастиря. 
В 1790—1795 рр. викоиав живопис 
іконостасів Успенської та Петропав- 
лівської церков у Львові. До кращих 
його робіт належать портрети Рищев- 
ської (1784), К. Дейми (1782), І. Ба- 
чинського, С. Завалькевича, Домініка 
та Схоластики Нікоровичів, Яна Міє- 
ра. Є відомості про портрет Франціс- 
ка Шептииького роботи Білявського 
з підписом автора й датою 1778 р. 
У палаці львівських вірменських 
єпископів були портрети єпископів — 
Вартана Гунаніана, Іоанпа Августи- 
новича. Якова Августиновича. Якова 
Тумановича з підписами Білявського 
та датами 1801 і 1802 рр. В Оксен- 
товича у Львові знаходилась картина 
Білявського із зображенням сивіли.
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б іл я всь ки п  є.
Портрет Яна Мієра.

Портрет Льва Шептнцького з підпи
сом «Е. Віеіач'зкі ріп» був експоно
ваний на виставці сучасного маляр
ства Галицької України (Національ
ний музей у Львові, 1919 р.). 5Іо\ьг- 
пік агІу5 Іо\у роІзкісН, І. 1, з. 156— 
157; Возницькшї Б. Одеський замок, 
с 137, табл. 50.
БІЛЯНСЬКИЯ
Василь — жовківський маляр. Згадує
ться під 1741 —1789 рр. Аптор порт
рета Івана Бачинського 1789 р. Свєн- 
ціцька В. Словник жовківських май
стрів живопису та різьби.— Україн
ське мистецтвознавство, 1967, вип. І, 
с. 138. ■
БІМАН
Карл-Готліб — майстер київського іко
нописного цеху. Народився у 1771 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
БЛАГУШИН
Григорій — московський рисувальник. 
У 1666 р. малював жаловану грамо
ту гетьману Івану Мартииопичу Брю- 
ховецькому. Успенский Л. И. Царские 
иконописци и живописну XVII в. 
М„ 1910, с. 33.
БОВИКІН
Никанор — майстер Оружейпої пала
ти. В 1687 р. в Ссвську ремонтував 
гетьманський прапор. Успенский А. И. 
Царские иконописцьі и живописцьі
XVII в., с. 35.

БОГДАН
— львівський маляр. Згадується у 
1648 р. в акті люстрації запасів про
дуктів, зброї, куль, пороху, а також 
чоловіків, зобов'язаних для оборони 
міста. ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 1, 
спр. 46, арк. 10.
БОГДАНОВ
Євтихій — дип. Золотий Семен. 
БОГДАНОВИЧ
Григорій — маляр та ювелір з львів
ських вірмен. Згадується у львівських 
міських документах у 1675, 1685 та 
1692 рр. 5Іо\Упік аг[у5 Іо\у роізкісЬ,
І. 1,5. 193.
БОГДАНОВСЬКИЙ 
Іван — галицький маляр XVIII ст. 
Голубець М. Малярі-пасиліанн па 
тлі західноукраїнського малярства
XVIII ст.— Записки чина святого Ва
силів Великого, т. З, с. 449.
БОГУШ
Григорій — львівський маляр. Зга
дується в королівському привілеї для 
малярів м. Львова 1885 р. Ріоігот- 
вкі ]. Рггу\уі1с]е г XVI \у. сііа Ьгасіма 
і сссНії таїаггу каіоііскісії \\'е Ь\\'о- 
\ує.— Ьатиз, 1910, І. 2, 5 . 261.
БОГУШ
Іоанн — вірменин, сни Павла Богуша. 
львівський маляр. Згадується у львів
ських міських документах у 1605 р. 
51о\\'пік агІ\г5 Іо\\: роїзкісії, І. 1, 5 . 199. 
БОГУШ
— львівський маляр, вірменин. Зга
дується у 1573 р. Належав до об’єд
наного цеху ювелірів, конвисарів та 
малярів. Імгіпвкі №. О К'о^акісії ша- 
Іаг/асЬ.— Зргаи'огііапіа копіізіі.., І. 4. 
5. 9.
БОГУШ-ДОНОШОВИЧ
Павел — львівський маляр, вірменин. 
Згадується у львівських міських актах 
від 1573 до 1600 р. Помер у 1605 р. 
Батько малярів Іоанна і ІІІимона Бо- 
гушовичів. Був членом цеху малярів, 
золотарів та конвисарів. Мав у Льво
ві малярську майстерню. Ілюстрував 
книги, малював олією портрети, зо
крема портрет короля Зигмупда III. 
Відіграв значну роль у суперечках 
між малярамп-«схизматиками» та ка
толицьким малярським цехом. Працю
вав на замовлення Станіслава Жол- 
кевського. ЗІоадпік агіуїібм роїзкісії,
І. 2, 5. 88.
БОГУШЕВИЧ
— львівський маляр. Згадується у 
1711 р. в акті ревізії готовності кож
ного дому для оборони міста, а та
кож серед мешканців так званої 
Чвсрштоковської кам’яниці. ЦДІА у 
Львові, ф. 52, оп. 1, спр. 43, арк. 149.

БОГУШЕВИЧ
Андрій — львівський маляр. У 1735 р. 
малював образ богородиці в одному 
з львівських костьолів. 5!о\УПік агіу»- 
Іо\у роїзкісії, 1. 1,8. 198.
БОГУШОВИЧ
Григорій — львівський маляр. Зга
дується у 1684 р. {.огіАвкі №. О І\ч’ош- 
якісії піаіаггасії.— $рга\\огЛапіа копіі- 
8 іі... І. 5, 5. 49.
БОГУШОВИЧ
Фома — син Григорія Богушовнча, 
львівський маляр. Згадується у 
1699 р. і^огіпзкі №. О 1\*о\У5 кісН ша- 
ІаггасН.— 5рга\\’огі1апіа коїпізіі.., І. 5, 
5. 49.
БОГУШОВИЧ
Шимон, син Павла Богуша — вперше 
згадується у львівських міських до
кументах у 1605 р. Служив «надвір
ним» малярем у Мпішсків у м. Сам- 
борі. Разом з Дмитрієм Самозванцем 
був у Москві. В 1620 р. викопував 
у Жовкві замовлення Станіслава 
Жолкевського. Помер близько 1604 р. 
Т. Маньковський приписує Богушови- 
чу велике полотно з Вишневецького 
замку (тепер зберігається у Москов
ському історичному музеї), на якому 
зображено коронацію Дмнтрія Само
званця. Мапкохевку Т. 1_'Л’о\\$кі сесії 
таїаггу и- XVI—XVII \у„ з. 54—57; 
Кавіашіескі Е. 5Іо\\ пік таїаггочу рої- 
хкісії.., і. З, з. 139, 509; і.агііївкі №.
О І№о\\'зкісІі шаіаггасії.— 5рга\\'огсІа- 
піа котіБіі.., І. 5, 5 . 49.

іюгошікопськпп и.
Портрет киїоськомр 

бургомістра Норіцевського.
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БОРЩ
Вручення привілеї#  
д.іч Дрогобича.

б о й к о в с ь к и я
Войтіх — мгіляр, шляхтич. У 1776 р. 
оскаржим до єпископського сулу па- 
роха з е. Городилів за гроші, належ
ні йому за малювання церкви. Львів
ський музей українського мистецтва. 
Протоколи судів львівського греко- 
католнцького єпископа, арк. 80. 
БОЯЧЕНКОВ
Петро Іванович — майстер київського 
іконописного цеху. Народився у 
1766 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
БОНДАРЕНОК
Андрій — народився бл. 1750 р. Учень 
стародубського іконописця Данила 
Соболевського. Соловій О. До історії

української живописі на початку
XVIII ст,— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 115.
БОРИСЕВИЧ
Яків — маляр. Народився бл. 1713 р. 
н м. Судовій Вишні. У 1750 р. став 
ченцем Крехівського монастиря. По
тім жив у Верхратському, Добро- 
мильському, Лаврівському монасти
рях. Є відомості про виконання Бо- 
рисевичем малярських робіт у Лав
рівському та Верхратському монасти
рях. Помер у Домашківському мо
настирі в 1774 р. Голубець М. Маля- 
рі-василіапи на тлі західноукраїнсько
го малярства XVIII ст.— Записки чи
на святого Васнлія Великого, т. З, 
с. 457.
БОРНАЦКЕВИЧ
Василь — у 1773 і 1774 рр. працював 
над відновленням живопису у великій 
церкві Києво-Печерської лаври. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
БОРОВИК
Лукіян — автор ікони «Благовіщен
ня», що зберігається в Миргородсько
му музеї. У правому нижньому куті 
підпис: «Ікопопісец Лукіян Боровик». 
Білецький П. Біля джерел живопи
су.— Мистецтво, 1966, .4» 5, с. 38. 
БОРОВИКОВСЬКИИ 
Володимир Лукич (1753—1825). На
родився у Миргороді в сім’ї маляра 
Луки Боровиковського Малярству 
пчився від батька. В кінці 80-х років
XVIII ст. переселився до Петербурга. 
З робіт Боровиковського, виконаних 
на Україні, відомі образи Христа й 
богородиці 1784 р. (зберігаються в 
Державному музеї українського обра
зотворчого мистецтва), плащаниця 
(знаходиться у Миргородському крає
знавчому музеї) та іп. 
БОРОВИКОВСЬКИИ 
Дем’яп — у 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
он. 1, спр. 51, с. 331.
БОРОХОВИЧІ
Яків та Гнат — київські малярії, учні 
Павла Казановнча, разом з останнім 
поїхали п 1747 р. до Троїце-Сергіївої 
лаври. Шпачинский Н. Киевскин мит
рополит Арсеиий Могилянскнй. Киев, 
1907, с. 77.
БОРТКЕВИЧ
— львівський маляр. Помер у 1820 р. 
Виконував переважно інтер’єрні роз
писи в заможних будинках. Іноді ма
лював портрети. Цавіатиіескі Е. 51о\*'- 
пік таїаггб^' роїзкісЬ.., І. З, 5 . 140. 
БОРТНИЦЬКИЯ Р.
— львівський маляр. В 1738—1740 рр. 
працював над розписом костьолу бер

нардинців у Львові. Був головним 
виконавцем орнаментальної частини 
розписів. 51о\упік агІузІо\у роїзкісЬ, 
1. І, а. 217.
БОРЧЕНКО
Максим — у 1773, 1774 та 17?6 рр. 
працював над відновленням живопи
су великої церкви Києво-Печерської 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
БОРЩ
(Барщ) (1750—1804).— Бл. 1800 р. 
виконував фресковий розпис в костьо
лі м. Дрогобича. Ца&іахаіескі Е. 51ои'- 
пік шаІаггоїл' роїзкісЬ.., 4. 1, з. 48— 
49; ЗІошпік агіузіочг роїзкісЬ, 4. 1, 
з. 93.
БОРЯЧЕНКО
Данило — в 1774— 1775 рр. працював 
над відновленням живопису Троїць
кої надбрамної церкви Києво-Печер
ської лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, 
оп. 1, спр. 440.
БОСИКОВИЧ
Григорій — маляр з Сучави. В 1532 р. 
намалював образ Миколая для Ме- 
лецького монастиря на Волині, який 
до 1941 р. зберігався в Харківській 
картинній галереї.

БОСИКОВИЧ Г. 
Св. Микояай.
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БОХНОВСЬКИИ
Ян — львівський маляр, згадується 
під 1650 р. У 1654 р. працював прн 
розписах домініканського костьолу у 
Львові. {.огіАзкі У. О 1чго\Узкіс1і т а -  
ІаггасЬ.— Зргашоггїапіа котізіі.., 1 4, 
з. 48; МаАкошзкі Т. Ьигошзкі сесії т а 
їаггу V XVI—XVII V., з. 75.
БОЮРОВ
Григорій — маляр. У 1730 р. генераль
ний хорунжий Ханенко домовився з 
ним про виготовлення шпалер. Ханен
ко Н. Дневник генерального хорунже- 
го Николая Ханенко. 1727—1753. Ки
ев, 1881, с. 1 1 ..
Б Р Е Н Д Е Л Ь
Людвік — острозький художник. 
У 1770-х роках виконав розпис церк
ви Загоровського монастиря на Воли
ні. До цього розпису ввійшли групові 
портрети родини Чацьких та Загоров- 
ських. Возницький Б. Творчість україн
ського художника Іова Кондзелеви- 
ча.— В кн.: Львівська картинна гале
рея. Львів, 1967, с. 57. 
БРОВАЩ ЕНКО
Степан Самойлович — майстер київ
ського іконописного цеху. Народився

1761 р. «Ревизская сказка»...— 
ІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 

Б Р ОДЛА К ОВИ Ч -ВИ Ш ЕН СЬ КИ Я  
Ілія — видатний галицький та закар
патський художник XVII ст. До 
основних його підписних творів нале
жать: образи Покрови (1646) (Львів
ський музей українського мистецтва), 
архангел Мнхаіл (Ужгородська кар
тинна галерея) та ікона Спаса на 
престолі (1666) з с. Руське біля Му- 
качева з написом «Сію ікону купив*... 
егунь і синь/ его Йвані и жена {Іва
нова// Марія за отпущеніе своих гр і
хові». На лівій стороні дошки знизу 
вверх: «Ми Стегуньї: Йвані и му ой 
отці і моя жона Марія// оузялихмо 
сію икону на нашу вічную правду, 
в побретима// Илаша: кал мукач да- 
лисмо за ню вепра таким чином /  в 
другим вепром тартазуемос дати в 
осені щоби коштовал 6  зол з я к і 
бьіхмо вепра не мали дати тартазуе- 
мося пЬнязмн 6  золотихі доплатити 
на день назначенний певним ь сло- 
вом-ь соборі стого Михаила в томже 
року 1666». У церкві с. Вільховиця 
Мукачівського району знаходиться 
ікона «Поклоніння пастухів» 1672 р. 
з підписом: «ВмукачовЬ рок ахов 
Илія Виш маляр мукач». В тій же 
церкві зберігається ікона з написом: 
«Сію ікону купил ра Бож Сімко Чол 
и жена его Калина // в Мукачов* 
рок ахзз м і Іень дня и/ Илна//Ма- 
лар».
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БРУЕВСЬКИЙ
Василь— в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
БУКОЄМСЬКИЯ
— маляр. В ,1798 р. розмальовував 
вівтарик та поправляв «божий гріб» 
в с. Жовтанці на Львівщині. В 1816 р. 
у тій самій церкві малював «церату» 
(мабуть, антепедіум) на великий ві
втар. Львівський музей українського 
мистецтва. Ри Ро 239/1, арк. ЗО; 
239/2, арк. 2 (Касова книга церкви 
с. Жовтанці).
БУРТИН
Ян з Кракова — львівський маляр. 
Згадується у 1583 р. МаАкошзкі Т. 
І-\У0 \У5 кі сесЬ таїаггу V XVI— 
XVII V., з. 19—20.
б у р я к і в с ь к и п
Максим Семенович (1744—1812) — 
«Киевский гражданки, знаменитий 
живописец того времени» — напис на 
його могилі на Щекавицькому кладо
вищі в Києві. З матеріалів 
Ф. Л. Ернста.
БЯЛ ЕЦ ЬК И И
— маляр. В 1793 р. у м. Рудках ви
конав портрет Бенедикта Августино- 
вича. 51о\упік агіузібиг роївкісп, 4. 1,
з. 148.

ВАЛ
Антоній — в кінці XVIII ст. виконував 
настінний розпис церкви у с. Колодне 
Тячівського району Закарпатської

В АЛ  А. 
Адам І €ва.

області, про що свідчить напис на 
стелі церкви над хорами «РіпхН Ап- 
Іопі Vа1».
ВАЛЮ ШЕНКО
Іван — в 1774 р. працював над від
новленням живопису великої церкви 
Киево-Печерської лаврн. Справа про 
поновлення живопису у великій Лавр
ській церкві 1772—1777 рр.— ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
ВАРЛААМ
— іконописець Києво-Печерської лав
ри. Бл. 1669 р. їздив до Москви. 
Акти Южной и Западной России, т. 8 ,
с. 19.
ВАСИЛЕВСЬКИЯ
Матвій — маляр у м. Роздолі. 
В 1756 р. між ним та графом Михай
лом Ржевуськнм був укладений конт
ракт такого змісту: «Чиниться конт
ракт з маляром Василевським, який 
зобов’язується намалювати чотири 
портрети, тобто: суддю земського 
львівського в такім строю (одягу.— 
П. М.), як Конецьпольський. Другий 
портрет мій, що над каміном в по
кої, на останні два дасться абрис. Ці 
портрети повинні бути в овалі, тобто 
локіть і два цалі висоти, ширини — 
один локіть. Від кожного зголився 
по золотих дев’ять на своєму полотні 
з фарбами. Тепер на задаток бере зо
лотих двадцять три. Два портрети 
повинен виготовити на 1 0  липня цьо
го року. Другі два — пізніше. Діялося 
дня 20 червня 1756 р. Матвій Васи- 
левський». ЦДІА у Львові, ф. 181, 
оп. 2, спр. 1434, арк. 21.
ВАСИЛІВ
Павло — маляр-золотар. Народився в 
1706 р. в м. Нові Млини Чернігів
ського полку. В 1740 р. навчався ма
лярству та золотарству в Киево-Пе- 
черській лаврі. Архів Києво-Печер
сько! лаври, ф. 129, оп. 1, спр. 4, 
с. 242.
ВАСИЛЬ
(зі Львова) — живописець на релігій
ні та історичні теми, а також портре
тист при дворі польського короля 
Яна Собеського в м. Жовкві. 
У 1675 р. секретар короля Козімо 
Брунетті послав великому тоскансько
му герцогу портрет Яна Собеського, 
про який в одному з документів архі
ву говориться, що він був виконаний 
«талановитим, але не досить вишко
леним руським малярем». Є припу
щення, що цим малярем був Василь 
зі Львова. Він малював сцени з ту
рецької війни в жовківському костьо
лі та релігійні картини для церков, 
зокрема в Крехові. За переказами, 
Василь виконав живопис в іконостасі
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ВАСИЛЬ. 
Архангел М ихаїл.

КраснопушанськОго монастиря. Голу
бець М. Українське мистецтво XVI—
XVII ст. під покровом Ставропігії.— 
Збірник Львівської Ставропігії, т. 1, 
с. 308—309.
ВАСИЛЬ
— маляр XVI ст. з м. Стрия, зга
дується у 1545 р. Крип'якевич І. 
Львівська Русь в першій половині
XVI ст,— ЗНТШ, т. 58, с. 34.
ВАСИЛЬ
— львівський маляр, парафіянин Ми
колаївської церкви. Згадується у 
1601 р. Архив Юго-Западной России, 
т. 1 1 , с. 30.
ВАСИЛЬ
— галицький іконописець. У фондах 
Львівського музекг українського ми
стецтва зберігається ікона «Архангел 
Михаїл» 1706 р. з підписом: «Сню ро
боту дав изробнти раб божий Кан- 
драт Максимович Петров сьін за пре- 
ставшего сьіна раба божого Гриця 
БЬлясовича. Помни господи душу во 
царствии небесном 1706 м. іня дня І», 
«Василий маляр». Ікона походить з 
с. Козеве Сколівського району Львів
ської області.
ВАСИЛЬ
— дрогобицький маляр XVIII ст. На 
вівтарній іконі Миколая, що знахо
диться у Воздвиженській церкві 
м. Дрогобича, є його підпис: «Ієреї 
Васили списал а'Гмз ро* (1746).

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
Петро — маляр Киево-Печерської лав
ри. Згадується бл. 1780 р. Архів Киє
во-Печерської лаври, ф. 128, вотч. 
оп. І, спр. 170, с. 4.
ВАСЬКО
— учень Федька, львівського маляра 
з краківського передмістя. Згадується 
під 1543 та 1553 рр. У 1553 р. маляр 
Августин скаржиться на нього за кра
діжку одежі. Очевидно, той же Вась- 
ко згадується у 1600—1607 рр. як 
цеховий маляр. Возіеі Р. 2 агіеіоиг 
таїагзіжа 1\уои'5 кіе(£0 .—5ргажог<1апіа 
коїчізіі.., І. 1, з. 157, 160; Крип'яке- 
вич І. Львівська Русь в першій поло
вині XVI ст.— ЗНТШ, т. 58; Голу
бець М. Українське мистецтво XVI—
XVII ст. під покровом Ставропігії.— 
Збірник Львівської Ставропігії, т. 1, 
с. 309.
ВАЦ ЛАВ
Казимир — львівський маляр-челядник 
третьої чверті XVII ст. Виконував ро
боти для львівського домініканського 
костьолу. М апкош кі Т. Ілгб^зкі сесЬ 
шаіаггу V XVI—XVII V., з. 75.
ВЕГЖИНСЬКИЙ
Шимон — львівський маляр. Згадуєть
ся у 1626 р. {.огШ кі V .  О ІчгомгакісН 
шаІаггасЬ.— 5ргажог<іап1а кошізіі.., 
і. 4, з. 60.
ВЕДЕМ СЬКИЙ
Лукіян Власович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1732 р. «Ревизская скаяка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
В ЕДОМ СЬКИЯ
Лука — київський міщанин. У 1782 р. 
подав заяву про бажання вчитись у 
малярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
оп. 2 , с. 16.
ВЕЛИ КИ Й
Яків — учень Києво-Печерської ма-
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лярпі. В кужбушку ^  ~ знахо
диться його малюнок алегоричної жі
ночої постаті з левом. Тут же підпис: 
«Року 1749 м-ця инваря 12 Іяков 
Великий».
ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ
— маляр кінця XVIII ст. Чотири по
лотна його роботи із зображенням 
сцен з євангелія були в соборі 
м. Острогозька.
В ЕН ЕДИ КТ
— Іконописець Густинського монасти
ря, відновляв в кінці XVII ст. ікопу 
богородиці з с. Іржавець, перенесену 
козаками з с. Мошни на Канівщині. 
Киевская старина, 1893, № 10, с. 167.

ВЕНЕДИКТОВИЧ
Варсонофій — чернець-каляр Пліс- 
ненсько-Підгорецького монастиря. 
У 1772 р. реставрував монастирську 
ікону богородиці. Голубець М. Укра
їнське мистецтво XVI—XVII ст. під 
покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 457. 
ВЕСЕЛОВИЧ
(Веселовський) Фома — жовківський 
маляр. Його пензлеві приписується 
портрет сучавського митрополита До- 
сифея, що помер у 1693 р. 1 був по
хований в м. Жовкві. Мапкошзкі Т. 
Месепаї Лапа III чг 2оІкте.— Ргасе 
кошізіі Нізіогіі згіикі, 1948, І. 9,
з. 145—146; Свенціцька В. С л о в н и к  
ж о в к і в с ь к и х  майстрів живопису та 
різьби.— Українське мистецтвознав
ство, 1967, вип. 1, с. 138—139. 
ВЕСНІНСЬКИЙ
Іван Дем’янович — маляр, значковий 
товариш Н і ж и н с ь к о г о  полку. Розпи
сував іконостас Спаської церкви в 
Ніжині, про що свідчить напис на 
окремій дерев’яній дошці: «1748 за- 
ложена за священнонамйстника хре
стового Федора Савицкого сооружена 
сія церковь 1757-го августа 3-го дня,

ВЕЛИКИЙ Я.
Алегорична жіноча постать.
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а иконостас освящені» 1767-го. За свя- 
щенников Даніила и Николая Савиц- 
ких и ктитора Петра Сполатьбога пи- 
сал и золотил иконостас Йван Дсміа- 
нович Веснінскій, а платил деньгн 
Греко Павел Артенов, которьій сд і- 
лался сліп». Усі розписи, за винят
ком нижнього ряду цокольних ікон, 
були повністю переписані в 1852 р. 
Фомою Кононовнм, про що свідчив 
напис- На мідній дошці у вівтарі (з ма
теріалів Ф. Л. Ериста 1923 р.). 
У 1774 р. повідомив адміністрацію 
Києво-Печерської лаври, що «через 
незакінчену сницарську роботу пс мо
же малювати іконостаса для церкви 
в с. Лищиці». Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, оп. 1, вотч. спр. 84.
ВЕСТЕРФ ЕЛЬД
Абрагам — голландський художник. 
Служив при дворі литовського геть
мана Януша Радзівілла. Під час на- 
родно-визвольної війни в 1649, 1650,
1651 рр. був свідком цих подій, які 
відтворив у своїх малюнках, що част
ково збереглися у копіях XVIII ст. 
Серед них найбільш цікаві «Козацькі 
посли у Радзівілла», «Вступ литов
ських військ до Києва в 1651 р.», 
«Розгром козаками литовської флоти
лії на Дніпрі», «Сутичка польської та 
козацької кіпнотн під Києвом». Вес- 
терфельду належить ряд цінних зари
совок пам'ятників київської архітек
тури (Золоті ворота, Софійський со
бор, Києво-Печерська лавра та ін.).
ВЕТЕЛЕЦ ЬКИ Я
Тимофій Данилович — маляр київ
ського іконописного цеху. Помер у 
1801 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ВИРОВСЬКИЛ
Максим — маляр XVIII ст. Малював 
у Києві портрет Варлаама Косовсько- 
го. Ровинский Д. Подробньїй словарь 
гравированпих портретов. Спб., 1884, 
с. 408, 638.
ВИСОЦЬКИЯ
Иосиф Васильович —^майстер київ
ського іконописного цеху. Помер у 
1811 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ВИСТРИХАНЬ
Петро — учень малярні Києво-Печер- 
ської лаври. В кужбушку XX—83 на 
арк. 55 — малюнок пером архістрати- 
га Михаїла з підписом: «Рисовал Пет-
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ро Вистрихань». У кужбушку ^ 6—
на арк. 49 — малюнок тушшю, на 
якому зображено біблійного царя з 
підписом: «Рисовал Петро Вистри
хань 1754 р. м-ца иануарія 12 чис-
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ла», на арк. 50 — малюнок св. Себа- 
стяна з таким самим підписом (від
міна лише в дні місяця — 6 січня). 
ВИЦОВИЧ
Петро — маляр першої пол. XVIII ст. 
з Іновроцлава. 7 серпня 1706 р. під
писав контракт на малювання церкви
і панського палацу в Урожі на Дро- 
гобиччнні. Андрулнк М. Записник ми
трополита Юрія Винницького з
1706 р.— Записки чина святого Ва- 
силія Великого. Львів, 1932, т. 4, 
вип. 1/2, с. 195.
ВИШ ЕМ ИРСЬКИЯ 
Федір — маляр з м. Ропська. В 20-х 
роках XVIII ст. розписував церкву 
Каташинського монастиря, за що 
одержав 3000 золотих, крім сукна і 
харчів. Каманин И. Аі. Договори о 
сооружснин церквей в Малороссии в
XVIII веке.— Архсологичсская лето- 
пись Южной России, 1903, с. 367, 369. 
ВИШЕНСЬКИН
Теодор (Федір) — маляр. У Львів
ській картинній галереї зберігається 
підписапа цим майстром ікона «Успін- 
ня» 1650 р. Його ім’я внесено до по- 
м’яника Добромильського монастиря 
між 1665— 1689 рр. в такій формі: 
«Сей упне пана Теодора маляра Вьі- 
шеского». Щурат В. Г. Вибрані пра
ці з історії літератури. К., 1963, с. 76. 
ВИШ ЕНСЬКИЯ
Стефан — закарпатський маляр XVII 
ст. В церкві с. Цюшки знаходилась 
ікона страстей Христових з підписом 
цього майстра. Залозецький В. Маляр

ство Закарпатської України (XIV—
ХІХ ст.).— Стара Україна, 1925,
ч. 7/10, с. 137.
ВИШ КОВСЬКИЯ
Юрій — маляр з м. Яворова. В 1753 р. 
процесував зі своїм помічником Ва
силем Ремішевським перед греко-ка- 
толицьким єпископським судом у 
справі розрахунків прибутків під ви
готовлених ними в с. Мнлятин кіль
кох тисяч «образків штихаторських». 
Львівський музей українського ми
стецтва. РиР® 65, арк. 526 (Протокол 
духовного суду).
ВИШ НЕВЕЦЬКИЯ 
Демид — художник XVIII—ХІХ ст. з 
с. Дев’ята Рота Єлисаветградського 
повіту Катеринославської губернії.
З його творів у Дніпропетровському 
історичному музеї зберігається олій
ний портрет єпископа Афанасія. На 
звороті напис: «/преосвященний Афа- 
насій Єпископ Новосербский і Д н іп 
ро вский и ордена св. Анньї перваго 
класса кавалер, писан на 47 году 6т 
рожденія в городі Новограді Єлиса- 
ветградського уездя селенія девятой 
ротьі священником Діомидом Вишне- 
вецким 1800 года».
ВИШ НЕВСЬКИЯ
Дмитро — з м. Ропська, народився 
бл. 1732 р. Відомий як стародубський 
іконописець. Соловій О. До  Історії 
української живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 115.
ВИШ НЕВСЬКИЯ
Лука — галицький маляр XVIII ст. 
Голубець М. Малярі-василіани на тлі 
західноукраїнського малярства XVIII 
ст.— Записки чина святого Василія 
Великого, т. З, с. 449.
ВІЗНИЧЕНКО
Гаврило — київський іконописець, мі
щанин. У 1787 р. з Києво-Печерської 
лаври йому було виплачено за робо
ту 6 крб. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, заг. I, спр. 502, с. 57. 
ВІЛ Л Я Н І к.
— художник-італієць. У другій поло
вині XVIII ст. прикрасив фресками 
стіни та плафони замку Любомир- 
ських у м. Рівному. Він же виконав 
кілька полотен для єзуїтського ко
стьолу в м. Луцьку, зокрема «Тайна 
вечеря», «Марія Магдалина», два на
стінні мальовила в медальйонах над 
входом до каплиці св. Тайи та за- 
кристії. Кешзкі 2. 2аЬуІкі агіузіусгпе 
Ьиска.— 2іешіа, 1937, N 11, 12; Теодо- 
ровин Н. М. Историко-статистическое 
описание церквей и приходов Вольїн- 
ской епархии. Почаев, 1889, т. 2, 
с. 449.
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ВІССАРІОН
— ікоиописець. Н ародився  в 1751 р. 
в м. Ніжині. З  1787 р. протягом 
13 років навчався в малярні Києво- 
Печерської лапри. Архів К иєво-П е
черської лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , 
спр. 82, с. 78.
ВІТАНИЦЬКИП
Петро — львівський маляр XVIII ст. 
У 1765 р. разом з Дам іаиом  У кра їн 
ським я Підгірній, Костянтином та 
Миколою з Ж овкви ,  Войчіхом і Гур- 
гілевичем працю вав над  розписом 
підгорецького костьолу. В 1770 р. р а 
лом з О. Б ілявським брав  участь в 
настінному малюванні Миколаївської  
церкви Крехівського монастиря. Там 
ж е обновив ікону богородиці.  Цього ж 
року виконував якийсь портрет для 
святоюрського єпископського дому у 
Л ьвові.  В 1764 р. був нобілітований 
за постановою львівського каптурово- 
го суду. Л ьвівська  наукова бібліотека. 
Відділ рукописів, архів ДСП 637

в к ш г п с ь к и п  ч>.
Ус ПІ ПНЯ ВЛАДИКА

— у 1393 р. до двору  короля Яганла 
були закликані руські малярі, яким 
доручили розпис костьолу в К р ак ів 
ському замку. Н а чолі тих майстрів 
був В ладика  (М асіусг ,  \УІа(Іусге). 
У лисогірському костьолі робота цих 
малярів  тривала  п 1393 і частково в 
1394 рр. Одночасно в 1391 р. вони 
розписували королівську спальню. 
Усі майстри разом з Владикою н 
1394 р. від’їхали додому. Із записів 
королівських видатків, ведених у тнх 
роках підскарбієм Гінчкою, видно, що 
цим майстрам постачали фарби, олію, 
золото. Руські майстри мали добре 
утримання. Па їх харчування вида
вали червоне та  біле вино, рис, фіги, 
мигдаль, родзинки, корицю. 
и’іескі Е. 51о\\ пік т а Іа гг о \ \ '  роІвкісЬ... 
І. З, 5. 5 5 - 5 7 .
ВЛОХ
Іван — маляр. У 1705 р. Києпо-Пе- 
черська л авр а  дозволила йому кори
стуватись сіножаттю. Архів К иєво-П е
черської лаври, ф. 128, оп. 1, спр. 019. 
ВЛОХОВИЧ
Себастян (1591 — 1 6 5 0 )— маляр, лап- 
ннк в Перемишлі. Зіагош піїкі 5 . Мо- 
пигпепіа Загіпаїогигп. Кгак6 \\\  1853, 
з. 592—593.
ВОИТАНОВИЧ
(.Муха) Альберт — львівський маляр. 
Згадується  1016 та  1635 рр. Мап- 
кот вкі Т. Ьи'ои’зкі сесії т а їа г / .у
X V I— XVII V . ,  5. 59.
ВОЯТЕНКО
Іван Васильопнч — майстер київського 
іконописного цеху. Народився у

(п. 62);  Згу.чгко А. В одизг  7. Р о ііН ог- 
се.— 8 гіикі ріекпе, 1925, М 4; Н от  М. 
КисН Ьисіо'Л'Ііапу \у шіа.чіасії гіеші 
Р з г е т у з к іе ]  і Запоскіеі V ІаІасЬ 
1550— 1650 па Не рггезіапек игЬапі- 
зІусїПусЬ. Ороіе, 1968. з. 147; З к і і є п - 
сіскі І. КасНнпкі гоЬої та їагзк іс і ї . . .— 
Оаи 'па 52(ика, 1938, N 2, з. 152.
ВІТЛЬОВСЬКИЯ
Стефан — м аляр  з м. Бібркп поблизу 
Л ьвова .  Згадується  під 1757 р. Л ьв ів 
ський музей українського мистецтва. 
Ри  Р° 64, арк. 679 (Акти Львівської  
генеральної консісторії).
ВІЦЕНТІЙ
— львівський маляр.  Згадується  у 
1607 р. Мапко&хкі Т. Ь\\'о\\.чкі сесії 
т а ї а г г у  «г XV I—XVII \\г., 5 . 59. 
ВІЦІНСЬКИП
Петро — маляр-єзу їт .  В 1722— 1728 та 
1747— 1748 рр. працю вав в м. Остро
зі. Раягепйа  У., Ропіаіек  5Іом'пік 
ІС2 иіІ6 >№ агІу5 Іо\\', з. 247. в и ш н к в г . п ь к и п  д.

Портрет єпископа ЛфанасІч.
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П. М. Жолтовський

1736 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1 .
ВОЯТІХ
— маляр. У 1671 р. наймав кімнату 
її кам'яниці Кампіанів на площі Ри
нок м. Львова. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
он. І, спр. 291, арк. 1 1 .
ВОЯТІХ
(Войцех) Маляровнч — мостиський 
маляр XVII ст. Можливо, син мости- 
ського маляра Петра (1647). Н от  М. 
КисЬ Ьигіо\у|іапу № тіазіасії г іет і 
Рзгетузкіеі І Запоскіеі.., 5- 261. 
ВОЯЦЕХ
(Альбертус) — краківський маляр дру
гої половини XV ст. У 1176 р. пере
бував у Львові, де домовився з місь
ким урядом заступати другого кра
ківського маляра Миколая Габершра- 
ка, який розмальовував та золотив 
статую св. Магдалнни для львівсько
го парафіяльного костьолу. Цазіа- 
т скі Е. 5Іо\Упік таІагго\у роїзкісЬ.., 
І. З, 8. 60—61.
ВОЯЦЕХ
— маляр з Я нова біля Тсребовлі. Зга
дується у 1632 р. Нотота Е. Зіозип- 
кі екопошісгпо зроіесгпечу тіазІасЬ 
гіеші Наїіскеї V ІаіасЬ 1590— 1648. 
Ороіе, 1963, я. 129.
ВОЯЦЕХ
— львівський маляр. Згадується у-
1649 р. ЦДІА у Львові, ф. 197, оп. 2, 
спр. 1225, арк. 49.
ВОЯЦЕХ
— ж о в к іп с ь к и н  маляр. У 1686 р. ма
лював портрети Жолкевських та де
корації до королівсько? лазні. Помер 
у 1689 р. Мапкогювкі Т. Месепаї Лапа 
III V 2о1к\Уіе.— Ргасе котізіі Ьізіогіі 
згіикі, І. 9, з. 143.
В О Л ИН СЬКИ Я П. я.
— у 1738— 1740 рр. брав участь у ви
конанні фрескового розпису в львів
ському костьолі бернардинців. Казіа- 
шіескі Е. 5Іо\упік таїаггбму роїзкісЬ.., 
1. З, з. 68.
В ОЛОДИМ ИР
— маляр-монах малярні Києво-Печер
ської лаври. У 1722 р. просив відпус
тити його до Голосіїської пустині. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
заг. оп. 1, спр. 292.
В ОЛОДИМ ИР
— мопах-іконописсць. У 1759— 1769 рр. 
був начальником малярні Києво-Пе
черської лаври. В 1767 р. повідомляв, 
що в малярні працює 20 учнів. Є ві
домості про його ікону з дарчим на
писом: «Сію ікону Богоматере даро- 
вал монах Владимир начальник ма
лярів Кіево-печерськія Л аври во оби
тель Великоскитскую крестовоздви-

женскую». Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, заг. оп. 1 , спр. 88, 
с. 383; мон. оп. 1 , спр. 46; Петров И. 
Альбом достопримечательностей цер- 
ковно-археологического музея. Киев, 
1913, с. 267.
ВОЛОХ
Микола — у 1773, 1774, 1775 рр. пра
цював над відновленням живопису 
великої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. І, 
спр. 440.
ВОЛОШКО
Іван — львівський маляр, член Став
ропігійського братства. Згадується у 
1665, 1682, 1684 рр. Голубець М. 
Українське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 309; 
Архив Юго-Западной России, т. 11, 
с. 207; т. 12, с. 127, 132, 136, 140, 
141, 147, 150.
ВОЛЧЕВСЬКИЯ
Павло — в 1772— 1776 рр. працював 
над відновленням живопису великої 
церкви Києво-Печерської лаври. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. І, спр. 440.
волянськия
Феофан — іконописець. Народився 
1699 р. в м. Золочеві в Галичині — 
«сьін певчин». У запису 1740 р. ха
рактеризується як «иконописпого ма- 
стерства п русского и латинского 
язика нзучен». Архів Києво-Печер
ської лаври, ф. 128, оп. 1, спр. 4, 
с. 127.
ВОЛЬФОВИЧ
Посиф — львівський маляр та земле
мір. У 1596 р. згадується як член 
новоутвореного католицького маляр
ського цеху. В 1593 р. намалював об
раз богородиці на троні з членами 
родини Домагаличів в адоратнвних 
позах. Цей образ знаходиться в го
ловному вівтарі Кафедрального собо
ру м. Львова. Кавіатескі Е. ЗІомупік 
шаіаггоіу роїзкісЬ.., і. З, з. 67—68. 
ВОНСОВСЬКИЯ
Еразм — львівський канонік і худож
ник XVII ст. Працював також у 
Жовкві і Яворові. Для жовківського 
костьолу виконав образ св. Лазаря. 
У Левічині (ПНР) знаходиться його 
великий образ «Св. Ісидор» 1668 р. 
Помер у Яворові у 1697 р. Саііскаї., 
Зі/(ІеІип$ка Н. Сгагш \Уззото1с2 — 
піегпапу та їагг  XVII V. і іе£0  сігіеіо
V Ье\уісгупіе.— Віїїіеіуп Ьізіогіі згіи
кі, 1970, N I, з. 69—81.
ВОРОБІЯ

Максим (М асько)— львівський маляр. 
Згадується у 1524 та 1575 рр. £о- 
гіпвкі V . О І\УО\«кісЬ таїаггасЬ.—

ЗргашогЛапіа котізіі.., (. 4, 5. 59; 
Крип’якевич І. Львівська Русь в пер
шій половині XVI ст.— ЗНтШ , т. 58, 
с. 33.
ВОРОНІКОВСЬКИЯ
Іван— в 1769 р. працював у малярні 
Києво-Печерської лаври. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, оп. 1, 
спр. 51, с. 331.
ВОСКОБОЯНИКОВ
— маляр XVIII ст., розписував іконо
стас церкви в с. Лемеші на Чернігів
щині. Горностаев Ф. Строительство 
графов Разумовских в Черниговщп- 
не.— Трудьі XIV археологического 
сьезда в Чернигове. М., 1911, т. 2, 
с. 182; Лукомский Г. Вишневецкий 
замок.— Старце годи, 1912, № З, 
с. 35.
ВОІЦИЛОВИЧ
Павло — львівський маляр, учень Пет
ра Супрунчука. Згадується в 1671 р. 
у зв’язку з намовою свого учня Івана 
викрасти портрет Івана Боїма, ма
льований Шольцом-Вольфовичсм. .£о- 
гіпзкі V . О Імго^зкІсЬ таїаггасЬ.— 
Зргяччігсіапіа котізіі.., (. 5, 5. 49.

* Г
ГАБЕРШРАК
Мнколай — видатний краківський ма
ляр. У 1476 р. перебував у Львоні, 
працюючи над розмалюванням та по
золоченням статуї Магдалипи для 
львівського Кафедрального собору. 
Яазіашіескі Е. ЗІотупік таїаггбиг рої
зкісЬ.., 4. 2, з. 224—225.
ГАВРИТЛ
— львівський маляр, братчик Благо
віщенської церкви. Згадується у 
1594 р. Архив Юго-Западной России, 
т. II, с. 16: Голубець М. Українське 
мистецтво XVI—XVII ст. під покро
вом Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. І, с. 309. 
ГАВРИЛОВИЧ
(Габрилович) Павло — Іконописець з 
м. Калуша. В 1698— 1704 рр: працю
вав під керівництвом Іона Кондзеле- 
вича над Богородчанським іконоста
сом. У 1750 р. виконував сннцарську
і малярську роботу для іконостаса в 
церкві с. Новпця біля Калуша. 
В збірках Львівського музею україн
ського мистецтва зберігається підпи
саний хрест роботи цього майстра. 
Голибеиь М. Малярі-василіанп на тлі
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Словник художників

західноукраїнського малярства XVIII 
ст.— Записки чина святого Василія 
Великого, т. З, с. 453; 463; Драган М. 
Українська декоративна різьба. К., 
1970, с. 172.
ГАЄЦЬКИИ
Микулаш — бардіївський маляр. Три 
ікони 1744 р„ що походять з його 
майстерень, знаходяться в с. Ялинці 
на Пряшівщині. Дубай М. З  мисте
цтва наших дерев’яних церков.— На
родний календар 1967. Братіслава,
1968, с. 95.
ГАЯДУКОВ
Єфим Федорович — майстер київсько
го іконописного цеху. В 1800 р. це
хова управа констатувала його зник
нення. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ГА Я ЛЬ
з Перемишля — художник. У 20-х ро
ках XV ст. з королівського наказу 
працював над розписами костьолів у 
Сандомирській, Краківській та Серад- 
зькій землях. Нагороду за ці роботи 
визначено у грамоті 1426 р., виданій 
у м. Городку королем Ягайлом (пе
рекладено з латинського тексту): «Бе
ручи до уваги численні послуги, які 
нам робив вірний нам І'айль маляр, 
священик або батько з Перемишля і 
раніше робив' в землях нашого Коро
лівства в Сандомирі, Кракові, Серад- 
зі і що завжди не відмовлявся від 
[виконання] наших доручень, отже, 
бажаючи цього Гайля маляра нагоро
дити, даємо йому церкву руську на 
березі рікн Сян у Перемишлі, місті 
нашому зі всіма доходами, прибутка
ми і зі всіма приналежностями, йому 
та нащадкам. Ця церква присвячена 
в пам'ять Різдва Христового, даємо 
для неї 3 чвертки поля, городи, луки, 
які прилягають до церкви. Українці 
(гиНіепі), які там поселились на ста
рому корені, повинні віддавати йому 
[маляреві] по колоді пшениці, стіль
ки ж жита і по 6 грошів, також його 
наслідпикам. Цього ж  Гайля, батька, 
маляра нашого вірного та його на
щадків звільняємо від усяких пода
тей, контрибуцій». ЦДІА УРСР, ф. 13, 
оп. 1, од. зб. 305, арк. 810; 5Іожпік 
агіузійиг роізкісЬ, і. З, 8. 14.
ГАЛИК
Аліпій. Див. АЛІП1Й.
ГАЛИК
Семен — учень малярні Києво-ІІечер-

XIX— 101ської лаври. В кужбушку -гттт—=?—
АА—78

є ряд малюнків, виконаних тушшю 
з підписами: «Семен рисовал Галик», 
«Рисовал Семен Галик», «Семеново 
Галика», «Рисовал Семен», «РСГ»

(рисовал Семен Галик), зокрема етю
ди голови на арк. 20, 21, 76, 77; по
груддя монахів, жінок, стариків — 
арк. 8, 9, 10; поясні портрети— арк. 
1 2 , 13, 16, 2 2 ; фортеційна архітекту
ра — арк. 99; орел та птахи — арк. 
101; зображення Христа — арк. 1, З, 
5; «Ессе Ношо» — арк. 4; погруддя 
мадонни — арк. 2. Лише один малю
нок датований 1756 р. (хлопець з ко
том та нотами). Решта непідписаних 
робіт у цьому кужбушку також, оче
видно, належать Семену Галику.
ГАЛ ЮС
Іоанн — прибув з Франції до Львова 
на запрошення латинського єпископа 
Дмитра Соліковського. В 1596 р. став 
членом новоутвореного цеху като
лицьких малярів. Йому приписується 
портрет Соліковського. Казіашіескі Е. 
ЗІошпік таїаггож  роїзкісії.., І. З, 
з. 209—210; Мапкотвкі Т. ІІжошзкі 
сесії та їаггу  V XVI—XVII V., 8. 23, 
38.
ГАЛЯХОВСЬКИЯ
— художник XVIII ст., автор картинч 
«Петро І як тріумфатор після бою 
під Полтавою». Старьіе годи, 1910, 
№ 1, с. 52.
ГАСПАР
— маляр. Згадується під 1648 р. у 
львівській радницькій книзі. Ц Д іА  у 
Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 59, с. 182. 
ГЕННАДІЯ
— див. Константиновнч Григорій. 
ГЕО РГІЯ
— львівський маляр. Згадується у 
1606 та 1617 рр. і^огіАхкі №. О і\ь'о\у- 
зкісЬ шаіаггасії.— 5 рга«’02(Іапіа ко
шізіі.., і. 4, з. 59—60.
ГЕРАСИМОВ
Захар — працював в малярні Києве- 
Печерської лаври в 1769 р. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
ГЕРАСИМОВИЧ
Ілля — львівський маляр, походив з 
Рнботнч. Ж ив в XVII—XVIII ст. Го
лубець М. Начерк історії українсько
го мистецтва. Львів, 1922, т. 1, с. 201. 
ГЕРАСИМОВИЧ
Ісая — риботицький маляр. Помер у 
1672 р. Записки чина святого Василія 
Великого. Львів, 1935, т. 6, с. 314. 
ГЕРМАН
— львівський маляр із Самбора. Зга
дується у 1562 р. Іогіп$кі О Іадош- 
зкісЬ шаІаггасН,— 5 рга\У02(іапіа ко
шізіі.., і. 4, з. 59.
ГЕРМАН

— ієромонах, іконописець, автор жи
вопису іконостаса собору Благовіщен
ського монастиря в Ніжині, закінчено

го в 1720 р. Хойнацкий А. В. Очерки 
нстории Нежинского Благовещенско- 
го монастиря. Иежин, 1906, с. 12, 58.
ГЕРМАНОВ
Григорій Леонтьєв — майстер київ
ського іконописного цеху. Номер у 
1801 р. сРевнзскан сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ГЕРТНЕР
Томаш — львівський скульптор і ма
ляр XVIII ст. В костьолі Марії Маг- 
далини у Львові в лівому боковому 
вівтарі був образ його роботи із зо
браженням св. Яцека. У 1778 р. за
кінчував розпочатий Станіславом 
Строїнським розпис костьолу в 
м. Тартакові на Львівщині. Манкою- 
зкі Т. Ь\уошзкі сесЬ та їаггу  ш XVI—
XVII ш., з. 77; Навіахеіескі Е. 8 Іо\у- 
пік таїаггож  роїзкісії.., 1. 1, з. 170; 
І. З, з. 211.
ГЕРШ ТЕН БЕРГ
Християн — майстер київського іконо
писного цеху. Народився у 1766 р. 
«Невизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ГЕСКИЯ
Ксавсрій — надвірний маляр РадзІвіл- 
лів у Несвіжі. В 1753 р. разом з ма
лярами з нссвіжського двору Радзі- 
віллів перебував у Жовкві, де копію
вав картину «Битва Жолкевського з 
російськими військами» та старі пор
трети з галереї Жовківського замку. 
Ьіоигпік агіузіож роїзкісії, 1979, 1. З, 
з. 63.
Г Ж И Ц Ь К И Я ,
або Гижнцький Павло — архітектор, 
маляр, монах ордена єзуїтів. Наро
дився 1692 р., помер в м. Кременці 
в 1762 р. Працював у Польщі і на 
Україні — в Ковелі, Полониому, Луць
ку, Володимирі, Корці, Житомирі. 
У Кременці прожив останніх ЗО років 
свого життя. З  його малярських 
праць на Україні відомий розпис 
склепінь та стін однієї з веж єзуїт
ського колегіуму в Кременці. Йому 
належить також низка графічних ро
біт. Зіо^пік агіузіоад роїзкісії, І. 2, 
з. 353—355.
ГИРИЧ
Семен Петрович — майстер київського 
іконописного цеху. В 1810 р. цехова 
управа не мала відомостей про його 
місцеперебування. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
ГІДЗЕВИЧ
ІІІимон — львівський вірменин.
В 1687 р., виконуючи функції писа
ря гродського суду, оздоблював пе
реписувані ним папери каліграфічни-
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П. М. Жолтовський

ГІДЗЕВИ Ч Ш. 
Рисунки.

ми ініціалами та віньєтками з фан
тастичними зооморфними зображен
нями. Трапляються також міфологіч
ні, батальні, буколічні сцени. МаА- 
кошзкі Т. Згіика агшіап І^ошзкісЬ. 
Кгако\у, 1934, 8. 101—102.
ГІДЗІЄВИЧ
Пафнутій— ігумен Івано-Богослов- 
ського монастиря у Львові. В 1748 р. 
переписав «Размьіиїления», які при
красив малюнком. Гординський Я. Ру
кописи бібліотеки монастиря св. Ону
фрія у Львові.— Записки чина свято
го Василія Великого, т. 1, с. 257. 
ГІРЧИЦЯ
Іван — львівський маляр. Згадується 
під 1612 р. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. І, спр. 574, арк. 14.
ГІСПАН,
або Гіспанович Микола — львівський 
маляр, «русин». Згадується під
1617 р. Мапкою&кі Т. Ілош зкі сесЬ 
та їаггу  ш XVI—XVII ш., 5. 50; £о- 
гіАзкі ІР. О 1\У0^5кісН шаІаггасН.— 
Зргашогсіапіа котізіі.., І. 4, 8. 60. 
ГЛИНСЬКИЙ
Яким — чернігівський іконописець, 
«добрий свілітельствований маляр», 
якого в 1719 р. гетьман І. Скоропад
ський згодив за 10  000 золотих зро
бити іконостас Успенського собору 
Києво-Печерської лаври. В 1727 р. з 
ним була укладена угода на малю
вання іконостасів у Стефанівському 
Та Івано-Богословському приділах ве
ликої Лаврської церкви такого змі
сту: «Року 1727 сентябрія 19 дня.
За благослоаепіем ясне в богу
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преподобній того господина его ми- 
лости отца архимандрита Лаврьі киє- 
вопечерскія Іоаникія Сеиютовича н по 
согласному совіту превелебних отцов 
соборних тояж обители подрядили 
есмо пана Яким Глінского маляра, 
маліовать для иконостаси в пределах 
великой церкви печерской ст. перво- 
мученика Стефана и святого апостола 
и евангелиста Иоаиа богослова, кото- 
рий Яким должен маліовати на по
минутих нконостасах всЬ бляти 
иміючіеся всликіе самим лучшим 
майстерством иконописним, своим зо
лотом и фарбами венецкими самими 
добрими своими ж со всякою полно- 
стію без продолжеиія. А за оконча- 
нієм совершеннмм означенного д іл а  
належит ему пану Якиму из обители 
святой дать денежной плати рублей 
девять десят. Якое постановленіє для 
лучшего віроятія і непремінной обо- 
сторонней твердости сиего писанного 
ассикураціею подкріпляетея. Писано 
в той же Л а в р і святопечерской кіев- 
ской року и дня вишеозначенного. 
Ієромонах Антоній намістннк Кієво- 
печерской Лаври. По сей интерцизн 
принял Яким Глинский иконописєц 
половину денег рублей сорок и пять 
сентеврия 19 числа року 1727». Яким 
Глинський виконував живопис іконо
стаса великої церкви Гамаліївського 
монастиря. Помер в жовтні 1732 р. 
(згідно із записом в щоденнику 
Я. Маркевича). Можливо, що він є 
автором ікони «Успіння» з портрет
ними зображеннями в Успенському 
монастирі біля м. Ропська, а також 
намісних ікон іконостаса Катеринин- 
ської церкви в Чернігові. Историко- 
статистическое описание Черниговскои 
епархии. Чернигов, 1873— 1874, кн. 5, 
с. 66; Архів Києво-Печерської лаври, 
ф. 128, заг. оп. 1, спр. 6 , с. З, 738.
ГЛІБКЕВИ Ч
Василь— галицький маляр XVIII ст. 
Його підпис е на запрестольній Іконі 
Христа з виноградною лозою у Воз- 
движенській церкві м. Дрогобича: 
«Васили Глібкевич-ь / списа а'Рпг». 
ГЛІКЕРТ
Матей — київський маляр, згадується 
близько 1775 р. Архів Києво-Печер- 
ської лаври, ф. 128, оп. 1, спр. 401, 
с. 1 1 .
ГЛОВАЦЬКИЯ
Яків, у чернецтві Ісихій—-жив 1, 
можливо, виконував малярні роботи 
в Загоровському, Підгорецькому і По- 
чаївському монастирях. Близько
1762 р. разом з малярами Савою Ка- 
линовичем та Діонісієм Головчин- 
ським працював в Підгірцях, а в

1765 р. розписував там новозбудова- 
ний костьол. В 1770—1771 рр. здій
снював фресковий розпис в церкві 
василіанського монастиря в м. Буча
чі, який включав зображення царя 
Костянтина під хрестом, жертву Ав- 
раама, Самсона з левом, царя Д а
вида та Мойсея зі змієм. На стінах 
презбітерії було зображено знайден
ня хреста царицею Оленою, віддання 
хресного дерева царю Іраклію, з’яв
лення Христа Юліану Відступнику, 
життя Івана Дамаскіна, життя сн. 
Володимира, явлення вогненного 
стовпа св. Єфремові, життя Василія 
Великого. Цей розпис був знищений 
пожежею у 1865 р. В Бучацькому 
монастирі знаходився портрет його 
фундатора М. Потоцького, мальова
ний Головацькнм у 1771 р. ЗІо'Упік 
агіузіб™ роїзкісЬ, і  1, 8. 368—369. 
ГОЛОМБЕК
Шимон — підмайстер львівського, ма
ляра Георгія Свофоровича. Згадуєть
ся у 1614 р. Мапкошзкі Т. І^оигзкі 
сесЬ та їаггу  V XVI—XVII V., з. 58. 
ГОЛУБНИЧИИ
Зіновій, у чернецтві Захарій — наро
дився в м. Келеберді Полтавського 
полку в 1735 р. Іконописного маляр
ства навчався спочатку у родичів, а 
потім в Києво-Печерській лаврі, при
бувши туди в 1758 р. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
спр. 13, с. 144: спр. 32, с. 160. 
ГОЛУБОВИЧ
Шимон — малярський челядник. Зга
дується в львівських актах піл 1613 р. 
Васіескі К. АгсЬі\уит акі гіа\ипусЬ пі. 
[.жомуа. Ілго\у, 1935, 8. 1401. 
ГОЛУБОВСЬКИИ
Захарій — начальник живописців Кие- 
во-Печерської лаври, які в 1772—
1776 р. розписували там велику церк
ву. Истомин М. К историн живописи 
Киево-Печерской лаври XVIII ст.— 
Чтения в историческом обществе Не- 
стора Летописца, с. 66. 
ГОМНАДСЬКИЯ
Артем — галицький маляр, монах 
XVIII ст. Голубець М. Малярі-васн- 
ліани па тлі західноукраїнського ма
лярства XVIII ст,— Записки чина свя
того Василія Великого, т. З, с. 459. 
ГОМУЛИН
Андрій — майстер Оружейної палати. 
У вересні 1665 р. робив знамено для 
гетьмана Івана Ьрюховецького. Успен- 
ский А. И. Царские иконописци н жи- 
вописци XVII в„ с. 59.
ГОНДІУС
Вільгельм (1597— 1658) — голланд
ський гравер. З 1634 р. жив у Гдан
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ську. Виконав низку гравюр, пов’яза
них з Україною, зокрема карту Украї
ни 1648 та 1650 рр. До широко ві
домих гравюр Гондіуса належить пор
трет Богдана Хмельницького 1651 р. 
Події народно-визвольної війни зна
йшли втілення у гравірованому Гон- 
ліусом титульному аркуші книги 
І. Пасторія «Скифо-козацька війна», 
де зображено повсталих українських 
селян та козаків.
ГОНЧАРЕВСЬКИЙ 
Тимофій Романович — майстер київ
ського іконописного цеху. Помер у 
1803 р. «Ревизская сказка...» — ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ГОРДІЄВСЬКИ Я
Афанасій Лук'янович — відставний 
сотенний атаман, семенівський житель. 
У 1783 р. малював Іконостас в Прел- 
теченській церкві с. Заборка. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, оп. 1, 
спр. 10 2 , с. 26.
ГОРДІЇВ
Кирило Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 1800 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ГОРДОВСЬКИН
Павло — в 1774 р. працював над від
новленням живопису великої церкви 
Києво-Печерської лаври. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
ГО РО ДН И Ц ЬК И Л  
йосиф — маляр XVIII ст., кам'янець- 
кий радник. Є відомості про портрет
1807 р. католицького єпископа з Ка- 
м’янця-Подільського Мартина та про 
виконану ним олійну картину на по
лотні, на якій зображено Христа, що 
благословляє. На звороті картини під
пис: «Ь. Ло8е Ногскіпіскі Сопзиі Са- 
гпепісспі Род еі зєсгеїагі 5. К. М-Ііз 
Ріпхі АО. 1788 О. 20 т а р .  5рга\Уог- 
дапіа кошізіі... і. 9, з. 137; Голу
бець М. Малярі-василіани на тлі за
хідноукраїнського малярства XVIII 
ст.— Записки чина святого Василія 
Великого, т. З, с. 449. 5Іошпік аг- 
Іузіо^ роїзкісії, І. З, з. 112—113. 
ГОРОШЕНКО
(Горох) Степан — у 1772—1776 рр. 
працював над відновленням живопи
су великої церкви Кнєво-ІТечерськоІ 
лаври, за що одержав у 1772 р. 
6 крб. 40 коп. В 1786 р. за чотири 
ікони Печерської богородиці («свен- 
ских») йому заплачено 5 крб. та за 
ікону святителя Миколая — 2 крб. 
У 1782 р. разом з Марком Иегрснев- 
ськии підписав контракт на іконопис
ні роботи до церкви Омбншського мо
настиря. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440, 618; Архів Києво-Печерської

лаври, ф. 128, вотч. оп. 1 , спр. 88, 
с. 16: ф. 127, спр. 440.
ГОРОШЕНКО
Яким'— в 1769 р. працював в маляр
ні Киево-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
г о р о ш к е в и ч
Йосиф — маляр. В 1713 р. виконав 
образ св. Петра як римського папи 
для костьолу в м. Володимирі-Волин- 
ському. Зіошпік агіузіоху роїзкісії, 
І. З, з. 114—115.
ГОРЧИНСЬКИИ
Андрій — галицький маляр другої по
ловини XVIII ст. Голубець М. Маля- 
рі-василіани на тлі західноукраїнсько
го малярства XVIII ст.— Записки чи
на святого Василія Великого, т. З, 
с. 448.
ГОТЛЕВСЬКИЯ
Іван — майстер київського іконопис
ного цеху. Народився у 1766 р. «Рс- 
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
гошовськия
Олександр — згадується у 1638 та
1646 рр. як маляр перемишльського 
єпископа, що жив на Владичому пе
редмісті. Був учнем Севастяпа Волос- 
ковича. Вовіеі Г. Кііка «гіасіопіозсі о 
гіоіпісіогіе і таїагзі'чуіе ш Рсгетуз- 
їй.— Зргач’оггіапіа котізіі.., І. 5, з. 85. 
ГРАК
Георгій Матвійович — майстер київ
ського іконописного цеху. Помер у 
1806 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ГРАКОВИЧ
Стсфан — автор ікопи XVIII ст., яка 
зображає Іоанна, що цілує ногу не
мовляти Христа (апокрифічна сцена). 
Шероцкий К. Киев. Киев, 1917, с. 234. 
ГРЕДЛ О В С ЬКИ Я
Семен — львівський художник.
У 1775 р. розписував зали єпископ
ської палати у Львові. Остров- 
ський В. Західноукраїнський живо
пис кінця XVIII — початку XIX сто* 
річчя.— Історія українського мистецт
ва (макет). К., 1967, т. 4, с. 225. 
ГРИБЧЕНКО
Хома Миколайович — майстер київ 
ського іконописного цеху. Народився

1766 р. «Ревизская сказка»...— 
ІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 

ГРИГОРІЄВ
Василь — маляр з Стародуба. У що 
деннику М. Ханенка розповідається 
про його умову з Григорієвим на роз
малювання «столової ізби» в Горо
дищі. Ханенко Н. Дневник генераль
ного хорунжего Николая Ханенко, 
с. 196.

Г РИ ГОРИ ІВ
Іван — в 1769 р. працював в малярні 
Києво-Печерської лаври. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
спр. 51, с. 333.
Г РИ ГОРИ ІВ
Микита — маляр. Народився в 1739 р. 
в с. Облисечів Ніжинського полку, 
навчався малярській майстерності н 
Києво-Печерській лаврі. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , 
спр. 37, с. 82.
ГРИ Г О РІЯ
— іконописець Києво-Печерської лав
ри, жив у післямонгольську епоху. 
Голубинский К. История капонизации 
святих в руссїсой церкви. М., 1903, 
с. 203.
ГРИ Г О РІЯ
зі Львова — вірменин-мініатюрист. 
У 1525 р. прикрашав мініатюрами 
псалтир (знаходиться у збірках На
ціональної бібліотеки в Парижі). 
Зіоигпік агіузіоцг роізкісЬ, і. 2, з. 509. 
ГРИ ГО РІЯ
— учень-маляр, згадується під 1614 р. 
Жив у Львові на Підзамчу. 51о\упік 
агіузіош роізкісЬ, І. З, з. 125. 
ГРИ ГО РІЙ
— львівський маляр. Згадується у 
1622 р. 1~огіпзкі ЇУ. О ІшожзкісЬ ша- 
ІаггасЬ.— 5рга«гог(іапіа котізіі.., 1. 5, 
з. 47.
Г РИ ГОРІЙ
— галицький маляр XVII ст., автор 
іконостаса Онуфріївської церкви в 
Буську. Його підпис знаходився на 
одвірку царських врат: «Року божіа 
ахме Григорій маляр сницер сам». 
Петрушевич С. Сводная Галнцько- 
русская летопись. 1600— 1700. Львов, 
1874, с. 231; Драган М. Українська 
декоративна різьба, с. 72, 96. 
ГРИ ГО РІЯ
— чернігівський іконописець. У 1666 р. 
супроводжував Лазаря Барановича 
у складі великої свити в подорожі до 
Москви. Зйгорн В. Очерки из исто- 
рии Малороссии в XVII ст. Сношения 
малороссийского духовенства с мос- 
ковским правительством. М., 1899, 
с. 379.
ГРИ ГО РІЯ

— київський іконописець XVII ст. Роз
писував сани патріарха Никона. Хар- 
лампович К  В. Малороссийское влия- 
нис на великорусскую церковную 
жизнь. Казань, 1914, т. 1, с. 66, 197, 
251.
Г РИ Г О РІЯ
— глухівський маляр. У 1722 р. скар
жився чернігівському полковнику По
луботку на Олексія Туранського, який 
не виплачував борг за виконаний в
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1716 р. портрет покійного батька Ту- 
ранського — генерального судді Олек
сія Михайловича Тураиського. МоЯ- 
залсвский А. Старинние малороссий- 
ские портрети.— Кневская старина, 
1882. № 5. с. 337—342.
ГРИ ГОРІЙ
— маляр. Згідно з контрактом від
ЗО березня 1743 р. виконував маляр
ські роботи п палаці М. Ржсвуського 
у Михайлополі (тепер с. Миньківні 
Дунаєвецького р-ну Хмельницької об
ласті). ЦДІА у Львові, ф. 181, оп. 2, 
спр. 2472. арк. 9.
ГРИ ГО РІЯ
із Стрілиш — галицький Іконописець 
XVIII ст. На іконі «Св. сім’я» з церк
ви с. Любша знаходиться підпис: 
«Сооружися Рок АФМ//м-ця мрта д 
к н / / иконописєц Григор//рни, II. Стр-Ь- 
ліцкі». Ікона зберігається в приват
ній збірці.
ГРИ ГОРІЙ
— маляр, син козака. В 1746 р. жив 
у Ромнах. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. І, спр. 12 , 
с. 295.
ГРИ ГОРІЙ
— маляр із Онятина. Згадується в 
актах піл 1768 р. 5Іо\упік агІузі6>у 
роїзкісЬ. і. 2, з. 509.
ГРИ ГОРІЙ
— маляр, м о іія х  Попаївського мона
стиря, згадується в 1775, 1776 і 
1782 рр. V книзі видатків цього мо
настиря. ЦДІА у Львові, ф. 684, од. 
зб. 3271, арк. 37, 43. 49, 106, 108. 
ГРИГОРОВИЧ
Іван — маляр. Народився п 1722 р. у 
м. Зінькові. Починаючи з 1747 р. сім 
років навчався в лаврській малярні у 
Алімпія. Архів Киево-Печсрської лав
ри. ф. 128, мон. оп. 1, спр. 24, с. 170. 
ГРИГОРОВИЧ
Савка — в 1769 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерсько! даври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
ГРИЦЬКО
— вишенський маляр. Ікона «Розп’ят
тя» з написом: «Рбахиз Грицько ма
лював з Вишні» знаходиться в Уж
городському музеї. Драган М. Україн
ська декоративна різьба XVI—XVIII 
ст. К., 1970, с. 95; Залозецький В. 
Малярство Закарпатської України 
(XIV—ХІХ ст.).— Стара Україна, 
1925. ч. 7/10, с. 137.
ГРИШ ИН
Яків Маркович — майстер київського 
іконописного цеху. Народився у 
1761 р. «Ревизская сказка»...—Ц ДіА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
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ГРИШКЕВИЧ
Пилип — майстер київського іконопис
ного цеху. З  1805 р. цехова управа 
не мала відомостей про його місце
перебування. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ГРІН Ь
Іванович — родом із Заблудова н Б і
лорусії, співпрацівник Івана Федоро- 
ва. Два роки вчився у львівського 
маляра Лаврентія Филнповнча (Лав- 
рпша) за рахунок Івана Федорова, 
після чого працював грапером та сло- 
вовідливником в Острозі, Львові та 
Вільнюсі. Возіеі Р. 7, (Ігісіоадг шаіаг- 
зіхуа 1шо\узкіе£о.— 5рга«гогс)апіа ко- 
тібіі.., І. 5, з. 158— 159: Голубець М. 
Українське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 314; 
Архив Юго-Западпой России, т. 10, 
с. 430—432.
ГРО ДЕЦ ЬК И Й
Станіслав — львівський маляр. Зга
дується у 1654 р. Виконував роботи 
для львівського домініканського ко
стьолу. МаАкоіезкІ Т. Ілуонузкі сесЬ 
та їаггу  V XVI—XVII V., з. 75; і.о- 
гіпзкі її'. О ІчгочгвкісЬ таїаггасЬ.— 
5рга\УогНапіа котізіі.., І. 5, з. 18.
Г РО Д Е Ц ЬК И Й
Іоанн — львівський маляр. Згадується 
під 1650 р. Вайескі К. АгсЬі\уит акі 
<1а\УпусЬ т .  Ілуо^а, з. 247.
Г РО Д ЗІЦ Ь К И Й
Іван — маляр з Кам’янки Струмило- 
вої. Згадується під 1757 р. Львівський 
музей українського мистецтва. Ри Р° 
64, арк. 47.
ГРОМИКО
Матвій — іконописець. В середині 
XVIII ст. працював в Києво-Печер
ській лаврі. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , спр. 2 , 
с. 276.
ГРОСКЕВИЧ
Федір — в 1749 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 333.
ГРУШ ЕЦЬКИЙ
Антін — маляр, монах-василіанин. На
родився на Волині 1734 р. Помер
1798 р. в Супраслі. В молодості про
жив 7 років в Кам’яиці-Подільському 
(вірогідно, вчився там у художника 
К. Радивиловського). певний час був 
у Львові. Вже досвідченим маляром 
вступив до василіанського монастиря 
у Почаєві. З 1760 р. жив у Кракові, а 
потім у Варшаві та Супраслі. З іо и г п ік  
агіузібш роїзкісЬ, і. 2, з. 501—503.
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ГУБСЬКИЙ
Антон — в 1749 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1. спр. 51. с. 333.
ГУРГЕЛЕВИЧ
— маляр зі Львова. У 1765 р. разом 
з групою малярів з Жовквн та Льво
ва працював над декоративними роз
писами в костьолі с. Підгірці. 51о\у- 
пік аг1уз16\у роїзкісЬ, І. 2, з. 523. 
ГУСАКЕВИЧ
Петро — іконописець з м. Жовквн. 
У 1749 р. працював в Києво-Печер- 
ській лаврі. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , спр. 2 , 
с. 276.
ГУСАКІВСЬКИЯ
Юрій (Геннадій)— народився у
1725 р. в с. Полівці па Волині. 
У 1753 р. вступив малярем до По- 
чаївського монастиря і був постриже
ний у ченці. Крім Почаївського, про
живав у Піддубецькому. РожЛців- 
ському монастирях. У 1770 р. помер 
у м. Кам’янці-Подільському. Голу
бець М. Малярі-василіани на тлі за
хідноукраїнського малярства XVIII 
ст.— Записки чина святого Василія 
Великого, т. 3. с. 460. 
ГУСАКОВСЬКИЯ.
також Усаковський Ілля — жовків- 
ський маляр, в середині XVIII ст. ма
лював іконостас в церкві с. Жорни- 
ська на Львівщині. Дві пари апосто
лів і «Спас» з цього Іконостаса збе
рігаються у Львівському музеї україн
ського мистецтва. Сеєнціцька В. Слов
ник жовківських майстрів живопису 
та різьби.— Українське мистецтво
знавство, 1967, вип. 1, с. 139.

ДА ВИ ДІВ
Олексій — іконописець. Народився в
1735 р. в м. Березному Чернігівського 
полку. В 1759 р. вчився іконопису в 
Києво-Печерській лаврі. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
спр. 13. с. 90.
ДАВИДОВИЧ
Яким — в 1769 р. працював п малярні 
Києво-Печерської лаври. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
спо. 51, с. 331.
Д А ЛМ А Ц ЬК И Я
Іван — галицький маляр XVIII ст., 
автор Іконостасу ПокровськоТ церкви
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в с. Вузлове (Холоеві) на Львівщині. 
Його підпис знаходиться на мальова
ному «Розп’ятті», що завершує іконо
стас: «аЧГ м-в-рок ИвЗ ДалмацК ма
ля».
ДАЛУДА
Петро Олексійович — майстер київ
ського іконописного цеху. Помер V
1797 р. «Ревизская сказка»...— ЦІПА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, аїр. І.
ДАМІАН
— згаданий в групі жовківських ма
лярів, що працювали в 1765 р. над 
декоративним розписом в костьолі па
лацової садиби в с. Підгірці. 51о\УПІк 
агіуз16\\' роізкісЬ, І. 2, з. 9. 
Д А Н И ЛЕВ СЬК И Я
Микола — іконописець, сни священика 
Климснта Данплевського з с. Борща- 
гіпка поблизу Києва. В 1781 р. про
сив послати його в науку на три роки 
до киево-подільського маляра Коса- 
ковського. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 127, оп. 178, спр. 132. 
ДА НИ ЛО
— маляр з с. Бориспіль під Києвом. 
В 1664 р. малював ікону сп. Мико- 
лая для козака Степана Чуднівця. 
Акти Бориспольского мейского уряду. 
1612— 1698.— Киевская старіша, 1892. 
Додаток 7.
Д А Н И ЛО В СЬК И Я
Войцех — у 1595— 1596 рр. був учнем- 
челядником львівського маляра Жапа 
Галюса, а потім Яна ІІІвапковського. 
Мапкотзкі Т. Ілуо'л'зкі сесії та їаггу
V XVI—XVII V., з. 37—38.
ДАСКО
— острозький маляр, проживав на 
Красній Горці. Згадується під 1603 р. 
0§Ьагои)ісг М. Міосіозс 1 ріегигзга рга- 
сіа ]егге£о Еіеиіега Згутопошізга 
Зеті^іпо^зкіедо.— Кьі££а раті^ікомга 
ки сгсі О з^аИ а Ваігега, з. 46. 
ДАХНОВСЬКИЯ
Корній — у 1773 р. брав участь у від
новленні живопису великої церкви 
Києво-Печерської лаври. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1, спр. 440.
ДА ЦЕН КО
Никифор Павлович — майстер київ
ського Іконописного цеху. Народився 
у 1734 р. «Ревизская сказка»...—ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
Д Е Ж Е Н К О
Яків — іконописець. У 1772 р. йому 
заплачено 13 крб. 70 коп. за роботи 
при поновленні великої церкви Києво- 
Печерської лаври. Архів Киево-Печер
ської лаври, ф. 127, спр. 440. 
Д Е М Б ІЦ Ь К И Я
Олександр Михайлович — майстер ки
ївського іконописного цеху. З 1810 р.

цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ревиз
ская сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, 
оп. І, спр. 1 .
Д Е М Б ІЦ Ь К И Я
Михайло Федорович — майстер київ
ського іконописного цеху. З 1810 р. 
цехова управа ие мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ревиз
ская сказка»...— ЦДіА УРСР, ф. 462, 
оп. 1 , спр. 1 .
Д Е М Б ІЦ Ь К И Я
Петро Михайлович — майстер київ
ського іконописного цеху. З 1810 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ревиз
ская сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462. 
оп. І, спр. 1 .
Д Е М ’ЯН
— галицький маляр XVII ст. У фон
дах Львівського музею українського 
мистецтва зберігається ікона «Старо
завітна Трійця» з написом: «Раб бо
жій Федор Л'Ьснувській со женою 
своєю сій два образи стой прсчистой 
н стой Тройцн справил за своє спа- 
сеніє і отпущеніє гр'Ьхов». Поряд під
пис: «Дсміан маляр».
Д Е Р Е Я
Блажей — монах-домініканець, книж
ковий ілюстратор. У 1623 р. ілюміну
вав антифонарій для домініканців в 
Перемишлі. В 1642 р. ілюстрував гра- 
дуал для домініканського кляштору 
в Луцьку. 51о>Упік агіузібчг роізкісЬ, 
1. 2, з. 40—41.
ДЕНИ СЕН КО
Клим — в 1769 р. працював у маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
ДЗЕН ГА ЛО ВИ Ч
Стефан— маляр з с. Судова Вишня. 
Малював іконостас в церкві с. Улюч 
(тепер П НР), про що свідчить його 
підпис на одній з ікон з датою
1682 р. У Львівській картинній гале
реї зберігається вівтар з костьолу з 
м. Стара Сіль із зображенням св. сі
мейства та св. Варвари. На першому 
стоїть авторський підпис з датою — 
1680 (?) р. Драган М. Українська 
декоративна різьба, с. 95.
Д ЗИ ГА
Ярема — іконописець. У 1772 р. разом 
з іконописцем Іваном Шілденко під
рядився написати на замовлення за
порізького кошового Петра Кални- 
шевського ікони господських та бо- 
городичних свят і надіслав йому в 
подарунок ікону Охтирської богоро
диці. ЦДІА УРСР, ф. 229, оп. 1, од. 
зб. 321, арк. 48.

Д Е Л І# // .  
Старозавітна Трійця.

Д ЗЯ Н І,
або Дзянік Олександр — львівський 
маляр, за походженням француз. 
Згадується у 1625, 1634 та 1639 рр. 
Мапкошзкі Т. Ьигошзкіе сесЬ т а їа г 
гу V XVI—XVII V., з. 60; Возіеі Р.
2  (ігіеібчу таїагзічга Ішожзкіе^о.— 
8 рга«ог(]апіа кошізіі.., 1. 5, з. 1607. 
ДМ И ТРІЄВ
Варлаам — іконописець Києво-Печер- 
ської лаври. У 1660 р. приїжджав до 
Москви у справах лаврської друкар
ні. Харлампоеич К. Малороссийское 
влияние на великорусскую церков
ную жизнь, с. 443.
ДМ И ТРІЄВ
Володимир — маляр. До 1734 р. ж іів  
у Харкові, з 1734 р. по 1744 р.— у 
Києво-Печерській лаврі та Свенсько- 
му монастирі під Брянськом. 
У 1744 р. після перебування цариці 
Єлизавети в Києві був викликаний
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ЛМИТРІП.
Христос.

до двору, де залиш ався  до 1747 р. 
Потім недовго ж ив у Харкові.  
В 1748 р. переїхав до Брянська, там 
займався живописом, й о г о  пензлеві 
належ ав  живопис іконостаса Успен
ської церкви в Охтирці (1738). Исто- 
рмко-статнстнческос опнеание Харь- 
ковской епархнн. Харьков, 1857— 
1859. т. 3. с. 21—22.
ДМИТРІИ
— маляр. У Л ьвівському музеї у к 
раїнського мистецтва зберігається 
ікона Христа 1565 р. роботи цього 
майстра, яка походить з с. Лоліінн 
Іпаио-Франківської області.  51о\Упік 
агіувіо^’ роїзкісЬ, 1. 2, 5 . 140.

ДМИТРІИ
— львівський малир з краківського 
передмістя. Згадується  у 1642 р. 
НоШсІ Г. 2  сігі^би' ш аіагз іи 'а  Іигиж- 
^кіеро — 5рга\\'о/.сіапіа к о т і ї і і . . .  (. 5,

161.
ДОБРЕНІВСЬКИИ
Маркел — монах-иаулнн, вчився
фрескового малювання у львівсько
го маляра  С. Строїисі.кого (1766). 
З а  своє навчання повинен був з а п л а 
тити 80 дукатів .  ЕІіахгеиізЬі М. Сег- 
кіе\у 5 ^-. Ріо іга  і Раигіа ^ 'е  Ьи:о л іе .— 
ХУіасІошоїсіе к о п їег^а іо гзк іс ,  1925, 
N А, 5. 122.
ДОБРОТВОРСЬКИИ
Іван — маляр з львівського передмі
стя. Згадується  під 1640 р. Ц Д ІА  у 
Львові,  ф. 52, оп. 2, спр. 55, с. 410.

ДОГМАТИРСЬКИЯ
Фома Максимович-— майстер ки їв 
ського іконописного цеху. Помер у

1809 р. «Ревизская  сказка».. .— Ц Д ІА  
У РС Р, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
Д О Л г а н с ь к и й
Яків Іванович — острозькпй ж ивопи
сець. Йому адресований філософсь
ко-моралістичний лист Г. С. Сково
роди, датований 1773 р. Попов П. 
Народний письменник, філософ 
Г. С. Сковорода і його портрети.— 
Образотворче мистецтво, 1940, №  2, 
с. 66—67.
ДОЛИНСЬКИИ
•Мука — народився у м. Білій Церкві
1745 р. Був  учнем Ю. Раднвилов- 
ського, потім своє мистецьке вихо- 
пання заверш ив у Відні. Внконувап 
живопис для  церкви св. Ю ра у Л ь в о 
ві. З  цих робіт наЛвпдатнішими є з о 
браж ення  Хрнста-архієрея, попарні 
постаті апостолів, пророків, намісиі 
овальні ікони Христа та богородиці,  
кілька каргин на біблійні теми. До- 
лпнський малю вав образи дл я  Спя- 
тодухівської,  Онуфріївської  та Пет- 
ро-Павлівської  церкви у Львові.  
В останній він виконував фрескові 
зображ ення  «Христос в іддає  ключі 
Петрові» та апостолів Петра  і П а в 
ла. й о г о  твори знаходились також  
в Підкаменському монастирі, в церк
ві н с. Ж овтанці.  Виконував зам о в 
лення для церков у селах Мшапі. 
Вороблевпчі. У монастирі бернар
динців у Львові  було шість «стацій» 
страстей Христових. Є відомості про 
численні портрети, виконані Л .  Ло-

л і п і с ь к і і м .  В 1807— 1810 рр. працю 
вав у Почаївському монастирі. П о 
мер у Л ьвові  в 1824 р. ЗІошпік аг- 
Іузіом.- роїзкісЬ, І. 2, з. 77—79. 
ДОЛИНСЬКИИ
Станіслав — маляр. У львівських ак 
тах згадується  під 1549 р. Ц Д ІА  
У Р С Р ,  ф. 52, оп. 2, спр. II,  
с. 941.
ДОМАЖИРСЬКИЯ
■Марко— у Л ьвівському музеї у к р а 
їнського мистецтва зберігається його 
роботи ікона «Архангел Михаїл*. 
ДОМАРАДСЬКИЙ 
Матвій — львівський маляр. З г а д у 
ється у 1671 р. у зв 'я зк у  з поїздкою 
зі своєю роботою до саноцького 
старости (в м. Л я ш к и  Муровані) .  
іо г їй іА ї  1Г. О Іло^ 'їкісН піаіаг- 
гасії.— 5 р г а \ \о 7.с1 апіа котіз і і . . ,  І. 5, 
к. 49.
ДОМБРОВСЬКИИ
Григорій Олександрович — майстер 
київського іконописного цеху. Помер 
у 1811 р. «Ревизская  сказка».. .— 
ІДДІА У РС Р, ф. 462, оп. 1, спр. І. 
ДОМИКАН
Іван Васильович — стародубськнй 
іконописець. З гадується  у 1726 р. 
Со.юаій О. Д о  історії української 
живописі на початку XVIII  ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 108. 
ДОМІНІК
— львівський маляр. У 1528 р. пра
цював над розписом одного з залів

д о л и н с ь к и п  л .  
Са. Юрій.
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ДОМ АЖ ИРСЬКИП м .
Архангел М ихаїл.

львівської ратуші. Мапкотзкі Т. 
Ь^<ш5кі сесЬ та їаггу  V/ XVI і
XVII V., з. 9.
ДОМКОВИЧ
Юрій — львівський художник.
У 1771 р. виконував малярські та 
позолотні роботи у церкві св. Юра 
у Львові. Зшієсіскі .1. КасЬипкі го- 
Ьоі таїагзкісЬ...— Б а^ п а  згіика, 
1938, і. 1, сг. 2, 8. 151.

Д О Н Е Ц Ь
Матвій — у 1769 р. працював п ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. ЇЙ , 
мон. оп. 1, спр. 51, с. 331. 
ДОНОШОВИЧ
Богуш — львівський маляр, вірменин. 
Згадується під 1596 р.
ДОРОПАН
Михайло — мініатюрист. Згадується 
у львівських актах під 1486 р. Ілю- 
мінунли біблію, пасіонар і збірник 
папських декретів. 51очгпік агіузібиг 
роізкісЬ, І. 2, з. 102.

ДО РОФ ЕИ
— учень малярні Києво-Печерської

XIX— 121
лаври. У кужбушку х х '~^45 е три
малюнки тушшю, які зображають 
апостолів — Івана Богослова. Симона 
та Якова, внизу дата — 1750 р. та 
підпис «Дорофей».
ДРЕЙФУЄ
Л юдвіг — львівський художник.
В 1764 р. був нобілітований постано
вою каптурового суду. Нот  М. КисЬ 
Ішсіотоііапу тіазІасЬ г іет і Рзге- 
п т к іе і  і Запоскіе}.., 8. 147. 
ДРО БИ Ш
Тимофій — «маляр руський» у Пере
мишлі. Згадується у 1442, 1443, 1449 
та 1450 рр. у зв’язку з поручитель
ствами та купівлею у Івана Свинятка 
половини дому й поля над Саном. 
Возіеі Р. Кііка «гіа(1о«6зсі о гіоі- 
пісі^іе і таїагзіитіе V Рсгетузіи.— 
5 пгашо2(Іапіа кошізіі.., 4. 5, з. 85; 
Кзіееа рггусЬо«16ш і гогсЬосІб^ т іаз- 
Іа 1414— 1426. ілуо*, 1905, с. 59, 61, 
86. 120.
Д РО БОВ ИЧ
Микола — маляр. Згадується у львів
ських актах під 1678 р. Зіо^пік аг- 
(узібш роізкісЬ, І. 2, з. 101. 
Д У БИ Н С ЬК И Я
Антон — в 1769 р. працював маля- 
пем в Киево-Печерській лаврі. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
°п. 1. спр. 51. с. 331.
ДУНАЄВСЬКИИ
Іеронім — монах-василіанин. У 1725 р. 
виконав пером титульний аркуш по
минальника Краснопущанського мо
настиря біля Бережан. С§Ьаготісг М. 
5гкісе г Ьізіогіі згіикі V XVII «г. 
Тогип, 1966.
ДУНАЄВСЬКИЯ
— львівський художник другої пол. 
XVIII ст. Для головного вівтаря Ми
колаївської церкви Крехівського мо
настиря намалював образ св. Мико
ла я. ЦДІА у Львові, ф. 684, оп. 1, 
од. зб. 2032, арк. 4.
ДУНАЄВСЬКИИ
Андрій— у П'ятницькій перкві 
м. Львова знаходиться образ Варва
ри з підписом: «Апгіггеі Ьипаїошзкі 
афлд».
ДУНАЄВСЬКИИ
Григорій — маляр «руського митро
полита». У 1730 р. перебував у 
м. Жопкві. Свєнціцька В. Словник 
жовківських майстрів живопису та 
різьби.— Українське мистецтвознав
ство, 1967, вип. І, с. 139. 
ДУНАТВСЬКИЯ Т.
— маляр XVIII ст. Малював іконо
стас у церкві м. Розвадова поблизу

ДОРОФЕИ.
Апостол Симон.

м. Миколаєва над Дністром. Голу
бець М. Малярі-василіани на тлі 
західноукраїнського малярства
XVIII ст.— Записки чина святого 
Василія Великого, т. З, с. 447.
дяковськия
Тимофій — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1. спр. 51, с. 331.
Д ЯЧЕНКО
Яків — у 1772 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Киево-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.

*
ЕКШТЕЯН
Себастян — маляр, сип Франціска 
Екштенна. Прибув до Львова в 
1741 р. для завершення розпочатого 
його батьком розпису костьолу єзу-
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ітів, зокрема композиції апофеозу 
Ігнатія Лойоли на склепінні голов
но! нави костьолу та на склепіннях 
бічних пав зображення святих па
тронів Польщі. У 1742 р. брав участь 
у розписах львівського костьолу 
бернардинців (фрески в сакристії та 
ризниці). Зіотопік агіузіож роїзкісЬ, 
і. 2, з. 155, 156.
ЕКШТЕЯН
Франціск — моравський маляр з 
м. Брно. Мистецьку освіту здобув у 
Римі. В 1740 р. почав працювати над 
розписом костьолу єзуїтів у Львові. 
Смерть перешкодила Екштейнові ви
конати весь розпис, який закінчив 
його син Франціск. Основними ком
позиціями на склепіннях костьолу є 
зображення Христа, який віддає клю
чі апостолові Петрові, над головним 
вівтарем — апостола Петра між убо
гими та алегоричними фігурами чо
тирьох частин світу. Над хорами зо
бражений апостол Петро, який про
повідує у храмі, навколо святі з ор
дену єзуїтів. У бічних каплицях — 
чудеса святих єзуїтського ордену. 
ЗІОФпік агіузібда роїзкісЬ, І. 2, 
5. 154— 155.
ЕЛЕВРЕС
Иосиф — придворний маляр короля 
Яна Собеського. Проживав при його

ЕКШТЕЯН С.
Розпис з львівського єзуїтського костьолу.

дворі у м. Жовкві. Згадується у 
1687 р. Вазіатескі Е. Зіочгпік т а -  
Іаггбиг роїзкісЬ.., 1. З, 8. 200; Ва- 
гдсг 3. Раті$іпікі т іа з іа  261к\уі. 
і.чуочу, 1852, 8. 54.
ЕРЕМІЯШЕВИЧ
Іван — малярський учень у Львові. 
Згадується у 1571 р. як свідок у про
цесі малярів Супрунчука, Домарад- 
ського та Вощиловича. ІогіАзкі №.
О ІчгошзкісЬ таїаггасЬ.— Зргачгоггіа- 
піа котізіі.., і. З, з. 49.

¥ Є ¥

ЄВСТАХІЙ
— львівський маляр, згадується у
1647 р. Був близьким до Ставропі
гійського братства. У 1647 р. вивозив 
лі Львова до Ясс образи своє! робо
ти та «ландшафти». і.огіАзкі №.
О Ічто^зкісЬ таїаггасЬ.— 5ргаш)гсІа- 
піа котізіі.., І. 5, з. 48; Голубець АГ 
Українське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 309.

ЄВТІХІЄВ
Іоаким — московський «сусальник», 
який «преславно иконьї в св. Софии 
киевской украсил во еже всЬм диви
тися преславному сицевому д'Ьлу и с 
миром отпущен в Москву». Актн 
Южной и Западной России, т. З, 
с. 65—66.
ЄМЕЛЬЯНОВ
Иосиф — іконописець, ромеиський 
житель. В 1764 р. мав малювати іко
ностас для церкви с. Гринівка Смі- 
ловичська за 300 крб. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, вотч. он. 1, 
спр. 50, с. 2.
ЄРМИЛОВ
Матвій — іконописець. Народився
1746 р. в Михайлівській станиці 
війська Донського, козачий син. У до
кументах 1759 р. відзначений як 
навчений Іконопису в Києво-Печер
ській лаврі. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , спр. 13, 
с. 152.
ЄРМОЛА
Федір — учень малярні Києво-Пе- 
черсько! лаври. В кужбушку XX—79 
є рисунок із зображенням двох ске
летів з підписом: «1752 года мца ле- 
кабря ка. Рисовал Федор Єрмола»

А З

ЗАБОРОВСЬКИЙ
Михайло Сидорович — маляр кінця 
XVIII — початку ХІХ ст. Проживав 
у с. Івахнн на Поділлі (Липовецький 
повіт). Займався іконописанням, ав
тор моралістичних композицій. Кле- 
бановский П. Маляр-стихотпорец.— 
Киевская старина, 1902, № 5, с. 94— 
95.
ЗАБОРОВСЬКИЙ
Раф рїл— київський митрополит. 
Займався живописом. У 1725— 
1731 рр., будучи псковським єписко
пом, написав ікону Корсунської бого- 
оодиці, що знаходилась у Благові
щенському монастирі у Ніжині. 
Хойнацкий А. В. Очерки истории Не- 
жинского Благовещенского монасти
ря, с. 60; Исторнко-статистичсскос 
описание Черннговской еиархин, т. З, 
с. 187.
ЗАВАДСЬКИЙ
— малював у другій половині 
XVIII ст. у Крехівському монастнрі 
портрети кардиналів і пан. Г о-
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лубець М. Малярі-василіани на тлі 
західноукраїнського малярства
XVIII ст.— Записки чина святого Ва
силія Великого, т. З, с. 460. 
ЗАГОРСЬКИЯ
Моїсей Тихонович — народився в 
м. Петрахові в 1743 р. Навчався 
іконопису в Києво-Печерській лаврі. 
В 1763 р. просив направити його в 
Дятловицький монастир для малю
вання іконостаса. У 1766 р. після 
закінчення роботи прийняв чернецтво 
та ім’я Митрофана і залишився в 
тому ж монастирі. Архів Києво-Пе
черсько! лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , 
спр. 45, с. 182.
ЗАКРЕВСЬКИЯ
Ломінік — уклав в 1768 р. угоду на 
виконання живописних робіт в Поча- 
ївській лаврі. Лев. Алфавит поимен- 
ний и предметний делам архива По- 
чаевской Успенской лаврьі за время 
с 1557 по 1831 год. Почаев, 1908, 
с. 22. 25.
ЗАЛЄСЬКИЯ
Григорій — у 1695 р. переписав та 
ілюстрував у Золочівському монасти
рі «Ірмологіон». Голубець М. Маля
рі-василіани на тлі західноукраїнсь
кого малярства XVIII ст.— Записки 
чина святого Василія Великого, т. З, 
с. 460.
ЗАЛУЖАНСЬКИЯ
Ілія — галицький маляр XVIII ст. 
Є відомості про мальований ним об
раз євангеліста Луки з підписом 
«ІІуа 2а1игапзкі». 5рга\Уогс)апІа ко- 
ІТІІЗІІ.., 1 9, з. 136.
ЗАХАРЕВСЬКИЯ
Яків — майстер київського іконопис
ного цеху. З 1803 р. цехова управа 
не мала відомостей про його місце
перебування. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ЗАХАРІЯ
— народився 1704 р. Навчався іко- 
нописанню в Киево-Печерській лаврі. 
Займався ним 34 роки. Вісім років 
малював іконостаси велико! лаврсь
ко! церкви та 2  роки іконостас церк
ви ближніх печер. В 1770 р. постри
жений в монахи. Архів Києво-Пе- 
черської лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , 
спр. 82, с. 13.
ЗАХАРКО
— глухівськнй маляр. Згадується у 
1668 р. у зв’язку з його поїздкою до 
Москви. Акти Южной и Западной 
России, т. 7, с. 79.
ЗАХНОВИЧ
Христофор-Захарія — львівський ку
пець. вірменип, що займався маляр
ством. У 1648 та 1655 рр. під час 
облоги Львова військами Богдана

Хмельницького брав участь у міських 
делегаціях до гетьмана. У листопаді
1655 р. мав їхати із стольником Лю- 
бовецьким та королівським послом 
по Чигирина для укладення миру з 
Хмельницьким. Востаннє згадується 
у 1666 р. Пензлеві Захновича припи
суються портрети Григорія та Кон
станці! Бернатовичів, що зберігають
ся у Львівській картинній галере!. 
Возницький Б. Одеський замок, 
с. 135. табл. ЗО, 31; Кааіатескі Е. 
5Іочгпік іпаїаггбф роізкісЬ... І. З, 
з. 74-»-75; ЬогіАзкі М. О І\Уо\УзкІсЬ 
шаІаггасЬ.— Зрга^оггіапіа кошізіі.., 
1. 5, з. 48.
ЗЕМБИЦЬКИЯ
Иосиф — львівський маляр. В 1771 р. 
писав зображення двох святих на 
брамі собору св. Юра в Львові, а 
також золотив там мітру, хрест і 
пасторал. У 1774 р. оскаржив до 
львівського міського суду малярських 
учнів Стапіслава Форнецького та 
Йосифа Волецького у справі образи 
його честі.— ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. І. спр. 334, арк. 1—2.
ЗІНОВ’ЄВ
Георгій Терентійович — з кріпаків, 
учень Симона Ушакова, маляр Ору- 
жейно! палати. 1682 р. «посла и бнл 
у малороссийские города Батурии 
яойска запорожского обоих сторон 
Днепра гетману Йвану Самойловичу 
для письма святьіх икон», де пробув 
півроку. 9 березня 1683 р. після «при- 
езду с Малой России» знову надіс
ланий до Оружейно! палати. Успен
ский А. И. Царские иконописци и 
живописци XVII в., с. 82; Ровин- 
ский Д. Обозрение иконописания в 
России до конца XVIII в. Спб., 1903, 
с. 133— 134.
ЗОЛОТАР
Михайло — в 1775 р. брав участь у 
роботах по відновленню живопису 
велико! церкви Києво-Печерсько! 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
ЗОЛОТАРЬОВ
Йосиф Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 1800 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. І.
ЗОЛОТАРЬОВ
Карпо Іванович — маляр Оружейно! 
палати, учень Салтанова. У 1681 р. 
писав у чолобитній до царя: «По тво
єму вел. государя указу посьілают 
меня в Киеп, и в разнме малорбссий- 
ские города, н Переяславль. Нежин. 
в Батурин. в Глухов н инне разние 
малороссийские города, терпел вся-

з а л є с ь к и я  г.
Д іви мудрі та нерозумні.

кую нужду...» (просив не зарахову
вати одержані авансом гроші). Ус
пенский А. И. Царские иконописци 
и живописци XVIII в., с. 93. 
ЗОЛОТО
(Золотий) Семен — маляр Оружейно! 
палати. Разом з Клокуновйм Оси' 
пом, Івановим Єлисеєм, Байковським 
Антоном, Балашовим Дмитром, Ба- 
лашовим Федором, Богдановим Євти- 
хієм у 1686 р. писав «знамена в от- 
пуск пойска запорожского обоих 
сторон Днепра гетману Ивапу Са
мойловичу». Успенский А. И. Ц ар
ские нконописпи н живописци
XVII в., с. 94.
ЗОСИМОВИЧ
Ігнат — у 1773 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
лико! церкви Києво-Печерсько! лав
ри. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. і.
ЗЯРНКО
Мартин — молодший брат Яна Зярн 
ко, львівський маляр, у 1603 р. був 
малярським підмайстром. В 1611 р. 
разом з жінкою Анною продав свою 
кам'яницю на вул. Шевській (тепер 
Народної Гвардії імені Ів. Франка), 
його син Иоснф Зярнко був профе
сором теології у Львові. Мапкохе- 
хкі Т. Ь\УО\Узкі сесЬ та їаггу  ш XVI— 
XVII V/., з. 49—50; Казіашіескі Е. 
ЯІошпік таїаггоиг роїзкісії, 1. З, з. 85; 
{.огіпзкі Ш. О ІФоягзкісЬ таїаггасЬ.— 
8ргаФог<1апіа к о тІ5Іі.., І. 5, з. 17.
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ЗЯ РНК О
(Зярнкович) Ян — львівський маляр 
та гравер. У 1596 р. став членом но- 
позаснованого цеху католицьких ма
лярів. У 1600 р. виїхав до Італії з 
метою удосконалення в малярстві. 
Цього ж року переїхав до Парижа, 
де прожив близько 20 років, займа
ючись малярством та граверством. 
Оригінальних малярських творів 
Я. Зярнка не збереглося. Як гравер 
він відомий по тих 40 роботах, що 
вказані у словнику Є. Раставецько- 
го. Припускають, що Зярнко в остан
ній рік свого життя повернувся до 
Львова. Казіашіескі Е. 51о\УПІк ша- 
Іаггб™ роїзкісЬ, І. З, з. 79—84; Мап- 
кошвкі Т. Ьшоїузкі сесЬ та їаггу  V 
XVI—XVII V., з. 45—49.

ІВАН
— львівський маляр з галицького 
передмістя. Згадується у 1550 р. 
Крип’якевич І. Львівська Русь в пер
шій половині XVI ст.—ЗНТШ, т. 58, 
с. 33; Вовіеі Р. 2 <І2Іеі6 \лг таїагзіш а 
1\уо\узкіе£о.— Зргаигогсіапіа котізіі.., 
і. 5, з. 157.
ІВАН
— маляр з Крашович. У 1544 р. 
прийняв міське право у Львові. 
ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 2, 
спр. 704, арк. 295.
ІВАН
— брат маляра Федька. У 1596 р. 
був учнем у львівського маляра Лав- 
рентія Филиповича. В 1601 р. Іван 
продовжував працювати у майстерні 
цього майстра. Голубець М. Україн
ське малярство XVI—XVII ст. під 
покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 310; 
Воаіеі Р. 2 .  г іг іе іб ш  т а 1 а г 5 І \ \ га  1\у о \у - 
зкіс^о.— 5ргатоог<іапіа котізіі.., І. 5, 
з. 160.
ІВАН
з Перемишля — львівський маляр. 
Згадується у 1577 р. МаАкоіюзкі Т. 
Ь\уотезкі сесЬ та їаггу  ш XVI—
XVII V., з. 19.
ІВАН
(Іванко) — позацеховий львівський 
маляр. Згадується у 1600 р. Син ма
ляра Лаврентія Филиповича, що в 
1586 р. вчився у Львівській брат
ській школі, потім був членом цього 
братства.' Вовіеі Р. 2  <ігі]'е6^  т а -
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Іагзіжа №ожзкіе£о.— ЗргажогЛапіа 
котізіі.., І. 5, з. 33, 160; Голубець М. 
Українське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігїі.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 310. 
ІВАН
— маляр. У 1627, 1659 рр. жив по 
пул. Зеленій у Львові. ЦДІА у Льво
ві, ф. 52, оп. 1, спр. 607, арк. 25; 
ф. 52, оп. 1, спр. 374, арк. 7.
ІВАН
— вишенський маляр, згадується у 
1627 р. Нот  М. КисЬ Ьисіочуііапу V 
тіазІасЬ г іет і Рзгетузкіеі і Запос- 
кіе^., з. 262.
ІВАН
Маляр — галицький іконописець. 
У Львівському музеї українського 
мистецтва зберігаються його дві під
писні ікони Христа. Перша з 1629 р., 
друга — з 1643 р. (з м. Нестерова). 
ІВАН
Маляр — з м. Томашів. Ж ив у 
с. Потелич в 20-х роках XVII ст. 
Міляєоа Л. Стінопис Потелича. К.,
1969, с. 119.
ІВАН
(Іван о)— теребовльськнй маляр, зга
дується під 1632 р. Ногпоиіа Е. 51о- 
зипкі скопотісгпо-зроіесгпе V/ т і -  
азІасЬ г іет і Ьаііскс] ш г. 1590—1648, 
з. 129.
ІВАН
— маляр. В 1645 р. Василь Попевіч 
львівський інтролігатор (палітурник)

наклав арешт на списи, що знаходи
лись у Івана, а свого часу належали 
маляреві Миколі Мусі. Зіошпік аг- 
ІузІо\у роїзкісЬ, і. З, з. 204.
ІВАН
— учень львівського маляра Павла 
Вощиловнча. Згадується під 1671 р. 
у зв’язку з намовою Вощиловнча, 
щоб він викрав у Івана Матяша 
портрет Івана Боїма пензля Шольца- 
Вольфовнча. В 1678 р. згадується 
як член Ставропігійського братства. 
Лрхнв Юго-Западной России, т. 12, 
с. 145, 157.
ІВАН
з Вишні — у церкві с. Суха Закар
патської обл. зберігається ікона 
«Розп’яття» з підписом «РБ АХОИ. 
Иоан маляр пмшенскій».
ІВАН
— львівський маляр. Згадується під
1678 р. Архив Юго-Западной Росснн, 
т. 7, с. 145.
ІВАН
— маляр. У 1690 р. працював у Кн- 
єво-Вндубнцькому монастирі. Куж
бушок ХІХ—14 (XX—25).— ЦНБ 
АН УРСР.
ІВАН
— пнрятииськнй маляр. Жив у пер
шій йол. XVIII  ст. Кужбушок ХІХ—
14 (Х Х -25).— ЦНБ АН УРСР. 
ІВАН
снн Софрона — стародубський іконо
писець. Згадується у 1726 р. Соло-

1 ВА Н  М А Л Я Р .
Христос. /629 р.

ш л и  М АЛЯР.  
Христос. 1613 р.
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ІВАН  з  Вишні. 
Розп'яття. 1678 р.

вій О. До історії української живо
писі на початку XVIII ст.— Україна, 
1917, кн. 1/2, с. 108.
ІВАН _
— маляр; згадується у 1747 р. За 
якісь роботи для Крехівського мона
стиря отримав 18 зл. Львівська на
укова бібліотека. Відділ рукописів. 
Василіанські монастирі, № 844, 
с. 341.
ІВАН
— іконописець. В середині XVIII сі. 
працював в Киево-Печерській лаврі. 
Архів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. І, спр. 2, с. 17.
ІВАН
Єпстафій — почепський іконописець, 
в 1698 р. підрядився написати для 
верхнього ярусу іконостаса соборної 
церкви Донського монастиря 10 ікон 
страстей Христових, 4 ангела, два 
Серафіма та апостольські лиця пере
писати. Малювати ці ікони був зо
бов'язаний «самим добрим мастер- 
ством і добрими красками із под 
алей». Забелин И. Описание москов- 
ского ставропигийского Донского мо
настиря. М., 1893, с. 153—154. 
ІВАНИЦЬКИЯ
Іван Юхимович — майстер київсько
го іконописного цеху. З 1803 р. це
хова управа не мала відомостей про

мого місцеперебування. «Ревизская 
скалка»...-  ЦДІА АН УРСР, ф. 462, 
оп. 1 , спр. 1 .
ІВАНКО
— жовківський маляр. У 1691 р. пра
цював у Жовківському замку. Мап- 
когазкі Т. Месепаї Лапа III V 2о1к- 
шіе.— Ргасе кошізіі Нізіогії згіикі, 
і .  9, 5 . 144.
ІВАНОВ
Михайло Андрійович (1748—1823) — 
учень петербурзької Академії ми
стецтв. Потім вчився - в Парижі та 
Римі. В 1780 р. був запрошений По- 
тьомкіним до його армії на посаду 
генерал-квартирмейстера. Брав участь 
в походах Потьомкіна і виконував 
при тому багато різних малюнків ак
вареллю, бістром й олівцем. Це пе
реважно сцени з Турецької війни на 
Дунаї та Бессарабії. Після закінчен
ня війни в 1792 р. Іванов став кон
серватором малюнків Ермітажу. Сла- 
стіон О. П. Портрет Антона Голова
того.— Наше минуле, 1918, № 1, 
с. 98.
ІВАНОВ
Єлисей (див. Золото Семен). Успен
ский А. И. Царские иконописцьі н 
живописци XVII в., с. 118. 
ІВАНОВИЧ
Йоснф — лубенський громадянин, 
якому в 1689 р. було замовлено ма
лювання ікон для іконостата Мгарсь- 
кого монастиря. Модзалевський В. 
Будування церкви в Лубенському 
Мгарському монастирі.— Наше мину
ле, 1918, № 3, с. 65.
ІВАШКЕВИЧ
— львівський маляр, вірменин. Зга
дується у 1669 р. М апкот кі Т. 
Ьиго\уакі сесЬ та їаггу  V XVI—
XVII V., з. 70.
ІВАШКО
— русин, маляр з львівського перед
містя. Згадується у 1573 р. Мапкош- 
зкі Т. І~\уо«г5кі сесії та їаггу  V XVI—
XVII \у., 8. 19.
ІГНАТОВ
Фома — в 1775 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
ІГНАТЬЄВ
— петербурзький маляр, іконописець. 
На початку XVIII ст. був виклика
ний Б. П. Шереметевим до слободи 
Борисовка Гай веронського повіту 
Курської області для розпису церкви 
заснованого в 1714 р. жіночого мона
стиря. Ігнатьєв навчав селян-куста- 
рів Борисовки іконописання. Сум-

цов Н. Ф. К исторни украимской ико- 
попнеп.— Трудьі Харьковского комії- 
тета по устройству ХПІ археологи- 
ческого сьезда в Екатеринославе. 
Харьков, 1905, с. 136.
ІЛАРІИ
— іконописець. В 1735 р. працював 
в Києво-Печерській лаврі. Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1 , спр. 2 , с. 17.
ІЛІЯ
— ієродиякон. Народився близько 
1672 р. в Лебедині, вчився в київсь
кого іконописця. Потім був постри
жений в Сумському монастирі ігуме
ном Ждановичем. ймовірно, він був 
автором іконостасного живопису в 
с. Бездрик-. Фомин И. Церковние 
древности с. Бездрик Сумского уезда 
Харьковской губернии. Харьков, 1916, 
с. 14.
ІЛІЯ
— хустський маляр. У 1737 р. по
новляв іконостас у церкві с. Колод
не Тячівського району Закарпатської 
області, про що свідчить запис на 
зворотній стороні царських дверей: 
«поновлепіе сих лиц року божія 1737 
ілія маляр хуски».
іляш
— львівський маляр, член Ставро
пігійського братства. Згадується у
1687 р. Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покровом 
Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 310.
ІЛЯШЕВИЧ
Андрій — галицький маляр XVIII ст., 
підписаний на плащаниці з с. Підго- 
родці на Львівщині. «Иконописец 
малар Андри Илюшевич 1741». 
Львівський музей українського ми
стецтва, інв. № 27933.
ІОАНН
— львівський маляр, згадується у 
1387, 1389 рр. Кзієда Іашпісга т іа з іа  
1441—1443. Ьчуочг, 1921, N 451, 464, 
725.
ІОАНН
з Частковнч — львівський маляр. 
У 1544 р. одержав міське громадян
ство. Мапкошзкі Т. Ь^очгзкі сесЬ т а 
їаггу V XVI—XVII V., з. 10; Іогіп -  
зкі №. О І«го\УзкісЬ таїаггасЬ.— 
5ргашогс1апіа кошізіі.., І. 4, з. 59. 
ІОАНН
— ширецький маляр. У 1661 р. «впи
сався» до братства при церкві 
св. Юрія в м. Мостиська. Архив 
Юго-Запддной России, т. 11, с. 623. 
ІОАНН
— ієромонах. В 1740— 1743 рр. був 
начальником малярні Киево-Печерсь-
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ІРК ЛП ВСЬК И И  о. 
Портрет невідомого.

кої лаври. Архів Киево-Печерської 
лаври, мон. оп. 1, спр. 21, с. 57.

ІОАНН
— ієромонах, іконописець, уродже
нець м. Ніжина, автор портрета Ди- 
митрія Ростовського початку XVIII ст. 
Ровинский Д. Подробннй словарь 
гравированньїх портретов. Спб., 1884, 
с. 591.
ІОАНИКІЯ
— чернігівський маляр, згадується у 
1704 р. Историко-статнстическое опи- 
сание Черниговской епархии, кн. 2, 
с. 64.
ІОСИФ
— маляр з с. Підкамінь. Згадується 
під 1718 р. Зіоадпік агіузіоіу роїзкісЬ, 
І. З, з. 300.
юдиновськия
— маляр. У 1730 р. генеральний хо
рунжий Ханенко уклав а ним угоду 
на виготовлення шпалер. Ханенко Н. 
Дневник генерального хорунжего Ни- 
колая Ханенко, с. 11.
ІОСИФ
— ієромонах Могилівського братсь
кого Богоявленського монастиря. 
В 1775 р. був направлений єписко
пом Георгієм Коннським до Києво- 
Печерської лаври для вдосконалення 
в живопису. Истомин М. К истории 
живописи Киево-Печерской лаврьі 
XVIII ст.— Чтения в историческом 
обществе Нестора Летопнсца, кн. 9, 
с. 73.

ІОСИФ
Інинопнч- • лубенський оОипаїслі., 
майстер іконописання, в 1689 р. уклав 
угоду з гетьманом на вималювання
і золочення Деісуса в Спаській 
церкві Мгарського монастиря за 
2000 зл. такого змісту: «Интерцизія, 
или постанова малярское. Року 1689 
... куоздобь божественного храма ... 
на вималюваніе и на вьізолочніе ц і 
лого деусуса, який роботою сницер- 
ского єсть вьіетавлен, уеднал... вол- 
пнм договором... майстера Иосифа 
Иваиовича обивателя Лубенского, 
которій подиймуетея иле способу си
ли и уміетьности его станет, в ре
меслі своем старатися, аби як на- 
иоздобні и як найдосконалій тое 
д іло  бьіло виставлено, показано..., а 
его працу з его челедью, обіцует его 
м и л о с т и  певное уконтентованя ме- 
новите: готових грошей золотих д в і 
тнеячи. Муки житиой м ірок десять; 
пшеничной м ірок три; гречаноб му
к и — три мірки; пшона осмачок 
пятьнадцять; круп гречаних — осма
чок ш ість; гороху осмачок — шість; 
соли кулей три; риби вялой — голов 
пять, а просольной — бочок три; 
олію  ильяного — полтораста кварт, 
а конопляного полтораста; сім  я ко
нопляного — чотири осмачки; ма- 
КУ — ТРИ четверики; яловец — десять, 
а баранов — сорок; сала — пудов 
пятнадцать, а полтей солонини зо 
костами — двадцать; масла фасок — 
три, а сира — д іж ок  три дужих; со- 
лодов — чотири и хмелю до него и 
проса, як звичай; горілки простой — 
тисяча кварт; меду прісного — чоти
ри пуди; лою на свічки — каменей 
осм; капусти — кадубов два и бура- 
ков и гурков по тилкож; каруку пол- 
каменя... полотна простого — шесть- 
десят локот, а біцкого — двадцять; 
камень воску, камень жил, ц іб у л і — 
вінков тридцять и чоснику десять и 
сукна тонкого обіцует его милость 
по докончению тое роботи, на сук
но». У 1692 р. Іоснф Іванович уклав 
угоду на іконостас до Михайлів
ської церкви того ж монастиря. Ка- 
манин И. М. Договори о сооруже- 
ннн церквей в Малороссии в 
XVIII веке.— Археологическая лето- 
пись Южной России, 1903, с. 367— 
368; Лазаревский А. Отривки из ле- 
тописи Мгарского монастиря. Киев, 
1889, с. 61, 62. Модзалевський В. 
Будування церкви в Лубенському 
Мгарському монастирі.— Наше мину
ле, 1918, М  3, с. 65.
ІП ОЛИТ
— живописець Києво-Михайлівсько- 
го Золотоверхого монастиря у Києві.

В 1750 р. був мапранлсіїміі до Віль
но. Архін Кнєпо-Псчсрсі.кої лаври, 
ф. 127, он. 1020, с. 3213.
ІР И Ц Ь К И Я
Яків — львівський маляр. Згадується 
у 1682 р. і огіпзкі №. О Імуо^зкісЬ 
шаіаггасп.— Зргаигогдапіа котізіі.., 
І. 5, з. 49.

ІРКЛІІВСЬКИ И-П ЕРЕХ РЕСТЕНКО
Опанас — учень Киево-Печерської 
малярської школи. У лаврському 
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кужбушку на арк. 48 вмі
щені мальовані тушшю портрети різ
них королів, а також портрет Голі- 
цина, єпископа Жоховського, жіночі 
погруддя. На деяких з цих малюнків 
стоїть дата 1749 р. та підписи «Опа
нас Іркліевский», «сие рисовал Опа
нас Іркліевский Перехристенко», 
«Опанас», «рисовал Опанас».
ІСААК Л Е Я Б
— з с. Яришів, в 1729 р. виконував 
розпис бані синагоги в с. Гвіздець. 
Ріескоікоиііе М. і К- Вогпісу йге^пі- 
апе, 5 . 198.
ІСИДОР
— «київський грек», маляр-іконопи- 
сець XIV—XV ст. Старие годи, 1910, 
январь, с. 49.
ІСИХІЯ
— маляр, згадується (бл. 1684 р.) 
у зв'язку з закладенням церкви 
Мгарського монастиря. Модзалев
ський В. Будування церкви в Лубен
ському Мгарському монастирі.— Н а
ше минуле, 1918, № 3. 
ІСКРИШ АНСЬКИЯ
Дапило — бахмацький маляр. Зга
дується у 1755 р. Историко-статисти- 
ческое описание Черниговской епар
хии, кн. 6 , с. 360.

*
КАЗАНОВИЧ
Павло — іконописець, ієромонах Ме- 
жигірського монастиря. У 1747 р. був 
викликаний в Троїце-Сергіїву лавру 
для викопання нового розпису. Каза- 
нович навчав там 10 учнів з с. Хо
луя. Був учителем в іконописній шко
лі, заснованій при лаврі. Шпачин- 
ский Н. Киевскии митрополит Арсе- 
ний Могилянский, с. 64, 77. 
КАЗИМИР
Вацлав — маляр. В 1655 р. працював 
в домініканському костьолі у Льво

к
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ві. 51о\Упік агіухібм роІвкісЬ. 1. З, 
з. 388.
КАЗИМИР
— ж о в к ів с ь к и й  маляр. У 1688— 
1690 рр. перемалював новими фар
бами 66 портретів для королівсько
го замку. В 1690 р. малював вікон
ниці в королівському замку в с. Ку- 
кезів на Львівщині. Мапкошвкі Т. 
Месепаї Лапа III V 2о1к\уіе.— Ргасе 
кошізіі ЬІ5Іогіі згіикі, 5. 143— 144. 
КАЛЕНИК
— львівський маляр. Згадується під 
1666 р. Зіошпік агіузібш роізкісЬ, 
І. 3. з. 324.
КАЛИНОВИЧ
Іван (Іакінф )— брат Степана (Са- 
ви) Калиновича, народився у 1726 р. 
на Поділлі. В 1751 р. був малярем 
Почаївського монастиря, тут же по
стригся в ченці. Згодом був викли
каний до Литви для виконання ма
лярських робіт. У 1773 р. жив у Зо- 
лочівському, а з 1775 р. Шеплотсько- 
му монастирі, де й помер у 1781 р. 
Голубець М. Малярі-василіапи на 
тлі західноукраїнського малярства 
XVIII.— Записки чина святого Васи
лія Великого, т. З, с. 462. 
КАЛИНОВИЧ
Степан (Сава) — брат Івана Кали- 
ііовича, народився в с. Довжок на 
Волині. У 1760 р. був малярем По

чаївського монастиря, потім став 
чепцем. Жни У Підгорецькому мона
стирі, чотири роки провів у с. Жаб- 
че на Волині. Дев'ять років пробув 
у Загоровському монастирі, де удо
сконалювався в малярстві. Звідти 
перейшов до Добромильського мона
стиря, де жив рік і три місяці. 
Близько року виконував малярські 
роботи в Крехівському монастирі, а 
після цього жив у Ліску, Замості, 
Теребовлі, Запалові. В 1785 р. одер
жав посаду закристияна у монастирі 
св. Юра у Львові. Голубець М. Ма- 
лярі-василіани на тлі західноукра
їнського малярства XVIII ст.— З а
писки чина святого Василія Велико
го, т. З, с. 461.
КАЛИНОВСЬКИЙ 
Лаврентій — художник, учень
І. С. Саблукова. В 1773 р. був під
правлений до Петербурга в науку 
до Д. Левицького. Після того вчив
ся в Італії і в 1783 р. повернувся 
до Харкова, де викладав у художніх 
класах колегіуму. Веретенников В. 
Художественная школа в Харькове 
в XVIII в.— Сб. Харьковского ис- 
торико-филологического общества. 
Харьков, 1913, т. 19.
КАЛИНСЬКИИ
Тимофій — маляр. У 1778— 1782 рр. 
пиконав близько ЗО великих акваре-

КЛМЛФАКТОР.
Богородиця-

лей із зображенням козаків, запо
рожців, міщан, посполитих степово
го та чернігівського селянства. Ці 
акварелі знаходились у збірках «Им- 
ператорского общества историн и 
древностей российских» в Москві. 
Сластьон О. П. Мартннович. X., 1931, 
с. 145.
КАЛІНІЄВИЧ
Пантелеймон — львівський худож
ник. У 1743 р. прикрасив малюнками 
поминальник Варварівської церкви 
на Зборотаряавському передмісті 
м. Львова. Там же є запис: «Укра- 
шень и создань року аЧ'МГ м. марта 
дня кг Вістїствующими персти Пан
телеймона Калініевича будучи на той 
час бакаларем...>. Петров И. Альбом 
достопримечательностей церковно- 
археологического музея, с. 163. 
КАЛНИЦЬКИЯ
Захар Трохимович — майстер київ
ського Іконописного цеху. Помер у
1803 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1 , спр. 1. 
КАЛЬМАН
Сепастіян — львівський маляр. Зга
дується у 1617 р. Мапкош$і Т. Ь\иош- 
зкі сесЬ та їаггу  V XVI—XVII V.,
з. 59.
КАМАФАКТОР
— учень малярської школи Киево- 
Печерської лаври. В кужбушку

КАЛИНСЬКИИ т. 
Запорожці.
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ХІХ— 101 па арк. 16— малюніж туш- 
8424

шю із зображенням Христа-учителя 
та підпис: «Камафактор рнсовав 1754 
октября II».
КАМЕНСЬКИП
Микола Степанович — ніжинський 
маляр та рисувальник. У 1746 р. був 
першим учителем у живописному 
класі семінарії при Троїце-Сергіївій 
лаврі. Харлампович К. М. Малорос* 
сийское влияние на великорусскую 
церковную жизнь, с. 672. 
КАМЕНСЬКИЯ
Степан — учитель лаврської іконо
писної школи в XVIII ст. Брав участь 
у розписах собору Киево-Печерської 
лаври. Шероцкий К. Киев, с. 276, 
290.
КАМІНСЬКИИ
Федір Федорович — разом з В. Ро
мановичем у 1737— 1739 рр. розпису 
вав київську Різдво-Предтеченську 
(Борисоглібську) церкву на Подолі. 
Петров И. Альбом достопримечатель- 
ностей церковно-археологического 
музея, с. 52.
КАМОЗА
Василь Михайлович — учень старо
дубського іконописця Прокопа 
Штрафовського. Згадується у 1726 р. 
Соловій О. До Історії української 
живописі на початку XVIII ст,— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 109. 
КАМЧИЦ
— художник XVIII ст. У вірменсько
му соборі у Львові була ікона 
«Страждальна богороднця», мальо
вана ним у 1750 р. Вагдсг 5. Бгісіе 
кіазгіоги иг. V/.  о. о. Ботіпікапош  чг 
Рогікатепіи. Тагпорої, 1870, з. 165. 
КАПИНСЬКИЯ
Андрій — перемишльський маляр. Зга
дується у 1670 р. Возіеі Р. 2  «Ігіе- 

таїагзіш а Ічгошзкіево.— 5рга- 
«гогЛапіа котізіі.., і. ,5, з. 85- 
КАРАСЕВИЧ
Іван Дмитрович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1763 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КАРАСЕВИЧ
Федір Костянтинович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1763 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КАРИЛОВ
Іван Іванович — майстер київського 
іконописного цеху. Помер у 1799 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. І.
КАРИЛОВИЧ
Іван Олексійович — майстер київ
ського іконописного цеху. Помер у
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1801 р. «Рсшпекая сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф .  402, о і і . 1, спр. І .  
КАРПЕНКО
Матвій — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 33.
КАРПИНСЬКИЯ
Григорій Трохимович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у 
1811 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КАРПЧЕВСЬКИЯ
Кирило Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у
1806 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КАРТАМИШІВ
Дмитро — іконописець. В середині 
XVIII ст. працював в Киево-Печер- 
ській лаврі. Архів Киево-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , спр. 2 , 
с. 276.
КАРТАШЕВСЬКИЯ
Григорій — у 1775—1776 рр. працю
вав над відновленням живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
КАРЧМАРСЬКИЯ
Антоній — в 1801 р. виконував на
стінний розпис в костьолі бернардин
ців м. Збаража. Ногпипц 2. 3. 5(го- 
іпзкі. 1 ^ 6 ^ , 1935, з. 146.
КАСПАР
— львівський маляр, згадується у
1597 р. Вовіеі Р. 2  (Ігіеібиг гпаїагзі- 
V/а Ішо«г8кіе£о.— 5 ргачго2(1апіа ко
тізіі.., і. 5, з. 160.
КАСПАР
— львівський маляр, згадується в 
1648 р. при контролі зброї на випа
док війни. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. І, спр. 46.
КАСПЕР
— львівський маляр, згадується у 
1648 р. в акті «люстрації» запасів 
продуктів, зброї, куль, пороху, а та
кож міщан, зобов'язаних до оборони 
міста. ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. І, 
спр. 46, арк. 4.
КАСПЕРОВСЬКИЯ-ОКСЕНОВИЧ
Аггей Васильович — художник XVI—
XVII ст. його пензлю належить об-
Йаз в церкві с. Панківці на Поділлі. 

’етров И. Альбом достопримеча- 
тельностей церковно-археологическо- 
го музея, с. 34.
КАЧМАР
Гавриїл — львівський маляр. З його 
робіт відома ікона «Благовіщення» 
з підписом та датою 1684 р. Ц я іко
на була на Ставропігійській виставці

в І8Н8 р. Скибі'аьіькш'і П. О ар
хеологічно-бібліографічній інісганці 
Ставропігійського інститута.— Зоря, 
1889, с. 275.
КВАСНИЦЬКИЯ
Іван Юхимович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1772 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
квітницькия
Микита — пирятннський козак, ма
ляр, мав в Пирятині в 60-х роках 
XVIII ст. свою іконостасну майстер
ню. Залеский А. Церковная старина 
Пирятинского уезда.— Кневская ста
рина, 1889, т; 26, с. 269—274.
квятковськин
Іван Іванович — іконописець, житель 
м. Києва, дворянин. У 1817 р. роз
писував церкву на дальніх печерах 
Києво-Печерської лаври. Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, оп. 1, 
спр. 264.
КЕСТЛЕР
(Кессель) Фердінанд — йому припи
сується авторство картини із зобра
женням битви під Хотином у Жов- 
ківському костьолі. Сгоіошзкі А. Іко- 
по£га(1а «оіеппа Лапа III, з. 26, 64.
к и ї в ш и н с ь к я я
Антон — у 1773— 1775 рр. працював 
над відновленням живопису великої 
церкви Києво-Печерської лаври. Спра
ва про поновлення живопису у вели
кій Лаврській церкві в 1772— 
1777 рр,— ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. І, 
спр. 440.
кияловськия
Пилип — у 1773 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Киево-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
КИЛИМОВИЧ
Павло — маляр XVIII ст. У 1717, 
1722, 1723 рр. згадується в книзі при
бутків і видатків василіанського мо
настиря в с. Добряни. Разом з Ле
онідом Січинським там же виконай 
іконостас для мопастирської церкви. 
ЦДІА у Львові, ф. 684, оп. 1, од. 
зб. 1320, арк. 20, 21; Поминальник 
Добрянського монастиря с. Гуменець 
на Львівщині 1717 р.— Львівська на
укова бібліотека. Відділ рукописів. 
Василіанські монастирі, Мі 88. 
К И РИ ЛО
— галицький маляр XVIII ст., пра
цював при коронації ікони богороли- 
ці у домініканському монастирі у 
с. Підкамінь на Львівщині. Вагдсг 8. 
Огіе]е кіазгіоги V V. о. о. Оотіпі- 
капоиг V Росікатіеліи, з. 165.
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КИРИЛОВИЧ
(К мріш 'нко)  Василі,— у 1773— 
1774 рр. працював над відновленням 
живопису великої церкви Києво-Пе- 
черської лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, 
оп. 1, спр. 440.
к и р и л ь с ь к и я
Матвій — маляр, монах XVIII ст. 
його ім’я згадується в одному з 
лаврських кужбушків. Истомин М. 
К истории живописи Киево-Печер- 
ской лаврьі XVIII ст.— Чтения в ис- 
торическом обществе Нестора Лето- 
пнсца, т. 9, с. 294.
КИРИЯНОВ
Андрій Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 
1799 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КИРИЯНОВ
Семен Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 1801 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
кисловськип
Іван Якимович — син новгород-сі- 
верського сотника. Народився близь
ко 1749 р. Був учнем стародубського 
іконописця-маляра Івана Сафронови- 
ча. Соловій О. До історії української 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, № 1 /2 , с. 114.
кияниця
Іван Федорович — іконописець. Про
живав у с. Засуха на Стародубщині 
у свого батька, значкового козака 
Федора Кияннці-Мокревського. Зга
дується у 1726 р. Соловій О. До іс
торії української живописі на почат
ку XVIII ст — Україна, 1917, № 1/2, 
с. 1 1 0 .
КИЯНИЧЕНКО
Лука — майстер київського іконопис
ного цеху. Помер у 1809 р. «Ре- 
пизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
КІВЕРОВИЧ
Васько — львівський маляр. У 1650 р. 
позичив гроші, заставивши 35 образів 
своєї роботи, {.огіпзкі 117. О 1\уо\у- 
зкісН таїаггасЬ.— 5рга\Уогс1апіа ко- 
тіяіі.., І. 5, з. 43.
К1ТСАН
Лявіц — у церкві с. Розтоки (Закар
паття) знаходиться образ «Благові
щення» з написом: «Сей образ купив 
раб божій Василь Довганич з жоною 
своєю Фенею на своє доброе здоро- 
вя и за отпущеніе гр-Ьхов своих ма
ляр лявЬц ІСитс ро бж 1709 м. ію.
д. в.». Саханев В. Новьій карпато- 
русский зпиграфический материал.— 
Науковий збірник товариства «Про

світли п Ужгороді.  Ужгород. 1432, 
річ. !). г. 76— 77.
КЛ ЕШЕВИЧ
— маляр. В 1793—1794 рр. викону
вав роботи в церкві с. Жовтанці (на 
Львівщині). Львівський музей укра
їнського мистецтва. Ри Р° 239/1, 
арк. 21, 25, 26, 29 (Касова книга 
церкви с. Жовтанці).
КЛИМЕНКО
Г авриїл Олександрович — майстер 
київського іконописного цеху. Наро
дився у 1766 р. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР. ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
КЛИМЕНКО
Корній — у 1818 р. був цехмістром 
київського іконописного цеху. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
КЛИМКОВИЧ
Матвій (бл. 1570—1631)— маляр- 
єзуїт, походив зі Львова. Малярству 
навчався в Кракові, можливо під ке
рівництвом Томаса Долабелли. Пра
цював в Познані, Любліні, з 1612 р.— 
у Львові, а з 1614 р. став постійно 
проживати в Луцьку, де виконав ба
гато малярських робіт. Ропіаіек 
'Разгепйа 7. ЗІои'пік іегиіібто агіуз- 
Іош, з. 134—135.
КЛИМОВИЧ
Павло — маляр XVIII ст. Разом з 
Феодосієм Січинським виконав іко
ностас для монастирської церкви в 
с. Добряни на Львівщині. Згадуєть
ся в 1718, 1722, 1723 рр. ЦДІА у 
Львові, ф. 684, оп. 1, од. зб. 1320, 
арк. 20, 21; Поминальник Добрян- 
ського монастиря с. Гуменець
1717 р.— Львівська наукова бібліоте
ка. Відділ рукописів. Василіанські 
монастирі, № 88, арк. 25. 
КЛІКОВСЬКИИ
Василь — працював на Волині в пер
шій пол. XVIII ст. У Львівському 
історичному музеї зберігається порт
рет Софії Конюшини з Реїв Радзівілл
1740 р. На звороті підпис: «сіеріпхіі 
Вазіїіиз Кііко^’зкі 1740 г. ш Таіки- 
гасН». Л ь в ів с ь к и й  портрет XVI— 
XVIII ст. Каталог виставки. Лю
тий— березень 1965 р. К , 1967, 
с. 43; С^Ьагошісг М. Міосібзс і рі- 
ег^'вга ргаса Легге^о Піеиієга 5гу- 
топоигізга 5еті£іпош£кіе£о.— Кзі££а 
раті%Ікотуа.., з. 105.
к л о к у н о в
Осип — див. ЗОЛОТИ Я Семен. 
КОВАЛЕНКО
Дем'ян Васильович — майстер іконо
писного київського цеху. Помер у
1801 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.

КЛІКОВСЬКИИ в.
Портрет Софії Радзівілл.

КОВАЛЬЧЕНКО
Фома — в 1769 р. працював в ма
лярні Киево-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. )"3, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
КОДЕЛЬСЬКИИ
Іван— маляр. В 1742—1744 р. брав 
участь у зовнішньому розмальову
ванні Троїцької надбрамної церкви 
Києво-Печерської лаври. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1 , спр. 1603. 
КОЗАКЕВИЧ
Дмитро — у 1774 р. брав участь у 
роботах по відновленню живопису 
великої церкви Києво-Печерської 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. І, 
спр. 440.
КОЗАКЕВИЧ
Єфремій — маляр-золотар. Народив
ся 1737 р. в с. Шацьк на Волині. 
В 1758— 1763 рр. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври при ма
лярному та золотарському ділі. По
тім був при дворі Олексія Григоро
вича Розумовського в Батурині на 
такій самій роботі до 1764 р. Попро
сив послати його в Дятловицький 
монастир для іконописної роботи та 
пострижеїшя в монахи. В 1766 р. він 
цю роботу закінчив і постригся в 
монахи під іменем Гермогена. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 45, с. 180, 182. 
КОЗАКЕВИЧ
Павло Памва — народився у 1721 р. 
в с. Черняві на Перемишльщині.
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В 1746 р. був малярем ГІочаївського 
монастиря. потім етап ченцем. 
У 1749 р. його відправлено для на
вчання в Кам'янець-Подільський до 
відомого там маляра Юрія Радиви- 
лівського. В 1754 р. перейшов до 
львівського Онуфріївського монасти
ря, а через рік повернувся до Почає- 
ва, де йому були доручені малярські 
роботи. З Почаєва перейшов до Кре
менця, а звідти в 1759 р. до с. Ві- 
цині, в якому розмальовував церкву. 
В 1760 р. поїхав на малярські роботи 
до м. Любара, а звідти в 1763 р. до 
Загоровського монастиря, там пра
цював чотири роки на монастирсько
му будівництві. Потім жив у с. По
гоня та Стрілків, де й помер у 
1787 р. Голубець М. Малярі-василіа- 
ни на тлі західноукраїнського ма
лярства XVIII ст.— Записки чина 
святого Василія Великого, т. З, 
с. 462.
КОЗАЧИНСЬКИЙ
Іван — маляр, жив у Києво-Печер
ській лаврі в 1786 р., потім переїхав 
до Чернігівського єпископа Іраклія 
для малювання іконостаса в Киян- 
ській церкві. Истомин М. П. Обуче- 
ние живописи в Киево-Печерской 
лавре в XVIII в.— Искусство и ху- 
дожественная промьішленность, 1901, 
№ 10, с. 71.
козловськии
Іван Хомич — майстер київського 
іконописного цеху. Помер у 1796 р.

К О Л Ч И Н С Ь К И Й  /. 
Розп'яття.

*:Репн чі-кая сказка».. .— ЦДІА УРСР. 
ф. 462, оп. І, сир. 1.
КОЗЮРЕНКО
Михайло Єрмолайович — майстер ки
ївського іконописного цеху. «Ревиз
ская сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, 
оп. 1 , сир. 1 .
КОЛОГРИВИЯ
Мирон — глухівський маляр. У 1658 р. 
інформує московський уряд про ста
новище в Глухові. Архив Юго-За
падной России, т. 7, с. 22. 
КОЛОСОВСЬКИЙ
Дорофей — маляр Києво-Печерської 
лаври. В 1760 р. законтрактувався 
до живописної роботи в іконостасі 
с. Попова Гора. Умови цього конт- 
ратку подані в «доношенії наміснику 
лаври». ЦДІА УРСР, ф. 128, вотч. 
оп. 1, арк. 17.
к о л о с о в с ь к и й
Кіндрат Іванович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Помер у
1801 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КОЛОСОВСЬКИЙ
Олексій Федорович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Наро
дився у 1756 р. «Ревизская схаз- 
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
КОЛОСТЕРСЬКИЙ
Григорій — виконував настінний роз
пис в церкві с. Грозьова Устириць- 
кого повіту (ПНР), побудованої в 
1731 р. (тепер перевезена до Музею 
народного будівництва у Саноці). 
Охвогпік-Сиїоіеіка Е. РоІісЬгогпіа 
сегіші ш Ог§2іочгеі.— Маіегіаіу ши- 
гсиш Ьшіошпісітоа Іиі]опге£о XV 8 апо- 
ки, 1968, N 7, з. 41—46. 
КОЛТУНОВСЬКИЙ 
Іоанн — станіславськнй маляр. Є ві
домості про його картину розміром 
104 X 82 см із зображенням «Благо
віщення». На звороті картини напис: 
«Наес іта£ о  сіерісіа езі аппо 1775 а 
Б. Лоаппе Ко11ипо\У8кі рісіог Зіапі- 
5Іае». Є. Раставецький згадує про 
портрет роботи Колтуновського. 
Зргашогсіапіа котізіі.., І. 9, 8. 135. 
КОЛТУНОВСЬКИЙ 
Петро — іконописець. В середині 
XVIII ст. працював в Києво-Печер
ській лаврі. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , сир. 2 , 
с. 276.
КОЛЧИНСЬКИЙ
Ілля — у Львівському музеї укра
їнського мистецтва зберігається іко
на «Розп’яття» зі сценами страстей 
«16...» року.
КОЛЧИНСЬКИЙ
Яків — львівський художник.
У 1764 р. був нобілітованнй поста-

К О Н Д З Е Л Е В И Ч  1.
Старозавітна Трійця.

новою каптурового суду. Нот  М. 
РисН Ьийо^Ііапу № тіазіасії г іет і 
Рзгстузкіеі і Запоскіе^., 8. 147. 
КОМАЛЕВИЧ
Фома — жовківськнй маляр. Згаду
ється під 1704 р. Свенціцька В. Слов
ник жовківських майстрів живопису 
та різьби.— Українське мистецтво
знавство, 1967, вип. І, с. 139. 
КОМАШЕНКО
Омелян — майстер київського іконо
писного цеху. Помер у 1805 р. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
КОНДЗЕЛЕВИЧ
Іов — видатний художник XVII— 
XVIII ст. його творчості присвячені 
роботи: «Скит Манявський і Богород- 
чапський іконостас». Жовква, 1926: 
Батіг М. Іов Кондзелевич і Богород- 
чанськнй іконостас. Львів, 1957; Воз- 
ницький Б. Творчість українського ху
дожника Іова Кондзелевича.— В кн.: 
Львівська картинна галерея (вистав
ки, знахідки, дослідження). Львів, 
1967.
КОНДРАТОВ
Василій — в Троїцькій церкві м. Ко
ропа на Чернігівщині знаходився об
раз Христа та богородиці з написом 
на зворотній сторопі: «Иконописєц 
Василнй Коидратов 1781 г.». Каталог 
виставки XIV археологического 
сьезда в г. Черингове. Церкопние 
древности. Чернигов, 1908, с. 5, 12. 
КОНЗІШЕВСЬКИЙ 
Михайло — цеховий львівський ма
ляр. У 1696 р. оскаржив до суду ма
лярського челядника Івана Малн- 
новського за підряджеиня останнього
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без відома цеху ин м.іляра.кі робиш. 
Іашог&кі /•'. О »/.агупі І.лу<>жіи. І . ж о » ;  
ХУагзгачга, 1916, 5. 59.
кононович
Іларій — монах-іконопнсець Киево- 
Печерської лаври, народився в 
1695 р. в м. Твері (тепер м. Каліиін). 
Архів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 1, с. 51. 
КОНСТАНТИН
— монах-реформат. В середині
XVIII ст. за його малюнком був ви- 
гравірований Йосифом Белінгом у 
Відні образ Христа для Дедеркаль- 
ського реформатського костьолу на 
Волині. Казіаіеіескі Е. 51о«гпік т а -  
Іаггош роїзкісії.., 4. З, 8. 273—274. 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
Григорій, у чернецтві Геннадій — 
лубенський маляр, автор ікони Іллін- 
ської богородиці в Троїцькому мо
настирі в Чернігові, «образ которого 
малівал Григорій воиноцЬх Генна
дій Константинович, маляр лубенсь
кий, року Р. X. 1658 в том же мо- 
настиру Ильинском славними и ве
ликими прославим чудами» (І. Га- 
лятовський). Историко-статистическое 
описание Черниговской епархии, 
кн. 2, с. 33; П. Л. По поводу 900-я 
Черниговской архиерейской кафед
ри.— Киевекая старина, 1892, № 24, 
с. 13.
КОПРОВСЬКИЯ
Іван — маляр. В 1741 р. уклав конт
ракт з графом Михайлом Ржевусь- 
ким такого змісту: «Чиниться поста
нова з Іваном маляром, який зобов'я
зується в костьолі Михайлопольсь- 
кім, ідучи з двору до міста, на фаці- 
аті (фронтоні) намалювати св. Ди- 
зму згідно даного коперштиху. На 
другій фаціаті з тилу костьола цей же 
згаданий Іван маляр повинен нама
слювати боже провидіння. Від котрої 
то роботи загалом згодився за золо
тих 34. Цю ж  роботу має, не відсту
паючи, дня 16 серпня, на що підпи
сується. А оскільки не вміє писати, 
кладе знак хреста святого. Іван ма
ляр Копрівськнй. Від цієї роботи 
взяв золотих 20. Цей же згаданий 
Іван маляр піднявся намалювати 
св. Яна з Дуклі від місця на фа
ціаті, де мав бути св. Дизма, а 
св. Дизма в тилі костьолу. Від ма- 
льовання цього св. Яна з Дуклі зго
лився за золотих 20. Цю ж саму ро
боту зобов’язуюсь якнайскоріше 
уставити до дня ЗО Липня 1741. 
Діялося в Михайлополі в замку. 
Іван маляр Копровський». ЦДІА у 
Львові, ф. 181, оп. 2, спр. 2472, 
арк. 6.

КОРМАРОНІ
- -  маляр, італієць. Ііуіі .сіііроіііснпіі 
Катериною Плятер до м. Берестечка 
на Волині, де прикрасив її палац на
стінним живописом із зображеннями 
битв турок з греками, пейзажами 
тощо. Він же працював у тринітар- 
ському костьолі у Берестечку над 
стінним живописом та образами. Ви
конував роботи при дворах волин
ських поміщиків, зокрема для Лю- 
бомирських у м. Ровно. Малював 
також портрети, пейзажі, мініатюри. 
Помер між 1815 та 1817 рр. у Бе
рестечку. Казіашіескі Е. 81 о \у п ік  т а -  
ІаггоФ роізкісЬ.., 4. з. 166.
КОРНЄЄВ
Григорій— маляр, брянський купець. 
Розписував іконостас Спаського со
бору Новгород-Сіверського монасти
ря, побудованого в 1791— 1806 рр. 
Третій ярус цього іконостаса надбу
довано пізніше з малюванням Льва 
Богаєвського в 1853 р. Историко- 
статистическое описание Чернигов
ской епархии, кн. 2 , с. 86. 
КОРНМАЄР
йосиф — в 1727—1728 рр. малював 
іконостас в с. Данилове на Закар
патті. Про це свідчить напис на цьо
му іконостасі: «Сига4оге А. К- Ое- 
те їг іо  Тпигго Рагосіїо §оїо1епзі 
Іозеїиз Кагпшауег Аппіз 1727 еі 
1728 ріпхі4». Залозецький В. Маляр
ство Закарпатської України (XVI—
XIX ст.).— Стара Україна, 1925,
ч. 7/10, с. 139.
КОРОПЧИНСЬКИЯ 
Лука — майстер київського іконо
писного цеху. Народився у 1761 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
КОРОТКЕВИЧ
Іван з м. Погара — народився близь
ко 1747 р., був учнем іконописця 
Петра Макаревського в с. Великі 
Гопалі на Стародубщині. Соловій О. 
До історії української живописі на 
початку XVIII ст.— Україна, 1917, 
кн. 1/2, с. 115.
КОРСИНСЬКИЯ
Стефан — тереблянський маляр з З а
карпаття кіпця XVIII — поч. XIX ст. 
У 1779 р. розписував церкву п 
с. Олександрівка Рахівського р-ну. 
У 1801 р. дав кошти на побудову 
церкви в Тереблі. Гаджега В. Д о
датки до історії русинів і руських 
церков в Марамороші.— Науковий 
збсрник т-ва «Просвіта» в Ужгороді 
за рок 1922. Ужгород, 1922, с. 218. 
КОРУНКА
Іван Іванович (1594—1665) — львів
ський маляр, визначний член Став

ропігійського братства Мипкоиіакі Т. 
Ь«уо№!*кі сесії та їаггу  XVI—
XVII ш., 5. 72; Голубець М. Україн
ське мистецтво XVI—XVII ст. під 
покровом Ставропігії.— Збірник
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 310. 
КОРУНКА
Іван Семенович — брат Олександра 
Корунки, львівський маляр, званий 
також «Корунчак». Помер у 1657 р. 
Вовіеі Р. 2 сігіеібиг т а їа г з і^ а  І^о ^ - 
якіеео.— 5 ргашо2(1апіа к о ш і з і і . 4. 5, 
з. 191; Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покровом 
Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 310.
КОРУНКА
Олександр Семенович — львівський 
маляр. Помер у 1648 р. Возіеі Г.
2 сІ2Іеі6 \у таїагзіига І^о^зкіс^о.— 
Бргачгогсіапіа кошізіі.., 4. 5, з. 161; 
Голубець М. Українське мистецтво 
XVI—XVII ст. під покровом Ставро
пігії.— Збірник Львівської Ставропі- 
гіТ, т. 1, с. 310.
КОРУНКА
Севастян — кращий із львівських це
хових майстрів. З 1662 р. до смерті 
(1666 р.) був старшиною львівсько
го малярського цеху. Виконував за
мовлення для церков і для католиць
ких костьолів. Голубець М. Укра
їнське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігії.— Збірник

КОНСТАНТИНОВИЧ г .  
Іллінська богородиця.

139



П. М. Жолтовський

Львівської  Ставропігії ,  т. І. с. -ЧИ); 
Іаиіогхкі Р. О зглгуш І .ио 'л іг ,  я. 'ІН. 
89.
КОСАРОВСЬКИЯ
Яким — іконописець-священик з
ґ.. Медвежа. В 1744 р. був напраиле- 
ний до Київської консісторії. Архіп 
Києво-Печерської лаври, ф. 127, 
оп. 1020, спр. 842.
КОСАЧИНСЬКИЯ
І па н Павлович — іконописець.
П 1752 р. зробив іконостас до церкви 
в с. Пухівка поблизу Києва «по 
свойому абрису, на 49 блятах, малих 
і великих, за 80 крб.». Виконував 
живопис «венецькими фарбами». 
Він же оздоблював іконостас золотом
і сріблом. За цю роботу залишилось 
недоплаченими 20 крб. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, вотч. оп. 1, 
спр. 20, арк. 16. У 1756 р. домовив
ся з чернігівським єпископом Ірак
цем  па малювання іконостаса в Ки- 
инській церкві. Архів Києво-Печер- 
ської лаври, ф. 128, оп. 1 , спр. 68. 
У 1759 р. Косачинський підрядився 
по контракту на іконостасну роботу 
п церкві с. Ошитки «позолотити і ма
лювати всі ікони хорошим майстер
ством». Цього ж року домовився з 
золотарем Олексієм Федоровим по
золотити іконостас в с. Ошитки за

10 крб Коли тон яамішленни не ви
конав. Кпг.ічннськиіі ііоґііі» н о т  і 
змусив доробляти золочення іконо
стаса впродовж 10  неділь, за що по
винен був доплатити ще 6 крб. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, вотч. 
он. 1, спр. 29, с. 20, 38. Истомин М. 
К истории живописи Киево-Печер- 
ской лаврьі XVIII ст.— Чтения в 
нсторическом обществе Нестора Ле- 
тописца, т. 9. К , 1895, с. 71.
косинськия
Ян — автор портретів кн. Костянти
на та Олександра Острозьких у 
1618— 1633 р. Казіашіескі Е. 51о\у- 
пік таїаггочг роїзкісЬ.., і .  1, 5. 217— 
218.
КОСНИШАНСЬКИЯ
Петро Степанович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер 
у  1810 р. ЦДІА УРСР, ф. 128, ои. 1. 
'•пр. 440.
КОСТОРОВСЬКИЯ
Тимофій Ігнатович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Помер у
1799 р. ЦДІА УРСР. ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
КОСТЯНТИН
— маляр з с. Бусовисько па Львів
щині. За переказами, вій, перебуваю
чи на військовій службі, намалював 
ікону і прислав її до бусовиської 

ркви, де вона знаходиться тепер. 
Ікона писана на полотні, має з одно
го боку зображення непорочного за
чаття, а з другого — пієти. На іконі 
: д а та— 1803 р. У правому ниж
ньому куті першого зображення вмі
щено овальний медальйон з профіль
ним автопортретом маляра в ав
стрійському військовому мундирі та 
написом «Копзіапіу каргаї».
к о х а н о в с ь к и я
Дмитро Степанович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у 
1798 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КОХАНОВИЧ
Иосафат — маляр-монах. У Доброми- 
лі знаходилась його картина «Облога 
Почаєва», мальована в 1755 р., та 
портрет єпископа Смолинського.
V Лаврівському монастирі знаходи
лась його картина «Введення бого
родиці до храму» з підписом: «Ма- 
ІошаІ кзідгіг Ло&аіаі КосЬапошісг
2. 5. В. V. \уікагу Ьа\иго\Узкі К. В. 
1815 тагса 24». Картина ця вправ
ної, але аматорської роботи, мала 
золотий фоп. Голубець М. Малярі- 
василіани на тлі західноукраїнсько
го малярства XVIII ст.— Записки 
чина святого Василія Великого, т. З, 
с. 464.

КРЛВДІИ
її н.іц - - м.іляр :> О.іГмиїїівя. II І7!)7|> 
нргіціонап в церкві с. Кремної, а в 
1805 р. в церкві с. Орябина на Пря- 
шівщині, в яких збереглися його тво
ри. Дубай М. З мистецтва наших де
рев’яних церков.— Народний кален
дар, 1967, с. 94.
КРАВЧУК
Гнат — маляр. Народився в 1732 р. 
у м. Зіиькові Полтавського полку. 
В середині XVIII ст. вчився в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Киево-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 26, с. 15. 
КРАСНОПОРСЬКИЯ 
Захар Лук’янович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Помер у
1809 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. І, спр. 1. 
КРАСНОПОРСЬКИЯ 
Павло Лук’янович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Народився у 
1769 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
КРАСОВСЬКИЯ
Данило — учень малярської школи 
Києво-Печерської лаври. В лаврсько- 

X Т у дя
му кужбушку ——-— на арк. 15 

8393
мальований тушшю погрудний порт
рет імператриці Анни Іоаннівни з 
підписом: «Данило Красовський». 
Там же на арк. 16 портрет царя 
Олексія Михайловича з підписом: 
«Даніло Красовський рисовал 1751 то- 
да декабря 6». Там же портрет ім
ператриці Катерини Олексіївни з під
писом: «Данило Красовський».
В кужбушку на арк. 34 —

тушшю зображена чоловіча постать 
з книгою в руці, внизу підпис: «Да
нило Красовський рисовал», на 
арк. 35 — зображення Сивіли, па 
арк. 46 — жінка з ягням на колінах, 
на арк. 48 — мадонна. На трьох ос
танніх малюнках підпис: «Данило 
Красовський». В кужбушку XX—79 
на арк. 24 — тушшю зображено голо
го хлопчика, який спирається рукою 
на череп та пускає мильні бульбаш
ки, на арк. 25— чоловік та жінка. На 
арк. 27 — жінка, що грає на гітарі. 
На всіх малюнках підписи: «Рисо
вал Данило Красовський». Подекуди 
(крім малюнка на арк. 26) стоїть д а
та — 1752 р.
КРАУЗ
Альберт — львівський маляр. У ньо
го вчився малярства Лукашевич Лу
ка Іванович. {.охіпхкі №. О іу/о\^- 
їкісЬ таїаггасЬ.— 5рга«гогс1апіа ко
тізіі.., (. 5, в. 49.

КОСТЯ НТИН.  
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КРАУЗ
Войцех — львівський маляр. У 1662 р. 
був цехмістром малярського цеху. 
Мапкохезкі Т. Ь^очгзкі сесЬ шаіаггу
V XVI—XVII V., з. 72.
КРАУЗ
Іоаші — львівський маляр-челядник, 
жив у другій половині XVII ст. Вн- 
конупап роботи для львівського до
мініканського костьолу. М апкош кіТ . 
І.хуо'А'зкі сссН шаіаггу ш XVI—
XVII 5. 75.
КРАУЗ
Ян (бл. 1760 — після 1805)— працю
вав у кінці XVIII ст. у Варшаві, в 
Галичині, його пензлеві належить 
портрет Каспера Юха 1798 р. (збе
рігається у Львівському історичному 
музеї). На звороті портрета підпис: 
«Кгаиз ріпхії Ьоороііз іп 16 аргіїі 
А. О. 1798». Л ь в і в с ь к и й  портрет 
XVI—XVIII ст. Каталог виставки, 
с. 63.
КРАШЕВСЬКИП
Григорій — у 1772— 1776 рр. брав 
участь у поновленні зовнішніх роз
писів Троїцької иадбрамної церкви 
Києво-Печерської лаври. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
К РЕН И ЦЬК ИИ
Данило — у 1775 р. працював над 
підновленням живопису великої 
церкви Києво-Печерської лаври. 
ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
К РИ Н Е Ц Ь К И Я
Данило — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
КРИШ ТОФ
— львівський «надвірний» маляр по
дільського воєводи Миколи Мелець- 
кого. Згадується у 1583 р. МсАкою- 
вкі Т. Ь ^о^зк і сесЬ шаіаггу V XVI—
XVII V .,  з .  19.
КРИШ ТОФ
— маляр, у 1628 р. жив у Старому 
Самборі. Йотп М. КисЬ ЬиЛоФІІалу 
ш шіазІасЬ гіеші Рзгешузкіе] 1 5а- 
поскіеі.., з. 262.
КРИШТОФ
— л ь в і в с ь к и й  маляр. Згадується у 
1648 р. в акті люстрації запасів про 
дуктів, зброї, куль, пороху, а також 
списку міщан, зобов’язаних до обо
рони міста. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. 1. спр. 46, арк. 10. 
КРОСОВСЬКИЯ
Мартин — жовківський маляр. Зга
дується під 1704 р. Сеєнціцька В. 
Словник жовківських майстрів жи
вопису та різьби.— Українське ми
стецтвознавство, 1967, вип. 1, с. 139.

КРУЗЕВАЛЬ
Іоанн — львівський маляр. У доку
ментах виступає також під прізви
щем Дзіані, Дзянін, Галюс. За по
ходженням француз, помер у 1650 р.
З 1596 р. працював у Львові, йому 
приписуються портрети Боїмів з 
їхньої каплиці у Львові, «Апофеоз 
Яна з Дуклі» у львівському костьолі 
бернардинців, портрет єпископа 
Д. Соліковського (Львівський істо
ричний музей). ЗІошпік агіузібш 
поізкісії, (. 1, з. 371.
КРУЗЕВАЛЬ І.
— львівський маляр, згадується у
1645 р. у зв'язку зі скаргою на нього 
львівських відливників Андрія Фран- 
ке та Івана Крампольця, у якій Кру- 
зспаль обвинувачується у недозволе- 
ному пролажу привезених з Любліна 
відливів роботи майстра Миколи 
Галля. £ огііізкі И7. О І^ошзкісЬ ша- 
ІаггасЬ.— Зргажогсіапіа кошізіі.., 
і. 5, з. 158.
К РУ Л И Ц ЬК И И
Іван — маляр. Малював іконостас в 
церкві с. Чертіж Саноцького повіту 
Ш НР). На одній з намісних ікон 
цього Іконостаса відкрито напис: 
«Року бжія аф а  меца августа дня 
а /ш а х  Круліцки маляр риботіцки». 
Аналогічні з цією пам'яткою за ха
рактером свого живопису фрагменти 
ікопостаса з с. Устянова, датовані
1698 р. Кигрік V. Зу£по\уапу ікопо- 
яіаз згкоіу гуЬоІускіе].— Маіегіаіу 
т и г е и т  Ьигіоіупісіша 1ш1оиге£о V 
5апок.і, 1963. N 7, з. 56.
КТИТОРЕНКО
Григорій — учень малярської школи 
Києво-Печерської лаври. В кужбуш- 

у іу _іоі
ку ------- -—  на арк. 18 — малюнок

8426
тушшю, на якому зображено Івана 
Хрестителя; внизу підпис: «1754 го
ла мца сентября рисовал Григорій 
Ктиторенко». В кужбушку XX—79 на 
арк. 6 — тушшю зображення Саломеї 
з головою Івана Хрестителя та під
пис: «Ктиторенко».
КУДАШЕВСЬКИЯ
— іконописець, виготовив разом з< 
Мармуровським в 1786 р. ікони чо-' 
тирьох євангелістів. Молчановский Н. • 
Кпевское городское управление 
1786.— Киевская старина, 1889, т. 27, г, 
с. 53. • 
КУЗЬМИНОВИЧ |  
Іван — львівський маляр з Підзамча,> 
ле віп мав якусь власність, згадуєть- Г. 
ся у 1606 та 1615 рр. Вовіеі Р
2  с1гіс\і6 \у гпаіагзіига Імгошзкіеео.— і  • 
Зргауогсіапіа кошізіі.., І. 5, з. 160;?* 
Голубець М. Українське мистецтво} \

КРАСОВСЬКИИ Д. 
Портрет царя 

Олексія Михайловича.

XVI—XVII ст. під покровом Ставро
пігії.— Збірник Львівської Ставропі
гії, т. 1, с. 310.
КУКЛЕНКО
Євстафій Максимович — майстер ки
ївського іконописного цеху. З 1798 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
КУЛІШ
Тиміш — Іконописець. У 1759 р. одер
жав 6 крб. за іконостасну роботу в 
Троїцькій церкві в Китаєві. Разом з 
ним працювали Степан, Олексій, Ва
силь та Михайло, що одержали по 
З крб. кожний. Архів Києво-Печерсь
кої лаври, ф. 129, оп. 2, спр. 194. 
КУЛИЧКОВСЬКИИ 
Петро Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився V
1749 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. І. 
КУНЕЦЬКИИ
Василь — у 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, снр. 51, с. ЗЛІ.
КУНЕЦЬКИИ
Олексій — іконописець. Народився в 
V- Жовкві, навчався в малярні Ки-
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П. Лі. Жолтовський

єво-Печерської лаври з 2Б.ХІІ 1764 
до 25.11 1768 р. Жив та «честно без 
жодного підозріння і нині відпуска
ється з честю куди хоч». Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, оп. 1, 
спр. 88, с. 418. В 1769 р. працювап 
в малярні Киево-ПечерськоТ лаври. 
Архів Києво-Печерської лаври, 
ф. 128, мон. оп. 1, спр. 51, с. 331. 
КУНИЦЬКИЯ
Олексій — у 1772—1773 рр. працю
вав над відновленням живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
КУТЛИК
Василь— маляр у Судовій Вишні. 
Згадується під 1780 р. Львівський 
музей українського мистецтва. Ри 
Р° 324, арк. 100.

* А *
і

ЛАВРЕНКО
Федір — учень малярні Кнєво-Печер- 
ської лаври середини XVIII ст.
У кужбушку Х1^~д 12 1 на арк. 23 є

пиконаний пером і тушшю малюнок, 
на якому зображено вінчання бого
родиці, з підписом «Федор Лаврен- 
ко».

ЛАВРЕНКО Ф. 
Вінчання богородиці.

ЛАВРЕНТШ
з Пшеворська — львівський маляр. 
Згадується у 1594 р. Мапкошзкі Т. 
Ь%го\ігзкі сесЬ та їаггу  V XVI—
XVII V., 8. 20; £ огіАзкі V . О Ішому- 
зкісЬ таїаггасЬ.— 5ргашогсіапіа ко
тізіі.., і. 4, 5. 59.
ЛАВРЕНТІЯ
— в Кальварії Поцлавській біля Пе
ремишля знаходилась ікона богоро
диці з написом: «Сію ікону писа 
Лаврентій л-Ьт 1409». Книжечка мі- 
сійна, 1898, № 7, с. 17—19. 
ЛАВРИНОВИЧ
Станіслав — іконописець. У 1797 р. 
присланий на три роки до Киево- 
Печерської лаври з польського мі
стечка Річиці для навчання іконо
писної майстерності V ієромонаха 
Адама. Архів Киево-Печерської лав
ри, ф. 128, заг. оп. 1, спр. 977. 
Л А В РИ Ш  — див. ФИЛИПОВИЧ-ПУ- 
ХАЛЬСЬКИИ Лаврентій. 
Л А Д О Н С ЬК И Я
Казимир — маляр з Жухова першої 
пол. XVIII ст. За дорученням схола
стика Отинського костьолу Антона 
Боржима намалював образ «Корону
вання богородиці». Вагдсг 8. Козсіоі
V Оіупіі.— Рггедізй агсЬеоІодісгпу, 
1888, N 4, з. 147.
Л Е В Е Н Е Ц Ь
Яків — ніжинський маляр. У 1816 р. 
разом з Ціхановськпм розписував со
борну церкву Благовіщенського мо
настиря у Ніжині. Хойнацкий А. В. 
Очерки истории Нежинского Благо- 
вещенского монастиря, с. 58. 
Л Е В И Ц Ь К И Я
Дмитро Григорович (1735— 1822) — 
син київського гравера Григорія Ле
вицького. Мистецьке виховання дав 
йому батько. Брав участь у живо
писних роботах, якими керував
А. П. Антропов, при будуванні церк
ви св. Андрія у Києві, після чого 
приїхав до Петербурга, де став зна
менитим російським портретистом. 
Бібліографію про Д. Г. Левицького 
дип: ТНіете N.. Вескег Р. АПерете- 
іпе8 Іехікоп (Іег Ьіїсіеп Кипзіїег, і  23, 
5. 165; БСЗ. т. 24, с. 339. 
Л Е В И Ц Ь К И Я
Яків — сни священика Івана Бере- 
зинського правління Покровсько-Дя- 
говської церкви. У 1782 р. направле
ний до Києво-Печерської лаври для 
навчання «художестпа». Архів Киево- 
Печерської лаври, ф. 128, оп. 2, 
спр. 16.
Л Р В ІН  .
— син Романа, стародубський іконо
писець. Згадується у 1726 р. Соло

вій О. До історії української жи
вописі на початку XVIII ст.— Украї
на, 1917, кн. 1/2, с. 108. 
Л ЕК С И Ц Ь К И Я
Франціск — маляр. Народився у
1600 р. в Кракові, мистецьку освіту 
здобув в Італії. Згодом вступив до 
ордена бернардинців. Помер у Гродні 
в 1668 р. (за іншими відомостями — 
у 1687 р.). Спеціалізувався головним 
чином на малюванні великих ікон по 
гравюрам з картин Рубенса. Працю
вав у ряді польських міст, а також 
на Україні. У 1645 р. був у м. Дубні, 
де виконував для костьолу ікону 
«Життя с в .. Варвари». Роботи Лек- 
сицького були в капуцинському 
костьолі в м. Одеську. Для львівсько
го костьолу бернардинців він вико
нав копію з картини Рубенса «Роз
п’яття Христа». Яазіатескі ' Е. 
ЗІопгпік таїаггбш  роїзкісЬ.., І. І, 
з. 265—268: Возіеі Р. 7. сі2Іє|6\у т а -  
Іагзіша І^ошакісво.— Зргашогсіапіа 
котізіі.., І. 5, з. 300—305; ЗргашогЛа- 
піа котізіі..., 4. 9, з. 228.
ЛЕМІШКА
— в середині XVIII ст. розписував 
к о с т ь о л  п  с. Любешів на Волині. 
Возіеі Г. 7. (І2Іе]б>№ таїагзічга і^оту- 
зкісео.— 5рга»ог<іапіа котізіі.., 1. 5, 
з. 297.
ЛЕСЕРОВИЧ
Вінцент — варшавський художник. 
У 1787 р. виконав у с. Вишнівці на 
Волині театральні декорації для ви
став з нагоди відвідання Вишневець- 
кого замку королем Станіславом-Ав- 
густом. Яавіатіескі Е. ЗІошпік т а  
Іаггб^ роїзкісЬ.., 1 І, в. 262—264; 
і. З, з. 297—300.
Л ЕШ КО В СЬК И Я
Павло — львівський маляр. У 1670 р. 
його грунт за борги був переданий 
у володіння львівського Онуфріївсь- 
кого братства. Возіеі Р. 2  Лгіеібш 
таїагзіига Ішо^зкіеро.— Зргаигогсіа- 
піа котізіі.., І. 5, з. 161: ГолцбеиьМ. 
Українське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1 , с. 311; 
Архив Юго-Западной России, т. 10, 
с. 343—345.
Л ЕЩ И Н С Ь К И Я
Павло — львівський маляр. Згадуєть
ся у 1647 р. {.огіАзкі ІГ. О іугочг- ' 
зкісЬ таїаггасЬ.— ЗргаФогсІапіа ко
тізіі.,, 4. 5, з. 48.
Л Е Щ И Н С Ь К И Я
Яків — син маляра Лукаша, львівсь
кий маляр кіпця XVI ст. У 1596 р. 
став членом новоутвореного цеху 
малярів-католиків. МаАкотзкі Т.
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Словник художників

Ь\уоадзкі сссН та їаггу  V XVI—
XVII $. 24, 50.
Л И В И Ц Ь К И Й
Павло Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у
1800 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
Л ИП СЬК И Й
Вінцеитій— галицький художник
XVII ст. У фондах Львівського му
зею українського мистецтва збері
гаються двобічна ікона його роботи. 
На одній стороні — зображення 
різдва богородиці, на другій — 
розп’яття з трьома донаторськнми 
фігурами та написом: «Сей раб бо
жий Ипан Чорний дал умаловать за 
отпущение гр'Ьхов своих р. б. ахца». 
Внизу ікони підпис художника: «Ви- 
центий Л-Ьпскин м. г.».
ЛИСЕНКО
Євстафій Іванович — майстер, а :і 
1811 р.— цехмістр київського іконо
писного цеху. Народився у 1759 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. І, спр. І.
Л ИС ИЙ
Андрій — у 1773 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1 , 
спр. 440.
Л ИС ИЙ
Михайло — стародубськпй іконо
писець. Згадується у 1726 р. Соло-

л и п с ь к и й  в.
Розп'яття.

пій О. До історії української жи
вописі на початку XVIII ст.— Украї
на, 1917, кн. 1/2, с. 107.
Л ИС ИЦ ЬКИ Й
Антоиій — маляр з м. Рогатина по
чатку XVIII ст. У церкві с. Голдопн-
чі в іконостасі на іконі празннкіп є 
підпис: «А М 'о^' Ьізіскі т .  ГСоЬаІупз- 
кі».
Л ИСЯНСЬКИЙ
Андрій Федорович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Народився 
у 1756 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. І, спр. 1. 
ЛИШ ЕВСЬКИ Й
Георгій — маляр, родом із Олеська. 
Народився у 1674 р., прибув до Бер
ліна в 1692 р., де й помер у 1750 р. 
Був придворним малярем пруського 
короля. Ка$іаи)1ескі Е. Хіоілтік ша- 
Іаггбіу роізкісЬ.., і. 1, з. 270—271. 
Л ІБІТО В С ЬКИ Й
(Лібітковський) Казимир — львівсь
кий маляр. Помер у 1669 р. в 
м. Самборі. Мапкошакі Т. І^омузкі 
сесЬ та їаггу  V XVI—XVII V., в. 75; 
{.огіАхкі Ш. О Іи/о\У5кісН піаІаггасЬ.— 
Зргашоггіапіа кошізіі.., (. 5, з. 49. 
Л ІС Н И Ц Ь К И Й
Ізраїль — з м. Яричіва. Бл. 1652 р. 
розмальовував синагоги в с. Ходорів 
та Гвіздець. Розпис гвізлецької си
нагоги він виконував разом з Іса- 
аком Бершом. РіесНоікошіе М. і К. 
Вогпісу сіге^піапе, 8. 198. 
ЛІС Н И Ц Ь К И Й
Михайло — в 1772 і 1773 рр. працю- 
пап над відновленням живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, ои. 1. 
спр. 440.
ЛІСОВСЬКИЙ
— маляр. У 1753 р. працював у пол
кового обозного Гадяцького полку 
Биковеького. ЦДІА УРСР, ф. 51, 
<>и. З, спр. 5, № 10575. 
Л ІЩ И НС ЬК ИЙ
Михайло — в 1769 р. працював ма
лярем в Києво-Печерській лаврі. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 51, с. 331.
Л ОЗИ НА
Фома — в 1775 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. І. 
спр. 440.
ЛОМАКІН
Іван Матвійович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у
І810 п. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.

ЛОМГ.Р /Н. 
Портрет Я носі а Скотницького.

Л ОМ ЕР
Мартин — автор портрета Якова 
Скотннцького з написом па звороті: 
«Ріпхіі Магіуп І.отсг Аппо 1757». 
Портрет походить зі збірок замку 
в с. Підгірці і тепер знаходиться у 
Львівському історичному музеї. Крім 
того, Ломеру приписується авторст
во трьох портретів Ганни Ржевусь- 
кої. Львівський портрет XVI—
XVIII ст. Каталог виставки, с. 49,
51.
ЛОПУСЬКИЙ
Станіслав — львівський маляр. Зга
дується 1645 р. іогіпакі №. О 1\уо\у- 
зкісН таїаггасЬ.— Зрга^огсіапіа ко
шізіі.., І. 5, з. 48.
ЛУБЕН СЬКИ Й
Стефан — маляр-пресвітер церкви 
Миколи Набережного в Києві. Був 
відомий як «добрий и свидЬтель- 
ствоваиий майстер». Малював іконо
стас Києво-Михайлівського Золото
верхого монастиря. У 1720 р. домов
лявся малювати іконостас великої 
церкви Києво-Печерської лаври. 
В 1741 р. був києво-подільським про
топопом. Архів Кнєво-Печерської 
лаври, ф. 128, оп. 1, спр. 6 ; Щерби
на В. І. Нові студії з історії Києва. 
К.. 1926, с. 89.
ЛУКА
— львівський маляр. Згадується у 
1406. 1408, 1414, 1415, 1416, 1417, 
1-126 рр. У МОВ р. одержав нлагу за 
виконані вітражні роботи та за 
оновлення дерев'яної статуї Христа,
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і  Л*.

ЛУК'ЯН.
Мадонна з немовлям.

зображеного верхи на ослі. К£І$£& 
рггусЬогібш і гогсЬо(іб^ шіазіа. 
1404—1414, N 126, 172, 183, 202, 
214, 262, 289, 314; Кзі$£а рггусНскІбіу
і гогсЬосІбяг шіазіа. 1414—1426, N 31, 
131, 192, 415; Кзі?8 а Іа^гпісга т і-  
азіа. 1414—1443. Ілгб'иг, 1921, N 305. 
ЛУКА
— львівський маляр, син маляра Се
мена. В 1536 р. здобув право місько
го громадянства. Згадується під 
1544, 1547, 1549, 1550, 1569, 1570 рр. 
Мав свій дім на галицькому перед
місті Львова. ЦДІА УРСР, ф. 52, 
оп. 2, спр. 11, арк. 228, 655, 657, 873, 
1054; спр. 770, арк. 37, 227, 79. Ьо- 
гіАвкі №. О 1\Уо\УзкісН шаІаггасН.— 
Зргатоогсіапіа кошізіі.., І. 5, з. 59; 
Возіеі Р. 2 «Ігіеіочу таїагзічга І^оіу- 
зкіе£о.— Зргамгогсіапіа кошізіі.., І. 5, 
8. 157. Голубець М. Українське ма
лярство XVI—XVII ст. під покро
вом Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 311.
ЛУКА
— львівський маляр з Потоку на 
Угорщині. Згадується у 1571 р. 
Во5ІеІ Р. 2. (ігісібда шаіагзіша І\го^- 
зкіедо.— Зрга^огсіапіа кошізіі.., і  5, 
з. 157.
ЛУКАВСЬКИЯ
Сммеоп — львівський маляр. Зга
дується у 1646 р. ЦДІА у Львові, 
ф. 52, оп. 2, спр. 58, арк. 35.

ЛУКАШ
— львівський маляр, член Ставропі
гійського братства. Згадується у
1683 р. Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покровом 
Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. І, с. 311.
ЛУКАШ
— львівський маляр. Згадується в 
1536—1573 рр. МапкоиїзМ Т. Ьтуош- 
зкі сесЬ шаіаггу ч»т XVI—XVII V., 
з 50.
ЛУКАШЕВИЧ
— маляр. У другій половині 
XVIII ст. прикрашав стіни палацу 
Любомирських в Ровно портретами 
князів. Теодорович Н. М. Историко- 
статистическое описание церквей и 
приходов Вольїнской епархии, т. 2, 
с 449.
ЛУКАШЕВИЧ
Іван — львівський маляр. Виготовляв 
кімнатні обої «колтриии», які відво
зив па продаж до Молдавії. Був 
членом Онуфріївського братства. 
ЬогіАШ  №. О 1\УО\УзкісЬ піаіаггасії.— 
Яргашогсіапіа кошізіі.., І. 5, з. 48; 
Голубець М. Українське малярство 
XVI—XVII ст. під покровом Ставро
пігії.— Збірник Львівської Ставропі
гії. т. 1, с. 311.
ЛУКАШЕВИЧ
Лука Іванович — львівський маляр, 
син маляра Лукашевича Івана. Вчив
ся у маляра Альберта Крауза. Зга
дується у 1665 р. {.огіпзкі №. 
О І^о^зкісЬ піаіаггасії.— 5рга\Уог<1а- 
піа кошізіі.., і  5, з. 49. 
ЛУКАШЕВИЧ-СВЯТОСПИСЬКИН
— маляр. У 1731 р. малював ікони 
Лаврівського монастиря. Голубець М. 
Малярі-василіани на тлі західноукра
їнського малярства XVIII ст.— За
писки чина святого Василія Велико
го. т. 3. с. 464.
Л УК ’ЯН
— учень малярні Києво-Печерськоїуіу_іо
лаври. В кужбушку -  на арк.

XX—58
101 є малюнок «Мадонна з немов
лям», внизу підпис; «Сію ікону Лу- 
кян рисовал того часу». Далі — за
пис про втечу Лук'яна з навчання у 
1734 р.
ЛУК’ЯНОВ
— живописець з с. Паніванівка. 
В 1794 р. малював портрет Г. С. Ско
вороди. Попов П. Народний письмен
ник, філософ Г. С. Сковорода і його 
портрети.— Образотворче мистецтво, 
1940, № 2, с. 31.
ЛУЧИНСЬКИИ
Захар Герасимович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер

у 1805 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ЛЮ БАВСЬКИИ
Олександр Іванович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер 
у 1811 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ЛЮ ТЕК
Станіслав — львівський живописець- 
вітражист. У 1489 р. виготовив вітра
жі для новозбудованого костьолу п 
м. Буську. Яоіпу М. Асіа оГПсіі соп- 
зізіогіаііз Іеороііепзіз апііциззіша.
1. І, з. 502.
Л Я Н И Ц Ь К И И
Олександр— львівський маляр, зга
дується під 1691 р. У 1698 р. одер
жав плату за якусь роботу, вико
нану для Трьохсвятительської капли
ці при братській Успенській церкві. 
На цій підставі йому приписується 
авторство решток цього іконостаса, 
зокрема ікони Бориса та Гліба, двох 
апостолів та пророків. Крім того, 
його вважають автором ікони «Хри
ста з хрестом», виконаної в 1697 р. 
Припускають, шо він також викону
вав фрески-ікони над порталом зга
даної Трьохсвятительської церкви та 
настінне малювання в кам’яниці 
М. Красовського на Бляхарській ву
лиці у Львові. 1-6гіп$кі №. О Іи'о^- 
зкісЬ піаіаггасії.— Зргахуогсіапіа ко- 
шізіі.., 4. 5, з. 49; Голубець М. Укра
їнське малярство XVI—XVII ст. під 
покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 311— 
312; Свенціцька В. Іваи Руткович. 
Історія україпського мистецтва. К., 
1964, т. З (ротапринтне видання), 
с. 183.
ЛЯТУШ ИНСЬКИЯ
Антін Кириловнч — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у
1804 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР. ф. 462, оп. 1, спр. 1.

М $
МАЗУРКЕВИЧ
Венедикт — монах-бернардинець. 
У 1732 р. з художником Джузеппе 
Педретті виїхав до м. Болоньї, де 
три роки вчився в його майстерні. 
В 1738— 1740 рр. разом з Р. Бар- 
тііці.кнм, П. Волинським, П. Срочин- 
ськіім виконував фресковий розпис 
костьолу бернардинців у Львові. 
Там же є декілька Ікон його роботи.
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Словник художників

Цааіатіескі Е. ЗІошпік таїаггбиг 
роїзкісЬ, І. 2, з. 37, 38; Мапкогюзкі Т. 
Сіизерре Сагіо Ресігеііі і ]'ево роїзкі 
исгіеп.— Віиіеіуп Ьізіогуі згіикі, 
1954, N 2, з. 255—257.
МАЗУРКЕВИЧ
Іван — вишеиський маляр. Згадуєть
ся у 1625—1644 рр. Н от  М. РисЬ 
Ьисіои’ііапу V шіазіасЬ г іет і Ргге- 
тузкіе] і Запоскіе].., з. 262.
МАКАРІЯ
— іконописець. В середині XVIII ст. 
працював в Києво-Печерській лаврі. 
Архів Києво-Печерсько! лаври, 
ф. 128, мон. оп. 1 , спр. 2 , с. 18. 
МАКРЕВСЬКИП
Петро — іконописець-диякон з с. Ве
ликі Токалі на Стародубщині. Ж ив у 
середині XVIII ст. Соловій О. До іс
торії української живописі на по
чатку XVIII ст.— Україна, 1917, 
кн. 1/2, с. 115.
МАКСИМ
— маляр, русин. У 1536 р. прийняв 
міське право у Львові. ЦДІА у 
Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 704, 
арк. 169.
МАКСИМ
— київський маляр-диякон Успенсь
кого собору на Подолі у Києві. Зга
дується у 1629 р. Антоний. Кнєво- 
Подольская Успенская соборная цер- 
ковь. Киев, 1891, с. 35.
МАКСИМ
— у 1774 р. брав участь у відновлен
ні живопису великої церкви Києво- 
Печерської лаври. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. І, спр. 440. 
МАКСИМОВИЧ
Васько — львівський маляр. Зга
дується у 1592 та 1599 рр. ВозІеІР.
7. сігіеібту ш аіагзі^а Ішошзкіево.— 
Зргашогсіапіа котізіі.., і. 5, з. 18, 
159.
МАКСИМОВИЧ
Іван — народився у 1679 р. в м. Пи- 
рятині в міщанській сім'ї. Постригся 
в ченці Золотоніського монастиря, 
там же відкрив іконописну майстер
ню. У 1705 р. переїхав до Переяслав
ського монастиря, потім — до Києво- 
Печерської лаври, де був певний час 
начальником малярні. Помер Макси
мович у 1745 р. Мусієнко Л . З  ми
нулого.— Мистецтво, 1961, № 1, 
с. 42—43.
МАКСИМОВСЬКИЙ
Тимофій — у 1797 р. викладав у Ки
ївській духовній академії арифмети
ку й малювання. Аскоченский В. Ки
ев с его древнейшим училищем Ака- 
демией. Киев, 1856, ч. 1, с. 393, 398. 
МАЛАХА
Федько — львівський маляр. Згаду
ється у 1600 р. Ставропігійське

м а л и и  с.
Хлопчик з  нотами.

братство заплатило йому 100 злотих 
за «рисування» (можливо, чотирьох 
образів євангелістів). Голубець М. 
Українське мистецтво XVI—XVII ст. 
під покровом Ставропігії.— Збірник 
Львівської Ставропігії, т. 1, с. 312; 
і,огіАвкі 1V. О ІшочгзкісН шаіаг- 
гасЬ.— Зргачгогіїапіа котізіі.., 1. 5, 
з. 160.
МАЛИЙ
Семен — учень малярні Киево-Пе- 
черської лаври. У лаврському куж
бушку XIX Ю1_на а р К 69, 70 вмі- 

3 } XX—78 
щено малюнки тушшю хлопця із со
вою в руках та двох хлопців з но
тами та написом; «Семен Малий ри- 
совав»; на арк. 71 — жанровий ма
люнок— чоловік з дудкою; на арк. 
72 — чоловік з волинкою; на арк. 
74 — чоловік з куркою; на арк. 75 — 
чоловік з кубком. На всіх чотирьох 
малюнках підпис: «рисовав Семен 
Малий». В 1758 р. Семен Малий втік 
з навчання (запис на оправі куж-

МАЛИНОВСЬКИЙ
Даниїл — священик-іконописець. 
В 1774 р. малював жертовник 1 бал
дахін над ним в Покровській церкві 
м. Ромен. ЦДІА УРСР, ф. 229, оп. 1, 
од. зб. 321, арк. 220. 
МАЛИНОВСЬКИЙ 
Іван — львівський малярський челяд
ник. У 1696 р. проти нього почали 
процес цехові майстри. Степан Яст-

ремський та Михайло Кондзілев- 
ський, звинувачуючи в підрядженні 
на виконання малярських робіт без 
відома цеху. В цьому ж році Ма- 
линовський намалював для Ставро
пігійського братства велику картину. 
Ця картина була поділена на окремі 
поли, де були зображені: Єрусалим, 
сцени з біблії, мініатюрний портрет 
фундатора. На картині був напис: 
«Алпо ііотіпі 1696 сіпіа. Рапціка 
рапа Насігіе Кігїака скопота. Согу 
Зупа]8кіеі Іоаппез Маїіпожзкі ріп- 
хіЬ . Петрушевич С. Сводная Галиц- 
ко-русская летопись. 1600—1700, 
с. 257.
МАЛЯР
Василь — народився бл. 1693 р. 
У 1767 р. був іконописцем у с. Сита 
Буда на Стародубщині. Соловій О. 
До історії української живописі на 
початку XVIII ст.— Україна, 1917, 
кн. 1/2, с. 115.
МАЛЯР
Іван Сафронович — стародубський 
маляр. Народився близько 1703 р. 
Соловій О. Д о історії української 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 114. 
МАЛЯРЕВСЬКИЙ
Степан Опанасович — майстер київ
ського іконописного цеху. Згадується 
в 1807 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
МАЛЯРЕНКО
Грицько — учень малярні Києво-Пе
черської лаври. В лаврському куж-

м а л я р е н к о  г .
Козак-бандурист.
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м а р т и я н о в и ч  в.
Проект опраті євангелій.

у  IV __ і о н
бушку —-------—  уміщено його 176

3 8448
підписних малюнків тушшю. Підписи 
як повні — «Грицько рвсовав», «ри
совал Грицько Маляренко», так і 
скорочені — «ГР», «РГМ». На де
яких, крім підпису, зустрічаються 
дати 1753, 1754 та 1755 рр. В куж-

Х іх_120
бушку— —  є такі малюнки туш
шю Г. Маляренка: етюди голови на 
арк. 7а, 8а, 14а, 15, 18, 19, 23, 24а,
ЗО, 40а, 63, 68, 74а, 94; «Козак-бан- 
дурист»— арк. 10 ; карикатурний ма
люнок чоловіка з хлопцем на спині — 
арк. 1; «Скелети» — арк. 24; «Фан
тастичні риби» — арк. 33, 34а 43 а; 
«Рибак із сіткою» — арк. 41а; «Пта
хи»— арк. 78; пейзажі — арк. 78, 
110; «Нага натура» — арк. 94а; 
«Знаменіє над городом Шльоись- 
ком» — арк. 50а; натюрморт— арк. 
31; алегорія дня і ночі — арк. 100а; 
алегорія «Оиіа» — арк. 28; портре
т и — арк. 9, 13; жіноче погруддя — 
арк. 32; «Сивілла» — арк. 107; «Бог- 
отець» — арк. 2а, 8, 50; «Христос» — 
арк. 7, 9а, 12а, 88, 90, 95а, 99, 112; 
«Богородиця-мадонна» — арк. 5а, 11а, 
14, 34, 49, 60, 65, 69, 83а, 84а, 87а, 
89, 92, 96а, 111а; «Деісус» — арк. 56,

71; «Ангели» — арк. З, За, 4, 4а, 5, 
6а, 10а, 32а, 44а, 60а, 73а, 84, 101а, 
112а; «Апостоли» — арк. 2, 20, 22а, 
31а, 42, 54а, 55, 55а, 56а, 59, 59а, 61,
02, 64а, 65а, 66а, 67; «Пророки» — 
арк. 17, 17а, 22, 27а, 41, 58а, 67а, 71а, 
72, 87, 108, 108а; «Двунадесяті 'свя
та» — арк. 28а, 29, 32а, 49а, 81, 101, 
102, 103; «Свита родина» — арк. 96; 
«Поклоніння волхвів» — арк. 102а; 
«Ессе Ношо» — арк. 6, 91а; «Христос 
та Марія Магдалина» — арк. 46а; 
«Агар в пустині» — арк. 47а; «Авра- 
ам та Агар з сином»— арк. 48; «Кит 
та Іона»— арк. 47; «йосиф Прекрас
ний» — арк. 43а; «Біблійний цар» — 
арк. 11; «Цар Іосін» — арк. 44; «Ан
гел приносить їжу Марії» — арк. 98; 
«Недріманне око» — арк. 109; фра
гмент «Отрок Ісус у храмі» — 
арк. 109а; «Царевич Дмитрій» — 
арк. 35; «Миколай-чудотворець» — 
арк. 80а, 111; «Іоанн Предтеча» — 
арк. 69а; «Мученик-воїн» — арк. 12, 
16а, 33а, 37а, 38, 39а, 40; постать 
поїна — арк. 13а, 33; «Мученик 
Дмитрій» — арк. 51а; «Мученик Хри- 
стофор» (з собачою головою) — 
арк. 98а; «Федір Стратилат» — 
арк. 35а; «Георгій на коні» — арк. 21; 
«Мучениця Варвара» — арк. 37, 45а, 
63а, 66; «Мучениця Ірина» — арк. 36а; 
«Мучениця Катерина» — арк. 15а, 16, 
38а; «Мучениця Глікерія» — 
арк. 103а; «Мучениці і мученики» — 
арк. 58; «Мученики Макарій, Саве- 
лій, Ізмаїл» — арк. 110а; «Кирик та 
Уліта» — арк. 85; «св. Амвросій» — 
арк. 86; «Антоній і Феодосії! Печер- 
ські» — арк. 77; «Костянтин та Єле- 
на» — арк. 68а, 104; «Захарія та Єли
завета» — арк. 62а; «Три святите
л і»— арк. 75а; «Григорій Бого
слов»— арк. 110; «Василій Вели
кий» — арк. 30а; «Святителі» — 
арк. 20а; «Архангел Михаїл» — 
арк. 43, 70а, 80, 104а; «Онуфрій та 
Петро Афопськнй» — арк. 51; «Ма
рія Єгипетська» — арк. 36; «св. Оме
лян»— арк. 41; «Плат Вероніки» — 
арк. 53; «Усікновення» — арк. 1а, 27; 
емблеми богородиці — арк. 21а, 107а.
В кужбушку ^  на арК 51  —

8393
малюнок тушшю фехтувальника з 
підписом: «Грицько», на арк. 53 — 
зображення у тій же техніці трьох 
драгунів з підписом: «Грицько Ма
ляренко рисовал подольський».

М АЛЯРЕНКО
Паоло Микитович — мешканець
м. Городища. В 1782 р. був направ
лений для навчання до малярні Кн- 
єво-Печерської лаври. Архів Киево-

Псчсрської лаври, ф. 128, оп. 2, 
спр. 16.
МЛЛЯРШУКЕВИЧ
(Маляршевський) Іван Миколайо
вич — майстер київського іконолисно- 
го цеху. Помер 1799 р. У 1772 та 
1774 рр. працював над відновленням 
живопису великої церкви Кнено-Пе- 
черської лаври. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1; ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
МАЛ ЬЧ ЕВСЬКИ Й
Федос— у 1775 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Киево-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
МАМАШЕВ
Андріям Данилович — майстер ки
ївського іконописного цеху. В 1797 р. 
став монахом. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1 , спр. 1. 
МАМАШЕВ
Петро Данилович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Залишив цех 
в 1810 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
МАНЛОВСЬКИЙ
Василь Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1751 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, он. 1, спр. 1. 
МАНУІЛ
— у 1772 та 1776 рр. працював над 
відновленням живопису великої церк
ви Києво-Печерської лаври. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440.
МАРК
— у 1772 р. разом з Григорієм Те- 
сленком працював при відновленні 
живопису великої церкви Києво-Пе
черської лаври, змалював 12  апосто
лів та чотирьох євангелістів. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1 , спр. 440. 
МАРКАЛОВИЧ В.
— маляр. Його малюнок 1749 р. з 
картини «Церков воюющая и от єре- 
тиков гонимая на земль» знаходився 
у бібліотеці Києво-Печерської лаври. 
Старьіе годи, 1907, нюль, с. 227. 
МАРКОВСЬКИЙ
Григорій — у краєзнавчому музеї 
м. Ромен зберігається картина з зо
браженням Христа та підписом: 
«Изобразил 1788 года Марковскій». 
Картина походить з Вознесенської 
церкви м. Ромен.
МАРМУРОВСЬКИН 
Акнм Давидович— майстер київсько
го іконописного цеху. Народився
1736 р. У 1772— 1774 рр. працював 
над відновленням живопису у вели
кій церкві Києво-Печерської лаври. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР,
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Словник художників

ф. 462, оп. І, спр. І. ЦДІЛ УРСР, 
ф. 128. оп. 1, спр. 440.
МАРТИН
— львівський маляр. Згадується у
1618 р. ралом з жінкою Евою Грон- 
кінною. ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 2, 
спр. 34, арк. 1390.
МАРТИЯНОВИЧ
Василь — учень лаврської малярні.

V  І V __С7
В лаврському кужбушку

А А — 1У

8392 є проект ювелірно? оправи єван
гелія з підписом: «Року 1747 м-ца 
августа 19 дня рисовал Василь Мар- 
тиянопич из Слуцка».
МАРУШЕНКО
Іван Семенович — майстер київсько- 
ко іконописного цеху. Народився у 
1751 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, Ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
МАСЬКО
— маляр. Мешкав у галицькому пе
редмісті Львова в І552 р. У 1570 р. 
жив по пул. Грабаріп. ЦДіА у Льво
ві, ф. 52, он. 2, спр. II, арк. 1592; 
спр. 770. арк. 84.
МАТВІЙ
— перемишльський художник. Зга
дується у 1431, 1447, 1448, 1450 та 
1451 рр. Кзі?£а Іашпісга тпіазіа. 
1441— 1443. № 108, 355, 356, 476, 502, 
767, 793. 966.
МАТВІЯ
— львівський маляр. Згадується у 
1557 р. £.огіп$кі И7. О Ь^ошзкісЬ т а 
їаггасЬ.— 5рга\Уог(1апіа котізіі.., 
І. 4. з. 59.
МАТВІЙ
— галицький маляр XVII ст. 
У 1660 р. працював для Преобра- 
жснської цсркпи Крехівського мона
стиря. Львівська наукова бібліотека. 
Відділ рукописів. Василіанські мона
стирі. № 815, с. 95; архів АСП, № 637 
ґп. 62).
МАТКОВСЬКИП
Іван — львівський маляр. Згадується 
п і д  1759 р. Львівський м у з є й  укра
їнського мистецтва. Ри Р° 64, арк. 
191. 195.
МАТЯШОВ
Василь Петрович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1771 п. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 42, оп. 1, спр. 1.
МАЦКО
— учень малярні Києво-Печерської 
лаври. В 1759 р. залишив навчання 
за рік до терміну. Запис у кужбушку

МАШКЕВИЧ
Яків Семенович — іконописець, на
родився в 1763 р. в с. Шубина Греб

ля Богуславського повіту, син свя
щеника, «навчений в Києво-Печер
ській лаврі іконописного мистецтва». 
Архів Києво-Печерської лаври, 
ф. 128, мон. оп. І, спр. 13, с. 182; 
спр. 75, с. 33.
МАЯЦЬКИЙ
Семен — художник, учень І. С. Са
блукова. В 1773 р. був відправлений 
з Харкова до Петербурга на навчан
ня до Д. Левицького. В 1776 р. по
вернувся до Харкова і викладав в 
художніх класах Харківського коле
гіуму. Веретенникое В. Художест- 
венная школа в Харькове в 
XVIII в.— Сб. Харьковского исторн- 
ко-филологического общества, 1913, 
т. 19.
М ЕДИ Ц ЬК И И
Василь — у церкві с. Бісковичн біля 
м. Самбора знаходився образ «Бла
говіщення» з підписом: «рок а у л  
КВ ДЕК Василій Мелицкій маляр 
1713».
М ЕДИ Ц ЬК И Й
Іван — син маляра Стефана Медиць- 
кого. У 1694 р. поновляв ікони Хрн- 
ста з апостолами і богородиці у 
Воздвиженській церкві м. Дрогобича. 
Напис на звороті ікони Христа: «сни 
оба образьі поновлял раб бжій Іоан 
маляр син Стефана Меднцкого По
повича рок ахчд авгуні». 
М ЕДИ Ц ЬК И Й
Стефан — дрогобицький маляр
XVII ст. З його робіт відомі в Дро
гобичі іконостас 1669 р. в церкві 
св. Юрія та іконостас в предтечен- 
ському приділі церкви Воздвиження 
Чесного хреста. На намісній іконі з 
цього іконостаса е підпис: «рок бж- 
«Х?.* написася робота гія мноп’гр-ьш- 
пмй Стефан попович Медицкій». 
М ЕЛЬНИКОВСЬКИЙ 
Василь Фомнч — майстер київського 
іконопнсного цеху. З 1797 р. цехова 
управа не мала відомостей про його 
місцеперебування. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, он. І, 
спр. 1 .
М ЕЛЬНИКОВСЬКИЙ
Федір Фомич — майстер київського 
іконописного цеху, пародився у
1768 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1. спр. 1. 
МЕТЕЛЬСЬКИЙ
Петро — дрогобицький маляр, свя
щеник П'ятпицької церкви. У 1780 р. 
виконав верхній ярус іконостаса 
Воздвиженської церкви у Дрогоби
чі, про що свідчить напис на іконі 
апостола Павла: «Списа іереи Петр 
Метельский презбитер сто пятницкий

дрогобицкій року божія 1780 мца 
ноемврія дня 20».
МЕШКОВИЧ
Яків — із львівських міщан. У 1647 р. 
одержав право міського громадян
ства у Варшаві і в цьому ж  році — 
титул надвірного королівського ма
ляра. Цехове художнє виховання 
здобув у Львові. Казіатіескі Е. 
ЗІотопік таїаггбчг роїзкісЬ.., І. 2,
з. 41.
МИЗЬКО
Тимофій — борзненський священик. 
У 1793 р. йому як «знающому сов- 
ременное иконописание», било дору
чено малювання ікон для чернігів
ського Спаського собору. Историко- 
статистическое описание Черни
говской епархин, кн. 6, с. 447; Кар
тини из“ церковной жизни Черни
говской епархии из IX — вековой ея 
истории, с. 133.
МИКИТЕНКО
Андрій — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 5, спр. 51, с. 331.

м е д и ц ь к и п  в.
Благовіщення.

147



П. М. Жолтовський

МИЛОНОВИЧ.
Богородиця.

МИКОЛА
— львівський маляр. Згадується у 
1573 р. Ьогіпзкі И7. О Іжо'жзкісН т а -  
ІаггасЬ.— Зргатоогсіапіа кошізіі..,
4. 4, 5. 59.
МИКОЛА
—  к и їв с ь к и й  маляр. У 1772 р. пра
цював над поновленням живопису 
Троїцької падбрамної церкви Києво- 
Печерської лаври. Справа про понов
лення живопису у пеликій Лаврській 
церкві в 1772— 1777 рр.— ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
МИКОЛАЙ
— жовківський маляр. Згадується у 
1733 р. Крип’якевич І. З істо
рії м. Жовкви.— Записки чина свя
того Василія Великого, т. 5, с. 27, 
64.
МИЛОНОВИЧ
— учень малярні Києво-Печерської

V і у_і о і
лаври. В кужбушку— — ——  є ма- 

л л — 45
люнок тушшю із зображенням бого
родиці (деталь композиції «Благові
щення») та підписом: «...Милонович, 
рок 1750 м-ца фе 6>.

МИНДРУНОВСЬКИЙ
Марко — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 5, спр. 51, с. 331. 
МИСЛАВСЬКИЙ
Іван — маляр, розписував іконостас 
церкви с. Бакумівка на Полтавщині. 
Дві великі ікони апостолів з цього 
іконостаса зберігалися в церковно- 
археологічному музеї Київської ду
ховної академії. На іконах був на
пис: «(Ив)ан Миславській, року бо
жого ахчг мьсяца...». Петров И. 
Альбом достопримечательностей цер- 
ковно-археологического музея, с. 46.
мисько
— львівський маляр. Згадується у 
1542 р. Крип’якевич І. Львівська 
Русь в першій половині XVI ст.— 
ЗНТШ, т. 58, с. 33. 
МИТРОФАНОВСЬКИЙ
Антон — стародубський іконописець, 
народився близько 1702 р. Соловій О. 
До історії української живописі на 
початку XVIII ст.— Україна, 1917, 
кн. 1/2, с. 115.
МИХАЙЛО
— маляр з Риботич. Згадується під
1679 р. Львівський музей українсько
го мистецтва, Ри Р° 155/1, арк. 1. 
МИХАЙЛО
— маляр. В 20-х роках XVIII ст. ви
конував «венецькими фарбами» 
якісь роботи у Каташинському мона
стирі, за що одержав 25 рублів. Ка- 
манин И. М. Договоре о сооруже- 
нии церквей в Малороссин в

XVIII веке.— Археологическая ле- 
топись Южной России, 1903, с. 369. 
МИХАЙЛО
— маляр. У 1729 р. зобов'язався по
золотити і вималювати Миколаївську 
церкву в Кустичах. ЦНБ АН УРСР, 
28837-58, арк. 46.
МИХАЙЛО
— маляр-молодик Києво-Печерської 
лаври. В 1761 р. малював іконостас 
у Китаївській пустині під Києвом. 
Архів Києво-Псчсрської лаври, ф. 128, 
оп. 1, спр. 194, с. 33.
МИХАЙЛО
— києво-подільський маляр. У 1772 р. 
брав участь у роботах по відновлен
ню живопису великої церкви Києво- 
Печерської лаври. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1, спр. 440.
МИХАЙЛО
Васильович — переписувач і, можли
во, ілюстратор Пересопницького єван
гелія 1556— 1561 рр. Родом із Ся- 
нока. В документах згадується у 
1531 р. Голубець М. Малярі-василі- 
аіш на тлі західноукраїнського ма
лярства XVIII ст.— Записки чина 
святого Василія Великого, т. З, 
с. 451.
МІКЛОШ ЕВИЧ
Адам — львівський маляр. Згадуєть
ся під 1646 р. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. 1, спр. 573, арк. 17.
М ІЛЕР
Матвій — львівський маляр кінця 
XVIII ст. Мапкошзкі Т. Ь^отузкі 
сесії та їаггу  XVI—XVII V., 5. 77.

МИСЛАВСЬКИЙ і.
Апостоли.
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МІЧУРІН
— див. АНТРОПОВ Олексій Петро
вич.
МІШКО
— «маляр руський» у Самборі. Зга
дується у 1549 р. ЦДІА у Львові, 
ф. 201, оп. 4, спр. 557.
мішковськии
— ксьондз-маляр кінця XVIII ст., 
автор багатьох ікон. Ж ив у м. Януш- 
полі на Волині. Охотский Я. Д . Рас- 
сказьі о подольской стране. Спб., 
1874. с. 165— 166.
МОІСЕЯ,
син Павла — стародубський іконопи
сець. Згадується у 1720 р. Соловій О. 
До історії української живописі на 
початку XVIII ст.— Україна, 1917, 
кн. 1 /2 , с. 108.
МОКЛАКОВСЬКИЯ 
Андрій — в Одеському історико-кра- 
езнавчому музеї зберігається портрет 
Афанасія Ковпака з підписом цього 
художника та датою 1775 р. 
МОРАХОВСЬКИЙ 
Микола — львівський маляр. Зга
дується у 1630 р. £.огіп$кі V? О №о- 
«гзкісЬ таїаггасЬ.— Зргаггогсіапіа 
котізіі.., 1 4, з. 47. 
МОРГУНОВСЬКНЯ 
Агей Прокопович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1769 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
МОРДЕСІ
Петро — львівський маляр. Прибув 
до Львова з Італії. У 1617 р. був 
підмайстром, а в 1625 р. став май
стром. У цьому ж році виїздив до 
Кременця. Виконував різьбу для 
єзуїтського костьолу у Львові. По- 
ііер у 1633 р. МаАкохевкі Т. Ьфотокі 
сесЬ та їаггу  V XVI—XVII V., з. 51— 
52; і огіпШ  У. О І^отУзкісЬ т а 
їаггасЬ.— Зрга^гогЛапіа котізіі.., 
і. 4, з. 48.
МОРОЗОВНЧ
Андрій — львівський маляр. Згаду
ється у 1633 р. Вовіеі Р. 7. <1гіеі6\у 
таїагзіига Іфофзкіеео.— Зргангогсіа- 
піа котізіі.., І. 5, з. 160.
МОСКАЛЬ
Данило — в 1769 р. працював в ма
лярні Киево-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1. спр. 51, с. 331.
МОСКУСЕНКО
Лук’ян Максимович — майстер ки
ївського іконописного цеху. З 1804 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.

мошинськня
Матвій — маляр. Згадується під
1760 р., коли одержав від єпископа 
Льва Шептнцького увільнення від по
стів по обряду греко-католицької 
церкви, оскільки приватно працював 
по дворах панів римського обряду. 
Львівський музей українського ми
стецтва. Ри Р 1 54/4, арк. 65. 
МУДРОВСЬКНЯ
Иосиф — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 51, с. 331.
МУХА
Альберт — львівський маляр. Зга
дується у 1635 р. Виконував якісь 
роботи для львівського різьбаря. 
Ст. Дрієра за 300 зл. Мапкотвкі Т. 
Ь«го«зкі сесЬ та їаггу  V XVI—
XVII V .,  з. 59.
МУХА
Микола — львівський маляр. Зга
дується під 1636, 1637 рр. £.огіА- 
вкі V . О №оФзкісЬ таїаггасЬ.— 
5ога\Уог(іапіа котізіі.., і. 4, з. 48; 
ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 1, спр. 118, 
аок. 53.
МЮНЦ П. Г.
— військовий Інженер, за походжен
ням ельзасець. У 60-х роках XVIII ст. 
був на службі у Понятовського, пле
мінника польського короля Станісла- 
ва-Августа, що володів великими ма
єтками в Богуславському, Корсун- 
ському та Канівському староствах. 
Багато їздячи з різними доручення
ми по Правобережжю, Мюнц робив 
численні зарисовки різних місцево
стей та народних типів. Ряд цих за
рисовок мають відношення до гай
дамацького повстання. Драко- 
хруст Е. И. Альбом-дневник 
П. Г. Мюнца. 1781— 1783 гг.— Труди 
государственного исторнческого му
зея, М., 1941, вип. 14.

н і
НАГАЄНКО
Василь — Іконописець. В 1780 р. був 
направлений з Решетилівки до Ки
єво-Печерської лаври в науку іконо
писного мистецтва. Архів Києво-Пе
черської лаври, ф. 128, оп. 2 , 
спр. 161.
НАУМОВИЧ
.Іван — у церкві с. Ісачки Лубенсько
го ю віту був різьблений кіот із зо-

Н ЕДІЛКА С. 
Ангел з  тілом Христа.

враженням трійці, Іоакима І Анни, 
Варвари, Іоанна Предтечі, бесіди з 
самаритянкою, положення ризи бо
городиці та символічне зображен
ня богородиці з Ісусом. Внизу кіо
та підпис; «Изобразнл киот сей 
Йван Наумович 1751 года мая 
13 дня». Труди XII археологического 
сьезда в Харькове. М., 1905, т. 2, 
с. 541.
НЕГРЕНЕВСЬКИН
Марко — іконописець. У 1782 р. ра
зом з Степаном Горохом підписав 
контракт на іконописні роботи до 
церкви Омбншського монастиря. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
вотч. оп. 1 , спр. 88, с. 16.
НЕДІЛКА
Самійло Данилович — учень малярні 
Киево-Печерської лаври. В лаврсько
му кужбушку ХІХ- . 0 1  на арк 32

є мальовані тушшю королівські 
портрети. На деяких з них дата —
1750 р. та підписи: «писал Самойло 
Данилоб», «рисовал Самойло Не* 
ділка», «рисовал Самойло Данило
вич НедЬлка», «Самойло».
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П. М. Жолтовський

НЕМИНУЩИЙ
Василь — художник, учень І. С. Саб- 
лукова. З 1773 р. був його заступни
ком як викладач в художніх класах 
Харківського колегіуму. Веретенни- 
ков В. Художественная школа п 
Харькове в XVIII в.— Сб. Харь- 
ковского историко-филологического 
обшества, 1913, № 19.
НЕСТОР
— львівський маляр. Згадується у 
1573 р. ЦДІА у Львові, ф. 201, оп. 4, 
спр. 27, арк. 42.
НИКОЛАП
— львівський маляр. Згадується V 
1573 р. Іогіпзк і V . О Ішо^зкісН 
таїаггасЬ.— 5 рга«02<1апіа котізіі.., 
і. 5, з. 59.
НИКИФОР,
син Сафрона — стародубський іконо
писець. Згадується у 1726 р. Соло
вій О. До історії української жи
вописі на початку XVIII ст.— Украї
на, 1917, кн. 1/2, с. 108.
НІМИЙ
Герасим — маляр. У 1676 р. написав 
зображення семи вселенських соборів 
у Спаській церкві м. Полтави. Кни
га 1838 р. без титулу, присвячена по
дорожі до Одеси, Дону, Києва, Пол
тави, с. 293.
НОВАК
Іван Максимович — іконописець зі 
Звіринецької слободи на Печероьку 
м. Києва. В 1769 р. відпущений ра
зом із Сорокіним Іваном Григорови
чем на навчання іконопису до м. Ка
зані. Архів Києво-Печерської лаври, 
Л. 128, заг. оп. 1, спр. 88, с. 434. 
НОВАК
Максим — з дитячих років жив п 
Києво-Печерській лаврі. В 1768 р., 
коли йому виповнилось 20 років, по
їхав до м. Казані вчитися іконопису 
у Івана Сорокіна? Повернувся в
1769 р. до Києва і в 1780 р. був 
прийнятий до лаврської малярні. 
Архів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
оп. 1, спр. 362.
НОВАКОВ
Максим — київський маляр. У 1786 р. 
Києво-Печерська лавра виплатила 
йому за чотири підносні ікони «Ус
піння» 6 крб. 40 коп. Реєстр на
мальованих образів Києво-Печерської 
лаври.— ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 618.
НОВОСЕЛЬСЬКИИ
Іван — маляр, києво-подільський ме
шканець. В 1774 р. згадується у ві
домостях «малярського собранія». 
Архів Києво-Печерської лаври, 
ф. 128, мон. оп. 1, спр. 60, с. 137.

О V-

ОКСЕНОВИЧ
Аггей — маляр, родом з с. Касперів- 
ка на Київщині, автор ікони кііпія
X V I— початку XVII ст. Петров И. 
Альбом достопримечательиостей цер- 
ковно-археологического музея, с. 34. 
О ЛЕКСАНДР
— львівський маляр, син маляра 
Лаврентія Филиповича. В 1586 р. 
вчився у Львівській братській школі. 
Згадується у 1600 р. Возіеі Р. 2  <1гі- 
е]6\у ш аіагзі^а Ішошвкіедо.— 5рга- 
шогсіапіа кошізіі.., І. 5, 5. 160. 
О ЛЕКСАНДР
— львівський маляр. Згадується під
1646 р. як зять Семена Корунки. Ма
буть, він ше у 1663 р. одержав від 
короля привілей сервіторіату. Во
зі еі Р. 2  йгіеібш шаіагзічга І^отозкі- 
Є£о.— Зргаиго2(1апіа кошізіі.., і. 5, 
з. 161; Мапкохвзкі Т. Ь^о\Узкі сесЬ 
шаіаггу V XVI—XVII V., з. 74. 
ОЛЕКСАНДР
— львівський маляр. У 1698 р. ви
конував роботу для львівського Ста
вропігійського братства. В 1735 р. 
уклав угоду з львівським єзуїтським 
кляштором на підновлення образів 
на дверях конгрегаційного приміщен
ня та намалював образ св. Іоанна. 
Іогіпзкі 07. О ІгоомУзкісЬ таїаггасЬ.— 
5ргачгог<1апіа кошізіі.., І. 5, з. 49; 
/ ашогзкі Р. О з іагут  Ь \м о \т\ з. 81. 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Костянтин — львівський маляр, його 
діяльність припадає на 1777—1794 рр. 
В історичному музеї та картинній 
галереї м. Львова зберігається низ
ка виконаних ним копій з портретів. 
Такого типу портрети були V збір
ках Тадеуша Чацького в м. Поршіь- 
ку па Волині. Зіош іік а г іу з іо 'в г  
роїзкісії, (. 1 , з. 2 1 .
О ЛЕКСІЙ  ■
— маляр. З його робіт відомі іко
ни богородиці та сУспіння» (1547 р.), 
що знаходяться у Львівському музеї 
українського мистецтва. ІІгі іконі 
«Успіння» є підпис: « И з і б о л н і є м  о т -  
ца испосп'Ьшеніем сна н соосршеніем 
святого духа исписася сіа н к о н а  ру- 
кома многогр'Ьшнаго ра божія Олск- 
сса купи ю раб бж [ий] Яков за свос 
отпущеніе гр'Ьхов и за родитсл[ей1 
своих Гаврила и Химки и за дь[тей] 
своих и за всю родичов да их про-

стит и помилует бог да простнт олек- 
сіа вліто 7055 прикрали Жигмонті». 
ОЛЕКСІЙ
— маляр. Жив біля Галицької бра
ми м. Львова. Згадується під 1552 р. 
ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 11, 
арк. 1476.
ОЛЕКСІЙ
— маляр-молодик Києво-Печерської 
лаври. В 1760 р. малював іконостас 
в Китаївській пустині під Києвом. 
Архів Києво-Печерської лаври, 
Л. 128. оп. 1, спр. 194, с. 33. 
ОЛЕКСІЙ
— маляр XVII ст. Йому належить 
образ архангела Михаїла в церкві 
с. Мирофа на Пряшівщині. Ікопу па 
5Іо»епзки. Вгяіізіауа, 1968, N 61. 
ОЛЕСИНСЬКИЙ
Гіацинт — львівський художрик- 
портретист середини XVIII ст. Наро
дився п с. Гумниська. Є відомості 
про два портрети Батовськнх, вико
наних цим художником у 1758 р. 
В музеї м. Тарнова зберігається 
портрет Франціска Салезія Потоць- 
кого з підписом: «Ріпхії Оізіпзкі 
20 шаі аппо 1745». ПоЬгоіаоІзкі Т. 
Роїзкіс таїагзітоо рогігеіо^с, з. 17.

В замку с. Підгорець знаходились 
чотири полотна з зображенням стра- 
стей Христових. Тепер зберігаються 
у Львівському історичному музеї. 
На двох з них — «Положення до 
гробу» та «Бичуванні» — стоїть під
пис: «Ніасіпіиз Оіезіпзкі ріпхії Ап- 
ію О 1746».

ОЛЕКСІЙ.
Успіння.
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Словник художників

о л е с и н с ь к и п  г.
Франціск Салезій Потоцькип.

0 Л 1 Я Н И К 0 В
Герасмм Кузьмич — учень стародуб
ського іконописця Івана. Згадується 
у 1726 р. Соловій О. До історії укра
їнської живописі на початку 
XVIII сг — Україна, 1917, кн. 1/2. 
с. 109.
ОНАЧКОВИЧ
Івашко — маляр, перемишльський пе- 
редміщанин. Згадується під 1546— 
1549 рр. Львівський музей українсь
кого мистецтва. Ри К  64, з. 700, 
701.
ОНИСЬКО
— львівський маляр з краківського 
передмістя. Згадується у 1596 р. 
Возіеі Р. 2 (Ігіеібш глаїагзі^а ішоху- 
зкіє^о.— Зрга^огсіапіа котізіі.., 
І. 5, з. 160.
ОНСАКОВСЬКИЯ
Генна дій — маляр. Його пензлю на
лежить образ св. Паїсія в Почаїв- 
ській лаврі з написом на звороті: 
«рг Сепасііиз Опзакотозкі оггі 8 . Ваз 
М ріпхіі А 1757 то».
О РЛО ВС ЬК И Я
Гнат — у 1769 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128. мон. 
оп. 5, спр. 51, с. 331. В 1772—1773 рр. 
брав участь в поновленні живопису 
Троїцької надбрамної церкви Києво- 
Печерської лаври. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1, спр. 440.

ОРЛО ВС ЬК ИЯ
Яків — у 1769 р. працював у маляр
ні Києво-Печерсько? лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 5, спр. 51, с. 331.
ОРФІНІН
Павло — львівський маляр з перед
містя. Згадується у 1600 р. Возіеі Р.
2  сігіериг таїагзіи 'а  1жо\узкіс£о.— 
Зрга\№02(1апіа котізіі.., і. 5, з. 160. 
ОСТАШЕВИЧ
Тома — жовківський маляр, згадуєть
ся під 1704 р. Свєнціцька В. Слов
ник жовківських майстрів живопису 
та різьби.— Українське мистецтво
знавство, 1967, вип. 1, с. 139. 
ОСТРОВЕРХИЯ
— див. Пастрида-Островерхий. 
О ТОСЕЛЬСЬКИЯ
Станіслав — згадується у 1740-х ро
ках як вихованець і учень жовків- 
ського маляра Василя Петрановича, 
за дорученням якого працював у 
м. Бучачі над іконостасом для ва
силіанського монастиря. Свєнціцька В. 
Словник жовківських майстрів жи
вопису та різьби.— Українське ми
стецтвознавство, 1967, вип. 1, с. 140.

ПАВЕНЦЬКИЯ
Микола — галицький маляр XVIII ст. 
Голубець М. Малярі-василіанн на тлі 
західноукраїнського малярства
XVIII ст.— Записки чина святого Ва
силія Великого, т. З, с. 449к 
ПАВЕНЦЬКИЯ
Яким — галицький маляр XVIII ст., 
батько Якова Павенцького (1785— 
1856)). Багато малював для поділь
ських церков. Львовянин, 1863, с. 142. 
ПАВЛО
— галицький маляр XVII—XVIII ст., 
«родич Калужанськнй». На археоло
гічній виставці Ставропігійського ін
ституту в 1889 .р. був виставлений 
образ Христа з його підписом. Ско- 
бельський П. О. На археологічно- 
бібліографічній виставці Ставропі
гійського інституту.— Зоря, 1889, 
с. 275.
ПАВЛО
— маляр, допомагав Феодосію Сі- 
чинському в малюванні іконостаса 
Добрянського (Деревацького) мона
стиря біля м. Щирця. Голубець М.

Малярі-василіанн на тлі західноук
раїнського малярства XVIII ст.— За
писки чина святого Василія Велико
го, т. З, с. 465.
ПАВЛО
— самбірський маляр, українець за 
походженням, згадується у 1612 р. 
Нот М. КисН Ьіміоягііапу V т і -  
азІасЬ г іет і Рзгетузкіеі і Запоскі- 
сї-., з. 261.
ПАВЛО
з Рогані — бл. 1748 р. на замовлен
ня білгородського віце-губернатора 
Пассека намалював картину з зобра
женням губернатора Салтикова, ко
лезького радника Безобразова, про
курора Каманіна «и прочнх с надпи- 
саніем над каждьім и весьма у кори- 
тельньїх слов». Був на цій картині 
зображений також і Пассек «на осо- 
бом м’Ьст’Ь учиня і подписав к про
писи к битию губернатором и нази
вай себя защитнтелем». А. Ш. Де- 
ятели Слободской Украиньї прошло- 
го века.— Кневская старина, 1891, 
№ 33, с. 440.
ПАВЛО
Гавриїл — маляр, автор антимінса 
1723 р. Петров И. Альбом достопри- 
мечательностей церковпо-археологи- 
ческого музея, с. 47.
ПАВЛОВСЬКИИ
Іван — іконописець, родом з Коното
па. В 1768 р. був прийнятий до ма
лярні Києво-Печерсько? лаври ?? на
чальником Володимиром, який від
пустив його в 1769 р. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, заг. оп. 1, 
сир. 88, с. 543. У 1772— 1773 рр. пра
цював над відновленням живопису 
велико? церкви Києво-Печерсько? 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
ПАВЛОВСЬКИИ
Феоктист — уродженець м. Лютень- 
ки на Полтавщині. Був начальником 
малярні Києво-Печерської лаври в 
1730—1744 рр. В 1733 р. під його 
керівництвом тут виконувалися ма
лярні замовлення для гетьманської 
церкви у Великих Сорочинцях. Пав- 
ловський також керував роботами по 
розпису Троїцької надбрамно? церк
ви, де особисто намалював «Тро?цю» 
на склепінні. Готував тезис Силь- 
вестра Кулябки в 1744 р. із зобра
женнями Єлизавети Петрівни, Анни 
Петрівни й Петра II (гравірований 
у Берліні Давидом Шлейхером). По
мер 1744 р. Ровинский Д. Подробний 
словарь гравированних портретов, 
с. 806—807; Акти Южной и Запад- 
ной России, т. 1, ч. І, с. 37; Мусіен- 
ко П. З минулого.— Мистецтво, 1961,
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ПАЄВСЬКИП І.
Портрет Євдокії Жоравко.

№ 1, с. 42; Мусиенко П. Забьітьіб 
украинский художник XVIII ст.— 
Искусство, 1959, № 4, с. 61—66; Лог- 
вин Г. Легендарний художник Алім- 
пій.— Літературна Україна, 1966, 
24 квітня.
ПАЄВСЬКИЙ
Іван — маляр, автор портретів Євдо
кії Жоравко, дружини стародубсько
го полковника Ж оравка та Михайла 
Лежайського 1696 р„ які знаходи
лись у Спаському монастирі Новго- 
рода-Сіверського, а потім у Черні
гівському краєзнавчому музеї. Вайн- 
штейн М. Пам’ятники української 
культури.— Знання, 1929, № 5, с. 22. 
ПАЛАМАРЬОВ
Павло Степанович — майстер київ
ського іконописного цеху. З 1798 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ревиз
ская сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, 
оп. 1 , спр. 1 .
ПАЛАМАРЕНКО
Самійло — учень малярні Києво-Пе-

XІУ 101 черської лаври. В кужбушку—

на арк. 5 — малюнок тушшю, на 
якому зображена мадонна з підпи
сом: «Самило Паламаренко рисо
вал».
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ПАМПУІИЕНКО
Григорій — іконописець з м. Воронь- 
кова Переяславського повіту. 
В 1778 р. вчився малярству в Киево- 
Печерській лаврі. Архів Киево-Пе- 
черської лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , 
спр. 75, с. 151.
ПАНТЕЛЕЙМОН
— учень малярні Киево-Печерської

у  I V __ Є4
лаври. У кужбушку — *  на

8389
арк. 13 — малюнок тушшю «Ісмаїл і 
Агар», на арк. 15 — «Ессе Ното», на 
арк. 16 — погруддя мадонни. На цих 
трьох малюнках дата — 1748 р. і під
пис: «Пантелеймон». У кужбушку 
у іу _12 1
—-—---- -—  е малюнок з поясним зо-
XX—45
браженням мадонни і підписом: «Сню 
икону рисовал Пантелеймон 1745 
м-ца сентября 2».
ПАНЧЕВСЬКИЙ
Демид Оннсимович — майстер київ
ського Іконописного цеху. Народився 
у 1771 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ПАСКЕВИЧ
Ілія Павлович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у 
1771 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ПАСЛАВСЬКИЙ
Василь — в іконостасі Дмитрівської 
церкви с, Вільховиця Мукачівського 
району Закарпатської області є хра
мова ікона св. Миколая з написом в 
9 рядків. В останньому рядку: 
«Р. Б. афх Василии маляр паслас- 
ки».
ПАСТРИДА-ОСТРОВЕРХИЙ
Федір з Переяслава — учень малярні 
Києво-Печерської лаври. В кужбуш- 

х іх __і2і
ку —о77а— е З® малюнків з серіями 8449
сивіл та апостолів, копії жанрових 
гравюр та 1н. На оправі напис: 
«В сем кужбушку кунштов тридцять 
дев’ять доброго рисовання Федора 
Переяслааца». Там же запис про вте
чу Пастриди з навчання у 1758 р. 
ПАХАРОВСЬКИЙ
Лук’ян Якович — майстер київського 
іконописного цеху. З 1798 р. цехова 
управа не мала відомостей про його 
місцеперебування. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
ПАХОМІЙ
— іконописець Киево-Печерської 
лаври. В 1761—1762 рр. вчив іконо
пису Костянтина Ігнатіва «нації 
польської». У 1753— 1761 рр. навчав

Іконопису Матвія Хмарнецького. 
В 1763 р. був начальником малярні 
Києво-Печерської лаври. Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1, спр. 88, с. 543; мон. оп. 1, 
спр. 32, с. 29; спр. 384.
ПАХОМОВ
Степан — у 1769 р. працював у ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 51, с. 331.
ПАШЕНКО
Євстафій Андрійович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1763 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1 , спр. 1. 
ПАШИНСЬКИЙ
Роман Федорович — майстер київсь
кого іконописного цеху. Народився 
у 1763 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ПЕДРЕТТІ
Джузеппе — італійський художник, 
учень відомого болонського майстра 
Марко Антоніо Франческіні (1649— 
1764). З 1730 по 1732 р. працював у 
Львові, де виконав фресковий роз
пис плафона кармелітського костьо
лу. З інших його робіт відомі пор
трет воєводи Северина Ржевуського 
та образ Яна з Дуклі перед богоро- 
дицею у львівському костьолі бер
нардинців. Мапкотзкі Т. Ьшошзкі

ПАНТЕЛЕЙМОН. 
Ісм аїл та Агар.
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ПА СТРИДА-ОСТРОВЕРХИЯ Ф. 
Самсон і Д аліла .

сесЬ та їаггу  V XVI—XVII чгч 
в. 251— 257; ЯазіатІесМ Е. Зіочгаік 
таїаггбиг роїзкісЬ.., і. З, 5 . 350—351. 
351.
ПЕЕР
Ф ранц— у 1784 р. розмальовував 
верхню церкву в с. Гукливий (Воло- 
вецький район Закарпатської обла
сті) . За роботу одержав 360 золотих 
форинтів. Білецький Я. Угорські лі
тописні записки.— ЗНТШ, т. 104, 
с. 7, 3.
ПЕЛЕНИЧКА
Андрій — автор мініатюр Грімнен- 
ського євангелія 1602 р. История ис
кусства народов СССР. М., 1974, 
т. З, с. 148—149.
ПЕНСЕЛЬ
Августин — кам’янець-подільський 
маляр. У 1544 р. мав судові справи, 
пов’язані з його перебуванням у Кра
кові та Варшаві, казіахвіескі Е. 
5Іошпік таїаггбш  роїзкісЬ.., і  2, 
з. 321.
ПЕРЕХРЕСТЕНКО
— див. ІРК Л ІЇВ С ЬК И И .
ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ
Кирило — галицький маляр першої 
пол. XVIII ст. В церкві с. Добряни 
біля Стрпя знаходиться образ Марії 
Єгипетської з підписом: «Кирил Пе- 
реяславец іконописец монах...» Львів
ська наукова бібліотека АН УРСР. 
Відділ рукописів, арх. АСП, 637 
(п. 62).

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ
Яків Семенович — маляр. Згадується 
у 1662 р. Соловій О. До історії ук
раїнської живописі на початку 
XVIII ст,— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 115.
ПЕРЧУН
Андрій Данилович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1802 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ПЕТРАНОВИЧ
Василь — надвірний маляр Костянти
на Собеського у Жовкві. Народився 
бл. 1680 р. Вчився у Римі. Згадуєть
ся у документах починаючи з 1700 р. 
У 1727, 1731, 1736, 1739 рр. був жов- 
ківським війтом, у 1741 та 1746 рр.— 
бурмистром. Помер у 1759 р. Пензлю 
Петрановича приписується низка ро
біт, серед яких визначніші — дона- 
торський портрет Ференца Ракочі та 
Ілони ЗріньТ, портрети Миколи Ви- 
жицького, Станіслава, Вацлава та 
Ганни Ржевуських, іконостаси цер
ков в Крехові, Віцині та інші твори. 
Овсійчук В. Маляр із королівського 
замку.— Жовтень, 1976, № 3, с. 121— 
129; Возницький Б. Одеський замок, 
с. 137— 139, табл. 46. 
ПЕТРАХНОВИЧ-МОРАХОВСЬКИЙ 
Микола — визначний львівський ма
ляр, учень та спадкоємець Федора 
Сеньковнча. В 1635 р. намалював об
раз богородиці біля вхідних дверей 
братської Успенської церкви. У 1637 р. 
виконав іконостас для цієї ж  церк
ви, в 1665 р.— бокові образи для 
кіота. У 1666 р. був вибраний стар
шиною малярського цеху на місце 
померлого Севастіяна Корунки. 
М. Петрахновичу приписується ав
торство портретів Варвари Лянги- 
шівни, Костянтина Корнякта та його 
синів Костянтина та Олександра. 
{.огіАзкі №. О №о«гзкісЬ т а їа г 
гасЬ.— 5ргаигог<іапіа котізіі.., і  5, 
8. 49; Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покровом 
Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 312—313; Львів
ський портрет XVI—XVIII ст. Ка
талог виставки, с. 25.
ПЕТРАШ
(Петрашов) Павло Васильович — у
1768 р. уклав контракт із запорізь
ким кошовим Петром Калнишевськнм 
на малярську та золотарську роботу 
для іконостаса церкви Різдва Бого
родиці у м. Лохвиці. Іконостас був 
викінчений в 1771 р. Таранушен- 
ко С. А. Монументальна дерев'яна 
архітектура Лівобережної України. 
К , 1976, с. 199.

ПЕТРІВ
Павло — іконописець. У 1761—
1768 рр. павчався в малярні Киево- 
Печерської лаври. Архів Киево-Пе- 
черської лаври, ф. 128, заг. оп. 1 , 
спр. 88, с. 474.
ПЕТРО
— маляр, бургомистр м. Мостиська, 
згадується у 1621— 1642 рр. Ногп М. 
КисЬ Ьікіопгііапу ч/ тіазІасЬ  г іет і 
Рзгетузкіе] і Запоскіе].., з. 261. 
ПЕТРО
— «русин», маляр з м. Острога на 
Волині. Згадується у 1622 р. Був 
одружений з католичкою Регіною. 
Сини були охрещені по православно
му обряду. Акіа кбзсібіа Іа т е £ о  
озігоезкіево 0(1 1662 г. со «га2піе]зге 
шусІаГ ІаКбЬ НоПтап.— Косгпік 
Шоіугїзкі, 1934, І. З, з. 199.
ПЕТРО РАТЕНСЬКИИ
— художник, митрополит володи- 
мирськиб, а потім московський. 
У Новгородському літопису писано 
про нього: «Петр бьість от вольїпская 
земли, благочестивому родителю 
сьін, отца именем Федора, 12 лет

ПЕТРАНОВИЧ в .
Фрагмент ікони «Деісус*.
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поляхович і.
Старозавітна Трійця.

с ь і й ,  пострижеся в о  иноческий Ч И Н  и 
бьість диакон, потом ерей и игумен, 
извьіче иконному художеству и 
Афанасием патриархом поставлен в 
митрополити п приехал из Владими
ра к Москве в лето 1307 пас церков 
божию лет 18 и 6 месяцев, преста- 
вися в лето 1326 декабря в 21 день». 
За традицією пензлеві Петра Ратен- 
ського приписуються ікони: богоро
диці, що знаходилась у Софійському 
соборі в Новгороді, богородиці в Ус
пенському соборі м. Володимира-Во- 
линського, богородиці в мінському 
соборі Петра і Павла, так звану Пет- 
ровську ікону в Успенському соборі 
Московського Кремля, богородиці з 
Верхратського монастиря, пізніше пе
ренесену до Крехівського монастиря.' 
РовинскийІ Д. Обозрение иконопнса- 
ния в России до конца XVIII в., с. 4; 
Гумецкий И. И. Великий син Галича. 
Спб., 1909, с. 59 -60 .
ПЕТРОВСЬКИЯ
Дмитро — художник XVIII ст. При
красив своїми малюнками ірмологі- 
он, що зберігається у ЦНБ АН 
УРСР, № 5393.
П ЕТРОВСЬКИЯ
Яків — майстер київського іконопис
ного цеху. Народився у 1771 р. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
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ПИВОВАРЕНОК
Василь Г ригорович — стародубський 
іконописець. Згадується у 1726 р. 
Соловій О. До історії української 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 107. 
П ИЖ ЛО ВСЬКИИ
Іван — у 1769 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
он. і; спр. 51, с. 331.
ПИЛИПЕНКО
Федір — у 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 51, с. 333.
ПІВКОВИЧ
Станіслав з Бидгощі — львівський 
маляр. Згадується у 1607 р. Маїі- 
кошвкі Т. Іиуотузкі сесЬ шаіаггу «г
XVI—XVII V . ,  з. 20.
ПІВНЕВИЧ
Степан Іванович — іконописець, син 
священика Івана Півневича. Жив 
разом з батьком в с. Чолхові на Ста- 
родубщині. Згадується у 1726 р. Со
ловій О. До історії української жи
вописі на початку XVIII ст.— Украї
на, 1917, кн. 1/2, с. 110. 
П ІДГІРСЬК И Й
Степан — в 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331. 
П ІДГО РЕЦ ЬК И Й
Антон — київський іконописець.
В 1759 р. з ним був укладений кон
тракт на виконання живописних та 
реставраційних робіт у Свенському 
монастирі. Новаківська Н. П. Худож
ники Лівобережної України, Слобо
жанщини й Києва.— Українське ми
стецтвознавство, 1969, вип. З, с. 133. 
ПІОТРОВСЬКИЙ
Павло — львівський художник.
У 1764 р. був нобілітований постано
вою каптурового суду. Н от  М. КисЬ 
Ьисіо'цгііапу V тіазіасЬ  г іет і Рзге- 
шузкіе] і Запоскіе].., 5. 147.
ПІПА
— селянин-маляр XVIII ст. з с. Ле
бедин на Київщині. Писав ікону бо
городиці для Георгіївсько-Лебедин- 
ського монастиря. Васильєв М. Пе- 
щера в Лебединском лесу и остатки 
старинной живописи в Лебединском 
монастьіре.— Киевская старина, 1885, 
№ 10, с. 367.
ПІСОЧНИК
Григорій — львівський маляр. Зга
дується під 1636 р. ЦДІА у Львові, 
ф. 52, оп. І, спр. 118, арк. 50.

ПІСТРОВСЬКИИ
— львівський маляр. Згадується у 
1765 р. Казіатіескі Е. ЗІоФпік ша- 
Іаггб^ роізкісЬ.., 4. З, з. 352—353. 
ПІТИРИМ
— маляр. В середині XVIII ст. пра
цював в Києво-Печерській лаврі. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 2, с. 276.
ПІШТМАН
(Пічман) Иосиф — живописець. Н а
родився у Трієсті в 1758 р. Худож
ню освіту здобув у Віденській ака
демії. У 1788 р. на запрошення кня
зя Чарторийського приїхав до 
м. Корця на Волині, звідти незаба
ром переїхав до Варшави. Під час 
перебування в Корці виконував 
якийсь образ для Луцька та два 
портрети воєводи Валевського. 
В 1794 р. оселився у Львові. Тут з
1794 по 1806 р. виконав, згідно з 
його власним списком, 282 різних 
портрети. У 1806 р. на запрошення 
Тадеуша Чацького переїхав до Кре
менця, де був викладачем малюван
ня у гімназії. Помер у Кременці в 
1834 р. Раставецький вважає, що 
пензлеві Піштмана належить близь
ко 500 портретів, які розсіяні по Га
личині, Волині, Правобережжю та 
польських землях. На&іашескі Е. 
Зіошпік тпаїаггочг роізкісЬ.., і  2, 
з. 107— 110; і. З, з. 353.
П ЛЕРШ
(Першль) Ян-Богуміл — придворний 
маляр польського короля. Станіслава 
Понятовського. Автор картин з подо
рожі Катерини II по Україні в 1787 р. 
Малював сцени боїв з козаками. 
На&іатескі Е. 51о\упік шаіаггоф 
роізкісЬ.., і. 2, з. 113; і  3, з. 367; 
Лукомский Г. Вишневецкий замок.— 
Старие годи, 1912, № 2, с. 18. 
ПЛЕШКОВ
Василь Васильович — стародубський 
іконописець. Згадується у 1726 р. 
Соловій О. До історії української 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 107.
ПОВ
Григорій — київський малювальник
XVII—XVIII ст. Робив малюнок для 
гравюри І. Стрільбицького «Собор 
Архангела Михаїла і Гавриїла». 
Собко Н. Словарь русских художни- 
ков, т. З, ч. 1, с. 303.
П ОГОРЕЦЬКИЙ
Антон, або Подгорецький — іконо
писець. У 1755 р. згадується як іко
нописець Киево-Печерської лаври. 
У 1759 р. був запрошений донським 
атаманом Данилом Єфремовичем з
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Києво-Печерської лаври для робіт 
над розписом старочеркаського Дон
ського монастиря. Пархоменко П. 
Нове про портрет Данила Єфремо- 
ва.— Образотворче мистецтво, 1970, 
№ 2, с. 33; Истомин. М. К истории 
живописи Киево-Печерской лаври 
XVIII ст.— Чтення п исторнческом 
обществе Нестора Летопнсца, т. 9. 
с. 71.
П О Д О ЛЕ Ц ЬК И Я
Георгій— львівський маляр. Зга
дується у 1684 р. Казіашіескі Е. 
ЗІошпік їлаїаггоиг роізкісЬ.., 1. З, 
з. 368—369.
П О ДО ЛЬС ЬКИ Я
Данило — маляр, син священика Д а
нила Подольського Кролевецької 
протопопи. Згадується в документах 
під 1773 р. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 127, оп. 1020, спр. 4279. 
П О ДО ЛЬСЬКИ Я
Михайло — іконописець. У 1772 р. 
одержав 2 крб. 50 коп. за роботи 
при відновленні 'Великої церкви Ки
єво-Печерської лаври. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 127, оп. 2, 
спр. 440.
П ОДСЕНСЬКИЯ
Олексій — іконописець, переяслав
ський міщанин. У 1789 р. скаржився 
на несплату йому 90 крб. за малю
вання іконостаса до Преображен- 
ської церкви в м. Переяславі. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 127, 
оп. 1020, спр. 5867.
ПОКОРСЬКИЯ
Григорій — іконописець, києво-по- 
дільський мешканець, майстер ма
лярної справи. В 1745 р. просить 
прийняти його в ченці Києво-Печер- 
ської лаври. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, мон. оп. 1, спр. 47, 
с. 263.
ПОКОТИЛО
Никифор — іконописець, автор пла
щаниці на шовку з написом: «Сия 
плащеница вохрам сто-троецкий хо- 
лявинской списася 1783 года марта 
ЗО дня пнсал иконописец Никифор 
Покотило». Петров И. Альбом до- 
стопримечательностей церковно-архе- 
ологического музея, с. 48. 
ПОЛОНСЬКИЙ
— маляр. В 1725 р. Я. Маркович 
замовив йому «маліовать чили рп- 
совать дверці». Маркович Я■ Днев- 
ннк (запис від 27 лютого 1725 ро
ку).
ПОЛУБОТОК
Анасгасія Степанівна — у Миколаїв
ській церкві с. Боровичі на Чернігів
щині знаходилась ікона Баликінської 
богородиці, написана А. С. Полубо

ток у 60-х роках XVIII ст. Истори- 
ко-статистичгское описание Черни
говской епархии, кн. 6, с. 247. 
ПОЛУЯНОВ
Трохим Якович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у
1808 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, он. 1. спр. 1. 
ПОЛХОВСЬКИЯ
Яків Іванович — майстер київського 
іконописного цеху. Народився у 
1771 р. «Ревизская сказка»...— ЦДіА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ПОЛЯХОВИЧ
Іванко — жовківський маляр.
У 1666 р. написав ікону «Старозавіт
на Трійця», яка зберігається у Музеї 
етнографії та художнього промислу 
АН УРСР. Свенціцька В. Словник 
жовківських майстрів живопису та 
різьби.— Українське мистецтвознав
ство, 1967, вип. 1, с. 141. 
ПОМЕТЕЛЬІЦЕНКО 
Іван — у 1769 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
ПОНЧЕВСЬКИЯ
Тимофій Павлович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер 
у 1803 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ПОПА
Ілія — маляр. У Львівському істо
ричному музеї зберігаються царські 
двері з однотонно мальованими зо
браженнями «Благовіщення» та чо
тирьох євангелістів. На зворотній 
стороні царських дверей напис: 
«А. Д . 1749 м. генваря дня 9 син 
врата украси иконописнимь ділом 
Ілія Попа з Триглинки до церкви 
Тищицкой за отпущеніе гріхов сво
их».
ПОПАНДОПУЛО
Гавриїл — у 1622 р. намалював обра
зи св. Миколая та богородиці, що 
знаходились у церкві с. Збараж на 
Київщині. Щербина В. /. Нові сту
дії з історії Києва, с. 72.
П ОП ЕЛ Ь
Дем’ян — жовківський маляр. У цер
кві на Кривчицях у Львові була іко
на його роботи «Вознесіння» 
1694 р. з підписом: «Маляр і міща
нин жовківський Дем’ян Попель». 
Драган М. Українська декоративна 
різьба, с. 108.
ПОПІЧКА
Кирило — майстер київського іконо
писного цеху. Помер у 1797 р. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.

ПОПА і.
Апостол Матвій.

ПОПОВИЧ
Антон — учень малярні Києво-Пе
черської лаври. В 1751 р. був посла
ний до с. Сорокошич зняти абрис 
іконостаса. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 128, вотч. оп. 1, спр. 19. 
ПОПОВИЧ
Зінько — учень малярні Києво-Пе
черської лаври. В лаврському куж- 

у і у _іоі
бушку на арк. 81 є зобра-

8426 В
ження бесіди Христа і Нікодима з 
підписом «рісовал Зінько Попович ві- 
тачевский».
ПОПОВИЧ
Іван — учень малярні Києво-Печер
ської лаври. В лаврському кужбуш
ку Х1Х на арк. З — зображення 
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«Благовіщення» з датою 1753 р. та 
підписом: «Рисовал Йван Попович».
У кужбушку  ̂ на арк. 32, 38,

’ 1 1 8426 к 
40, 49 — малюнки тушшю голих по
статей з датами 1752 р. та підписом: 
«Рисовал Йван Попович». На арк.
42 — жіноча постать у шоломі, на 
арк. 43 — постать Юдіфі, що відру
бує голову Олоферну, на арк. 44 — 
Иосиф та жінка Пентефрія. Ці чоти
ри останні малюнки мають дату
1751 р. та підпис: «Пнсал Йван По
пович».
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П. М. Жолтовський

попович з.
Христос І Никодим.

ПОПОВИЧ
Кирило Андрійович — учень малярні 
Києво-Печерської лаври. У лаврсько-XIX_іоі
му кужбушку — —— -—  на арк.' 19— 

8426
29 — малюнки тушшю із зображен
нями 10 апостолів та Івана Хрести
теля з підписами. «Рисовал Кирило 
Андреев Попович», «Рисовал Кирило 
Попович», «Рисовал Кирил Андреев». 

Зображення апостола Іоанна (арк. 19) 
має дату 1750 р. В кужбушку 
Х іх_121—--------- і  є малюнок тушшю апосто-
XX—45
ла Петра та підписом: «Рисовал Ки
рил Андреев Попович 1751 года ген- 
варя 21 числа». Там же другий ма
люнок із поясним зображенням ма
донни та підписом: '«1750 года м-ца 
августа 4 числа рисовал Кирил Аіі- 
дрееп». У 1774 р. брав участь у ро
ботах по підновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
сир. 440.
ПОПОВИЧ
Петро — у 1776 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
ПОПОВИЧ-ТОРСЬКИИ
Стефан — друга половина XVII ст. 
Автор ікони богородиці, що збері
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гається в ІІародовому музеї в Кра
кові. Ікопа V Роїзсе і їе] рггеоЬга- 
гепіа. \Уагзгаша, 1967.
ПОПОВИЧ
Яків — у 1769 р. працював в маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
ПОСТАРНАЧЕНОК
Федір Пантелеймонович — старо- 
дубський іконописець. Згадується у 
1726 р. «як искусн'Ьйший человік и 
до мастерства справн'Ьйший іконопи- 
сец». Соловій О. До  історії укра
їнської живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 104— 108.
ПОТАТОК
Іван — маляр, який намалював у 
XIV ст. ікону богородиці для мона
стирської церкви у Лаврові. Січин- 
ський В. Архітектура Лаврова. Львів, 
1936, с. 10.
ПРАВДЯКОВСЬКИИ
Іродіон (у чернецтві — Роман) — ма
ляр. Народився 1730 р. у м. Богус- 
лаві. В 1745 р. прибув до Києво-Пе
черської лаври, де шість років вчився 
в малярні у Алімпія. В 1753— 1755 рр. 
виїздив в Лисянку на заробітки по 
своїй професії. Архів Києво-Печер
ської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
спр. 27, с. 311; спр. 13, с. 57.

ПРЕХТЛЬ
(Прагтль) Иосиф (1737— 1799) — 
народився у Відні, де й здобув ми
стецьке виховання. У 1757 р. став 
ченцем у тринітарському монастирі 
в Берестечку на Волині. Помер у 
Браїлові на Поділлі. Прехтль був 
маляром-монументалістом, автором 
ряду фрескових розписів, а саме: 
розпису в тринітарському костьолі 
в Браїлові, розпису й образів 
св. Трійці та Яна Непомуцена в ла
тинській кафедрі в Кам'янці-По- 
дільському; розпису в тринітарському 
костьолі Кам’янця-Подільського; роз
пису в тринітарському костьолі Бере
стечка. Там же було 16 образів його 
роботи; для Луцького католицького 
собору він виконав образ св. Реце- 
са та Яна Непомуцена. Творп Прехт- 
ля були також у костьолі м. Стані
слава. Прехтль розписував палац 
Чацьких у с. Боремель на Волині. 
Казіашіескі Е. ЗІошпік таїаггоч» 
роїзкісЬ.., і. З, в. 372—374; Сецин- 
ский Е. Каменец-Подольскнй. Киев,
1895, с. 175.
ПРИЛУЧАНСЬКИП 
Федір — у 1769 р. був маляром в Ки
єво-Печерській лаврі. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, оп. 1, 
спр. 51, с. 331.

попович і.
Лицар.
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ПОПОВИЧ К.
Апостол Матвій.

п р и н я т и ц ь к и я
Пахомій— у 1744 р. малював у бані 
собору Почаївського монастиря «чу
деса богородиці». Цазіахеіескі Е. 
Зіошпік таїаггбчг роїзкісЬ.., 1. З, 
5. 374; Голубець М. Малярі-васи- 
ліани на тлі західноукраїнського ма
лярства XVIII ст.— Записки чина 
святого Василія Великого, т. З, с. 464. 
ПРОБЛО ВСЬКН И
Станіслав — львівський маляр. Зга
дується у 1603 р. МаАкошзкі Т. 
Ьшо^зкІ сесЬ та їаггу  V XVI—
XVII V .,  з. 58.
ПРОКОПОВСЬКНЯ 
Петро — в 1774— 1775 рр. брав участь 
у роботах по відновленню живопису 
великої церкви Києво-Печерської 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
ПУХАЛЬСЬКНЯ
— див. ФИЛИПОВНЧ Лаврентій. 
ПУХАЛЬСЬКНЯ
Василь — львівський маляр. Зга
дується у 1622 р. £,огІЛзкІ №. 
О ІжоФзкісЬ таїаггасЬ.— 5ргашог(іа- 
піа котізіі.., 1 5 ,  а. 47.

ПУХЛЯНКА
Матвій — син Григорія, київського 
міщанина. В 1782 р. направлений до 
Києво-Печерської лаври вчитися іко
нописної майстерності. Архів Києво- 
Печерської лаври, ф. 128, оп. 2, 
спр. 16.

Рі___ А.____ф
РА ДИВ ИЛ ІВ С ЬКИ Я
Юрій — художник середини XVIII ст. 
Жив 1 працював у Кам’янці-Поділь- 
ському. В 1749 р. приїжджав до 
Львова малювати образи в соборі 
св. Юра. У 1743 р. в м. Дубні ви
конував невеликі портрети князя Лю- 
бомирського та його дружини. Кар
тина Радивилівського «Обрізання 
Христове» знаходилась у галереї коро
ля Станіслава-Августа. Голубець М. 
Малярі-василіанн на тлі західноукра
їнського малярства XVIII ст.— Запис
ки чина святого Василія Великого, 
т. З, с. 462; Казіаиііескі Е. Зіоипік 
таїаггби ' роїзкісЬ.., І. 2, з. 124; і. 3. 
з. 377.
РАДИВИЛОВСЬКИЯ
Криштоф — у 1781 р. на замовлення 
короля Станіслава Понятовського ви
конав портрет Хайки, дочки жванець- 
кого купця Абрама Львовського. 
ЬоЬгошоккі Т. Роїзкіе та їа г з і^ о  
рогігеїоше, з. 159, 165.
РА ДИС ЬК ИЯ
Павло — у церкві с. Поворозник (ко
лишня Лемківщина) знаходився об
раз його роботи «Страшний суд». 
Згідно з слов’янським написом на 
ньому, він був виконаний Радиським 
у 1623 р. Ка&ідшіеекі Е. Зіоигпік гаа- 
Іаггбму роїзкісЬ.., і. 2, з. 322. 
РАДОМСЬКИП
Петро — живописець з м. Сло
в'янська. В 1818 р. намалював ікону 
Івана Воїна з людьми, курями, кач
ками, коровами, баранами. Образ 
поставили в Білокузьмівсьйй церкві 
Єкатеринославської губернії. За це 
священика цієї церкви було заслано. 
Кневская старина, 1889, с. 286. 
РАТЕНСЬКИЯ
— див. ПЕТРО РАТЕНСЬКИЯ. 
РАЧКОВСЬКИЯ
Яків — учень малярні Києво-Печер- 
ської лаври. В лаврському кужбушку
ХІХ 68 ца 29 З і— 3 3  е малюн- 
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ки тушшю апостолів Андрія, Фоми, 
Матвія та Симона. Під кожним — 
підпис: «Рисовал Ияков Рачковский
1751 года» або «Рисовал Ияков
1751 года». Сім зображень апостолів 
у цьому ж кужбушку за стилем та
кож належать Я. Рачковському.
В кужбушку Х 1Х ~ 10 1 на арк. 62— 

'  8426
малюнок тушшю, на якому зображе
на постать в шоломі, внизу підпис: 
«1753 года рисовал Яков Рачков
ский», на арк. 63— подібний ма
люнок апостола з підписом: «Рисо
вал Рачковский».
РАЧКОВСЬКИЯ
— львівський маляр. В 1772 р. пра
цював в соборі св. Юра, малював 
герб на портреті та єпископську ка
рету. Львівський музей українського 
мистецтва. Ри 40073, арк. 2; Р° 130, 
арк. 36.
РЕЯХАН
Иосиф — народився у 1762 р. у Поль
щі. Художню освіту здобув у Варша
ві. З 1798 р. до смерті в 1822 р. про
живав у Львові. Рейхан був пере
важно портретистом. Картини його 
роботи — «Розп’яття» у євангеліст- 
ській церкві м. Львова, «Розп'яття» 
та «Різдво Христове» в костьолі

РАЧКОВСЬКИЯ я. 
Апостол Андрій.

ЛМНИИ;
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П.  Л І. Ж о л т о в с ь к и й

РОГУЛЯ П. 
Портрет Петра /.

св. А 111111 у Львопі. Рейхан виконав 
настінний розпис палацу Цісельських 
у Льпові. Яазіаш'іескі Е. 5Іои.пік 
ш аіаггб^ '  роізкісЬ.., І. 2, 5 . 131 — 132. 
РЕКЛЕНСЬКИИ
Федір — м аляр  з м. Баришівкн. А в
тор плащаниці 1710 р. з церкви 
с. Скопців Переяславського повіту, 
що знаходилась у музеї Київської 
духовної академії.  Петров И. А ль
бом достопримечательностеи церков- 
ио-археологического музея, с. 46. 
РЕКЛІНСЬКИЙ
Василь — маляр. У 1727 р. зо б о в 'я 
зався  виконати роботи у П о л т ав 
ському монастирі. У 1734 р. малюпав 
іконостас М иколаївського собору в 
Ніжині. Про це свідчив напис на іко
ностасній іконі «Всіх скорбящнх ра- 
дость»: «Іспнсасн іконостас сей Ва- 
силием Рек.тЬнским року 1734 м-ца 
июня 11 дня». Там же. на правій 
стороні знизу, другий напис: «Возоб- 
новлснт» сей (іконостас кневскнмн ма- 
стерами бр. Грнгорием Ипаном Ш а 
тровим 1888 р. августа 28 дня». 
Историко-статистическое описание 
Черниговской епархии, кн. 7, с. 373. 
Запис Ф. Ерпста 1926 р.
РЕПСЬКИЯ
Васнлін — співак-живописець, по
знанський шляхтич. Ж и в  «для на- 
учення» в Києво-Печерській лаврі, а 
звідти поїхав до  Москви як співак. 
У 1668 р. йому було наказано  жити 
в пустоші Просяній та Ізмайлові і 
писати «перспективи и и н и е  штуки,
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которьіе н ал еж ат  до комедии н он 
работал  там три года». У цих ж е  
роках пін вчився живопису та  пер
спективи у іноземця П етра  Енглеса. 
Харла.чпович К. В. Малороссийское 
влняіше на велнкорусскую церковную 
жизнь, т. 1, с. 331.
РИБКА
Йоспф Микитович — майстер к и 
ївського іконописного цеху. Помер у
1795 р. «Ревизская  сказка».. .— Ц Д ІА  
У Р С Р, ф. 462, он. 1, спр. 1.
РОГ
П авло  — м аляр  з м. Рогатина. 
В 1581— 1590 рр. одер ж у є  міські 
права у Празі .  ІРіпіег І. К е т е з і а  сііа 
пагосіпозіі V 5 1 а ге т  М їз і ї  Р г а і з к е т  
осі г. 1562— 1622.— С азоріз  Мизеі 
кгаїозіуі СезксЬо, 1901, з.  420. 
РОГАНІ
Петро Антон — л ь в і в с ь к и й  маляр  
другої  пол. XV III  ст. П ісля пож еж і 
Успенської церкви 1779 р. в ідновляв 
пошкоджені ікони, різьбу, зокрема 
відчистив бічні вівтарі і амвон. 
Андрохович А. О. Іван Горба- 
чевський — примірний парох С т ав 
ропігійського братства.—■ Збірник 
Л ьвівської  Ставропігії ,  т. 1, с. 67. 
РОГОВСЬКИЙ
Іван — стародубський маляр, син 
військового канцеляриста. Н ар о ди в
ся бл. 1737 р. Соловій О. Д о  історії  
української живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2. 
с. 114.
РОГОВСЬКИЙ
Шпмон — львівський маляр. З г а 
дується у 1611 р., був на службі у 
Миколи Гедзінського в Болсхові. 
Потім ж и в  у К а м ’янці-Подільському. 
Ма/їкошзкі Т. І.чуои’зкі сесЬ ш аіаг 
гу  V XVI— XVII \у„ з. 59.
РОГУЛЯ
Петро — к и ї в с ь к и й  живописець.
З  Й О Г О  робіт відомий п о к о л і н н и й  пор
трет Петра  І, виконаний у 1774 р. 
(зберігається у Київському історич
ному музе ї) .  П ід  1749 р. Рогуля  з г а 
дується у документах Києво-Печер
ської лаври. Архів Києво-Печерської 
лаври, ф. 127, оп. 1020, спр. 1388. 
РОЄВИЧ
Д е м ’ян — жовківський маляр. З г а 
дується  м іж  1663— 1694 рр. Є в ідо
мості про мальований ним іконостас 
у с. К а м ’янка-Волоська. Підписані 
Роєвнчем образи: «Старозавітна 
Трійця» та «Іоанн Предтеча» 1662 р. 
зберігаються у Л ьвівському музеї 
українського мистецтва. В 1673, 1675, 
1677, 1682, 1683 рр. зас ідає  в м а 
гістраті  як лавник, радник, бурго
містр. К рип’якевич І. З  історії 
м. Ж о в к в и .— Записки чина святого

Василія Великого, т. 5, с. 63; Свєн- 
ціцька В. Словник жовківських м ай
стрів живопису та  різьби.— У країнсь
ке мистецтвознавство, 1967, внп. І, 
с. 142.
РОЖИНСЬКИЙ
Михайло — львівський м аляр  кіпця
XVI ст. У 1596 р. згадується  як член 
новоутвореного католицького м а
лярського цеху. Казіашіескі Е. 31о\ч- 
пік т а І а г г 6 \у роізкісЬ.., І. 2, з. 322.
р о ж и ц ь к и н
Леонтій — галицький м аляр  XVII ст. 
У церкві с. Сливки, недалеко під Пе- 
регінська, зберігались дві ікони: «Не
рукотворний Спас» та «Св. Мико- 
лай» з підписами Рож ицького :  « Р о 
ку АХН 3 новембрія Леонтій Ро- 
жицький ієромонах маляр». Петру- 
іиевич С. С водная Галнцько-русская 
летонись, с. 1 1 2 .
РОЗВАДОВСЬКИИ 
П авло  — у Львівській картинній г а 
лереї зберігається портрет невідомого 
юнака в обладунках  з підписом цьо
го художника.
РОЛІНСЬКИЙ
Олександр — львівський м аляр  кінця
XVIII  ст. У львівській Вірменській 
церкві був образ св. И осиф а  його 
роботи. Виконував фресковий о р н а 
ментальний розпис у  костьолі п 
с. Годовнчі. Казіашіескі Е. Біочгпік 
та1агго \у  роізкісЬ.., І. З, з. 378. 
РОМАН
— галицький іконописець XVII ст. 
У церкві с. Деревня  на Львівщині

РОЗВАДОВСЬКИИ п.
Портрет невідомого юнака.



Словник худож ників

НУТК0В11Ч г.
З'.чв.існнн Христа Мигдалині.

знаходиться намісна ікона Христа з 
підписом: «Роман Міа».
РОМАН
— м аляр  з м. Галича, православний. 
Згадується  у 1604 р. Ногпоява Е. 
Яіояшікі скопотісгпо-5роІес2па  \у 
іпіазІасЬ г і с т і  Наїіскс] \у Іаіасії 
1590— 1048, 5. 129.
РОМАН
— львівський псрсдміськнм позаце
ховим маляр. Згадується  у 1000, 1020 
та 1623 рр. Вовіеі Р. 2  гІ2 Іе]6 \у т а -  
Іаг5 І\уа І\ло\У5 кісео.— 5рга\уогс1апіг 
котївіі. .,  1. 5, з. ЗО, 43; {.огігївкі №. 
О 1\Уо\У5 кісЬ т а ї а г г а с Ь .— 5рга\\ог( іа-  
піа котіз і і . . ,  І. 4, в. 47.
РОМАН
— у 1759— 1761 рр. був начальником 
іконописної майстерні Киево-Печер
ської лаври. В 1761 р. розписував 
церкви Кнтаївської  пустині. Архів К и 
єво-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1, спр. 194, с. 33; спр. 8 8 , с. 543. 
РОМАН
— м аляр  Києво-Печерської лаври. 
В 1762 р. був посланий до Дятло-  
вецького монастиря закінчувати ро 
боту над іконостасом, розпочату 
Дмитром Федоровичем, який «без- 
вестно соншел». Архів К иєво-Печер
ської лапрн, ф. 128, вотч. оп. 1 , 
спр. 1878, с. 49.
РОМАНЕНКО
Федос — народився бл. 1747 р., був 
учнем стародубського іконописця 
Д м итра  Впшневського. Соловій О. 
Д о історії української  живописі на 
початку XVIII  ст.— Україна, 1917, 
кн. 1/2І с. 115.
РОМАНОВИЧ
Василь — розписував з Ф. Камін- 
ськнм у 1737— 1739 рр. Р іздво-П ред- 
течепську (Борнсоглібську) церкву в 
Києві, на Подолі. Петров И. Альбом 
достопрпмечательностей церковно- 
архсологического музея, с. 40. 
РОМЕНСЬКИЙ
Іван — кнєво-подільськни маляр. Ви
конав для  Андріївської церкви у К и
єві картини «Розп 'яття»  та «Зби р ан 
ня маппн в пустелі». Ейдельнант Н. К. 
Нові відомості про розписи Андрі
ївської церкви в Києві.— Українське 
мистецтвознавство, 1974, вип. 6 , с. 175. 
РУБІНИКОВСЬКИЙ 
Моріаи — маляр-єзуїт .  У 1693— 
1694 рр. працю вав у Перемишлі. 
Ропіаіек 1.. РавгепЛа У. 5>1ои,’пік іе- 
?ііИ6 \у агІ\'5Іо«г', 5 . 187.
РУДЕЦЬКИИ
Василь — м аляр  XV III  ст. Тривалий 
час працював у Святогорському м о
настирі. В 1761 р. викопував іконо
стас для с. .Малинівка. Исторнко-ста- 
тистическое опнсашіе Харьковской

епархип. Харьков, 1857, кн. 1, с. 172; 
1859, кн. 4, с. 90.
РУДКОВИЧ
Михайло — син Івана Рутковнча, 
жовківський маляр.  Згадується  під 
1734, 1743, 1752 та  1 7 5 4 'рр. Свєн
ціцька В. Словник жовківських май
стрів ж ивспнсу  та  різьби.— У к р а 
їнське мистецтвознавство, 1967, 
вип. 1, с. 143— 144. Н а  іконі «Хре
щення» в іконостасі церкви с. Ж у к о -  
ва Л ю башівського повіту (П Н Р )  є 
напис: «Сню нкону справил Р а б  Б о 
жій И оан  Клосовскн со женою  своєю 
Теодосію ради спасенія.  Р оку  а ф М *  
мЬсяца нгопія дня Д  М'Ьхан Рудко- 
в'Бч многогр іш ний маляр Жоковскій». 
Зіеїт аск А. Осі па Іегіопу оЬгаг Міс- 
Ьаіа Кис1 кіе\УІ0 2 а.— Віиіеіугї Ьізіогіі 
згіикі,  1971, N 4.
РУДУЛ ь т
Ян — л ь в і в с ь к и й  маляр кінця XVI ст. 
Під 1596 р. згадується  як  член но

воутвореною  католицького м ал я р 
ського цеху. Голубець М. М алярі-ва- 
силіаїш на тлі західноукраїнського 
м м я р с т в а  XVIII  ст.— Записки чина 
святого Василія Великого, т. З, с. 24; 
Яазіашіескі Е. 51о\лпік т а їа г го іу  
роїзкісЬ.., і. 2, 5 . 322.
РУЖИНСЬКИИ
Миколай — маляр,  член львівського 
католицького малярського цеху. З г а 
дується у 1596 р. Мапкоизвкі Т. 
Ь\уо\*’$кі сесЬ т а ї а г г у  V/ XV I—
XVII \у.. 5. 24.
РУЖИЦЬКИЙ
Леонтін — слнвицькнй м аляр  XVII ст. 
(Самбірщ пна).  Голубець М. Начерк 
історії українського мистецтва. 
Львів,  1922, ч. 1, 201.
РУТКОВИЧ
Іван — видатний худож ник X V II—
XVIII ст. Головні його твори — ж и 
вопис верхніх ярусів  іконостаса в 
с. Воля-Внсоцька, жнпопнс ікопоста-
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П. М. Жолтовський

са в с. Волиця-Деревлянська, іконо
стас в с. Скварява. Творчості І. Рут- 
ковича присвячена монографія
В. Свєнціцької «Іван Руткович і ста
новлення реалізму в українському 
малярстві XVIII ст.» (К., 1966). 
РЯБИЙ
Василь Леонович — іконописець. Жив 
у с. Кривці на Стародубщині при 
дворі Федора Савича, генерального 
судді як його служитель. Згадується 
1726 р. Соловій О. До історії укра
їнської живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн 1/2, 
с. 1 1 0 .
РЯЖЕНКО
Павло — майстер київського іконо
писного цеху. Помер у 1808 р. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.

*
САБАТОВИЧ
Костянтин — маляр, родом з Поль
щі. Навчався малярства в Киево- 
Печерській лаврі. Згадується у 1769 р. 
Був відряджений з лаврської маляр
ні для навчання живопису на фініфті. 
Мусиенко П. Забитий украинский 
художник XVIII ст.— Искусство, 
1959, № 4. с. 252.
САБЛУКОВ
(Саблучок) Іван Семенович — у
1747 р. прибув до Петербурга, де 
співав у придворній капелі. Маляр
ства вчився там же у І. Аргунова, а 
потім — в Академії мистецтв. Відо
мий також як керівник «новоприба- 
вочних» класів малювання та живо
пису при Харківському колегіумі. 
Веретенников В. Художественная 
школа в Харькове в XVIII в.— Сб. 
Харьковского историко-филологиче- 
ского общества, 1913, т. 19; Харлам- 
пович К. В. Малороссийское влияние 
на великорусскую церковную жизнь, 
с. 830.
САВА
— львівський маляр. У 1693 р. всту
пив до Онуфріївського братства. 
В 1695 р. був обраний молодшим 
братом. Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покро
вом Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1 , с. 313.
САВВАТІЙ
— в 1301 р. зобразив врятування 
Почаївського монастиря від татар
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ського нападу. В 1313 р. намалював 
ікону з зображенням «збавлення» 
цього монастиря від зливи. Триполь- 
ский Н. Документи, относящиеся к 
исторнн православного Почаевского 
монастиря.— Волинскне епархиаль- 
ньіе ведомости, 1896, часть неофи- 
циальная, с. 946—947, 982. 
САВЕЛІТВ
Микита — іконописець. Народився
1707 р. в м. Глпнську, син дячка, мо
нах Києво-Печерської лаври, в якій 
проживав з 1741 р. Архів Києво-Пе
черської лаври, ф. 128, мон. оп. І, 
спр. 1, с. 129; спр. 21, с. 103. 
САВЕЛЬЄВ
Иосиф — український живописець. 
У 1728 р. працював у псковського 
єпископа Рафаїла. Харлампович К. В. 
Малороссийское влияние на велико
русскую церковную жизнь, с. 531. 
САВИЦЬКИЙ
Іван — львівський маляр. Згадується 
у 1696 р. Іахеогзкі Р. О згагуш Ь \уо- 
муіє, з. 59; Голубець М. Українське 
мистецтво XVI—XVII ст. під покро
вом Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 313. 
САДОВСЬКИЙ
Михайло Павлович — майстер київ
ського іконописного цеху, помер у
1803 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
САМБОРСЬКИЙ
Прокіп Степанович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер 
у 1801 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
САМОЙЛОВИЧ
Максим Якович — майстер київсько
го Іконописного цеху. Помер у 1797 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
САМОЛОВЕЦЬ
Антоній — луцький маляр. У 1671 р. 
виконав для костьолу в с. Казими- 
рівка Костопільського повіту образ 
богородиці, на якому залишив під
пис: «Апіопі 5а(...) іоауієс шаіагсгук 
Ьискі Аппо Оогпіпі 1671». С§Ьаго- 
іеісг М. Міосіо&с і ріепузга ргаса 
Іегге^о Еіеиіега Згулюпошісга 5е-
тіеіпоиг5кіе£о.— К8і§£а ратівікоша
ки сгсі ОзчгаМа Ваігега, і. 1, 5. 107, 
(табл. 67).
САМУІЛ
— ієромонах, начальник малярської 
майстерні Києво-Печерської лаври. 
Сповіщав, що в 1766 р. в майстерні 
було 12  малярських учнів, для яких 
просив добавити харчі. Архів Киево- 
Печерської лаври, ф. 12/, оп. 1024, 
спр. 3707; спр. 1707, арк. 4.

СЛМУІЛ.
Портрет Дмитра Долгорукова.

САМУІЛ
— київський маляр XVIII ст. З його 
робіт в Державному музеї українсь
кого образотворчого мистецтва УРСР 
зберігається портрет лаврського чен
ця Д. Долгорукова. На портреті на
пис: «Писал портрет ієромонах Са- 
муїл Кресто-Воздвиженского пол- 
тавского монастиря постриженец. 
Бивший в Кієво-Софійском кафед- 
ральном монастирі малярским на
чальником пнсал 1769 году сентября 
м-ца».
САНЧИЛО
Гаврило Прокопович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Наро
дився у 1758 р. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
САНЧИЛО
Сава Прокопович — майстер ки
ївського іконописного цеху. 31800 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
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САНЧИЛО
Степан Прокопович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1802 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
С А РН ИЦ ЬКИ Я
Василь — у 1668 р. переписав та при
красив малюнками, заставками та 
ініціалами «Часослов». Малюнки в 
«Часослові» такі: «Христос», «Бого
родиця з Ісусом», «Богородиця на 
півмісяці», «Митар 1 фарисей», 
«Блудний син». Гординський Я. Ру
кописи бібліотеки монастиря 
сп. Онуфрія у Львові.— Записки чи
на святого Василія Великого, т. 1, 
с. 252—253.
САФРОНОВИЧ
Іван — стародубський іконописець 
середини XVIII ст. Соловій О. До 
історії української живописі на по
чатку XVIII ст.— Україна, 1917, 
кн. 1/2, с. 114.
САХНОВИЧ
Інокентій — галицький маляр
XVIII ст. Голубець М. Малярі-васи- 
ліани на тлі західноукраїнського ма
лярства XVIII ст.— Записки чииа 
святого Василія Великого, т. З, 
с. 464.
САХНОВИЧ
Кристоф — львівський маляр, вірме
нин. У 1648 р. під час облоги Львова 
козаками брав участь у міській де
легації до Хмельницького. В 1666 р. 
працював над прикрашенням одного 
з вівтарів львівської Вірменської 
церкви. МаАкоазкі Т. І ^ ’о^'зкі сесії 
т а їа ггу  V XVI—XVII V., з. 70. 
СВІД Е РСЬК И Я
Семен Олександрович — стародуб
ський іконописець. Згадується у
1726 р. Соловій О. До історії укра
їнської живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 109.
СВІНСЬКИЯ
Антін Семенович — майстер київсько
го іконописного цеху. З 1793 р. це
хова управа не мала відомостей про 
його місцеперебування. «Ревизская 
сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, 
оп. 1 , спр. І.
СВОФОРОВИЧ
(Чвохорович) Г еоргій — львівський 
маляр. Згадується у міських актах 
між 1607—1635 рр. МаАкотзкі Т. 
Ьшо^зкі сесЬ та їаггу  ш XVI—
XVII V., з. 58—59; {.огіАзкі V . 
О 1шо\УзкісЬ таїаггасЬ.— Зрга^огсіа- 
піа котізіі.., І. 4, з. 59.
СЕМЕН
— маляр. У 1534 р. прийняв міське 
право у Львові. ЦДІА у Львові, 
ф. 52, оп. 2, спр. 704, арк. 146.

СЕМЕН
— степанський маляр. У Ровенсько- 
му краєзнавчому музеї зберігається 
ікона «Старозавітна Трійця» 1694 р. 
з дарчим написом та підппсом майст
ра: «Семен маляр степанский». 
СЕМЕН
— син Остапа, учень стародубського 
іконописця Василя Пивоварова. Зга
дується у 1726 р. Соловій О. До істо
рії української живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 109.
СЕМЕНОВ
Лука — в 1769 р. працював у маляр
ні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
СЕМИОН
— львівський маляр, парафіянин Бла
говіщенської церкви. Згадується у
1601 р. Акти Южной п Западной 
России, т. II, с. 33.
СЕНЬКО
(Семен) — маляр, син маляра Ан
дрія. Мав свій будинок у краківсько
му передмісті м. Львова. Згадується 
під 1575, 1577, 1579, 1581. 1582, 1608, 
1621 рр. Можливо, був батьком Фе-

СЕМЕН.
Старозавітна Трійця.

СЕНЬКОВИЧ Ф. 
Богородиця. 1599 р.

дора Сеньковича. В кінці XVI ст. 
разом з Лаврентієм Филиповичем 
(Лавришем) був виключений з ока
толиченого малярського цеху. £о- 
гіпзкі V . О ІшоигзкісЬ таїаггасЬ.— 
Зргатоогсіапіа котізіі.., і. 4, з. 59; 
Возіеі Р. 2  сІгіе]6чг таїагзіига і^’оху- 
зкіе£о.— 5ргачгог<1апіа котізіі.., і. 5, 
з. 27—ЗО; ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. 2, спр. 770, арк. 175, 204, 261, 
367, 389, 408; оп. 1, спр. 118, арк. 25; 
спр. 108, арк. 33.
СЕНЬКОВИЧ
Федір — видатний львівський маляр, 
родом із Щирця. Згадується під 1604 
та 1610 р. У 1630 р. малював іко
ностас і плащаницю та виконував ін
ші дрібні роботи для Ставропі
гійського братства. Сенькович працю
вав також на замовлення польсько! 
аристократії. Після смерті Сенькови
ча його малярську майстерню разом 
з опікою над вдовою взяв Микола 
Петрахнович. Федору Сеньковичу 
приписується виявлена в церкві 
с. Ріпнів Буського району Львівської 
області ікона богородиці з пророками 
та підписом майстра Федора і датою
1699 р. Йому ж приписується пор
трет Івана Даниловича. ЦДІА у 
Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 1153, 
арк. 553, 588. {.огіАзкі V . 0  1\уоту- 
зкісН таїаггасЬ.— ЗргаФогсіапіа ко
тізіі.., 1. 4, з. 47; Голубець М. Ма
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лярі-васнліанн на тлі західноукра
їнського малярства XVIII ст.— З а
писки чина святого Василія Великого, 
т. З, с. 313; Вуйцік В. Нстознайде- 
ний твір Федора Сеньковича.— Обра
зотворче мистецтво, 1972, № 2, с. 28— 
29; Возницький Б. Олеський замок, 
с. 118, табл. 25.
СЕМЯРОВИЧ
Григорій — маляр київської кафед
ральної малярні. В 1756 р. просять 
послати Його до Мгарського Л у
бенського монастиря для закінчення 
робіт. Архів Києво-Печерської лаврп, 
ф. 127, оп. 1020, спр. 2831.
СЕРБИН
Иосиф — учень малярні Києво-Пе
черської лаври. В лаврському куж
бушку XIX—114 на арк. 1, 5, 6, 21 
збереглися етюди голів, рук, ока з 
підписами: «Иосиф Сербин рисовал», 
«Иосиф Сербин», датовані 1749 р. 
СЕРБИН
Яків — іконописець. У 1778 р. виго
товив «безобразні ікони». Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1, спр. 516.
С ЕРДЮ К
Григорій — іконописець. Прибув до 
Києво-Печерської лаври в 1754 р. з 
с. Обухів на Київщині і пішов вчи
тись іконопису до ієромонаха Алім- 
пія, терміном на 7 років. У 1757 р. 
був посланий до Василькова золоти
ти іконостас церкви Антонія і Феодо
сія. Там п'яний позичив 50 крб. і 
підписав кров’ю свого пальця ім’я 
Якова Маслова, замість свого. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, вотч. 
оп. 1, спр. 2154, с. 12.
СЕРЕДА
Яків Петрович — майстер Київського 
іконописного цеху. Помер у 1811 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
СИВИЙ
Данило Григорович — стародубський 
ікопописець. Згадується у 1726 р. 
Соловій О. До історії української 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 107. 
СИДОРОВ
Захар — глухівський маляр. У сере
дині 1671 р. їздив до Москви, де спо
вістив, що «з наказу Многогрішного 
гетьмана всі готувались до оборони 
проти поляків». Цей же Сидоров у 
кінці 1667 р., коли він був глухів- 
ським війтом, розповсюджував чутки 
про похід Ордина Нащокина з 
60 000 війська на допомогу польсько
му королю. На початку 1668 р. оз
броював глухівських міщан, дин

го рн В. Очерк» из истории Малорос- 
сии в XVII в. Сношения малороссий- 
ского духовенства с московским пра- 
вительстоом, с. 806—807.
симон
— львівським художник. У 1697 р. 
працював у Перемишлі, і огіпзкі В7.
О 1\У0^зкісЬ піаіаггасії.— Бргашогда- 
піа кошізіі.., і. 4, 5. 59.
симон
— ілюстрував у 1730 р. нотний ір- 
мологіон. Малюнок тушшю зображує 
сцену сплати Иосифом та Марією 
податей. Під ним підпис: «Симон іко- 
нопнсец многогрішний». Львівська 
наукова бібліотека. Відділ рукописів, 
ПАВ. 341. арк. 222.
ситников
Андрій Ігнатович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 1802 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
СІДЕНКО
Федір — у 1774 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської ла
ври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
СІСЕВИЧ
Василь Мартинович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Наро
дився у 1731 р. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
СІСЕВИЧ
Григорій — у 1774 р. брав участь у 
роботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
СІТКЕВИЧ
Мартин (1681—1760)— маляр-езуїт, 
народився в м. Прохник. Працював 
у Перемишлі в 1734— 1739 і 1745—
1746 рр.. Барі в 1739— 1740 рр., 
Кам’янці-Подільському в 1740—
1741 рр., у Львові в 1743— 1745 рр. 
Ропіаіек РавгепЛа І. 51о\упік іе- 
гиііои- агІуїІои\ з. 199, 200. 
СІЧИНСЬКИЙ
Іван — маляр-священик. Розмальову
вав стіни церкви й вівтаря, «божий 
гроб», антепедії м. Маріамполя. По
мер, не скінчивши цих робіт. 
У 1777 р. міщани оскаржили до суду 
спадкоємців Січинського. Суд ухва
лив визначити чоловіка, який знав
ся б на малярстві і міг би оцінити 
якість і вартість цих робіт. Львів
ський музей українського мистецтва, 
Ри Р  67, арк. 154.
СІЧИНСЬКИЙ
Феодосії! — ігумен василіанського 
монастиря. Малював іконостас До-

брянського (Деревацького) монасти
ря біля Щнрця. Допомогав йому ма
ляр Павло Кплимович. Коссак М. 
Шематнзм греко-католицького духо
венства злучених єпархій Пере
мишльської, Самбірської, Саніцької. 
Перемишль, 1937, с. 138, 142, 264. 
Голубець М. Малярі-васкліанп на тлі 
західноукраїнського малярства
XVIII ст.— Записки чина святого Ва
силія Великого, т. З, с. 465. 
СІЧНЕВИЙ
Іван — учень лаврської малярні, ро
дом з Бреста Литовського. Исто- 
мин М. П. Обучепие живописи в Ки- 
єво-Печерскон лавре в XVIII в.— 
Искусство и художественная про- 
мьішленность, 1901, № 10, с. 298.
СКАЧКОВ
Григорій Степанович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1771 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
СКОТИНСЬКИЙ
Семен Федорович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1772 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1 , спр. 1.
СКОЧИНСЬКИЙ
Данило — київський іконописець. 
У 1786 р. Києво-Печерська лавра ви
платила йому за сім підносних ікон 
«преподобних» 5 крб. 60 коп. Реєстр 
намальованих образів Києво-Пе
черської лаври.— ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1 , спр. 618.
С КРИ П ЕЦ ЬКИ Й
Степан (Самсон) — народився у 
1723 р. п м. Хирові. В 1750— 1754 рр. 
працював малярем у Добромильсько- 
му монастирі, де був пострижений в 
ченці. Пізніше перейшов до Черни- 
лявського, звідти до Онуфріївського 
у Львові, а згодом до Жовківського 
монастиря. У 1767 р. в Уневі малю
вав образ для новозбудованої церкви 
Віцинського монастиря. Потім жив у 
Завадові, Щеплотах, Краснопущі, Те- 
ребовлі, Струсові, Язениці. Голу
бець М. Малярі-васнліані на тлі 
західноукраїнського малярства
XVIII ст.— Записки чина святого Ва
силія Великого, т. З, с. 465.
с к р и ц ь к и й
Михайло — жовківський маляр, сво
як жовківського маляра Михайла 
Рутковича, був надвірним малярем 
Михайла Радзівілла. Згадується між 
1738— 1744 рр. Свєнціцька В. Слов
ник жовківських майстрів живопису 
та різьби.— Українське мистецтво
знавство, 1967, вип. 1, с. 144.
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С К РИ Ц ЬК И Я
Прокіп — маляр першої пол. XVIII ст. 
За уголою з домініканським мона
стирем в Підкамені від 1.1V 1712 р. 
виконав вісім олійних образів для 
цього монастиря. Вагцсг 3. Огіе]е 
кіазгіоги V №. о. о. Оотіпікапо\у V 
Ройкашіепіи, в. 130.
С К РИ Ц ЬК И Я
Станіслав — за угодою від 2.ХІ 
1708 р. малював образ Різдва Хри
стового на стіні домініканського ко
стьолу в Підкамені. Вагосг 3. Огіе- 
Іе кіазгіоги V IV. о. о. Оотіпікапочг
V Ро(1катіепіи, з. 125. 
С КШ ЕВІДЗІН СЬК И Я  
Лука — у Львівській картинній га
лереї зберігається образ св. Роха, що 
походить з костьолу в м. Межиричі 
Корецькім з підписом цього худож
ника і датою 1770 р.
СЛАВЕК
Станіслав — львівський маляр почат
ку XVII ст. Учень і зять маляра 
Павла Богуша. В 1615 р. працював 
у м. Заславі. Мапкотзкі Т. Ь«го«8к1 
сесЬ шаіаггу V XVI—XVII V., з. 18; 
Цавіашіескі Е. Яіодапік шаіаггбто 
роізкісЬ.., 1. З, з. 391.
СЛОВУЦЬКИИ
Г аврило Прокопович — новгород-сі- 
верськнй маляр. У церкві с. Бирин, 
недалеко від Новгорода-Сіверського, 
була ікона св. Георгія з підписом: 
«Сію ікону отмїнил Омельян Андре- 
евич Язьїков мещанин новгородский, 
а малевал Гавриїл Прокопович Сло- 
вуцкий в Новгородку, року божого 
1743». Историко-статистическое опи
сание Черниговской епархии, с. 87. 
СЛУЦЬКИП
Матвій Васильович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1766 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. І, спр. 1. 
СМ ИРНЕВСЬКИЯ 
Ігнат— у 1775 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису 
церкви Киево-Печерської лаври. 
ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
СМІЛОВСЬКИЯ
Хома — маляр смілянської сотні Лу
бенського полку. В 1728 р. за нака
зом лубенського полковника Павла 
Мартоса повинен був їхати з м. Смі
ли до Києва «на торг добровольньїй 
и для маліовання Києво-Печерської 
лаврьі». Щербина В. І. Нові студії 
з історії Києва, с. 89. 
СОБІЩ АНСЬКИЯ
Адам — іконописець. У церкві м. Іва- 
ннчі на Волині зберігалась ікона 
св. Мнколая, виконана в 1765 р., з

підписом: «Адам Стефан Собешан- 
ській иконописец».
СОБО ЛЕВСЬКИ Я
Данило — стародубський іконописець 
з м. Борзни. Народився 1740 р. Со
ловій О. До історії української жи
вописі на початку XVII ст.— Украї
на, 1917, кн. 1/2, с. 115.
СОБОЛІВ
Григорій Федорович — майстер ки
ївського іконописного цеху. 3  1803 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ре
визская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
СОБУЦЬКИЯ
Ілія — з церкви м. Жовкви походить 
полотняний олійний образ св. Васи
лія Великого в оточенні чотирьох 
священиків, чотирьох дияконів та 
двох прислужників. Внизу з правого 
боку підпис: «О. М. X. Іііа 5оЬискі 
25В 1778». Образ зберігається у 
Львівському музеї українського ми
стецтва.
СОКОЛОВСЬКИЯ
Андрій — у 1772 р. брав участь у 
роботах по відновленню живопису 
великої церкви Києво-Печерської ла
ври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
спр. 440.
СОКОЛОВСЬКИЯ
Андрій — іконописець. У 1769 р. пра
цював в малярні Києво-Печерської 
лаври. В 1772 р. йому було виплаче
но 14 крб. за роботу по відновленню 
великої церкви Києво-Печерської 
лаври. Архів Києво-Печерської лав
ри, ф. 128, мон. оп. 1, спр. 51, 
с. 333; ф. 127, спр. 440.
СОКОЛОВСЬКИЯ
Степан — іконописець, дворянин, меш
кав на Печерському форштадті. 
В 1785 р. підписав контракт на 
виготовлення іконостаса до новозбу- 
дованої церкви в с. Чернеча Слобода 
Конотопського повіту за 1000 крб. 
У 1797 р. згодився поновити за- 
вівтарні ікони, мальовані на блясі, 
за 150 крб. Архів Києво-Печер
ської лаври, ф. 128, оп. 1, спр. 1039.
СОКОЛОВСЬКИЯ
Степан Семенович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер 
у 1801 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
СОКОЛОВСЬКИЯ
Степан Захарович— майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1746 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.

с о б у ц ь к и й  І. 
Св. Василій.

С О Л Е Ц ЬК И Я
Андрій — маляр. Над входом до 
церкви с. Зарванці над Стрипою є 
напис: «Храм сей пресв. Троицн со- 
зданьїй р. б. 1754 первее живописцем 
Андреем Солецким р. б. 1784 при- 
украшен а обнови трудом всечесней- 
шего господина Іоанна Мандьічевско- 
го намесника н пароха Зарваницкого 
такожде и жертвами побожних хрн- 
стіян р. б. 1859 Антоній Карчмар- 
ский жнвописец». Очевидно, той же 
Солсцький у 1769 р. намалював образ 
богородиці для церкви в с. Кула- 
ківці.Пізніше цей образ був перене
сений до церкви в с. Городок. Кни
жечка місійна, 1890—1893, № 3, с. 9;
1896, № 7, с. 10.
С ОЛ ЕЦЬК ИЯ
Ян — художник, батько Андрія Со- 
лецького. В 60-х роках XVIII ст. ви
конав фресковий розпис вірменського 
костьолу в Станіславі (Івано-Фран
ківськ). Вагдсг 3. Рапцікі шіазіа 
Зіапізіашожа, з. 113. 
СОРОЧИНСЬКИЯ
— іконописець, польський уродже
нець, малював в 1768—1777 рр. іко
ностас до церкви с. Олексіївка Пи- 
рятинського повіту «дуже доброю 
роботою». Залесскиі2 А. Церковная 
старина Пнрятинского уезда.— Ки- 
евская старина, 1889, т. 26, с. 269— 
274.
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Я . ЛІ. Жолтовський

СОФРОНІЄВ
Прокіп — народився в м. Глинську в 
1716 р., син міщанина. В 1737 р. 
прийнятий послушником до Києво- 
Печерської лаври. В 1740—1743 рр. 
навчався в лаврській малярні при 
начальнику іеромонасі Іоанні. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 21, с. 57.
С ПА НІЕЛЬ
Микола — львівський маляр. Жив бі
ля церкви Богоявлення. Згадується 
під 1636 р. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. 1, спр. 118, арк. 54.
СПРИН
Микола — в іконостасі Михайлівської 
церкви с. Вишка Великоберезнянсько- 
го району Закарпатської області на 
іконі «Тайна вечеря» е підпис: 
«Р. БА Т (другий рядок не читаєть
ся) николаи Спри... маляр свято- 
спаск».
С Р Е Д Н И Ц Ь К И Я
Іван — риботицький маляр, малював 
іконостас в с. Недільня, на якому за
лишив свій підпис: «Іоань Средйцкій 
маляр рьіботицки». Драган М. Укра
їнська декоративна різьба, с. 98. 
С РОЧИ НСЬКИЯ я.
— львівський художник. У 1738 і 
1740 рр. брав участь у виконанні 
фрескового розпису в костьолі бер
нардинців м. Львова. Лозіаюіескі Е. 
Біошпік шаіаггб^г роїзкісЬ.., І. 2 , 
з. 2 0 1 .
СТАВРОВИЧ
Іван — острозький маляр. Виконував 
якусь іконостасну роботу в м. Бусь- 
ку. Згадується під 1603 р. 0(Ьа- 
гоиіісг ЛІ. Шобобб і ріегшзга ргаса 
Леггедо ЕІеиїега Згутопонгізга 5е- 
тідіпошзкіеео.— Кзієєа р а т ц ік о ^ а  
ки сгсі ОзчгаІЛа Ваігега, з. 46.
СТАДКЕВИЧ
Петро — Іконописець. Народився в 
м. Давидгородку. -В 1759—1767 рр. 
навчався в малярні Києво-Печерської 
лаври при начальнику Володимирі. 
Архів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
заг. оп. 1, спр. 88, с. 383.
СТАНІСЛАВ
— львівський маляр. Згадується у 
1404—1406, 1408, 1410—1412 рр. 
К5і?£а рггусЬосІбш 1 гогсЬогібиг т і -  
азіа. 1404— 1414, № 56, 133, 177, 213, 
256, 287, 292, 314; Іогіпзк і V .
О Ішо^зкісЬ таїаггасЬ.— Зргатеоггіа- 
піа котізіі.., (. 4, 5. 58.
СТАНІСЛАВ
— львівський маляр з краківського 
передмістя. Згадується у 1633, 
1648 рр. ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 1,
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спр. 46, арк. 6 ; Мапкотзкі Т. Ь«го«- 
зкі сесЬ та їаггу  і» XVI—XVII V ,
з. 60.
СТАНІСЛАВ
— львівський маляр. Згадується в 
1644 р. у зв’язку з судовою справою 
про повернення заборгованості сво
єму тестеві пекареві Григорію Бан- 
ковському. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
оп. 2, спр. 58, арк. 373.
СТАНІСЛАВ
— перемишльський маляр. Був лав- 
ннком. Згадується у 1561 р. Возіеі Р. 
Кііка ^’іасіотбасі а гіоіпісінче і т а -  
ІагзМ с V Рсгету§Іи.— 5ргачгог<1а- 
піа котізіі.., І. 5, з. 85. 
СТАРЖЕВСЬКИЯ
Іван — маляр другої пол. XVIII ст. 
В домініканському монастирі в 
м. Жовкві була його картина, на 
якій зображена дошка з різними 
предметами на ній. Вагцсг 5. Р а
лі і?1пікі т іа з іа  261кФІ, з. 219; Кри- 
п’якевич /. З Історії міста Жовкви, 
с. 64.
СТАРОДУБІ ВСЬКИЯ
— іконописець. Згадується під 1784 р. 
у зв'язку з виплатою йому 225 крб. 
за роботу нового іконостаса Попово- 
горської церкви. Архів Киево-Печер
ської лаври, ф. 128, оп. 1, спр. 119, 
с. 49.
СТЕЛЬМАШЕНОК
Антін Г ригорович — стародубський 
іконописець. Згадується у 1726 р. Со
ловій О. До історії української жи
вописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 108—109. 
СТЕПАН
— львівський маляр. Згадується у 
1571 р. Возіеі Р. Кііка «гіасІотбЗсі о 
гіоіпісіжіе і таїагеїш іе V РсгетуІ- 
1и.— 5рга«гог<Іапіа котізіі.., і  5, 
з. 157.
СТЕПАН
— учень малярні Києво-Печерської 
лаври. В лаврському кужбушку 
у і \ __т і

— —  на арк. 48 є малюнок туш- 
8426

шю, на якому зображена св. Вероні
ка, шшзу підпис: «Стефан 1753». 
Можливо, що цей самий Степан у 
1761 р. малював іконостас в церкві 
Китаївської пустині під Києвом. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
оп. 1, спр. 191. с. 33.
СТЕПАН
Миколаїв — народився бл. 1752 р., 
«попівський син» з с. Рохманів на 
Стародубщині. В 1767 р. був учнем 
стародубського іконописця Дмитра 
Вншпевського. Соловій О. До історії

української живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 115.
СТЕПАНІВ
Федір — іконописець, києво-поділь- 
ський уродженець. У 1761 р. началь
ник Роман прийняв його до Києво- 
Печерської малярні. У 1769 р. був 
відпущений начальником малярні 
Володимиром. Архів Києво-Печер
ської лаври, ф. 128, заг. оп. 1 , спр. 88. 
с. 543.
СТЕФАН
— вишенський маляр. Його роботи
1656 р. булп в с. Прошки, Ботелька; 
1675 р — в музеї м. Перемишля;
1688 р.— в с. Стара Стужиця. Дра
ган М. Українська декоративна різь
ба, с. 95.
СТЕФАН
— жовківський (?) маляр. У 1660 р. 
працював для Преображенської 
церкви Крехівського монастиря. 
Львівська наукова бібліотека АН 
УРСР. Відділ рукописів. Василіан
ські монастирі, № 815, с. 95; архів 
АСП № 637 (п. 62).
СТЕФАН
— львівський маляр. У 1735 р. від
новляв старий образ у львівському 
єзуїтському костьолі. Приблизно в 
той час намалював ікону «Розп’ят
тя» з групою членів конгрегації. 
Іатпгзкі Р. О з іагут  Ь^ошіе, з. 81, 
82.
СТЕФАН
— див. М Е Д И Ц Ь К Н Я  Стефан. 
СТЕФАН
— теоебовльський маляр. У 1770 р. 
розписував церкву в с. Олександрів
на (Хустський район Закарпатської 
обл.). Стара Україна, 1925, ч. 7—10, 
с. 133.
СТЕФАНОВИЧ
Василь Степанович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1809 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
СТЕФАНОВИЧ
(Стефановський) Войцех (Альберт) — 
львівський маляр. У 1578 р. йому 
присвоєно звання королівського ма
ляра. Помер бл. 1588 р. Його пензле
ві приписується портрет короля Сте
фана Баторія. Є відомості про його 
картину «На шляху до Еммауса». 
Існує припущення, шо він був авто
ром малюнка для гравюри євангелі
ста Луки у львівському виданні 
«Апостола» 1574 р. і.огіпзкІ V .
О №о«г$кісЬ таїаггасЬ.— Зрга^гогііа- 
піа котізіі... 1. 4, з. 59; С§Ьаго- 
иіісг М. МІоЛозІ і ріегагзга ргаса 
Лег2е£0  ЕІеиїега Згутоп о^ ізга  5е-



Словник художників

СТЕФАИ.
Д іви  нерозумні.

тідіП(Ш8кіс£о.— Кзієеа раші^іко^а 
ки сгсі Озшаїсіа Ваігега, з. 97—98. 
СТЕФАНОВСЬКИЯ 
Олександр — львівський маляр сере
дини XVIII ст. Мапкошвкі Т. ілуо>у- 
зкі сесії та їаггу  V XVI—XVII 
з. 35.
СТЕЦЕНКО
Григорій Андрійович (1712—1781) — 
народився у м. Ромнах. У 1742 р. ви
конував розписи та інші декоративні 
роботи в садибі Розумовських «По- 
корщина» у м. Козельці. Пізніше про
тягом 12  років був надвірним жи
вописцем Розумовських. У 1752— 
1765 рр. виконав ряд портретів, брав 
участь о розписах Козелецького со
бору та церкви в м. Почепі. Йому 
приписується виконання портрета На
талі! Дем’янівни Розумовської (збе
рігається у Державному музеї укра
їнського образотворчого мистецтва в 
Києві). Мусіенко П. Видатний укра
їнський художник XVIII ст.— Мисте
цтво, 1959, № 6, с. 45—46. Г. Сте- 
ценко разом з іншими' художниками 
працював над розписами Андріївсь
кої церкви у Києві, над «стенннми 
картинами» в придворній церкві геть
мана К. Розумовського. Ейдель- 
нант Н. К. Нові відомості про роз
писи Андріївської церкви в Києві.— 
Українське мистецтвознавство, 1974, 
мші. 6, с. 174, 177.
СТЕЦЬКА
Юлія, уроджена Чацька — малярка, 
жнла і працювала на Волині в
XVIII—XIX ст. Яазіатескі Е. 
8 Іо\Упік шаІаг2о\у роізкісЬ.., І. З, 
я. 411—412.
СТЕЦЬКИЯ
Самійло Степанович— майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер

у  1801 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР. ф. 462. оп. 1. спр. 1. 
стислович
Тимофій — жовківський малир. Зга
дується під 1687, 1694, 1700, 1708, 
1 / 10 , 1711, 1725. 1729 рр. У 1687 р. 
малював суфіти в королівській лазні
і в замку. Свєнціцька В. Словник 
жовківських майстрів живопису та 
різьби.— Українське мистецтвознав
ство, 1967, вііп. 1, с. 145.
СТОДУЛОВ
Фсдос — у 1774 р. брав участь в ро
ботах но відновленню жнвоїшсу 
церкви Киево-Печерської лаври. 
ЦДІА УРСР. ф. 128, оп. 1, спр. 440. 
СТОПЧЕНКО
Дмитро Федорович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1741 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
СТРАЖЕВСЬКИН
Василь — жовківський малир. Зга
дується між 1759— 1784 рр. Був рад
ником жовківського майстрату. 
Свєнціцька В. Словник жовківських 
майстрів живопису Та різьби.— 
Українське мистецтвознавство, 1967, 
пнп. 1, с. 144.
СТРІЛ ЬЧЕНКО
Авакум Романович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Залишив 
цех у 1803 р. «Ревизская сказка*...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, он. 1, спр. 1. 
СТРО ІН СЬКИ Я \
Аитоній — львівський художник
XVIII ст., син Станіслава Строїнсько- 
го. Мистецьку освіту здобув у Римі. 
Для львівського католицького со
бору виконав «Зішестя на небо бо
городиці». У Львові знаходилась 
його ікона св. Казимнра. Помер Ан- 
топій Строїнськнй досить молодим. 
Цазіатіескі Е. Біочшік таїаггож  
роізкісЬ.., І. 2, з. 243.
СТРОІНСЬКИЯ
Мартин — молодший брат Станіслава 
Строїнського, л ь в і в с ь к и й  художник
XVIII ст. Мистецьку освіту здобув у 
Римі. Виконав фрескові розписи в 
костьолах св. Мартина та Марії 
Сніжної у Львові. Працював разом 
з братом у різних місцях. Помер у 
Лі.попі и 1800 р. Навіашіискі Е. 
НІожпік таїаггож  роізкісЬ.., 1. 2,
8. 243.
СТРОІНСЬКИЯ
Станіслап (1725— 1802) — народився 
у Львові. Мистецьку освіту здобув у 
Римі. Після повернення до Льпопа 
в 1771—1772 рр. працював над фрес
ковими розписами львівського като
лицького собору. Найголовнішими 
частинами цього розпису є компо
зиції на склепіннях: «Благовіщення»,

«Зустріч Марії та Єлизавети», «Різд
во Христове», «Поклоніння трьох ца
рів». Дрібніші композиції також при
свячені циклу богородиці. В капли
цях розинсн тематично відповідають 
присвяченням вівтарів цих каплиць.
С. Строїнськнй виконував розпис у 
львівському костьолі бернардинців. 
Прикрасив своїми фресками ряд ін
ших костьолів. Казісішіескі Е. ЗІо\\'- 
пік шаїлггож роїзкісії.., І. 2, з. 240— 
242; Мапкоіиькі 'Г. І.жо«гзкі сесЬ т а -  
Іаггу V XVI—XVII з. 77; Львів
ський портрет XVI—XVIII ст. Ката
лог виставки, с. 52.
СТРОМЕЦЬКИЯ
Петро — у 1778 р. жив у Крехівсько- 
му монастирі. Хе малював вівтарні 
ікони св. АполоніТ, Варвари та Ва
силія Великого. З Крехова переїхав 
до Почаєвл. Голубець М. Малярі-ва- 
снліанн на тлі західноукраїнського 
малярстпа XVIII ст.— Записки чнна 
святого Василія Великого, т. 3.
е. 40!>.
СТРУМЕЦЬКИЯ
Микола — жовківський маляр. Зга
дується під 1733, 1743, 1747 та
1752 р. Свєнціцька В. Слоиинк жов- 
ківськнх майстрів живопису та різь
би.— Українське мистецтвознавство, 
1907, вий. 1, с. 145.
СТУКОВСЬКИИ
Яків — маляр, учень жовківського 
маляра Василя Петрахновпча. Зга- 
дуєтіля під 1737— 1738 рр. Свєнціць
ка В. Словник жовківських майстріп 
живопису та різьби.— Українське ми
стецтвознавство, 1907, вин. І, с. 146. 
СУБРАТІ В
Кирило Іванович — іконоппсець,
мешканець с. Ущсрпя. Підписав 
контракт на малювання та золочен-

с т р о і н с ь к н п  С.
Композиція з  настінного 

розпису львівського  
Кафедрального собору.
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ТАВРО В ЛІ.
Пророк Д аниїл.

мн іконостаса п с. З а б а р ’є за 200 крб. 
з  терміном виконання від 2 0 .УІІ  до
ЗІ .X II  1783 р. Архів Кнєво-Печер- 
ської лаври, ф. 128, вотч. оп. І, 
сир. 102, с. 50.
СУЛИМЕНКО
Петро — львівський маляр-підмай- 
стер. З гадується  в КІ7І р. як свідок 
у суперечці м іж  малярами Петром 
Супрунчуком та П авлом Вошиловн- 
чем. і .огіпвкі IVу. О І\Уо\У5 кісІі т а -  
ІаггасЬ.— $рга\Уог<Іапіа к о т із і і  ... 
І. 5, в. 49.
СУІІРУН
— учень лаврськім малярні.  В 1739 р. 
разом з учнем Л у к ’яном залишив 
навчання (запне на арк. 1016 куж-

X I X -  101 >
П У Ш К У ----------------------- )■

• ■ XX— 58 
СУПРУНЧУК
(СупрунськиГі) Петро — львівський 
маляр. Згад у ється  у 1671 р. у зв ’я з 
ку з тяж б о ю  м іж  ним та  малярем 
Матвієм Дом арадськпм  і ного у ч 
нем ГІяплом Воіцнловпчем у справі 
образи честі, {.огіпвкі II/ . О і\уо\у- 
йкісИ т а ї а г г а с Ь .— 5рга\\'ог(1аіііа ко- 
пііяіі.., І. 5, 5. 49.
СУХИЦЬКИИ
Леоптііі  Іпановнч — майстер к и 
ївського іконописного цеху. Помер у
1802 р. «Ревизская  сказка».. .— Ц Д ІА  
У РС Р. ф. 402. оп. І, спр. 1 .

ТАВЕЛІО
— італієць. У 1771 р. і, очевидно, в 
наступних роках працював у Львові.  
М іж  іншими роботами викопав для 
львівського католицького собору 
образ «Взяття  на небо богородиці». 
Він ж е  розпнеувап Ереміторіум у 
Львові  та  палац католицьких ар х і 
єпископів п Дунаєві .  Кааіаіиіескі Е. 
5Іо\упік та їаг го и г  ІичшзкісЬ..,  (. 2, 
з. 257.

ТАВРОВ
Мнхей — учень малярні К иєво-П е
черської лаври. В лаврському куж-

ХІХ— 08 , .п у ш к у --------------  на арк. 1 1 є малю-
8393

нок тушшю пророка Д анн їл а  з підпи
сом: «Мпхен Таврои».

ТАРНАВСЬКИИ
І пан — жовківськпіі маляр. З г а д у 
ється під 1771 і 1772 рр. Свєнціць
ка В. Словник жовківських майстрів

живопису та різьби.— У країнське м и
стецтвознавство, 1967, впп. 1, с. 140. 
ТЕЛ ЕСНИЦЬКИИ
(помилково Челесннцькнй) Матвій — 
протоноп м. ІІочепа Стародубського 
полку. В 1742 р. підніс імператриці 
Єлизаветі Петрівні мальований на 
шовку панегірик, де  вона зображ ена  
в оточенні семи алегоричних фігур, 
символізуючих Віру, Надію, Любов, 
Милість, Істину, П р ав ду  та Мир. 
Крім того, до  композиції  входить 
ще низка алегоричних зображ ень.  З а 
гальний зміст пояснено у віршах під 
картиною. Панегірик зберігається в 
Оружейнін палат і  Московського 
Кремля. Ровинский Д . Подробиьій 
словарь гравнрованньїх портретом, 
с. 805.
ТЕОДОР
(може, Федір Сенькович?) — маляр. 
В 1007 р. його разом з Л укою  Б.ірт- 
нікевичем послано до м. Вишні на 
сеймик. Львівський музей українсько
го мистецтва. Ри  І70 168 (хроніка 
Ставропігійського інституту - - руко
пис, арк. 31).
ТЕРЕНСЬКИИ
Микола (1723— 1 7 9 0 )— був нарохом 
її с. Перекопана під Перемишлем.

т ї р е н с ь к и п  лі.
Портрет родини Красицьких.
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Словник художників

ТЕЛЕСНИЦЬКИП М.
Деталь панегірика
на честь імператриці Єлизавети Пстріини.

У 1753 р. його як уже відомого ма
ляра запросили малювати образи о 
костьолі в Дубецьку. Водночас він 
пиконав портрет сім’ї Яна та Анни 
Красицьких — фундаторів цього ко
стьолу. В 1781 р. Тереиський підря
дився малювати в Красичині «СтаціІ 
мук Христових», переносні образи та 
п’ять корогов. Через невиконання ці
єї роботи в строк мав судову справу. 
ГС тому ж 1781 р. підрядився відно- 
ннтн 100 образіп п Перемишльсько
му кармелітському монастирі. Через 
недодержання умопи був оскаржений 
до суду. Щурат В. Маляр Микол.. 
Тереиський.— Записки чнна святого 
Василія Великою, т. 2, с. 416— 
421.
ТЕРЕШ КЕВИЧ
Кузьма — у 1769 р. нрацюпан п ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1 , спр. 51, с. 331.
Т ЕРЛ ЕЦЬК ИЙ
Семен — «львівський руський малнр». 
Згадується у 1616 та 1671 рр. Со- 
гігізкі МР. О І^оіЛ'акісЬ шаіаггасії,— 
Зргажогсіапіа котізіі.., І. 4, 5 . 58.
ТЕРШ ОВСЬКИЯ
Альберт — львівський маляр. У 1645 р. 
переїхав до Угорщини. іо гіп зк і
О ІшожзкісЬ таїаггасЬ.— Зргал'огсіа- 
гііа котізіі.., 1. 5, з. 48.

ТЕСЛЕНКО
Грицько — учень малярні Києво-Пе
черської лаври, в кужбушку 
у [ у _| 2 |
— ---- -— є малюнки тушшю: «Св. ро-
XX—45
днна», «Жінка з ягням на руках» та 
«Поклоніння волхвів». На перших 
малюнках підпис: «Грицько Тес.іен- 
ко 1750 року», па останньому — 
«Грицько рисовал Тесля 1750». 
В 1772 р. працював при підновленні 
живопису Києво-Печерської лаври, 
малював разом з малярем Марком 
12  апостолів і чотирьох євангелістів, 
за що одержав 12 крб. Архів Киево- 
Печерської лаври, ф. 127, оп. 20, 
спр. 440.
ТЕСЛЕНКО
Марко — маляр. В 1772 р. йому ра
зом з Грнцьком Тесленком заплаче
но 24 крб. за малювання 12 апосто
лів до великої лаврської церкви. Ар
хів Киево-Печерської лаври, ф. 127, 
оп. 2, спр. 440.
ТИМКЕВИЧ
Дмитро — львівський маляр. В 1644 р. 
купив землю у братства церкви 
св. Миколая. ЦДІА у Львові, ф. 52, 
он. 1. спр. 989, арк. 12.
тимковськия
Якіп Іванович — майстер київського 
іконописного цеху. Народився у 
1743 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. І, спр. 1.

ТИМОФІЯ
— львівський маляр. У 1687 р. малю
вав плафони в лазні Жовківського 
замку. Про його роботу для короля 
згадується у 1692 р. Мапкоюзкі Т. 
Месепаї Лапа III V 2оІк«Іе.— Ргасе 
котізіі Ьізіогіі згіикі, 1948, І. 9, 
з. 144.
ТИМОФІЯ
— родом із с. Зборова на Закарпат
ті, жовківськнй маляр XVIII ст. 
Крип’якевич І. З  історії її. Жовк- 
ви.— Записки чнна святого Василія 
Великого, т. 5, с. 64.
ТИМОФІЯ
— іконописець з малярні Києво-Пе
черської лаври. Згадується під 1777 р. 
Архів "Києво-Печерсько! лаври, 
ф. 128, оп. 1 , спр. 503.
ТИМОФІЄВИЧ
Микола — маляр Із львівського пе
редмістя. Згадується у 1650 р. £о- 
гіпзкі V . О Іжоигзкісп таїаггасЬ.— 
Зргажоггіапіа котізіі.., І. 5, з. 48.
ТИМОІ11ЕНКО
Василь Ілліч — майстер київського 
іконописного цеху. Помер у 1810 р. 
«Ревизская сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ТИМОШЕНКО
Іван Ілліч — майстер київського іко
нописного цеху. Помер у 1804 р. «Ре- 
пнзекая сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1, спр. 1.

ТЕСЛЕНКО 1. 
Свята родина.
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ТОКАРЕВСЬКНП А.
Портрет родини Зигороаських.

ТИМОШЕНКО
Ілля ТнмофіПовпч — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1807 |). «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, он. І, спр. 1.
ТИТ
Васильович — з с. Рудка Тонченків- 
ська, учень стародубського маляра 
Івана Сафроновича. Народився бл.
1752 р. Соловій О. До історії укра
їнської живописі на початку
XVIII ст,— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 114.
ТИХОНОВ
Петро (у чернецтві — П ам на)— на
родився в 1706 р. в м. Полоине. Зга
дується в середині XVIII ст. як 
«майстерства малярського навче
ний». Архів Києво-Печерської лаврн, 
ф. 128, мон. он. І, спр. ІЗ, с. 7. 
ТИЩЕНКІВ
Оннснм Семенович — стародубський 
іконописець. Згадується у 1726 р. 
Соловій О. До історії української 
живописі на початку XVIII ст.- - 
Україна, 1917, к і і . 1/2, с. 109. 
ТІМІНСЬКИЯ
Іван Олексійович — майстер київсько
го іконописного цеху. Помер у 1800 р. 
«Ревизская сказка»...-- ЦДІА УРСР, 
ф. 462, он. І, спр. 1.
ТІТОВ
ГІнлнп Григорович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у 
1801 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, он. І, спр. І.

ТОКАРЕВИМ
Петро — живописець. Бл. 1800 р. роз
писував стіни церкви о с. Стсблівка 
(Закарпатська область) (згідно з за
писом на стіні вівтаря). 
ТОКАРЕВСЬКИЯ
Андрій (Аліпій) )— народився у
1743 р. в Немирові. З 1761 р. пра
цював малярем Почаївського мона
стиря, тут же постригся в монахи. 
Виконував у цьому ж монастирі ма
лярські роботи, а потім деякий час 
перебував у Загоровському монасти
рі, де розписував вівтарі. У 1773 р. 
залншип монастир і зник. Голу
бець М. Малярі-василіани на тлі 
західноукраїнського малярства
XVIII ст,— Записки чина святого Ва
силія Великого, т. З, с. 405.
томицькия
Олександр — малпр-єзуїт. У 1702— 
1703 рр. працював в м. Острозі. 
Ропіаіек Разгепііа /. ЯІо^пік ]е- 
7.і і і і о \у агіузібиг, з. 247.
ТОНКИЯ
Іван — у 1772— 1774 рр. працював 
над відновленням живопису великої 
церкви Києво-Печерської лаври. 
ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, спр. 440.
ТОРАБИНОВСЬКИЯ
Лук'яп Петрович — київський маляр. 
Бл. 1760 р. уклав з Києво-Печерською 
лаврою контракт па малювання іко
ностаса в с. Попова Гора. ЦДІА 
УРСР. ф. 128, вотч. оп. 1. спр. 11, 
арк. 16.

ТРАСКЕВИЧ
Федір — іконописець, народився в 
с. Ступннці. Навчався в малярні Ки
єво-Печерської лаври, в 1759— 
1767 рр. Архів Киево-Печерської лав
ри, ф. 128, заг. оп. 1, спр. 88, с. 383. 
ТРЕШЕ
Григорій — маляр з Вроцлава, пра
цював у Жовкві при дворі Яна Со- 
беського. Згадується у 1687 р. при 
будівництві жовківської ратуші. Ва- 
^^сг 5. РатІ£Іпікі т іа з іа  261кші, 
з. 54; ОііАзкі М. 2 а т е к  \и 261 ки/і. 
Іншому, 1933, з. 71, 90.
ТРИВОГА
Іван із Слуцька — учень лаврської 
малярні. В кужбушку X—79 па 
арк. З є малюнок тушшю — погруд
дя апостола Якова з підписом: «1749 
Іван Тривога в Слуцке». У кужбуш-

XIX__12 1
НУ х х —45— — малюнок тушшю, на
якому зображено апостола Філіппа, 
внизу підпис: «Рисовал Ивап Триво
га Слуцкий 1750 месяца октября дня 
18». Там же апостол Варфоломій з 
підписом: «Лап Тгушо^а 1750», по
стать воїна з мечем, внизу иідішс: 
«1750 года месяца января дня ЗО 
Іван Тривога».
ТРОЦКЕВИЧ
— живописець і гравер. У с. Звснн- 
город біля Львова знаходилась іко
на богоматері з підписом: «Т. Тгоскі- 
еигісг СР5К Маі]». Там же була 
гравюра з зображенням богоматері 
цього ж художника з написом: «Ко-

УЛАЗОВСЬКНГІ А.
Етюд.
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ки 1766 О 6 Песет Тгоскіеи/ісг 
ксиїр. І.сорої СР5К». Петров И. Аль
бом достопрнмечательностей церкоп- 
по-археологического музея, с. 340. 
ТРОЯНСЬКИЙ
Іван — іконописець з м. Білилівкн 
(ПНР). Навчався іконопису в Києво- 
Печерській лапрі в 1761— 1764 рр. і 
одержав відповідне свідоцтво. Архіп 
Кпєво-Печерської лаври, ф. 12Я, заг. 
пп. І, спр. 88, с. 382.
ТУДОРОВ
Микола — іконописець. Народипся в 
м. Герлев. У 1763— 1768 рр. навчався 
п малярні Кпєво-Печерсько! лаври. 
Архіп Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
з а г .  оп. 1, спр. 88, с. 467. 
ТУДОРОВ
ЇІилпп Миколайович — маляр, В а с и л ь 
ківський міщанин, розписував зовніш
ні стінн Києво-Печерської лаври в 
1817 р. Архів Києво-Печерської лав
ри, ф. 128, оп. І, спр. 88, с. 264. 
ТУПИЙ
Єфрем — маляр Києво-Печерської 
лаври. Згадується під 1769 р. Архів 
Києво-Печерської лаврн, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.

УГНИЦЬКНП
Стефан — львівський маляр XVIII ст., 
що працював переважно в Кра
ківському монастирі. ГолуОець М. 
Малярі-васнліани на тлі західноукра
їнського малярства XVIII ст.— З а
писки чина святого Василія Велико
го, т. З, с. 465.
УДОД
Павло Семенович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1798 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, ои. 1, спр. 1. 
УЗОВСЬКИИ
Адріан — іконописець. Народився в
1708 р. в м. Смислова (Польща), 
монах Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1 , спр. 1 , с. 100 . 
УЛАЗОВСЬКИЯ
Афанасій — учень малярні Кнево-Пе- 
черської лаври (середина XVIII ст.). 
У лаврському кужбушку ХІХ—101 
є малюнок — етюд трьох жіночих го
лів з написом: «Сие куншти рисовал 
Афанасій Улазовський иоября 6 
дня».

УМАНСЬКИЙ
Федір — учень Лаврської малярні.

X IX -~ 114В лаврському кужбушку - — —
с44о

на арк. 25, 26, 27, 32 — етюди голів, 
рук, ніг, очей. На арк. ЗО, 31 — етюди 
чоловічих та жіночих голих фігур. 
На малюнках підпис: «Федор Уман
ський».
УНИЦЬКИИ
Петро — львівський художник, в 
1767 р. був нобілітоваиий постано
вою каптурового суду. Ногп М. КисЬ 
Ьисіохуііапу V тіазІасГі г іет і Рзге- 
тузкісі 1 Запоскісі-., 5. 147. 
УНИЦЬКИИ
Степан — л ь в і в с ь к и й  художник, у
1777 р. закінчив розпис залів Львів
ської єпископської палати. У 1767 р. 
був нобілітоваиий постановою капту
рового суду. Острооський В. Захід
ноукраїнський живопис кінця
X V III— початку ХІХ ст.— Історія 
українського мистецтва. К , 1967, 
т. 4 (ротапринт), с. 225. Ногп М. 
КисЬ Ьисіотеїіапу V тіазІасЬ хіеті 
Рзгетузкіеі і Запоскісі-., з. 147. 
УРБАНОВИЧ
Микола — маляр з м. Роздола. 
В 1752 р. уклав угоду з графом Ми-

у м а н с ь к и п  Ф.
Етюд.

хаіїлом Ржевуським такого змісту: 
«Зобов’язується Микола маляр роз- 
дольський в саді у Франкополі ма
лювати вази на дерева червоною 
фарбою панською. Обручі же стале
вим кольором під олію своєю фар
бою. Клею, щоб не домішував, щоб 
дощ не полоскав. Котрий погодився 
як від великої, так і малої по гро
шів двадцять... До цієї роботи пови
нен приступити, на що й підписуєть
ся. Дано в Роздолі дня 26 квітня
1752 року. Микола Урбанович. Бере 
до дальшого порахунку золотих ві
сімнадцять (18)». ЦДІА у Львові, 
ф. 181. оп. 2, спр. 1434, арк. 10.
УРМАНОВИЧ
Никифор — майстер київського іко
нописного цеху. З 1799 р. цехова 
управа не мала відомостей про його 
місцеперебування. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. І, 
спр. 1 .
УСТИНОВ
Григорій — архітектор та іконопн- 
сець. Починаючи з 1705 р. будував 
церкву ніжинського Благовіщенсько
го монастиря. Историко-статистиче- 
ское описание Черниговской епархии, 
с. 163.
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ФЕДОРОВ П. 
Орнамент.

УСТІЯНОВСЬКИЙ
Матвій — маляр, автор іконн «Страш
ного суду» 1691 р. з с. Устіянова, 
що зберігається у Львівському музеї 
українського мистецтва. Голубець М. 
Начерки історії українського мисте
цтва, Львів, 1922, т. І, с. 201.

* Ф *
І

ФАРНЕЦЬКИЙ
Станіслав — львівський маляр. Зга
дується під 1777 р. Ц Д ІА  у Львові, 
ф. 52, оп. І, спр. 562, арк. 5—6. 
ФАРУХОВИЧ
Христофор — львівський вірменин, 
мініатюрист, книжковий ілюстратор. 
Згадується у львівських актах між 
1723—1756 рр. Відомі два рукописи, 
переписані та Ілюстровані Фаруховп- 
чем: Місал 1723 р. і вірменський лі- 
тургаріон. З іофпік агіузіб'лг роїзкісії, 
і. 2, з. 198—199.
Ф ЕДЕР
Костянтин з с. Тернів на Львівщи
н і— у фондах Львівського музею 
українського мистецтва зберігається 
Ікона богородиці з написом на зво

ротній стороні: «1713 шаіоимі Коп. 
Ресіег г Тегпо\уа».
Ф Е Д ІР
— маляр львівського Онуфріївського 
монастиря. Згадується у 1539 р. Во- 
5Іеі Г. 2  (1гіе]6\у шаіагзічга Ішо^зкіе- 
£0 .— Зргажогсіапіа кошізіі.., І. 5, 
з. 157; Крип’якевич /. Львівська Русь 
в першій половині XVI ст.— ЗНТШ, 
т. 58.
Ф Е Д ІР
— маляр з Судової Пишні. У Львів
ській картинній галереї зберігається 
ікона «Успіння» з підписом: «рок 
бжго АХИ лек исписа сей образ раб 
бжиої Федор маляр виш рабу бжо- 
му Василію Артпховичу мещанину 
впшенському за отпушеніє гр'Ьхов». 
Кольорову репродукцію з неї див. у 
кн.: Жолтовський П. М. Український 
живопис XVII—XVIII ст. К-, 1978, 
с. 27. Є згадка про роботи Федора
1650 р. у с. Борятші, 1650—1680 рр. в 
с. Верещнці. Драган М. Українська 
декоративна різьба, с. 95.
Ф Е Д ІР
— львівський маляр. Під його до
глядом у 1628 р. «мурарські» май
стри Амвросій та Яків малювали 
«везерунки» для каменерізних гербів, 
вміщених в бані братської Успенської 
церкви у Львові. У львівській Братсь
кій церкві була плащаниця його ро
боти. Помер близько 1649 р. Голу

бець М. Українське мчстецтпо XVI—
XVII ст. під покровом Ставропігії.— 
Збірник Львівської Ставропігії, т. 1, 
с. 307.
Ф ЕДІР
— яворівськіїм маляр. У 1660 р. ви
конував якісь роботи для Преобра- 
женської церкви Крехівського мона
стиря. Льпівська наукова бібліотека 
АІІ УРСР. Відділ рукописів. Васи
ліанські монастирі, № 815, с. 43, 44,
52. 66, 95.
Ф ЕДІР
— стародубський маляр. Народився 
бл. 1737 р. Соловій О. До історії 
української живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 114
Ф Е Д ІР
— у 1772 р. працював над піднов
ленням жнвопнеу великої церкви Ки
єво-Печерської лапри. ЦДІА УРСР, 
ф. 128, оп. 1, сир. 440.
ФЕДОРОВ
Єрмолай — учень малярні Києво-Пе
черської лаври. В лаврському куж-у |у _со
бушку — ——— на арк. 9 — малюнок

№•/0
пророка Малахії з датою 1754 р. та 
підписом: «Єрмола Федоров», на 
арк. 22 — малюнок тушшю Христа з 
підписом: «1753 года месяца ноемврія 
рисовал Єрмолаї Федоров». У куж-

XIX_10 1
бушку — ---------- на арк. 4 тушшю

8424
намальована мадонна з підписом:

ФЕДЕР К.
Богородиця.
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«1753 гола м-ца іануарія ЗО числа 
рисовал Єрмолай Федоров»; на 
арк. 7 — малюнок в такій самій тех
ніці з алегоричним зображенням 
жінки біля глобуса та підписом: 
«1753 гола іаиуарія 20 числа рисовал 
Єрмолай Федоров»; на арк. 36 — ма
люнок тушшю св. Амвросія з підпи
сом: «1752 месяца июня 12 числа ри
совал Ермола Федоров». В кужбуш
ку XX—79 на арк. 13 та 14 малюнки 
тушшю постатей апостолів з датами 
1^53 р. та підписом: «рнсовал Ермо- 
лай». На арк. 48 — малюнок, на яко
му зображено два скелети, на 
арк. 49 — зображення двох алегорич
них постатей. На обох малюнках 
дата 1752 р. та підппе: «рисовал Єр
мола Федоров».
ФЕДОРОВ
Пилип — лаврський молодик. У куж
бушку ЮІ_ на а_к 5  е малюнок

XX—43
пером, підтушований аквареллю. Зо
бражені рокайлі. Підпис: «Сей куншт 
рнсовал Филип Федоров». 
ФЕДОРОВИЧ
Пилип — львівський маляр. Згадуєть
ся у 1599 та 1603 рр. В останньому 
році разом із братом Прокопом їздив 
у складі посольства від Ставропігій
ського братства в м. Ясси до мол
давського господаря у справі одер
жання допомоги для малювання церк
ви. Був братським скарбником. Архни

Ю го-Зап адной  России. т. 31, с. 15, 
19. 21, 64; 1*огіп&кі И7. О іЧ^ошзкісЬ 
шаіаггасії .— 5рга«гогсіапіа котіз і і . . .  
і. 4, 5 . 60; ЮбнлеГшое изданне п па- 
мяті.  300-летнего основашія Львоп- 
ского Ставропигіїйского братства, 
№ 1 10 .
ФЕДУСКО
— маляр з Самбора. З його робіт ві
дома ікона «Благовіщення» 1579 р. 
з Володнмира-Волннського (збері
гається у Харківській картинній га
лереї). Каталог експозипії Харків
ського державного музею образо
творчого мистецтва. Харькоп. 1954, 
с. II.
ФЕДЬКО
— дрогобицький маляр XVI ст. Зга
дується у зв’язку з прийняттям його 
енна ло кравецького цеху в Дрого
бичі. Ногп М. РисЬ Ьиг1о\у|іапу V 
тіазІасЬ г іст і Рзгетузкіеі і 5апос- 
к іе і., 5. 261.
ФЕДЬКО
—  л ь в і в с ь к и й  маляр з Підзамча. Зга
дується у 1547, 1553, 1554 рр. Помер

бл. 1564 р. ЬогіАвкІ V . О Ічго^зкісЬ 
таїаггасЬ.— Зргачуогсіапіа котізіі.., 
І. 4, в. 59; Воаіеі Р. 2. гігіеібиг т а -  
Іагзіша І\№о«8кіе£о.— Зргаїуогсіапіа 
котізіі... І. 5, з. 157.
ФЕДЬКО
— маляр з краківського передмістя 
м. Львова. Згадується у 1553 та 
1564 рр. Во&іеі Р. 2 (ігіеібіу та їагзі- 
» а  1\У0игзкіе£0 .— Зргашоггіапіа коті- 
8іі... І. 5, з. 160.
ФЕДЬКО
— в 1601 р. був челядником та слу
гою львівського маляра Лаврентія 
Фнлипопича (Лаврнша). В 1613 та
1619 рр. згадується як маляр кра
ківського передмістя м. Львова. Во- 
яіеі Р. 2  (ігіеібчг таїагзЬуа Ітоожзкі- 
і’̂ о.— 5 рга\уо2<1апіа котізіі.., і. 5, 
з. 160; Голубець М. Українське ми
стецтво XVI—XVII ст. під покровом 
Ставропігії.— Збірник Львівської 
Ставропігії, т. 1, с. 314-
ФЕОКТИСТ
— див. ПАВЛОВСЬКИИ Фсоктист.

ФЕДУСКО.
Благовіщення.
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ФОЛЯКОВСЬКИП і.
Деталь ікони «Христос».

ФЕОДОСІЯ
— ієромонах, а потім ігумен Густнн- 
ського монастиря, «хнтрец б* н кра
сний художник», «златокопач». По
мер у 1630 р. Л'Ьтопись монастиря 
Густипского. М., 1848, с. 24—25. 
ФЕОДОСІЯ
— іконописець. Народився 1741 р. п 
с. Хитні Сенсш.кі Лубенського пові
ту. Навчався в Києво-Печерській лав
рі ік о н о п и с н ій  та фініфтяній справі. 
Архів Києво-Печерської лапрн, 
ф. 128. мон. оп. 1, спр. 82, с. 43. 
ФЕРДІНАНДА
Францішек— маляр. У 1782 р. нама 
лював вівтарну ікону в церкві с. Бу 
яки біля м. Пряшева. Дубай М
З мистецтва наших дерев’яних цер 
ков.— Народний календар 1967, с. 94 
ФЕРЕНЦ
— днв. АНДРІЄВИЧ Ференц.
ФИЛИП
— львівський маляр, член Ставропі
гійського братства. Згадується у 1599
і 1601 рр. Акти Южіюй н Западной 
России, т. 15, с. 64. 
ФИЛИПОВИЧ-ПУХАЛЬСЬКИЯ 
Лаврентій (Лаврнш )— маляр з кра
ківського передмістя м. Львова. Спо
чатку належав до ювелірно-маляр
ського цеху, з якого був виключе
ний як «схизматик» при реформі це
ху, проведеній львівським латинським

єпископом Дмитром Соліковським. 
В його майстерні працював Грінь 
Іванович, а також учні та підмай
стри— Андрій та Іван в 1596 р„ 
Федько та Іван в 1601 р. Фнлнповнч 
був членом братства при львівській 
Миколаївській церкві, яке посилало 
його делегатом до Ставропігії, а та
кож відряджало до Варшави. Працю
вав як надвірний маляр для львів
ського старости Юрія Мнішека. По
мер у 1610 р. Филиповичу припи
сується граверне внкопашія зобра
ження євангеліста Луки у виданні 
«Апостола» 1474 р. І. Фсдорова. £о- 
7ііі$кі №. О ІтусагвкісН таІаггасЬ.— 
Яргачгогсіапіа кошізіі.., і. 5, 8. 47; 
Возісі Р. 2  (Ігіеібш таїагзіхуа ііуоду- 
їкісво — 5 рга«го7.(1 апіа кошізіі.., 
І. 5, з. 157— 159; Гембароеич М. Т. 
Роль Івана Федорова і його худож
ньої спадщини в розвитку графіки на 
Україні п XVI—XVII ст.— В кн.: Ві
ковічна дружба пародів-братів. 
с. 95—96; МаАкошхкі Т. 5гІика Ог- 
шіап І\Уо\У5кісЬ.— Ргасе кошізіі Ьі- 
*Іогіі 87Іцкі. з. 152.
ФИЛИПОВСЬКИИ 
Олексій Григорович — іконописець, 
народився в 1737 р. в м. Янпіль Ні
жинського полку. В 1765—1767 рр. 
навчайся ік о н о п и с у  в  Києво-Печер
ській малярні. В 1769 р. працював в 
цій же малярні. Архів Києво-Печер
ської лаври. Л. 128, заг. оп. 1 . спр. 8Я. 
с. 398: ф. 128, мон. оп. 1. спр. 50, 
с. 196; спр. 51, с. 331. 
ФИЛИПОВСЬКИИ 
Олексій (у чернецтві — Адам) — па- 
роднвся в 1740 р. Піл 1759 р. згаду
ється як навчений в Кнєво-Печер- 
гчсій лаврі іконописної справи. Архів 
Києво-Печерської лапрн, ф. 128, мон. 
оп. 1 . сир. 13. с. 162. 
ФИЛІТОВСЬКИИ
Семен — київський іконописець.
У 1786 р. одержав за п'ять підносних 
ікон печерської богородиці С«свєп- 
ськнх») 6 крб. 25 коп. ЦДІА УРСР, 
Ф. 128. оп. 1, спр. 618.
ФІЛІПОВ
Г ригорій — київський іконописець. 
В 1759 р. з ним було укладено кон
тракт па виконання жпвописинх та 
реставраційних робіт у Свенському 
монастирі. Цього ж року був запро
шений донським отаманом Данилом 
Єфремовим з Києво-Печерської лав
ри для робіт над розписом старочер- 
касікого Донського монастиря. Но- 
ааківська Н. М. Художники Лівобе
режної України, Слобожанщини й 
Києва.— Українське мистецтвознав
ство, 1969, вип. З, с. 133; Пархомен-

ко Н. Нове про портрет Данила Єф- 
ремова.— Образотворче мистецтво.
1970. № 2, с. 33.
ФІЛІПП
— маляр. Іван Вншеїіськнй лгадуе 
його як жертву уніатського луцько
го єппскопа Кирила Тарлецького. 
«Вспомяпн и Филиппа маляра много- 
п'Ьняжпого. Камо тие румяние зо
лотце. по сго неволном отход'Ь оста
лися н в чнем нин'Ь пезето седят». 
Вишенский Йван. Соч. М.; Л., 1955. 
с. 54—55.
ФІЛІППОВИЧ
Павло — львівський маляр. Згадуєть
ся у 1623 р. і огіАвкІ ЇР. О ішотузЬісіі 
піаіаггасії.— ЗргаигогЛаліа кошізіі.., 
І. 5. з. 60.
ФОЛЯКОВСЬКИП 
Іван — галицький іконописець. У фон
ді Львівського музею українського 
мистецтва зберігається ікона Христа 
1821 р. з підписом цього художника. 
ФОНЕС
Гануш, родом з Аусбурга — львів
ський маляр. Згадується у 1603 р. 
Поступив на службу до Яна Остро- 
рога, каштеляна познанського, І оче
видно. разом з ним виїхав до Поль
щі. Мапкошзкі Т. І^о 'л 'зкі сесЬ т а 
їаггу «г XVI—XVII V., з. 59; £ог/;і- 
*кі ІР. О ІнгочгзкісЬ таІаггасЬ.— 
Ярга\У07.(1апіа кошізіі.., І. 4, 8. 59. 
ФРАНЦІСК
— львівський маляр. Згадується у 
1535 р. як маляр львівського старо
сти. Возіеі Р. 2  (Ігіеібту шаіагзіша 
Іч’ошзкісйо.— 5рга\Уог(1апіа кошізіі.., 
І. 5. 8. 157.
ФРЕДЕРІЧЕ
Веніамін — маляр. Працював у 
1758— 1759 рр. в Бердичівському кар
мелітському монастирі. В 1760 п. пе
реїхав па роботу до Києво-Печер
ської лаври. Збереглися відомості 
про замовлення йому декоративного 
живопису з «перспективной архитек- 
турой» та пейзажами. Истомнн М. П. 
Обучсние живописи в Києво-Пепср* 
ской лавре в XVIII в.— Искусство и 
художественная проммшлепность, 
1901, № 10, с. 67—70.

А X А

ХААР
(Нааг) — львівський художник. По
мер у 1838 р. Працював переважно 
над портретними мініатюрами. В до
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мініканському костьолі м. Львова бу
ла картина його пензля «Св. Анто- 
ній Падуаиськнй з Хрнстом-днтн- 
ною». Казіатісскі Е. ЗІО'Ь’пік т а -  
Інгго^ роїзкісЬ.., І. І, к. 192—193. 
ХИЛЬЧЕВСЬКИЙ
Юхнр Данилович — майстер кн- 
їпськ'оіо іконописного цеху. Народив
ся V 1746 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ХМАРНЕЦЬКИЙ
Матвій — іконописець. Народився в 
1739 р. у с. Хмарінка ІІемпрівсі.кого 
попігу. Прибув до Києва в 1753 р. 
У 1761 р. навчався іконопису в Ки
єво-Печерській лаврі у Пахомія. Ар- 
хіп Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, сир. 32, с. 29.
ХМЕЛЕВСЬКИИ
Кирило — маляр з Волині. В 1625 р. 
разом з єпископом Курцевнчем вн- 
їхап до Москви і залишився там жи
ти. Харлампович К. В. Малорос- 
спйское влиянне на велпкорусскую 
церковную жизнь, с. 35—36.
ХОЙНИЦЬКИЙ
Иосиф — львівський художник, учень
і зять Станіслава Строїнського. На
родився бл. 1745 р. Помер у 1812 р. 
Розписував домініканський костьол 
у Тернополі. В 1774 р. виконував по 
контракту образи для того ж ко
стьолу. ' Для львівського Кафедраль
ного собору малював по контракту 
ікони, зокрема: «Ангели і св. Стані
слав», «Св. Вацлав та Флоріян», 
«Св. Яп Каитнй», «Св. Станіслав 
Костка». «Вікентій Кадлубек». «Иоса- 
фат». «Св. Казимир — королевич та 
королева Ядвіга», «Св. Куиігунда та 
Соломія», «Святі патрони міста 
Львова», «Св. Іпан Хреститель», 
«Св. Яп Непомуцен», «Сошестя св. 
Духа», «Святі латинські теологи». 
«Страждальна богородиця», «Єван
гелісти», «Коронування богородиці». 
«Сп. ЄлігіП», «Св. Михаїл», «Св. Ва
лентин», «Непорочне зачаття», «Сп. 
Іоакіїм та Апна», «Св. Петро н Пав
ло». «Сп. Себастіан», «Сп. Розалія», 
«Сп. Иосиф», «Св. Варвара», «Св. 
Текля». У вірменському соборі 
м. Львова знаходився образ 
Петра й Павла роботи Хойницького.
З портрета львівського католицького 
архієпископа Фердінанда Кіцкало, 
виконаного Хойницьким у 1784 р„ 
ГІрікснером була зроблена гравюра. 
У Львівському історичному музеї 
зберігаються малюнки із зображен
нями Антоиія та Теклі Бєльських. 
51о\Упік агіузіом роЬкісІї. І. 1 .
5. 331—332.

Пому ж приписуються портрети 
львівського єпископа Каєтана Киць- 
кого, вірменського єпископа Валеріа
на Тумановнча та Поснфа Слонець- 
кого. Львівський портрет XVI—
XVIII ст. Каталог виставки, с. 60. 
61.

У Львівській картинній галереї збе
рігається портрет французької коро
леви Марії-Антуанеттн з підписом 
па звороті: «Лозе СЬоупіскі ріпхії» 
та портрети Антонія і Теклі Бєль- 
ськнх з підписами: «Логеїиз СЬоупіс
кі ріпхії 1782 12 аргіїіз».
ХОЛОДОВ
Кирило — іконописець Кнєво-Печср- 
ської лаври. В 1758 р. одержав з 
Лапрн І крб. на дорогу до Спенсько- 
го монастиря. Архів Києпо-Печер- 
ської лаври, ф. 128, вотч. оп. І, 
спр. 5.
ХОМА
— львівський «руський» маляр. Зга
дується у 1542 р. та 1549 р. Крші'я- 
кеаич І. Львівська Русь в першій по
ловині XVI ст.— ЗНТШ, т. 58; 
гіпзкі Ц7. О І\Уо«гзкісЬ таїаггасЬ.— 
Зргаиогсіапіа котізіі.., 1. 5, 5 . 58. 
ХОМА
— львівський «руський маляр». Зга
дується під 1542, 1543, 1549, 1533 рр. 
У 1543 р. був ув’язнений і взятий на 
поруки передміщаиами Міськом-пека- 
рем, Васьком-крамарем, Сявкою. Мап 
спін дім на львівському передмісті. 
ЦДІА у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 11, 
арк. ЗО. 78, 107, 1659, 1669. Крип’я- 
кевич І. Львівська Русь в першій по
ловині XVI ст,— ЗНТШ, т. 58, с. 33. 
{.огіАзкі №. О І\Уои/зкісІі т а їа г 
гасЬ.— Зргашоггіапіа котіяіі.., 1. 5,
5. 58.
ХОМА
— маляр, руенн. Народився у Льво
ві. п 1536 р. прийняв міське право. 
Помер перед 1618 роком. ЦДІА у 
Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 704, 
арк. 168; спр. 34, арк. 1424.
ХОМА,
сип Сснька-селляра — львівський по
зацеховий маляр, член Ставропігій
ського братства, згадується у 1598, 
1600 рр. Помер бл. 1609 рр. МаА- 
коиізкі Р. Ьмуочузкі сесЬ та їаггу  V 
XVI—XVII \у„ 5 . 9; Возіеі Р. 2 сігі- 
с)6 \у таїагзіи 'а  № о^зкіе£о.— 5рга- 
и'огсіапіа котізіі.., І. 5, з. 160.
ХОМЕНКО
Потап— маляр. У 1774 р. Йому було 
доручено розписати «самою искусною 
роботою» іконостас церкви с. Рев- 
бинці біля Золотоноші. ЦНБ АН 
УРСР, II, 18837-58, арк. 5—8.

хопннцькнп іт 
Поргрег Марії-А нтуанегш.

ХРИСТАСЕВИЧ
Якіп Дмитрович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народипся у
1763 р. «Ревизская сказка»...— ЦДіА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ХРІН
Іпановнч — днп. Гріш. Іпановнч.

ЦИБУЛЯ
Дмитро — п 1775 р. брав участі, у 
роботах по відновленню живопису 
великої церкви Києво-Печерської 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, он. І, 
спр. 440.
ЦИБУЛЬСЬКИЙ Г.
— аптор малюнка 1739 р.. на якому 
зображено розмову двох шляхтичів. 
Внизу підпис: *РіпхіІ С. СуЬиІзкі 
С итасііае т .  р.». ЦДІА у Львові, 
ф. 9, оп. 1, спр. 544, арк. 2631. 
ЦІХАНОВСЬКИЙ
— у 1816 р. разом з Яковом Лепен- 
цем розписував соборну церкву Бла
говіщенського монастиря п Ніжині. 
Хойнацкий А. В. Очерки истории Не- 
жинского Благовещенского монасти
ря, с. 58.
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П. М. Жолтовський

ціховськип
Павло (у чернецтві — Пуд) — іконо
писець. Народився в 1750 р. у 
м. Лохвнці Чернігівського намісни
цтва. сни міідаиина. В 1780 р. зга
дується в документах Києво-Печер
ської лаври як «навчений іконопис
ного майстерства». Архів Києво-Пе
черської лаври, ф. 128, мон. оп. 1, 
сир. 13, с. 173.

У 1765— 1768 рр. знаходився у 
свіржському палаці Чернігівської ка
федри, а з 23.ХІ 1768 р. по 25.ХІ
1769 р. в архієрейській малярні при 
Кнєво-Софійському соборі. В 1769— 
1771 рр. жив у єпископа Смоленсько
го, де навчав грамоті та «художе- 
ству». У 1771—1772 рр. в с. Сорочи- 
не на Смолеищпні у полковника Хра- 
повнцького навчав дітей, а в 1772 р. 
п м. Смоленську у генерал-майора 
Густапа Петровича Балдера був на 
посаді дворецького, навчав двох дів
чат грі на гуслях. З  1.1 1773 р. до 
1774 р. в с. Вихторів Смоленського 
повіту золотив та малював іконостас. 
У 1775—1782 рр. був у лаврській ма
лярні при церковній роботі. Архів 
Кнєво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 60, с. 137.

ЧАЯКОВСЬКИЯ
Григорій — народився у 1709 р., по
мер у 1757 р. З 1737 р. був ченцем 
кармелітського монастиря у Львові, 
де займався малярством та медици
ною. Медичну та мистецьку освіту 
здобув у Римі. Є відомості про робо
ти Чайковського у львівському кар
мелітському монастирі: образ Войце- 
ха-кармеліта. образи св. Іоакима та 
Аинп, образ пророка Іллі, образ 
св. Яна, портрет Агігелюса Постемсь- 
кої'о — провінціала кармелітського 
монастиря, портрет Войцеха Бор- 
щевського — пріора того ж монасти
ря, автопортрет Чайковського з пен
злем 1 палітрою. ЗІо^пік агіувібж 
роізкісЬ. І. 1, 8. 386.
ЧАЯКОВСЬКИЯ
Іпап— у 1753— 1755 рр. виконував 
живопис і золочення в палаці та при
дворній церкві гетьмана К. Розу- 
мовського у м. Глухові. Потім пра
цював у м. Козельці. Є згадка про 
три невеликі ікони, позначені «нс- 
куснмм мастсрством»,— «Розп’яття»,
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«Христос у вертограді» і образ «Свя
того духа». У 1755 р. викопав для 
Андріївської церкви у Києві картину 
апокаліптичного змісту. Брав також 
участь в роботі над стінними кар
тинами в придворній церкві гетьмана 
К. Розумовського. Новаківська Н. П. 
Художники Лівобережної України, 
Слобожанщини і Києва.— Українське 
мистецтвознавство, 1969, вип. 3. 
с. 136—137: Ейдельнант Н. К. Нові 
відомості про розписи Андріївської 
церкви п Києві.— Українське мисте
цтвознавство. 1974. вип. 6, с. 175, 
177.
ЧАЯКОВСЬКИЯ
Яи — маляр XVIII ст., викопував 
оздоблювальні роботи при коронації 
образа богородиці у Пілкамінському 
монастирі. Вагдсг 5. Огіе]е кіазхіо- 
пі V. №. о. о. Оотіпікапоиг иг РосІ- 
катіспіи, з. 165.
ЧАЦЬКА
Беата (1758—1824) — художниця. 
Мешкала у своєму маєтку в с. Сельці 
на Волині. Вчилася малярства в Ри
мі. Раставецький нараховує 66 тво
рів Б. Чацької, серед яких по кіль
кості переважають портрети (59), 
решта — картини на міфологічні те
ми. ЗІоФпік агіузібі» роізкісЬ, і. І, 
з. 384.
ЧВОХОРОВИЧ
Юрій — львівський маляр з галицько
го передмістя. Згадується у 1607— 
1635 рр. 5Іо%’пік агіузібш роізкісЬ, 
І. І, з. 413.
ЧЕПУРНИЯ
Іван — іконописець. Народився в 
м. Кролепець Ніжинського полку. 
В 1764— 1768 рр. навчався в малярні 
Києво-Печерської лаври. Архів Ки
єво-Печерської лаври, ф. 128, заг. 
оп. 1, спр. 88, с. 412.
ЧЕРНАВСЬКИЯ
Петро — в 1775 р. брав участь у ро
ботах по відновленню живопису у 
великій церкві Києво-Печерської 
лаври. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, 
снр. 446.
ЧЕРНАЦЬКИЯ
Михайло — в 1773 р. брав участь у 
роботах по відновленню живопису ве
ликої церкви Києво-Печерської лав
ри. ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. І, 
спр. 440.
ЧЕРНАЦЬКИЯ
Тимофій — учень лаврської малярні.
В кужбушку на арк. ІЗ

XX—41
є малюнок тушшю «Розп'яття» з 
підписом: «1756 года месяца июня 
рисовал Тимофій». В кужбушку

ЧЕРНАЦЬКИЯ Т.
Розп'яття.

XX—79 па арк. 37 — малюнок тушшю, 
на якому зображено Христа з підпи
сом: «Рисовал Тимофій Чернацкий».
ЧЕРНЯВСЬКИЯ
Василь Якович — майстер київського 
іконописного цеху. Народився в
1769 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ЧЕРНЯВСЬКИЯ
Григорій Потапович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1801 р. «Ревизская сказка»...— ЦДіА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
ЧЕРНЯВСЬКИЯ
Микита — в 1769 р. працюпап у ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 331.
ЧЕРНЯВСЬКИЯ
Михайло — маляр, ієромонах, автор 
ікони св. Миколи 1753 р. в Музеї 
кабінету українського мистецтва Все
української Академії наук (кол. 
Українського Наукового товариства). 
ЧЕХЛЯНОВСЬКИЯ 
Степан Олександрович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1746 р. «Ревизская сказка»...— 
ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. І.
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ЧЕХОВИЧ
Шимон (1689— 1775)— віідатніїм 
польський хуложиик. У 1762—
1767 рр. працював прм дворі Ржс- 
пуських в с. Підгїрці на Льпівщнпі. 
РаставсцькиГі нараховує 107 робіт, 
викопаних Чеховичем у цій резиден- 
ції. Деякі з цих творів зберігаються 
в історичному музеї та картинній га
лереї у Львові. В костьолі с. Мель- 
ннця на Волині знаходився образ 
св. Фраішіска роботи НІ. Чеховича. 
Кахіашіескі Е. ЗІошпік таїаггбш  
роїзкісії.., І. І, 8. 115— 119; 4. З, 
.ч. 176— 177.
ЧОРНИЙ
Михайло Сергійович — стародуб- 
ськнй іконописець. Згадується у
1727 р. Соловій О. До історії укра
їнсько? живописі на початку
XVIII ст.— Україна, 1917, кн. 1/2, 
с. 108.

ш
Ш А БЕЛЬН ИЧЕНКО
(Шабельннцький) Демид— у 1773— 
1774 рр. брав участь у роботах по 
відновленню живопису великої церк
ви Києво-Печерської лаври. ЦДІА 
УРСР, ф. 128, оп. І, спр. 440. 
ШАМЧУК
Михайло — майстер київського іконо
писного цеху. Помер у 1801 р. «Ре- 
пнзекая сказка»...— ЦДІА УРСР, 
ф. 462, оп. 1. спр. 1.
ШАПОВАЛЕНКО
Петро Якимовнч — стародубськнн 1 
іконописець. Згадується у 1726 р. 
Соловій О. До історії українсько! 
живописі на початку XVIII ст.— 
Україна, 1917, кн. 1/2, с. 109. 
ШАРОВСЬКИЯ
Гнат (чернече ім 'я— Іезекнїль) — 
народився 1737 р. в с. Самсонівка 
Ніжинського полку, син міщанина. 
В 1759 р. згадується в документах 
як навчений «іконописного художе- 
ства* в Києво-Печерській лаврі. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 13, с. 149. 
ШАРОВСЬКИЯ
Ігнат Васильович — син козака Ко
нотопської сотні. Жив у Копотопі, 
потім навчався іконопису в Кнєво- 
Межигірському монастирі, а з
1764 р. знаходився па роботі в ма
лярні Киево-Печерської лаври.

В 1768 р. просив прийпятн його в 
ченці. Архів Києво-Печерської лав
ри, ф. 128, мон. оп. 1, спр. 50, с. 196. 
ШАРУКОВСЬКИЯ 
Андрій Іванович — майстер київсько
го іконописного цеху. Народився у
1761 п. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1 , спр. 1.
ШАУЛА
Петро — іконописець з м. Олнкії. На
родився 1711 р., син мішанина. В се
редині XVIII ст. працював в Києво- 
Печерській лапрі. Архів Києво-Печер
ської лаври, ф. 128, мон. оп. 1 , 
сир. ІЗ, с. 23.
ШАУМЕ
Пітнрнм — іконописець Троїцького 
монастиря Києво-Печерської лаври 
(бл. 1750 р.). Архів Києво-Печерської 
лапри. ф. 128, заг. оп. 1 , спр. 88, 
с. 226.
ШВАНКОВСЬКИЯ
Ян — львівський маляр. У 1598 р. 
здобув звання королівського маляря. 
Організатоо І цехмістер львівського 
католицького цеху малярів у 1596 р. 
Помер бл. 1602 р. його пензлю при
писуються портрет Яна Замойського 
та картина «Наука християнського 
вмирання». Мапкоч)$кі Т. Ь«гошзкІ 
гссЬ та їаггу  ■» XVI—XVII V.. 8. 19, 
??. 36—37: Вовіеі Р. 2  <І2Іе)6иг т а -  
Іяг8<»'я ішошзкіеео.— 5рга\Уог<)апія 
котізіі., 1. 5, 8. 159; Пахіашіескі Е. 
Зіошпік таїяггбму роїзкісЬ. і. 2 , 
к. 325—326: Львівський портрет. Ка
талог виставки, с. 2 1 , 28.
ШЕФЕР
Іоанн — львівський ілюмінатор.
Близько 1486 р. ілюстрував книги 
для львівського католицького архі
єпископа. Яахіашіескі Е. ЗІоФлік 
ш аіагго^ роїзкісЬ.., І. 2, в. 345.
ШИБАНОВ
Олексій Петрович — кріпак князя 
Потьомкіна. В 1787 р. написав два 
портрети Катерини II піл час ТІ пере
бування в Києві. Тут же намалювая 
портрет гр. Дмитрієва-Мамонтова. 
Обидва портрети вважаються кра
щими роботами цього майстра. Бе- 
ниа А. Русская школа живописи. 
Спб., 1904, с. 14—15.
Ш И ГЕЛ ЬСЬК И Я
Симон — маляр з м. Галича. Зга
дується під 1700 р. Вовіеі Р. 2  йгіе- 

таїагзіш а ІФоадзкІерт.— 5рга- 
шогсіапіа котізіі... (. 5, а. 161.
ІІІИГУРА
Иосиф — студент Київської академії.
З його малюнка ІІІлевен у 1741 р. п 
Берліні гравірував тезис із зображен

ням мучениці Варвари. Ровинский Д. 
Подробньїн словарь гравнрованньїх 
портретов, с. 770.
Ш И ДЛОВСЬКИ Я
— львівський художник XVII ст. 
Є відомості, що він відновив ікону 
богоматері, яка була власністю мі
щан братів Пелків, пізніше перейшла 
в його власність. Мешкав на галиць
кому передмісті м. Львова ЧРаІівйг- 
хкі І. Р. Козсіоі рой \уе2\лгапіет 
МісЬаІа агсЬапіоІа рггу кіазгіогге 
кагтсііібш.— Когтаііозеі, 1859, N 20, 
я 155.
ШИМОНОВИЧ-СЕМІГІНОВСЬКИЯ
Георгій-Елевтер — художник та гра
вер зі Львова. Жив у другій пол.
XVII ст. Художню освіту здобув у 
Римській академії. З його робіт ві
домі виконаний в Римі малюнок, на 
якому зображено спорудження Соло
монового храму, та малюнок на біб
лійний сюжет. Крім того, відомі сім 
власних його гравюр та чотири гра
вюри, створені на основі його малюн
ків. Був надвірним малярем короля 
Яна III Собеського. Виконував різні 
замовлення короля в замку м. Ж овк
ни. Пензлю цього художника припи
сується образ св. Анни в Кракові, 
св. Себастяна в костьолі св. Хреста 
у Варшаві, алегоричні картини «Ве
сна», «Літо», «Осінь», «Зима», сі
мейний портрет королівської родини 
та кінний портрет королівського по
дружжя у віланівському палаці. 
Приписуються також картини 
«Вакх», «Аріадна», «Вакханалія». 
«Юнак з левом», що знаходяться у 
Львівській картинній галереї. СрЬа- 
гоївіск М. Міосіозс і ріепузга ргаса 
Леггедо Еіеиіега Згутопо^гізга 5е- 
тІ£ІпоФ5кіс£о.— Кзі?£а ратідікоша 
ки сгсі ОзшаМа Ваігега; Свєнціць
ка В. С л о в н и к  ж о в к ів с ь к и х  майстрів 
живопису та різьби.— Українське ми
стецтвознавство, 1967, вип. 1, с. 144; 
Возницький Б. Одеський замок, 134, 
136.
і і і о л ь ц -в о л ь ф о в и ч
Иосиф — львівський маляр та земле
мір. Згадується у 1591, 1592, 1596,
1598 рр. Вмер бл. 1602 р. Був чле
ном католицького малярського цеху. 
Його пензлю належить так званий 
домагаличівський образ богородиці у 
львівському Кафедральному соборі. 
Йому ж приписується ікона «Трійця», 
а також образ богородиці з Яном з 
Дуклі. Він малював портрет Яня 
Воїма. Львівський портрет. Каталог 
виставки, с. 20 .
ШПАК
Станіслав — маляр з Вільна. В 1590 р. 
працював у Львові, {.огіпвкі V .
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ШУБІИСЬКИП
Влас — маляр з м. Глшіська.  В 1755 р. 
инконап образ «Успіння». Петров И. 
Альбом достопрпмсчательностен цер- 
ковио-археолопіческого музея. с. 47, 
мал. 28.
ш у м е н к о
Прокіп Лапрептійовпч -  - майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у 
1797 р. «Рспнзская сказка».. .— Ц Д іА  
У Р С Р, ф. 462, оп. І, спр. 1.
ш у м л я н с ь к и и
— іконописець. З гадується  у спрппі 
будування церкви Р іздва  Б огороди
ці у м. Лохвиці п 1763 р. Таранушен- 
ко С. А. Монументальна дерев’яна 
архітектура Л івобереж н ої  України 
К.. 1976, с. 299; Ц Д ІА  У Р С Р ,  ф. 229. 
оп. І, од. зб. 142, арк. 38.

Ш ОЛкЦ-ВОЛЬФОаИЧ п. 
Богородиця. Копія.

О І№о\У5кісІі піаіаггасії.— 8рга\\  огсіз- 
піа кошізіі.., І. 5, 5. 59.
ШПАНІЕЛЬ
М и к о л а — львівський маляр. Викону
вав роботи для  церкви и Романові. 
Помер у 1650 р. Ьогігїзкі И7. О і \ у о \ у -  

зкісії гпаїаггасії.— З рга^огг іап іа  ко- 
П 1 І 5 І І . . .  1. 5, 5 .  48.
ШПАНЧИК
К а с н а р — маляр. член львівського 
католицького малярського цеху. З г а 
дується у 1596 р. М аіікош кі Т. 
Ьи'омі'зкі сссії ш а іаг гу  V XVI—
XVII V., я. 24: Казіаіеіескі Е. 5 Іоиг- 
пік ш а і а г г о ^  роїзкісії.., І. 2, я. 324.

ШПОЛЕНКО
Федос Петрович —  майстер київсь
кого іконописного цеху. Н ародився V 
1771 р. «Ревизская  сказка».. .— Ц Д іА  
УРСР, ф. 462, оп. І, спр. І.

ШТЕНЦІНГ
Фрідріх — майстер кнїпського іконо
писного цеху. Помер у  1808 р. «Ре- 
ппзская сказка».. .— Ц Д ІА  У РС Р, 
ф. 462, оп. І, спр. 1.

ШТРАХОВСЬКИЙ
Прокіп Федорович — стародубський 
іконописець. З гадується  у 1726 р. 
Соловій О. Д о  історії  української  
живописі па початку XVIII  ст.— 
Україна,  1917, кн. 1/2, с. 109.

ЩИРЕЦЬКИЙ
Іван — у церкві с. Суха на З а к ар п а т  
ті знаходиться  улам ок  іконостаса ' 
підписом: «...Йваном маляром с Пе-

ш у п іп с ь к и п  в.
Успіння.

ремншля щіірсцькпм». Сахансо В. 
Н о в и н  карпаторусскнй зпнграфпче- 
скнй материал .— Н ауковий збірник 
товариства «Просвіта» в Ужгороді,  
1932, №  9, с. 74.

У ю А

ЮГАСЕВИЧ
Іван (1741— 1814)— закарпатський 
живописець, книж ковий графік. Ко- 
жин / / .  Л. Украннское нскусство 
XIV— XX пв. Львов, 1958, с. 117.
У с. Прикра на Пряш івщ нні є  д е 
кілька ікон, які приписуються його 
пензлю. Д убай  М. З  мистецтва н а 
ших дерев 'яних церков.— Народний 
календар 1967, с. 94.

Я
ЯБЛОНСЬКИЙ
— м аляр  середник XVIII  ст., ієро
монах Києво-Печерської лапрн. З  йо
го оригіналу грав ірував  німецький 
гравер Шлевеп портрет Єлизавети 
Петрівни з різними алегоричними ф і
гурами. Ровинский Д . Подробньїіі  
словарь гравнрованпьіх нортрето», 
с. 770.
ЯБЛОНСЬКИЙ
Стефан — у Львівській картинній га 
лереї зберігається портрет Миколи 
Потоцького з домініканського кляш- 
тору Л ьвова .  Зл іва  внизу підпис: 
«ЗІерН ЛаЬІопзкі Ьапс і т а д » .  
ЯВОРОВСЬКИЙ
Григорій — львівський маляр. З г а 
дується в судових актах в 1079 і 
1685 рр. Відомо, щ о пін малю вав 
ліхтарі.  ЗІошпік аг1уя16\у роїзкісії, 
1. З, ї .  273.
ЯВОРСЬКИЙ
— закарпатський м аляр  XVIII ст.
з с. Внлок. й о г о  підпис знаходиться 
п ктнторському написі під памісною 
іконою Богородиці у  Михайлівській 
церкві с. Крайникове Хустського р-ну 
З акарпатсько ї  області: «м аларь  
Яворскн изь В’Ьлокь 2 е й  образь: ку- 
пиль благородний отєць: Алсксей 
соженою  своєю Ана со чади своіми 
свіащенимь М нхаіломь і Василимь

176



Словник художників

за золотихь угорскнх за своє отпу- 
шение гр'Ьховь и за помешихь от 
п'Ька родичовь своіхь свщенаго Іереіа 
Пнколаіа Михаіаапу Маршо Штсфа- 
на Ивама и лрочні 1766 зм^сіаца 
сефем дніа З».
ЯВОРСЬКИЯ
Василь — іконописець, кнєпо-звіри- 
нецький житель. Розиисураи у 1817 р. 
зовнішні стіни Кнєво-Печерськоі лаи- 
рн. Архів Києво-Печерсько! лаври, 
ф. 128, заг. он. 1, спр. 2(>4. 
ЯЗВІНСЬКИЯ
Поспф — льпівський художник КІІІЦИ
XVIII ст., учень Станіслава Стро- 
їнського. Виконував роботи для ко
стьолів, а також був портретистом. 
Помер у Львові в 1818 чи 1819 рр. 
Ка.чіашіескі Е. §Іо\Улік таїаггому 
роїзкісЬ.., і. 1 , 5 . 209.
язловськин
Феодосії! — ієромонах Киево-Печер
ської лаври, маляр (гравер), автор 
портрета Єлизавети Петрівни, граві
рованого на академічному тезисі
1744 р. Ровинский Д. ПодробньїП 
словарь грлвмроилнньїх нортретои, 
с. 806—807.
ЯКИМ
— маляр, чернігівський міщанин, ав
тор ікони «Успіння», викопано! п 
1716 р. з портретними зображення
ми Петра І, Полуботка та гетьмана 
Скоропадського, яка знаходилась п 
Йєменському монастирі біля м. Роп
ська. Сапожников Д. Загадочньїе 
портретьі.— Кнейская старина. 1884, 
с. 739.
якимович
Іван — малярський челядник. Жнв у 
Львові в другій половині XVIII ст. 
Звертався до львівського бургомістра 
в справі його ув'язнення майстром 
Григорієм, котрий Хотів, щоб Якимо- 
внч працював у нього. ЗІотопік агіу- 

роїзкісЬ, І. З, в. 176.
ЯКІВ
— вишенськнй маляр. Його робота, 
виконана в 1682 р., була в с. Би
строму ї м  Закарпатті. Драган М. 
Українська декоративна різьба XVI—
XVIII ст.
ЯКІВ
— перемишльський маляр. Згадуєть
ся у 1443 р. Вовіеі Р. Кііка мігіайо- 
шозсі о 2іо іп ісі\у іс і таїагзіш іс V 
Рісгетузіи .-- 5рга\\’огі1апіа коті_чіі.., 
І. 5, з. 85.
ЯКІВ
— л ь в і п с ь к и й  маляр, син маляра Л у
ки. Згадується під 1573 р. £огіп- 
хкі V . О Ішо^зкісЬ таїаггасЬ.— 
Крга\У02с1апіа котізіі.., І. 4, 5 . 59.

ЯКІВ
— львівський маляр. Згадується під
1648 р. Вовіеі Р. 2  сІ2Іе]6\У та їаг- 
зіша І^ошзкіеео.— Зргажогсіаміа ко
тізіі.., І. 5, з. 161.
ЯКІВ
— маляр з Богуслава. 1790 р. зга
дується у заповіті Кіндрата Сох. Ча- 
льш М. Ииан Максимович Сошенко. 
Кнев, 1877, с. 15.
яків
— міщанин, рнботицький маляр, 
його ікона «Розп’яття» з 32 сценами 
страстей з с. Воля Вижпя зберігаєть
ся в Саноцькому музе! (ПНР). На
пне на іконі: «Сію страст Іесуса Хри
стова дал змальоватн раб божій Ва
силі) Шолтис единак н з малжонков 
своєю Мар[исю] за своє душевное и 
гЬлесное здоровіє і гр'Вхов отпуще- 
ніе н за нреставших роди [...] свонх 
року божія 1675 [далі напне нероз
бірливий]. Сію страсть Іесуса Христо
ва нзобразнв раб божій Якоп м&ша- 
ннн риботнцкій за золотих [23]». 
АҐошаска У. Маїагзкі «гагзіаі ікопо- 
шу V КуЬоІусгасЬ.— Роїзка згіика 
Іисіоша, 1962, N 1, 5. ЗІ.
ЯКІВ
Семенович — маляр з Переяслава. 
Згадується у 1662 р. МогнжннськнП 
архів.— Україна, 1917, кн. 1/2, с. 115 
ЯКОВИЧ
Леонтій — йому приписується вико
нання мініатюр у рукописному «Слу
жебнику й потребннку архієрейсько
му» 1632 р. з Києво-Софійського 
собору. В одній з цих мініатюр, що 
зображає Іоанна Златоуста, вбача
ють портрет Петра Могили. По
пов П. Невідомий прижиттєвий пор
трет Петра Могили.— Народна твор
чість та етнографія, 1969, № 6, 
с. 41—46.
ЯКОВЛЄВ
Афанасій — диякон Києво-Печерської 
лаври, іконописець. У 1660 р. при
їздив до Москви у справах лаврської 
друкарні. Харлампович К. В. Мало- 
российское влияпие па великорус- 
скую церковную жнзнь, с. 443. 
ЯКУБОВСЬКИИ
Василь — у 1769 р. працював н ма
лярні Києво-Печерської лаври. Ар
хів Києво-Печерської лаври, ф. 128, 
мон. оп. 1, спр. 51, с. 331.
ямпольськия
Федір — іконописець. У 1772 р. одер
жав 6 крб. 40 коп. за роботи прн 
поновленні великої церкви Києво- 
Печерської лаври. Архів Кнєво-Пе- 
черської лаври, ф. 127, оп. 2, спр. 440; 
«Ревизская сказка»..— ЦДІА І'РСР, 
ф. 462, ом. 1, спр. 1.

ЯЦКО з  Вишні. 
Іван Хреститель.

ян
— ілюмінатор. Згадується під 1486 р. 
у зв’язку з виплатою належних йому
4 флоренів за ілюмінування місала 
та інші ілюмінаторські роботи. 5Іо\у- 
пік агіузіоч? роїзкісЬ, І. З, з. 196.
ЯН
— маляр. У кинзі видатків м. Львова 
в 1614 р. занотовано, що він виконав 
та прикрасив нову мапу передмістя 
та усіх околиць міста, за що запла
чено йому з міської каси 2 злотп 
20 грошей. 51о\«гпік аг(уз16\у роїзкісії, 
І. З, з. 203.
ЯНЕТА
Василь Кирилооич — майстер ки
ївського іконописного цеху. Народив
ся у 1771 році. «Ревизская скап- 
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, оп. 1, 
спр. 1 .
ЯНЕЦЬКИИ
(Явецький) Серафим — галицький 
маляр, підписаний на іконі апостолів 
Фоми і Варфоломея Гумниського 
іконостаса 1749 р. Можливо, що 
Янецькнй тільки обновляв цей іконо
стас. З дев’яти рядків напису чи
таються лише чотири: «Малярь 
СЬрафін Ян£цкій Дмнтр». 
ЯНКОВСЬКИИ
Давид Иосифовнч — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
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1802 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ЯНОВСЬКИЯ
Омелян Михайлович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у 
1797 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, оп. 1, спр. 1. 
ЯНОВСЬКИЯ
Омелян Петрович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Помер у
1801 р. «Ревизская сказка»...— ЦДІА 
УРСР, ф. 462, он. 1, спр. 1. 
ЯНОВСЬКИЯ
Петро— в 1775—1776 рр. працював 
пал підновленням жпвопису великої 
церкви Киево-Псчерської лаври. 
ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1. сир. 440. 
ЯНОВСЬКИЯ
Роман — у 1769 р. працював в ма
лярні Києво-Печерської лаври. Архів 
Києво-Печерської лаври, ф. 128, мон. 
оп. 1, спр. 51, с. 311.
ЯНОВСЬКИЯ
Федір Леонтійович — майстер ки
ївського іконописного цеху. Наро
дився у 1761 р. «Ревизская сказ
ка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462. оп. 1. 
спр. 1.
ЯНТОЩИК,
правдоподібно АНТОЩИК, син 
Антонія — маляр, вірменин. У 1649 р. 
жив у передмісті (юридиці св. Яна) 
Львова. 5Іочгпік агіузіо» роізкісЬ, 
І. З, 5. 229.
ЯРЕМКЕВИЧ
Ш іі м о і і  —  львівський маляр. В 1752—  
1760, 1763, 1764 рр. виконував низку 
замовлень для двору Ржевуськнх п 
Роздолі. В рахунках цього двору 
згадується про образ «Св. Трійці» і

33 портрети. До них, очевидно, нале
жать ті портрети представників роду 
Ржевуських з роздольської галереї, 
що зберігаються тепер у Львівській 
картинній галереї. Яремкевич — ав
тор 10 портретів польських королів, 
що зберігаються у Львівському істо
ричному музеї. Йому ж приписується 
авторство портрета Федора та Маг- 
далини Жемелок, що знаходиться в 
Дрогобицькому краєзнавчому музеї. 
В 1763 р. малював «божий гріб» на 
замовлення братства при церкві 
св. Теодора у Львові. С(ЬагоюісгМ. 
М1ос1о£б І ріег\узга ргаса Леггедо 
Ніеиіега Згушожісга Зетідіпожзкі- 
с£о.— Кзі?£а ратіаїкочуа ки сгсі 
Озшаїсіа Ваігега, 5. 113— 114; 121— 
122; Л ь в і в с ь к и й  музей українського 
мистецтва. Ри Р° 353, арк. 75. 
ЯРОСЛАВСЬКИЙ
Василь— галицький маляр. У 1753 р. 
золотив великий вівтар кармелітсько
го костьолу в Дрогобичі. Конвент 
монастиря оскаржив його перед місь
ким судом за кражу трьох книжок 
золота, яке він продав Іцкові Герш- 
ковичеві. Згагапіет сг І. Кгиі ока па 
Ьепсіісіа Козсіоіа гизкіерт /а  сгазбиг 
Ргссгрозроіііе] роїзкс]. Ь\у6\у, 1875,
5. 60.
ЯРОСЛАВСЬКИЙ
Григорій Олексійович — майстер ки
ївського іконописного цеху. 3 1797 р. 
цехова управа не мала відомостей 
про його місцеперебування. «Ревиз
ская сказка»...— ЦДІА УРСР, ф. 462, 
оп. 1, спр. 1.
ЯСТРЕМСЬКИЯ
Степан — цеховий львівський маляр. 
Згадується у 1684 р. В 1699 р. оскар

жив до суду малярського челядника 
Івана Малиновського за підряджен- 
ня останнього без відома цеху на ма
лярські роботи. ^ашо^зкі Р. О 5(а- 
гуш Ьшоиче, 5. 59; Ьогіпзкі II'/. 
О Ішо^зкІсЬ таїаггасЬ.— Зргажогсіа 
пі а кошізіі.., 4. 5, з. 49.
ЯЦКО
— маляр з Вишні. У 1653 р. вико
нав іконостас для церкви с. Дністрик 
Головецький на Львівщині. На хра
мовій іконі Івана Хрестителя цього 
іконостаса підпис; «рок бож ахни 
Яцко маляр з Вишні». З його робіт 
відома також ікона «Розп'яття» 
1658 р. На ній є напис: «Сію ікону 
дал зробити священик ерей лазор за- 
здравіе своє и за отпущение грихов 
родіч овь своих рок бож ахиз яцко 
маляр з вишн'Ь». Стара Україна, 
1925, ч. 7/10, с. 137.

ЯЦКОВИЧ
Андрій — львівський маляр. У 1654 р. 
виконував роботи для львівського 
домініканського клящтору. В 1664 р. 
малював фігури для «Тріоді посної». 
І.огіпзкі 1У. О Ітуо^зкісЬ гааіаг- 
гасЬ.— Зргашогсіапіа кошізіі.., І. 5,
з. 48; мапкоівзкі Т. Ьшо\Узкі сесЬ 
шаіаггу V XVI—XVII V., з. 75; Го
лубець М. Українське мистецтво 
XVI—XVII ст. під покровом Ставро
пігії.— Збірник Львівської Ставропі
гії, т. 1, с. 314.
ЯШ УЛД
Войцех (1763— 1821)— архітектор, 
маляр, різьбар. Брав участь п оздоб
ленні парку «Софіївка» біля м. Ума
ні. Цавіахеіескі Е. ЗІочшік шаІаггЛ^г 
роізкісЬ.., І. 1.8. 208—209.

Нпгіот-сот
-«гогашко
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