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Анотація. Розглядається мистецький ансамбль костелу св.�Миколая 
с.�Вижняни Золочівського району Львівської області XV – першої поло-
вини ХХ ст. у контексті українсько-польських культурних взаємовпливів. 
Пам’ятка зібрала під своїми склепіннями видатних польських і україн-
ських митців. Броніслав Віктор, Антін Монастирський, Петро Війтович, 
Станіслав Тейсейр, Роман і Марґіт Сельські, а ще безіменні різьбярі 
та анонімні автори ікон XVIII ст. створили довершений художній ан-
самбль храму з особливим духовним середовищем.

Ключові слова: художній ансамбль храму, українсько-польський діалог 
культур, сакральне мистецтво.

Постановка проблеми. Художній ансамбль костелу св.Ми-
колая с.Вижняни (Золочівський район Львівська обл.) 

формувавсявпродовж багатьох століть. Переплетіння тради-
цій різних епох і національностей викристалізувало ансамбль. 
Нашарування історичних епох і культур надало особливої 
глибини, створило своєрідний стереоефект сприйняття мис-
тецького ансамблю. Основне, однак, полягає в тому, що пое-
тапний розвиток комплексуперетворив його в об’єкт колек-
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тивної творчості та водночас – на своєрідний об’єкт художньої 
відповідальності. Відповідальність за продовження праці по-
передників, зустрічі в часі, яку обов’язково відчував художник, 
що брав участь у формуванні ансамблю, змушували його шука-
ти позачасові, глибоко сутнісні зівставлення власного творіння 
з фрагментами минулого. Зокрема, митці початку ХХ ст. гостро 
усвідомлювали, що крок уперед буває конструктивним і надій-
ним тільки тоді, коли опираєтьсяна розуміння логіки попе-
реднього розвитку та уникає культурної конфронтації. Пошуки 
та реконструкція історичного синтезу та культурного діалогу 
в одній художній пам’ятці зумовили наше дослідження.

Виклад основного матеріалу. Сучасний костел у Виж-
нянах – конгломерат архітектурних форм XV – першої поло-
вини XX ст. [1, с.216]. Парафію у Вижнянах було закладено 
1400 року, що затвердив львівський архієпископ Яків Стрепа 
та надав право розширити фундацію за умови надання Виж-
нянам Маґдебурзького права. Того ж року Я.Стрепа освятив 
костел під титулом св.Миколая. Однак ці відомості не дозво-
ляють нам реконструювати зовнішній вигляд святині, мате-
ріал, з якого збудували давній костел. Проте, за документами, 
на початку XVII ст. святиню пограбували та спалили татари. 
Незабаром споруду відновили, але жовківський препозит К. 
Буцевич під час візитації, яка відбуласяу червні 1641 р., відзна-
чив назадовільний стан храму. 1648 р. костел знову спалили 
татари. 1651 р. відбулосяповторне закладання [2, с.253]. Кос-
тел відновили коштом тодішнього власника села, київського 
каштеляна Яроша Станіслава Куропатницького.

При візитації того ж 1651 р. зазначалося, що в костелі згорі-
ла покрівля та завалилосясклепіння. Його відновили на кош-
ти Я. Ґаватовича 1679 р. Відбудова споруди тривала до середи-
ни XVIII ст., відновлений костел освятив 1751 р. С.Ґловінський.

У контексті проблематики дослідження слід звернути увагу 
на одного з фундаторів костелу, уже згаданого Якова Ґаватовича 
(Ґавата) – польсько-українського письменника, священика, пе-
дагога, культурно-освітнього діяча. Він походив з бідної родини 
вірменських міщан Львова, навчавсяу Яґеллонському універси-
теті в Кракові. Був учителем у Кам’янці-Струмиловій (сьогодні 
Кам’янка-Бузька), парохом у Бережанах (1622–1628) і Вижнянах 
(1628–1669). Його вважають автором перших українських інтер-
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медій «Продав кота у мішку» та «Найкращий сон», написаних жи-
вою українською мовою, надрукованих латинкою. Водночас йому 
належить також низка польськомовних творів [3, с.9-10].

Я.Ґаватович двічі відіграв важливу роль у порятунку Льво-
ва. 1655 р. під час облоги Львова козацьким військом він брав 
участь у перемовинах з Б.Хмельницьким. У часиоблоги Льво-
ва турками 1672 р. Я.Ґаватович був одним з небагатьох, що за-
лишилисяу місті. Він добровільно пішов у турецький табір, 
щоб узгодити із султан-пашею розмір викупу [3, с.10].

Наприкінці ХІХ ст. було ухвалене рішення про рекон-
струкцію та розбудову костелу у Вижнянах. Перший проект, 
який не вдалося реалізувати, запропонував львівський ар-
хітектор, член товариства «Гроно Консерваторів» Т.-М. Та-
льовський. До питання розбудови повернулися 1925 р.: ар-
хітектор Б.Віктор виготовив проект реконструкції [4, с. 384]. 
Роботи з перервами тривали до 1929 р.

Слід згадати, що реставраційна справа почала особливо 
активно розвиватисяпісля завершення Першої світової війни, 
коли архітектура міст і сіл зазнала нищівних втрат. У Галичи-
ні до реставрації та консервації архітектури активно залучали 
випускників Львівської політехніки. Зокрема, один із них – 
Броніслав Віктор – фактично стояв біля витоків реставратор-
ської школи у Львові вагому частину його творчого дороб-
ку становлять саме архітектурні реконструкції.

Очевидно, проект реставрації Б.Віктора ґрунтував-
ся на детальному вивченні історії пам’ятки, основні етапи 
будівництва якої припадали на XV, XVII та XVIII ст. – періо-
ди панування готичного, ренесансного та барокового сти-
лів. Звернувшись до стилістичних засад актуального в той 
час художнього напряму ар деко, архітекторові вдалося ор-
ганічно поєднати елементи готики, ренесансу й бароко, 
перетворити різнорідні мотиви в неподільний синтетич-
ний сплав.

Броніслав Віктор створив надзвичайно мальовничий 
силует споруди, який складається з різновисоких об’ємів. 
Асиметрична композиція храму побудована на контрастах 
і, водночас, засадах рівноваги. Костел цегляний, складаєть-
ся з прямокутного в плані пресвітерія, квадратного чотири-
стовпного тринавного об’єму, квадратної в плані купольної 
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каплиці та близької до квадрата високої двоярусної башти. 
З’єднані підпружними арками стовпи основного об’єму не-
суть систему хрестових і коробових склепінь.

Пресвітерій, що колисьбув навою середньовічного храму, ар-
хітектор вкрив коробовим склепінням з розпалубками, якому 
надав рис готичної нервюрної конструкції за допомогою декора-
тивних гуртів. Стилізований під готику головний фасад завер-
шений високим шпилем із каскадом стрімких пінаклів. Асоціації 
з готикою викликають масивні контрфорси, розташовані майже 
по всьому зовнішньому периметру фасадів, а також стрілчаста 
форма віконних отворів. До стилістики ренесансуапелює цен-
трична купольна каплиця. Нове формальне та стилістичне зву-
чання отримали рисибароко, втілені у вигадливому криволіній-
ному фронтоні на головному фасаді та покрівлі вежі.

Сучасний ансамбль костелу св.Миколая у Вижнянах – одна 
з найяскравіших пам’яток стилю ар деко на території Східної 
Галичини. Стиль ар деко повністю оформивсяпісля Першої сві-
тової війни, коли людство, отямившисьпісля жахіть військово-
го лихоліття, знову відчуло «смак життя». Стиль об’єднав різні 
художні напрями: елементи неокласицизму, модерну, кубізму, 
досягнення давніх і екзотичних культур (Єгипту й Месопота-
мії, мистецтва грецької архаїки, Візантії), звернення до власних 
національних джерел, народного мистецтва й фольклору. Нову 
тенденцію світового мистецтва повністю сприйняло львівське 
мистецьке середовище. Архітектори та художники міста брали 
участь у виставці 1925 р. у Парижі (Р.Фелінський, Р.Сельський 
та ін.) [5, с.10]. Львівське ар деко виробило власні специфічні риси. 
У декорі львівської архітектури першої третини ХХ ст. співісну-
вали готицизми з своєрідно трактованими мотивами стилю 
бароко як могутнього пласта галицької культури XVIII ст., або 
елементами ренесансуй сецесії. Саме в архітектурі цей стиль 
виявивсяособливо яскраво та своєрідно, що дозволяє вести мову 
про феномен львівської архітектурної школи ар деко. Її яскравим 
представником був уже згаданий Б.Віктор, автор реконструкцій 
низки палацових комплексів, міських кам’яниць, релігійних свя-
тинь у містах і селах Східної Галичини.

Архітектор сповідував принципи стилістичної єдності, 
взаємодії мистецтв, художньої цільності та гармонії. Архі-
тектурну конструкцію костелу наповнив складним образним 
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звучанням скульптурний декор, форми якого продовжують-
сяу кераміці, фантастичному металевому плетиві вікон-
них решіток, віртуозному різьбленні в дереві. 

Особливо міцно переплетені архітектура й живопис,ство-
рюючи новий несподіваний ефект цільного синтетичного тво-
ру мистецтва. Зокрема, над входом у храм розташоване моза-
їчне зображення Матері Божої Ченстоховської. Як видається, 
вибір Б.Віктора не був випадковим. Ця ікона є чи не найбіль-
шою святинею католиків Польщі та, водночас,близькою пра-
вославним України. Ікону «Засмученої Богородиці» привезли 
з Візантії та зберігали у м.Белз на Галичині. Церковна тради-
ція стверджує, що її намалював сам євангелістЛука. У XV ст. 
чудотворну Белзьку Богородицю перевезли в Ченстохов.

За ініціативою Б.Віктора у червні 1942 р. розпочали розпис 
інтер’єру за проектом польського митця Станіслава Тейсейра 
за участі українських малярів Романа та Марґіт Сельських. 
Настінні розписизаливають храм поліхромією, усікольори на-
сичені та яскраві й, що важливо, з плином часуне потьмяніли 
та не втратили свого звучання. Така барвистість додає косте-
лу урочистості та святковості, усікольори вдало поєднані для 
підтримання гармонії в інтер’єрі споруди. Майстерно підібра-
ні тони й напівтони передають найдрібніші деталі.

Розгорнута програма, композиційні засади та орнамен-
тальне багатство стінописудозволяють провести паралелі 
з розписом середньовічної каплиці св.Трійці у Любліні, який 
за ініціативи польського короля Владислава ІІ Ягайла вико-
нала малярська артіль на чолі з українським майстром Ан-
дрієм [6, с.162]. В обидвох пам’ятках фрески розташовані го-
ризонтальними смугами та відділені прямокутними рамами, 
нагадуючи картини, розвішані на стіні. Склепіння відведене 
зображенню ангельських хорів, розписинави дають цикли 
христологічної та богородичної тематики. Особливо схожими 
є орнаментальні композиції, зокрема, мотив лляних складок.

За проектом Б.Віктора головний вівтар для костелу виготови-
ли 1930 р. у майстерні П. Війтовича. Петро Війтович – один з най-
видатніших скульпторів Львова початку ХХ ст. Народився1862 р. 
у Перемишлі в українській родині. Навчавсяу Львові в майстер-
ні Леонарда Марконі, згодом вступив у Віденську академію мис-
тецтв, додатково стажувавсяу Римі та Флоренції. Найзначніши-
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ми роботами митця у Львові є низка скульптур Театру опери 
та балету, залізничного вокзалу, костелу св.Єлизавети [7, с.190]. 
Вівтарна скульптура костелу у Вижнянах, на жаль, не збереглася.

1931 року для головного вівтаря придбали образ «Серце Хри-
стове», який виконав знаний український живописець А.Мо-
настирський. Антін Монастирський освіту здобував у Львів-
ській художньо-промисловій школі, згодом – у Краківській 
академії красних мистецтв. Різносторонній митець, що пра-
цював у багатьох жанрах (пейзаж, портрет, книжкова ілю-
страція, побутові картини). Окрема сторінка творчості А.Мо-
настирського – це іконопис і церковна поліхромія. Нещодавно 
ікону з головного вівтаря вирізали вандали.

Висновки та перспективи подальших досліджень. За кор-
доном неухильно зростає прагнення до збереження, віднов-
лення, сучасного використання давньої архітектури. У нас 
ця сфера діяльності існує на далекій периферії громадської 
свідомості. Проекти реконструкції викликають зацікавлен-
ня тільки в середовищі професіоналів – архітекторів, істори-
ків, мистецтвознавців. Унікальна культурна спадщина наших 
міст і містечок стоїть перед загрозою знищення. А отже, стає 
мізерною та основа, на якій розвиваєтьсязагальнокультур-
на, загальнонаціональна традиція, що вистояла віки історії, 
нищитьсяпам’ять нації. У Вижнянах на Львівщині руйнуєть-
сямистецький твір, важливий для історичної пам’яті україн-
ців і поляків, твір, який може стати, нехай невеликим, майдан-
чиком українсько-польського діалогу.
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ANNOTAT ION
Mariana Studnytska. Art ensemble of the church of St. Nicholas vil. 
Vizhnyans in Lviv region as an example of the Ukrainian-Polish dialogue 
of cultures. The artistic ensemble of the church of St. Nicholas vil. Vizhnyans 
of the Zolochiv district of the Lviv region of XV – the first half of the twentieth 
century in the context of Ukrainian-Polish spiritual interactions is described. 
The monument was gathered under the arches of prominent Polish and 
Ukrainian artists. Bronislav Victor, Antin Monastyrsky, Petro Viytovych, 
Stanislav Teyyser, Roman and Margit Rural, as well as nameless carvers and 
anonymous authors of icons of the XVIII century created the perfect artistic 
ensemble of the temple with a special spiritual environment.

Keywords: artistic ensemble of the temple, Ukrainian-Polish dialogue of 
cultures, sacred art.

А Н Н ОТА Ц И Я
Марьяна Студницкая. Художественный ансамбль костела св. Николая 
с. Выжняны на Львовщине как образец украинского-польского диало-
га культур. Рассматривается художественный ансамбль костела св.�Ни-
колая с.�Выжняны Золочевского района Львовской области XV – первой 
половины ХХ в. в контексте украинско-польских культурных взаимовли-
яний. Памятник собрал под своими сводами выдающихся�польских 
и украинских художников. Бронислав Виктор, Антон Монастырский, 
Петр Войтович, Станислав Тейсейр, Роман и Маргит Сельские, а еще 
безымянные резчики и анонимные авторы икон XVIII в. создали совер-
шенный художественный ансамбль храма с особой духовной средой.

Ключевые слова: художественный ансамбль храма, украинско-польс-
кий диалог культур, сакральное искусство.


