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Камінь у мистецькому
оздобленні репрезентативних приміщень громадських
будівель Львова другої
половини ХІХ ст.
Анотація. У статті розглянуто елемент мистецького
вистрою – оздоблення з каменю та його імітації в
репрезентативних приміщеннях основних громадських будівель Львова другої половини ХІХ ст. та на
межі ХХ ст., які були збудовані в стилістиці історизму.
Відкрито походження різних видів благородного
каменю, описано основні техніки та технології
імітації каменю та проаналізовано їх використання
в декоративних і декоративно-конструктивних
елементах вистрою. Розглянуто фактори, які впливали на оздоблення репрезентативних приміщень.
У результаті виявлено особливості використання
бутового каменю, декоративного каменю, різних
видів імітації каменю та встановлено закономірності
їхнього використання в мистецькому оздобленні
репрезентативних приміщень.
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остановка проблеми. У другій половині
ХІХ століття у Львові стрімко розвиваються громадські інституції. На карті міста 1902
р. (Plan król. stoł. miasta Lwowa 1902 wydany
nakladem ksegarni H. Altenberga we Lwowie із
колекції Ігоря Котлобулатова) позначено 110
громадських будівель, з яких 75 є несакральними та з них близько 40 збудовані в період
з 1849 по 1902 рр. Ця тенденція пов’язана із
зміною політичної та економічної ситуації в
Австро-Угорській імперії внаслідок револю38

ційних подій, що відбувалися по всій Європі
під назвою «весна народів» [9, с. 24–25]. Новий
адміністративний устрій надавав більшої автономії землям і зробив Львів одним із чотирьох
основних реґіональних центрів Австрійської
частини імперії [3].
Актуальність та постановка проблеми. Камінь
і техніки імітації каменю є важливим елементом у формуванні мистецького вистрою в громадських будівлях у другій половині ХІХ ст. У
цей час у архітектурі Львова домінував стиль
історизм з поєднанням ренесансу, класицизму,
рококо та бароко. Саме за канонами цих стилів
використання каменю в елементах мистецького
вистрою виконувало естетичну функцію і підкреслювало статус будівлі. Дослідження мистецького
вистрою громадських будівель є важливим у
відновленні мистецької, культурної, історичної
цінності будівель, які є пам’ятками архітектури
другої половини ХІХ ст. Оздоблення з каменю
та імітації під камінь є такими елементами, без
яких мистецький вистрій будівлі є неповноцінним. Серед такої кількості громадських будівель
для дослідження застосування каменю та технік
імітації каменю в оздобленні приміщень варто
виділити ключові будівлі: Галицький Сейм (Університет ім. І. Франка), Театр опери й балету ім.
Соломії Крушельницької, головний корпус НУ
«Львівська політехніка», Будинок галицького
намісництва (Обласна державна адміністрація),
Галицька ощадна каса (Музей етнографії та художнього промислу), Музей художніх промислів
(Національний музей ім. Андрея Шептицького),
Палац правосуддя (19-й корпус НУ «Львівська
політехніка»). Ці будівлі мають велику парадну
групу приміщень з багатим мистецьким вистроєм, що якомога точніше репрезентує тенденції
оздоблення громадських будівель Львова у другій половині ХІХ ст.
Мета статті – визначити закономірності застосування декоративного каменю та його імітацій у мистецькому вистрої репрезентативних
приміщень громадських будівель Львова другої
половини ХІХ ст.
Виклад основного матеріалу статті. Поряд
з використанням благородних порід каменю у
мистецькому вистрої, більш широко використовувалися основні техніки імітації мармуру:
стюко (з іт. stucco), скальола (з іт. scagliola) та
художня імітація мармуру (іл. 1).
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Стюко та скальола схожі за складом суміші та
відрізняються за технікою нанесення. Наповнювачем у таких техніках є гіпс і мінеральні пігменти, як в’язиво використовувалися різні клеї
тваринного походження. Стюко виконувалася
з напівсухої суміші безпосередньо на стіні, або
декоративний елемент виготовлявся в майстерні та монтувався на стіну. Відмінність техніки
скальоли в тому, що вона виконувалася з рідкої
суміші, що давало можливість вилити у формі
складні пластичні елементи [7, с. 109]. Ці техніки імітують натуральну текстуру каменю дуже
правдиво, в окремих випадках лише тактильно
можливо визначити імітацію. Часто в мистецькому вистрою деякі елементи, найбільш доступні,
виконані з порід натурального каменю, а решта
елементів уже імітують натуральний камінь.
Найяскравішими прикладами такого прийому
є сходовий марш Етнографічного музею (іл. 2)
та малий вестибюль 19 корпусу НУ «Львівська
політехніка» (Палац правосуддя).
Художня техніка імітації каменю поділяється
за використанням зв’язувальних речовин, де
представлені основні техніки: олійна, казеїново-олійна, енкаустика та темпера. Наповнювачем
такій техніці є мінеральні, переважно більш дос
тупні землянисті, пігменти. Наносилась фарба
на суху піщано-вапняну або гіпсову, попередньо
проґрунтовану поверхню. Основною перевагою
такої техніки було співвідношення вартості виконання та візуального ефекту від імітації. Також
важливим було те, що художня імітація давала
можливість використовувати набагато ширший
спектр кольорів і текстур у оздобленні репрезентативних приміщень, що натомість давало
можливість відтворити точніше авторський задум
мистецького облаштування, яскравим прикладом
цього є актова зала «Львівської політехніки» (іл. 3).
Оскільки перелік громадських будівель Львова
є досить великим, для дослідження були вибрані
основні будівлі, які мають повну репрезентативну групу приміщень з насиченим мистецьким
вистроєм і відображають тенденції оздоблення
каменем і його імітацією інтер’єрів у другій половині ХІХ ст.: Театр опери та балету, музей ім. А.
Шептицького, Етнографічний музей, головний
корпус НУ «Львівська політехніка», 19-ий корпус
НУ «Львівська Політехніка», Національний університет ім. І. Франка, Обласна держадміністрація.
До репрезентативної групи приміщень вхо-

дять такі приміщення: вестибюль, атріум, актова
зала (ауля), галереї та парадна сходова клітка
(іл. 4). Для дослідження було обрано саме репрезентативні групи приміщень громадських
будівель, тому що в них якнайширше представлений перелік елементів мистецького вистрою
разом з оздобленням каменю та його імітацією,
на відміну від інших приміщень, де він відсутній
або не зберігся.
Надалі в статті буде розглянуто та проаналізовано використання каменю та імітації у вибраних основних будівлях. Класифікація буде
проводитися за типом приміщень, та окремо за
елементом декору чи конструкції.
Будинок галицького намісництва (Обласна державна адміністрація) була зведена в
період з 1870-го по 1878 рр. за проектом архітекторів С. Гавришкевича, Ф. Ксенжарського
та скульптора Л. Марконі в архітектурному
стилі історизму з домінуванням ренесансу,
чому відповідає мистецьке облаштування і
екстер’єру, і інтер’єру. Репрезентативна група
приміщень у будинку намісництва є невеликою, охоплює вестибюль і два сходові марші
по лівий та правий боки від вестибюлю. Проте
в мистецькому вистрої присутній великий
перелік різноманітних порід каменю.
Так, у вестибюлі сходи, підлога, панелі виконані в білому мармурі, зверху їх увінчує карниз,
який у другому ярусі приміщення переходить
у плінтус і виконаний із сіро-коричневого алебастру. Дві колони розділяють сходи на три
частини та виділяють центральний вхід, тіло
колон виконано з чорного мармуру, а база та
капітель – з білого. У вестибюлі присутні декоративні елементи, два п’єдестали з вазами
виконі з мармуру, ваза з рожевого, п’єдестал з
коричневого мармуру. По обидва боки від вестибюлю є сходові марші, правий від центрального
входу виконує репрезентативну функцію та має
багатий мистецький вистрій, зокрема балясини
та поручні сходів виконані з біло-сірого алебастру,
самі сходинки – з білого мармуру (іл. 5).
Перелік репрезентативних приміщень у будинку намісництва зі збереженим автентичним
мистецьким вистроєм є невеликим, це вестибюль
і бічні парадні сходи, проте в них присутній широкий перелік елементів оздоблення, виконаних
з благородних порід каменю.
Театр опери й балету ім. Соломії Крушель39
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ницької має велику репрезентативну групу приміщень – вестибюль, атріум зі сходами, галереї,
церемоніальний зал, головний театральний зал.
Мистецький вистрій репрезентативних приміщень театру дуже насичений і містить великий
перелік елементів з різноманітними техніками
й технологіями виконання, матеріалами. Для
оздоблення приміщень використовувались і
благородні породи каменю, і різноманітні техніки імітації, такі як стюко, скальола та художня
енкаустична техніка.
У атріумі або фоє присутнє оздоблення з каменю та поєднання усіх трьох згаданих технік
імітацій каменю. Парадні сходи, разом з балясинами та поручнями, виконані з різних видів
каменю, так само як і фальш-портал з аттиком,
який є акцентом у композиції сходової клітки.
Стіни, пілястри, дзеркала, поручні та балясини
балконів виконані в техніці стюко та імітують
натуральні породи каменю. У дзеркальній залі
оздоблення виконане в трьох техніках імітації
каменю, панель по всьому периметру зали виконана в техніці стюко, пілястри та бази пілястр
у техніці скальола та площини стіни в пряслах
імітують жовтий мармур у художній енкаустичній техніці.
У решті приміщень репрезентативної групи
відсутнє оздоблення з каменю або його імітації.
Споруда Галицької ощадної каси (Етнографічний музей) була збудована 1891 р. за проектом
Ю. Захарієвича у стилістиці пізнього історизму,
є кутовою у плані з наріжним парадним входом
[6]. Парадна група приміщень велика, на першому поверсі розташовано восьмикутний у плані
вестибюль, який прямо по осі від входу перетікає
у фоє, по правий та лівий боки від вестибюлю
– зали очікування. З фоє у хол, який завершує
репрезентативну групу приміщень, на другий
поверх ведуть дворівневі сходи.
У всіх приміщеннях репрезентативної групи
присутня імітація каменю в техніці скальола.
Пілястри, панелі, обрамлення порталів і плінтуса вестибюлю зроблені в імітації мармуру.
У приміщенні також встановлено алегоричну
статую з пісковика «Фортуна» авторства Юліана
Марковського (Julian Markowski). У залах очікування також зберігається тенденція до імітації
мармуру на панелях, плінтусах, порталах, пілястрах і колонах. У фоє зберігається та сама
схема використання імітацій, що й у вестибюлі
40

на відповідних елементах інтер’єру. Сходовий
марш є єдиним місцем серед усієї репрезентативної групи де застосований благородний камінь, поручні та балясини виконані з алебастру,
східці – із звичайного пісковика.
Музей художніх промислів (Національний
музей ім. А. Шептицького) збудований на межі
XIX – XX ст. проектом архітектора Юзефа Яновського та скульптора Леонарда Марконі коштом
Галицької ощадної каси, призначався для музею
художніх промислів, який на той час не мав
власного приміщення. Будинок відображав тогочасні тенденції будівництва музеїв: навколо
єдиного внутрішнього простору з верхнім світлом згруповано приміщення виставкових залів,
бібліотеки і зали засідань. Споруда двоповерхова,
на високому цоколі з великими підвалами. На
композиційне вирішення фасадів і репрезентативної групи приміщень вплинула архітектура
Kunsthistorisches Museum у Відні [5]. Попри велику репрезентативну групу, місця використання
декоративного каменю обмежені лише підлогою
вестибюлю, яка виконана з плит трьох видів
мармуру: червоного хустського, сірого та білого.
Використання простих порід каменю більш
масштабне. Так, тримаршеві сходи, що ведуть з
вестибюлю у атріум, та парадні шестимаршеві
сходи, які з атріуму ведуть на другий поверх,
виконані разом з поручнями та балясинами з
каменю пісковика.
Палац правосуддя (19-ий навчальний корпус НУ «Львівська політехніка») був зведений у
1891–1895 рр. у стилі неоренесансу за проектом
львівського архітектора Франца Скворона та архітектора з Кракова Яна Завейського [9]. Будівля
має велику репрезентативну групу приміщень,
включає два вестибюлі (один у межах центрального резоліту, другий менший, бічний), галереї,
парадні сходи та актову залу.
Інтер’єри приміщень мають багатий мистецький вистрій. За оздобленням виділяється серед
усіх приміщень малий бічний вестибюль (колишній парадний вхід для суддів і працівників суду).
У оздобленні приміщення використані і благородні породи каменю, і імітація у техніці стюкко.
Композиційним акцентом інтер’єру є скульптура
Юстиція авторства А. Попеля, виконана в білому
мармурі, постамент до неї зроблений з червоного
угорського, шиклоського мармуру, саме цей мармур зімітований на пілястрах по обидва боки від
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скульптури [1, с. 190]. Сходи малого вестибюлю
виконані з пісковика, оздоблення сходів разом
з поручнями та балясинами виконані з вапняку.
Решта приміщень репрезентативної групи мають
скромніше оздоблення з каменю, у центральному
вестибюлі є леви авторства Л. Марконі, виконані
з вапняку. У актовій залі оцінити використання
каменю та імітацій важко, оскільки площини
стін у радянський період були покриті шарами
вапнякових набілів, проте працівники кафедри та
студенти зробили зондажі, які виявили залишки
художньої імітації в інтер’єрі. Вапняні набіли
на стінах зустрічаються по всіх приміщеннях
репрезентативної групи, тому не виключено, що
оздоблення з каменю та його імітації може бути
в подальшому виявлено при реставраційних
дослідженнях.
Головний корпус Львівської політехніки
було збудовано 1877 р. за проектом архітектора
професора Юліана Захарієвича, в історизмі з
домінуванням стилю неоренесансу [2]. Репрезентативна група приміщення є чисельна та масштабна. Основною віссю є вестибюль з колонадою,
який веде до центральної дворівневої сходової
клітки, яка разом з колонадою утворює атріум і
переходить перед входом у головне приміщення
будівлі – актову залу.
У головному корпусі Львівської політехніки
досить скромне використання каменю, переважно
це пісковик і вапняк у конструктивних елементах
(тіло колони, сходи та підлога). У вестибюлі з
автентичних елементів мистецького вистрою з
вапняку виконані лише колони та східці сходової клітки, підлога та інші елементи, оздоблені
в камені, створені в ХХ ст. і не є автентичними.
Аналогічна ситуація спостерігається на сходовій
клітці, атріумі та холі другого поверху. Актова
зала є ключовим приміщенням будівлі, це поз
начається на мистецькому вистрої інтер’єру,
він є дуже насиченим і різноманітним. Щодо
імітації мармуру, то в залі 3/4 стін від плінтуса
до карниза під кесонованою стелею разом з декоративними елементами покриті художньою,
олійною та казеїново-олійною техніками імітації
каменю. Сама імітація не відповідає реальним
породам каменю, проте виконана на високому
мистецькому рівні з відображенням реалістичної
текстури каменю. Можна зробити висновок, що
в пріоритеті була колористична гама та динаміка текстур, до прикладу, півколони виконані

з імітацією білого мармуру з неконтрастною,
легкою текстурою для збереження сприйняття
округлості форми, та відразу біля неї площина
стіни виконана в темно-сіро-фіолетових кольорах
з контрастною текстурою, що разом дає ефект
розширення простору приміщення та додає
об’ємності півколонам.
Проєкт Галицького сейму (Львівський національний університет ім. І. Франка) розробив
директор львівського міського будівельного
управління Юліуш Гохберґер у 1876–1877 рр.
Роботи зі спорудження розпочались 1 квітня
1878 р., основні роботи завершили влітку 1881 р.
Репрезентативна група приміщень велика,
складається з вестибюлю, який веде до шестимаршевих сходів, які з галереями навколо утворюють
атріум, і центральним, основним приміщенням
будівлі, актовою залою, колишньою залою засідань Галицького сейму. У мистецькому вистрої
приміщень присутнє багате оздоблення, але
фактично відсутні елементи з благородних порід
каменю, також відсутні відомості про викорис
тання різноманітних технік імітації каменю.
Відомо лише, що парадні шестимаршеві сходи
витесані з теребовлянського вапняку. Також у
приміщенні холу, по обидва боки від входу до
залу стояли кам’яні скульптури авторства Зиґмунта Трембецького, які зображали польських
і давньоруських правителів.
Оздоблення громадських будівель Львова
в другій половині ХІХ ст. відбувалося в межах
загальноєвропейських тенденцій, проте еталоном тут був столичний Відень [8]. Будівля
парламенту, палац правосуддя, Віденський
університет, політехнічний університет, природознавчий музей, музей історії мистецтв
і оперний театр були основними орієнтирами у вистрою репрезентативних приміщень
аналогічних будівель у Львові. У оздобленні
репрезентативних приміщень у Відні широко
використовувалися різні породи мармурів та
інших благородних порід каменю. Це було
зумовлено і економічною ситуацією (Відень
– столиця імперії та одне з найзаможніших і
найбільш населених міст Європи), і географічним розташуванням (у реґіоні поширені пок
лади різних видів мармуру) [10, с. 1]. У Львові
ситуація була дещо інша, у реґіоні небагато
покладів благородних порід каменю, проте
достатньо поширені гірські породи пісковика та
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вапняку. В результаті – використання мармурів
у мистецькому вистрою громадських будівель
Львова є скромнішими у порівнянні з Віднем.
У Львові мармур здебільшого привозили з
інших реґіонів Австро-Угорської імперії або з
півночі Італії, що суттєво впливало на доступність цього матеріалу для оздоблення приміщень.
Досить часто зустрічається мармур, завезений з
півдня Угорщини, реґіону Шиклош (Siklos) (шик
лоський мармур), що має плямистий малюнок. У
Львові поширені його три різновиди: червоного,
жовтого та зеленого кольорів. З південної Польщі
здебільшого завозили сірі, сіро-жовті, сіро-коричневі мармури саме з реґіону Моравиця та
чорні з Дембицького повіту. З теренів сучасної
України – хустський червоний мармур і кальцитовий алебастр з півдня Поділля. Здебільшого
мармур або інші породи благородного каменю
використовувалися в тактильно доступних місцях мистецького вистрою або в елементах, які
мали вищу художню, мистецьку цінність або
підкреслювали її.
Натомість вапняк і пісковик використовувався набагато частіше. Спектр використання
вапняку дуже широкий, з нього виготовляли
і делікатні різьблені деталі, і грубі елементи,
залежно від характеристик окремої породи, але
загалом вапняк більше придатний для різьби
по каменю порівняно з пісковиком. Пісковик за
своїми характеристиками має високу твердість,
використовувався здебільшого в конструктивних
і облицювальних елементах у вистрої репрезентативних приміщень. У громадських будівлях
другої половини ХІХ ст. прослідковується така
закономірність – оздоблення сходів виконувалося з вапняку, а сходи та підлога – з пісковика.
Висновки. У 70-х роках ХІХ ст. постають ранні
будівлі в стилі історизму, які мали скромніший
мистецький вистрій репрезентативних приміщень порівняно зі спорудами 90-х років, що корелюється із соціально-економічною ситуацією
в імперії. Відповідно, маємо спектр від кінця ХІХ
ст., де наявний широкий перелік порід мармуру
та декоративно обробленого каменю в різних
елементах оздоблення, та об’єкти, збудовані на
початку та середині другої половини ХІХ ст., де
використані тільки прості кам’яні породи, такі як
пісковик і вапняк, у конструктивних елементах
(тіло колони, сходові плити, плити підлоги).
Застосування каменю мало свої композиційні
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правила, які диктувалися функцією та естетикою. Так, усі будівлі об’єднує те, що вони мають
пісковик і вапняк у конструктивних, декоративно-конструктивних елементах вистрою. Породи
мармуру в першу чергу застосовувались у високохудожніх творах або в їх оздобленні. Поширеним місцем використання є тактильно доступні
місця мистецького вистрою репрезентативних
приміщень.
Поряд з використанням натуральних порід каменю в оздобленні застосовувалися різні техніки
імітації мармуру. В імітації спостерігаються такі
закономірності: техніки стюко та скальола масово
застосовувались у приміщеннях, де мистецький
вистрій формувався в останнє десятиліття ХІХ
ст.; у інтер’єрах, де був присутній натуральний
мармур, імітація відтворювала наявний камінь
і слугувала композиційним продовженням його
в ордерній системі; художня імітація каменю є
більш самобутня і нечасто зустрічається в одному
просторі з іншими видами імітації та породами
каменю.
Оздоблення репрезентативних приміщень
з мармуру залежало від доступності цього матеріалу в реґіоні. Оскільки на теренах східної
Галичини цей матеріал не видобувався, його
доставляли з інших регіонів, подекуди з протилежних кінців імперії, що, у свою чергу, суттєво
впливало на ціну виробів із завезеного мармуру.
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ANNOTATION
Serhij Hetmanchuk. Stone in the artistic decoration
of representative buildings of the public buildings
of Lviv in the second half of the 19th century. The
public buildings of Lviv, built during the second half
of the 19th century, have a rich artistic arrangement
in a representative group of premises. This is
consistent with the common European traditions.
Stone decoration and stone imitation were an
important element of decoration of such premises,
which, despite the aesthetic function, emphasized
the status of the building. Accordingly, the purpose
of the article is to determine the regularities of the
use of a decorative stone and its imitations in the
artistic arrangement of representative premises of
Lviv's public buildings of the second half of the 19th
century. Since the formation of the artistic structure
of Lviv was oriented mainly to the capital city, Vienna,
the situation is such that the availability of noble stone
rocks, due to its geographical location, in the region
of Galicia was limited, but the need for imitative
tendencies was maintained. Along with this, by the
end of the 19th century, various marble imitation
techniques are widely used in decoration. There
are clear regularities of used stone and imitation
in accordance with the status of the building and
the period of construction. According to the end of
the 19th century, compared to the first significant
buildings in the style of historicism, such as the
Galician Sejm and Lviv Polytechnic, the artistic style
of representative premises becomes extremely rich,
where, along with numerous rocks of noble natural
stone, various technical imitations are used, examples
of such buildings are the Opera House and Halytska
Savings Bank. Also, regularities are observed in the
use of materials and technique of imitation the stone
in various decorative and structural elements of the
building of premises. So elements that have a high
artistic and artistic value or are components of such
are executed from noble stone rocks. For the integrity
of the composition, often imitation was performed
with the most accurate reflection of natural stone
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rocks already present in a single space. The details
of the structure, which perform a constructive
function, or placement in places with high probability
of mechanical damage, were executed from rocks
of limestone and sandstone. Also, these stone rocks
were used in early public buildings in the style of
historicism in all elements of sculptural and decorative

plastics, which was due to the economic situation and
the availability of these materials.
Keywords: stone imitation art, decorative stone, stack,
rock, natural texture, representative rooms

Іл. 1. Техніки імітації каменю: б) скальола.

Іл. 1. Техніки імітації каменю: а) стюко.
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Іл. 1. Техніки імітації каменю: в) художня імітація
мармуру.
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Іл. 4. План будівлі Галицького сейму з виділеною
репрезентативною групою приміщень
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