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Образ людини в 
скульптурній пластиці 
малих форм другої 
половини ХХ століття: 
творчі пошуки 
львівських художників-
нонконформістів
Анотація. У статті досліджено особливості розвит-
ку пластики малих форм як окремого феномену в 
образотворчому мистецтві Львова другої половини 
ХХ століття в контексті складних суспільно-політичних 
обставин того часу. Встановлено, що попри наявність 
фундаментальних напрацювань що стосуються 
української скульптури другої половини ХХ століття 
(О. Голубець, М. Протас та ін.), проблематика пластики 
малих форм, зокрема в контексті дослідження образу 
людини, залишається маловивченою в українському 
мистецтвознавчому дискурсі та потребує належного 
осмислення.
Увагу акцентовано на специфіці творчих експериментів 
найбільш яскравих представників львівського осередку 
в напрямку малої фігуративної пластики, простежено 
характер концептуальних та формотворчих рішень, 
з’ясовано художньо-стилістичні риси та особливості 
трактування образу людини. Проаналізовано загаль-
ний контекст часу, досліджено роль соцреалізму та 
феномен «нонконформізму», визначено спектр проце-
сів та явищ, що мали безпосередній вплив на розвиток 
образотворчого мистецтва того періоду, в тому числі 
і скульптури малих форм. Встановлено, що найбільш 
репрезентативними представниками даного напрямку 
були скульптори О. Безпалків, Я. Мотика, У. Ярошевич, 
Т. Бриж, Р. Петрук та ін., художники-нонконформі-
сти того часу, чиї твори вирізнялися новаторськими 
експериментами художніх рішень, що знайшло своє 
відображення саме у пластиці малій форм. Окрім того, 
виявлено варіативні інтерпретації образу людини, 

простежено найбільш виразні концептуальні засади 
антропоморфних мотивів в станковій скульптурі у 
загальному соціокультурному контексті, зокрема 
наголошено на ролі Львівської експериментальної 
кераміко-скульптурної фабрики, яка багато в чому 
задавала вектори розвитку пластики малих форм. 
З’ясовано ідейно-засадничі принципи формування 
авторських концепцій у малих скульптурних формах, 
визначено основні моделі, які систематизовано за 
тематичним принципом.
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скульптура, львівські художники-нонконформісти, 
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Постановка проблеми. Сучасне мистецтво 
Львова позначене появою низки яскравих твор-
чих індивідуальностей. Відповідно до джерела 
формування, впливів мистецьких шкіл чи окремих 
особистостей та естетичної орієнтації визначи-
лися відповідні вектори розвитку львівського 
мистецтва 1970-80 рр., які стали своєрідною опо-
зицією офіційній доктрині соцреалізму. Саме у 
скульптурі окреслилися найбільш ефективні (за 
художньо-естетичним спрямуванням) моделі ав-
торських концепцій образотворчого мистецтва, які 
характеризує у своїй праці дослідник О. Голубець 
[1-4]. Перша з них сформувалася в безпосередній 
дотичності до реалізму (представниками її ста-
ли переважно скульптори І. Севера, Д. Крвавич, 
Е. Мисько, М. Савка-Качмар та ін.). Друга стала 
результатом актуалізації декоративних рис укра-
їнського народного мистецтва й фольклору (Р. 
Петрук, М. Кравченко, О. Безпалків та ін.), третя 

– результатом складного синтезу індивідуальної 
парадигми художників і сучасних філософських 
ідей [1, с. 52]. Незалежно від джерела кожна з цих 
моделей дала певні варіації актуальних форм 
образотворчого мистецтва, що стали вагомим 
здобутком української художньої культури другої 
половини XX ст. та знайшли своє відображення 
у пластиці малих форм.

Відтак, у мистецтві скульптури простежуються 
зміни в розвитку тематичної композиції, поміт-
ним стає процес її збагачення новими підходами 
до розуміння специфіки пластики, розширення 
жанрових меж. У 1970 – на початку 1980 рр. стан-
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кова скульптура, а також пластика малих форм 
починають відмовлятися від монументальних 
засобів формотворення: скульптори активніше, 
ніж раніше, у пошуках композиційно просторо-
вої виразності, в її нових аспектах, звертаються 
до арсеналу засобів, власне, станкової пластики. 
Композиційна тематична скульптура в ці роки 
набуває камерності, споглядальності, вона звер-
тається до внутрішнього світу людини, намагаю-
чись збагнути її глибоку духовну та самоцінність. 
Характерною рисою цих творів стає пильна увага 
скульптора до екзистенції особистості людини, її 
індивідуального психологічного складу, суспіль-
ної сутності. Відповідно, ретельне дослідження 
цих процесів у львівській скульптурній пластиці 
постає актуальною проблемою, яка потребує на-
лежного наукового осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українська скульптура ХХ другої половини ХХ 
століття неодноразово ставала предметом заці-
кавлення мистецтвознавців. Зокрема, найбільш 
фундаментальні дослідження саме скульптури 
львівського осередку були здійснені доктором 
мистецтвознавства, професором О. Голубцем, 
до яких ми неодноразово зверталися в процесі 
написання даної наукової розвідки [1–5]. Також 
варто згадати монографію відомої дослідниці М. 
Протас, присвяченої питанням розвитку україн-
ської скульптури ХХ століття [7]. Однак, ці автори 
здебільшого розкривають загальний контекст 
розвитку української скульптури (О. Голубець, 
М. Протас, Г. Скляренко) або певний жанровий 
напрямок (О. Гончарук) та не акцентують окремої 
уваги саме на пластиці малих форм, зокрема у 
творчості львівських художників. 

Наукова розвідка має на меті повноцінно 
розкрити проблематику розвитку скульптурної 
пластики малих форм у творчості львівських 
художників-нонконформістів другої половини ХХ 
століття, визначити основні моделі авторських 
концепцій та вектори подальшого розвитку. 

У період діяльності «шістдесятників» у Львові 
з'являється когорта молодих митців, які значною 
мірою визначили напрямки розвитку місцевого 
мистецтва у наступні роки. Завершується про-
цес поділу мистецтва на офіційне і неофіційне, 
зокрема у сфері скульптури. Якщо в офіційному 
мистецтві того часу провідне місце посідали ве-
ликі «тематичні» твори, то у станковій скульптурі 
та пластиці малих форм найпоширенішими були 

камерні, невеликі за розміром роботи; якщо ж в 
офіційному мистецтві головний акцент ставився 
на ідеологічно-пропагандистському пафосі, то тут, 
як правило, – на вишуканості формально-плас-
тичного вирішення та «незаідеологізованості» 
зображення; якщо офіційна естетика підтримувала 
простоту та зрозумілість художнього вислову, 
репрезентативність композицій, то тут панували 
певні метафори, історичні алюзії та стилістич-
ний синтез, що набували глибокого змістового 
навантаження [4, с. 106].

Аналізуючи тематику «неофіційного» мисте-
цтва 1960-1970 рр., можна дійти висновку, що воно 
у своїх пошуках образної мови було насамперед 
ретроспективним, повертаючи до життя відкину-
тий під час панування соцреалізму досвід. Таким 
чином, «неофіційне мистецтво», нонконформізм 
формували художники різних творчих орієнтацій, 
що працювали у скульптурі, графіці, фотографії, 
декоративно-ужиткових видах творчості, не заці-
кавлені в соцреалістичній проблематиці. Скуль-
птори зосереджувалися насамперед на своєму 
внутрішньому світові та власних суб’єктивних 
переживаннях. Як стверджує Г. Скляренко, «… не-
офіційне мистецтво здебільшого відображало 
умонастрої та творчі зацікавлення людей, що 
окреслювали свої власні простори, такі, що існу-
вали «поза зв’язком із загальносвітовим вектором 
культури... Виникало персоналістичне, замкне-
не, надзвичайно уважне до вартостей ремесла 
складне мистецтво. Тому, незважаючи на те, що 
з на ступом «застійних» десятиліть атмосфера в 
суспільстві ставала більш ідеологічно закритою, 
а офіційний тиск на мистецтво посилювався, що 
призвело до нових роз межувань у «офіційній» 
та «неофіційній» творчості, 1970 – початок 1980-х 
став новим, важливим етапом в художній культурі, 
позначився новими явищами та ін.» [8, с. 353–392]. 

Вагомим осередком у контексті розвитку львів-
ської пластики малих форм тривалий час була 
Львівська експериментальна кераміко-скуль-
птурна фабрика. Тут впродовж кількох десятиліть 
працювали провідні художники-керамісти міста. 
Фабрика давала можливість тиражування творів 
різних скульптурних форм. Зазвичай, це були 
досить реалістичні статуетки чи багатофігурні 
композиції. Серед найпопулярніших були істо-
ричні образи й анімалістична пластика. У перших 
часто використовувалися легковпізнавані мотиви 
– наприклад, численні варіації фігур вершників, 
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музик, танцюристів. У 1960 рр. львівські керамісти 
в основному працюють із зразками для серій-
ного тиражування, зокрема скульптури малих 
форм. У 1970-80 рр. асортимент творів ЛЕКСФ 
змінюється з більш утилітарного напрямку в бік 
унікальних станкових робіт. Майстри-керамісти 
насамперед проробляють просторову композицію 
виробу, застосовуючи принципи роботи скульпто-
ра, його пластичне бачення і чуття матеріалу. У 
пластиці малих форм сміливо домінують колір 
і пластичний декор. Відбувається перманентне 
звернення до місцевих традицій у поєднанні з 
образно-технологічними новаціями. Крім того, 
серед застосовуваних у скульптурі матеріалів є 
не лише кераміка, але й скло, бронза, що значно 
розширює спектр композиційних рішень. Рівень 
продукції фабрики значно зростає завдяки доміну-
ванню індивідуальних творчих підходів окремих 
авторів, особливо у ділянці станкової скульптури, 
фігурного посуду і пластики малих форм. Мова 
йде про самобутні образи й характерні засоби ху-
дожньої виразності у творах Р. Петрука, З. Флінти, 
О. Безпалків, Я. Мотики, У. Ярошевич та ін. [1 с. 
43] Не втрачає своєї популярності проектування 
різноманітних форм посуду і свічників. Щоправда, 
образ людини у роботах цих десятиліть не є часто 
повторюваним, але й ті нечисленні варіації вра-
жають глибиною авторської концепції. Зокрема у 
творчості У. Ярошевич, О. Безпалків та Я. Мотики 
актуалізується звернення до традицій народного 
мистецтва, до відтворення народних образів. 

До прикладу,  Ярослава Мотика у своїй твор-
чості звертається до давніх здобутків традицій-
ного народного гончарства, а саме – до чорно 
лощеної кераміки. Традиційні риси поєднуються 
з сучасними принципами композиційного фор-
мотворення. Окрім того, у творах керамістки від-
чуваються інспірації з інших джерел, наприклад, 
африканської, трипільської пластики, стилістики 
конструктивізму. Незмінне відчуття архаїчності, 
що виникає при спогляданні пластики Я. Мотики, 
підкреслюється чіткою виразністю, міцною архі-
тектонікою, влучною стилізацією, витонченістю 
пластичного вирішення. Оригінальні композиції 
декоративного характеру водночас прості і вишу-
кані. Одні з найулюбленіших об’єктів майстрині 

– прості народні образи бабці, селянина, тварин. В 
них повсякчас відчувається глибоко особистісне 
ставлення авторки до своїх героїв, які часто схожі 
до фольклорних персонажів. 

Майстерно виявляючи характер використо-
вуваного матеріалу і традиційні технологічні 
прийоми гончарства, Я. Мотика створює фігури 
людей і звірів у поєднанні  з різними атрибутами 
чи елементами пейзажу. Цю тенденцію добре де-
монструє декоративна композиція «У лісі» (1980 
р.,), що зображає двох людей, які несуть стовбур 
дерева. На ньому сидить птах, трактований так 
само умовно, що й людські фігури. Така стилізація 
нагадує традиційну народну пластику. Додатко-
вий ефект творить антитеза узагальнених геоме-
тризованих форм і дрібних ліплених елементів. 
Я. Мотика в основному акцентує увагу на рисах 
обличчя персонажів, залишаючи у трактуванні 
фігур видимі диспропорції. Таким чином поси-
люється емоційне звучання композиції. [1]

В свою чергу, львівська скульпторка Теодозія 
Бриж часто шукає засоби художньої виразності в 
народній скульптурі, в притаманній їй гармонії 
композиції і простору, в поетичності її внутріш-
нього образу. У творах мисткині іноді відчутні 
стилізаторські тенденції, але проведені з вели-
ким художнім тактом, вони надають образам 
особливої одухотвореності і емоційної виразності, 
породжуючи у глядача асоціації з легендами, 
казками, пісенним фольклором.

Впродовж 1960-1970 рр. Т. Бриж створює цілу 
серію робіт за мотивами «Лісової пісні», відтво-
рюючи казковий світ поетичної драми-феєрії 
Лесі Українки. Композиції «Мавка», «Перелесник», 
«Потерчата», «Той, хто греблі рве», «Лукаш і Мавка» 
лягли в основу монументально-декоративних 
творів, які були призначені для встановлення 
на батьківщині Лесі Українки. Робота над їх ство-
ренням суттєво вплинула на характер творчих 
пошуків скульпторки, визначила розвиток нових 
засобів композиційно-просторової виразності 
у її станковій пластиці і пластиці малих форм. 
Працюючи над композиціями за мотивами «Лі-
сової пісні», Т. Бриж вперше у своїй творчості 
звернулась до зовсім нової, зітканої з народних 
переказів і легенд, образної системи. Для того, 
щоб втілити ці образи в скульптурі, потрібно 
було знайти нові взаємозв’язки між об’ємом і 
простором, щоб форма твору відповідала казковій 
сутності персонажів. Створені народною уявою 
добрі і злі духи – Мавка, Той, що в скелі сидить, 
Марище, Русалка та інші втілюються у форми, 
наближені до природи, яку вони уособлювали. 
Прагнення передати живу сутність образів Лесі 
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Українки визначило спрямування творчих пошу-
ків скульпторки. Створюючи роботи цього циклу, 
Т. Бриж поступово звільнялась від масивності 
замкнутих об’ємів, надаючи перевагу вільному 
просторовому розміщенню мас. Образ людини у 
цих, здавалось би, міфічних персонажах звучить 
по-новому. Пропорції постатей видовжуються, 
вони стають легшими, особливої виразності на-
буває мова жестів: руки то підняті, то розведені в 
сторони чи притиснуті до грудей щоразу розкри-
вають емоційний стан персонажу: подив, розпач, 
радість, смуток. Станковий варіант цього циклу 
був виконаний в дереві і шамоті, а монументаль-
ний повинен був реалізуватися в дереві і бронзі. 

Загалом, творчість Т. Бриж при всій своїй ви-
довій, тематичній, композиційно пластичній 
різноманітності була сповнена великою внутріш-
ньою єдністю, яка проявилась в строгому, лако-
нізмі форм, у володінні різноманітними засобами 
просторової виразності. В основі образно-пси-
хологічної концепції її творів, до якої би теми 
вона не зверталась, лежало прагнення відійти від 
звичних жанрових рішень і в самій пластиці, в її 
пульсуючих ритмах, знайти поетичну метафору, 
яка виражає сильне людське почуття.

Таким чином, мисткиня, поєднавши традиції 
львівської пластичної школи і нові художні ві-
яння, виробила свій почерк, свою манеру, свою 
узагальнену і виразну пластичну мову, основними 
рисами якої є ліризм, поетичність, іноді драма-
тичність та завжди глибока образність. Для неї 
завжди принципове значення має вибір сюжетів, 
які для своїх творів вона бере з різних джерел: 
з сучасності, історії, літературних творів, фоль-
клору, але завжди обирає лише те, що зворушує 
її людські почуття. Більшість її творів 1960-1970 
рр. присвячені гостросучасним, публіцистичним 
темам: «Кореянка», «Дружба», «Хіросіма», «Чілі-
73», «В ненароджених стріляють» та ін. Але автор 
не переказує сюжет, а створює образ людини, 
часто глибоко трагічний. Тими ж шляхами Т. 
Бриж йде до створення композицій на історичні 
і фольклорні теми, які в її творчості набувають 
оригінальної інтерпретації.

Окрім того, Т. Бриж проявляє сміливість і 
у виборі матеріалу. Вона єдина із львівських 
скульпторів 1960 рр. використовує у станковій 
тематичній композиції бетон, виявляючи в цьому 
матеріалі особливі візуально-пластичні якості, що 
відповідають художньому задуму твору. Бетон 

ніби допомагає сконцентруватися на найважливі-
шому і найсуттєвішому, характер його матеріалу 
вповні відповідає тим творчим завданням, які 
були найближчі скульптору.

У 1970–1980 рр. вагомі досягнення львівських 
митців стають особливо помітними, зокрема в 
царині різних видів декоративно-прикладного 
мистецтва. На виставках цього часу заявляє про 
себе нова генерація львівських скульпторів. Май-
же всі вони випускники Львівського державного 
інституту прикладного та декоративного мисте-
цтва (ЛДІПДМ). В їхній творчості тенденції, які 
характеризують розвиток скульптурної пластики, 
отримують нову просторову і змістову інтер-
претацію. Визначальною рисою їхніх творів стає 
камерність з характерною для неї специфікою 
емоційного сприйняття образу. Скульптурна плас-
тика малих форм приваблює молодих митців 
можливістю глибше проникнути в духовне життя 
людини, в її внутрішній світ. Звідси особлива 
увага до антропоморфного мотиву, що сприяє 
більш ємному сприйняттю особистості.

Видатною персоналією на тлі львівського мис-
тецтва скульптурної пластики, своєрідним твор-
чим феноменом постає Роман Петрук. Творчість 
митця формувалася в контексті і безпосередньому 
контакті із суперечливими трансформаціями у 
мистецтві української пластики другої половини 
ХХ ст. Цей період був позначений сильним ідео-
логічним тиском на художню творчість, зокрема, 
на скульптуру. 

Роман Петрук належить до покоління митців, 
які спричинилися до трансформації української 
культури другої половини  ХХ ст. Його талант 
формувався на тлі потужного піднесення сус-
пільного і творчого життя Львова 1960-х рр. [5, с. 
99]. На мапі культурного життя міста гучно заяв-
ляють про себе талановиті випускники ЛДІПДМ: 
І. Боднар, А. Бокотей, Б. Сорока, І. Остафійчук, 
Л. Медвідь, Т. Левків, Я. Мотика, О. Мінько, Р. 
Петрук та ін. Вагому роль у формуванні творчої 
особистості останнього відіграв той факт, що Р. 
Петрук був учнем нелегальної школи К. Звірин-
ського, зорганізованій митцем у власній кварти-
рі в середині 1950-х рр. Від видатного вчителя 
скульптор інспірувався об’єктивним розумінням 
світу через призму власного «Я», гармонійним 
поєднанням абстрактних форм, надреальним 
синтезом барв, втаємниченим світом людських 
почуттів. За висловом мистецтвознавця О. Голуб-
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ця, «на Петрука, як і на інших учнів школи, вплив 
духовного наставника став у багатьох відношеннях 
вирішальним. Прикметною рисою його творчого 
методу стало його глибоке закорінення, з одного 
боку, в традиції народного мистецтва та обра-
зотворчого фольклору, з іншого – у виражальні 
засоби й форми, властиві сучасному мистецтву» 
[5, с. 98-101].    

Роман Петрук природно відчуває об’ємно-про-
сторову структуру скульптурного твору, вдихає 
життя у пластичну форму. За освітою кераміст, 
він вдало поєднує  в своїх творіннях декоратив-
ність пластичної маси і, водночас, всеохопність 
просторового вирішення. У його кераміці чітко 
відчуваються впливи народної пластики, що на-
кладаються на самобутню індивідуальну манеру. 
Від народних майстрів Р. Петрук запозичує вміння 
перетворювати буденні речі на оригінальні деко-
ративно-пластичні форми. Практично у всіх своїх 
творах митець використовує поєднання порож-
нистих керамічних об’ємів, що часто нагадують 
посуд із ліпленими фігурками. Особливо цікавим 
є трактування образу людини, в яке художник 
незмінно вносить гротеск, гіперболізацію певних 
рис, глибокий соціальний підтекст. Його герої 
пластично трактовані так натуралістично, що 
ніби оживають, стають рукотворними. Декоратив-
но-ігровий характер композицій  доповнюється 
незмінним колористичним забарвленням. Р. Пе-
трук надає перевагу контрасту теплих і холодних 
відтінків вохри, зеленого, синього, коричневого, 
червоного кольорів. Художник завжди пов’язує 
свій твір з конкретним середовищем і ситуацією. 
Його герої живуть і переживають, вони оригі-
нальні і неповторні. Позбавлений стереотипності 
у мисленні, Р. Петрук творить своїх героїв за 
власним авторським трактуванням, поєдную-
чи традиційне і сучасне. Динамічність жестів у 
його пластиці часто контрастує зі статичністю 
фігур. Така антитеза з потужною силою впливає 
на довколишнє середовище і глядача. У своїх 
декоративних композиціях митець загодовує 
екзистенційні і філософські питання. 

У  контексті дослідження образу людини варто 
також детальніше зупинитися на багатофігурних 
композиціях митця 1970-х рр., наприклад, «Вокзал 
уночі», «Біла піраміда», «Олімп». «Вокзал уночі» 
складається з 59 окремих елементів, більшість з 
яких нагадують звичайні бруски шамоту. Вони 
скомпоновані таким чином, що створюють простір, 

в якому вміщено 17 людських фігур. Прикмет-
но, що ці постаті зумисно сильно деформовані і 
спрощені, очевидно, для фізичного підсилення 
психологічного стану. Виникає чітка асоціація 
з безкінечістью безсонної ночі, проведеної в за-
ручниках у залу очікування. Фізична втома тіла, 
виснаженого без відпочинку і сну. Тут бачимо і 
самотню чоловічу фігуру зі схиленою на коліна 
головою, і матір з дитиною в обіймах, які творять 
єдине композиційне і смислове ціле. «Вокзал 
уночі» можна розглядати як пластичну метафору 
тогочасної суспільної ситуації, що панувала у 
1970-х рр. [5, с. 101].     

Схожим глибоким сенсом наповнена робота 
«Біла піраміда». Замкнена єдність, утворена з од-
накових за формою і розміром цеглин, водночас, 
хитка і може легко зруйнуватися. Символічні 
людські фігурки, позбавлені облич і власного «Я», 
посідають, на перший погляд, міцні позиції. Вини-
кає чітка асоціація з керівною або чиновницькою 
кастою, що творить так звану вертикаль влади. 
Проте митець демонструє, наскільки все хитке і 
скороминуще у цьому світі – варто витягти бодай 
один елемент із нижнього ярусу конструкції, як 
вона неодмінно впаде. Прикметна риса творчості 
митця – намагання вкласти глибокий зміст у 
кожний свій витвір. Незалежно від розмірів його 
скульптура масштабна за задумом та ідейним 
наповненням. Проблема взаємодії суспільства 
і влади перманентна, але в контексті 1970-х рр. 
автор міг говорити про це лише за допомогою 
метафори. 

У доробку художника є пластика малих форм, 
виконана в різних матеріалах. Глиною майстер 
оперує як матеріалом із практично необмежени-
ми можливостями для мистецького образного 
виразу. Тема жіночих образів є досить широко 
представлена у творчості Р. Петрука. Скульптура 
«Дівчина з глеком» вражає простотою й гармо-
нійністю жіночних форм. Змилування простою, 
приземленою красою підкреслюється теплою 
тональністю матеріалу. М’якість плавних ліній 
силуету, пластична ліпка фігури дівчини випро-
мінює чуттєвість і ніжність. Здавалось би, на 
перший погляд, побутовий сюжет набуває в руках 
майстра складного філософського чи навіть дра-
матичного змістового наповнення. Такими є його 
композиції «Ной» (1972 р.), «Данило Галицький» 
(1973 р.). Тут образ людини трактується досить не-
однозначно. Ной в оточенні тварин стоїть посеред 
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ковчега, що має форму і вигляд миски. Фігурки 
різні за розміром і нагадують народні традиційні 
іграшкові свищики. На схожої форми переверну-
тій посудині розміщений персонаж композиції 
«Данило Галицький». Миска символізує гору, на 
якій сидить князь без жодної патетики й урочи-
стості. Вагомий історичний персонаж вміщений 
у несподіваний і невідповідний антураж. Фігура 
не надто реалістична, виліплена узагальненими 
формами, але сповнена глибокого змісту. Автор 
намагається передати стомлену численними 
походами людину, яка, очевидно, плекає задум 
заснувати нове місто.  

Роман Петрук намагається вловити простір, що 
оточує його фігури, надати своїм образам якоїсь 
космічної енергії, вічної ідеї. Скульптурні візії 
митця мають повсякчас різні трансформації – у 
шорсткій поверхні матеріалу, у геометризації 
форм, у вигинах і об’ємах. Недаремно обирає 
майстер пластику – з усіх видів мистецтва вона 
найбільш «тілесна», її форма не лише зрима, але й 
тактильна. Майже кожна його фігура просякнута 
вольовим жестом, пропорції зазнають енергійного 
втурчання, з окремими частинами відбуваються 
магічні метаморфози. Окрім того, трансформа-
ція національних  традицій набуває тут цілком 
індивідуального вияву. Як стверджує дослід-
ник О. Голубець  «…Нині можемо з упевненістю 
стверджувати, що Роман Петрук належить до 
числа художників-нонконформістів, які творять 
своєрідний феномен та міцний фундамент мо-
дерного українського мистецтва. Реально оціню-
ючи творчі здобутки Романа Петрука, відносимо 
його до числа кращих українських пластиків ХХ 
століття». [5, с. 101]. 

У станковій скульптурі, а також у пластиці 
малих форм більш відчутним стає відхід від мо-
нументальних тенденцій, який остаточно сфор-
мувався на межі 1970–1980 рр. в творчості скуль-
пторів нового покоління К. Садовської, І. Франка, 
Г. Басюка, Б. Романця, Г. Кудлаєнка, В. Ярича, Р. 
Романовича, В. Одрехівського, Ю. Миська, В. Са-
лиги, О. Капустяка, І. Микитюка та ін. [3]. Твори 
цих митців виразно і впевнено демонструють 
нове розуміння принципів станкової композиції, 
їх пошуки образної і композиційної виразності 
орієнтовані на поглиблену розробку поставле-
них завдань, утверджуючи тим самим художню 
самоцінність пластичних форм. На відміну від 
суворого лаконізму скульптури 1960 рр., в творах 

молодої генерації превалює, а з другої половини 
1980 рр. утверджується розповідне начало. Це нове 
розуміння проблеми станкової композиції, віль-
не трактування образно-пластичних елементів. 
Скульптура зменшилась в розмірах, стала камер-
ною, розрахованою на споглядання зблизька, на 
тихий діалог з глядачем, що особливо відчутне у 
тематичних станкових творах кінця 1980–1990 рр.

Висновки. Починаючи із 1980 рр., львівська 
скульптура малих форм позначена новими по-
шуками, позначеними прагненням скульпторів 
до відображення процесів оновлення усіх сфер 
духовного життя, які відбувалися в Україні. Ха-
рактерно, що ці пошуки проявились, до прикла-
ду, не у портреті, а саме у сюжетній композиції, 
яка в силу своєї видової специфіки виявилась 
сприйнятливішою до образної інтерпретації явищ 
дійсності і тому активніше, гостріше відгукнулась 
на її заклики.

Можемо простежити, що сама логіка процесу 
“станковізації” скульптури, тяжіння до малих 
форм визначила нове відношення до матеріалу, 
звернула увагу скульпторів на його декоративні 
якості. Якщо декоративність у творах монумен-
тального стилю досягалась в основному за раху-
нок експресії композиційних прийомів, то тепер 
декоративність іде ніби вглибину: естетичної цін-
ності набуває сам матеріал, його фактура, колір. В 
техологічному аспекті, характерно, що улюбленим 
матеріалом стає шамот, дерево, бронза, мармур, 
які дозволяють скульпторам експериментувати 
з кольором, використовуючи різноманітні при-
йоми обробки поверхні, досягаючи необхідних 
фактурних ефектів.

Також, узагальнюючи зазначимо що образ 
людини у пластиці малих форм 1960-1980-х рр. 
набуває нових концептуальних форм. У творчості 
провідних художників-нонконформістів просте-
жуємо тяжіння до екзистенційних концепцій, 
етнічних традиційних рис, народного  фольклору.  
Художники прагнуть надати своїм композиціям 
більшого драматизму, образної виразності, пере-
дати складні емоційні стани людини, підкреслені 
духом часу та водночас її внутрішню свободу.
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ANNOTATION
Volodymyr Honcharuk. The image of a human being in 
the small-scale sculpture art of the second half of the 20th 
century: artistic exploration of Lviv Nonconformist artists. 
The present article examines the special characteristics 
of the development of small-scale sculpture as an 
independent phenomenon in Lviv fine arts of the 
second half of the 20th century within the framework 
of complicated social and political circumstances of that 
time. The study determined that despite the existing 
fundamental research in the field of Ukrainian plastic arts 
of the second half of the 20th century (Holubets O., Protas 
M. etc), problematic issues of small-scale sculpture in 
terms of human being image representation, in particular, 
have been still little studied in the discourse of Ukrainian 
art criticism and need proper research. 
The research focuses on the specific features of artistic 
experiments of the most prominent representatives of 
Lviv small-scale sculpture group; traces characteristic 
features of conceptual and form-shaping solutions; 
identifies artistic and stylistic features and peculiarities 
of the representation of a human being image. The 
author analyzed general time background, studied 
the role of socialistic realism and «nonconformism» 
phenomenon, and defined the variety of processes and 
events that influenced directly the development of fine 
arts of the time including small-scale sculpture. The 
study states that the most prominent representatives 
of this artistic movement was such sculptors as O. 
Bezpalkiv, Y.Motyka, U. Yaroshevych, T. Bryzh, R.Petruk 
etc. They are Nonconformist artists of that time whose 
works were marked with innovative experiments in 
their creative solutions reflected in the small- scale 
sculpture in particular. Moreover, the article introduces 
the differences in human being interpretation, identifies 
the most significant conceptual fundamentals of 
anthropomorphical motifs in the indoor sculpture within 
broader social and cultural environment. In particular, the 
author stresses upon the role of Lviv Ceramic and Sculpture 
Factory that largely set trends in the development of small-
scale sculpture art. Additionally, the research defined 
the fundamental principles which shape artists’ ideas 
and approaches in small-scale sculpture; identified main 
models and grouped them according to their themes. 

Key words: small-scale sculpture, indoor sculpture, Lviv 
Nonconformist artists, socialistic realism, image of a 
human being, anthropomorphic plastic arts.


