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Спеціальні методи 
дослідження мистецького 
вистрою репрезентативних 
приміщень громадських 
будівель Львова другої 
половини ХІХ ст.

Анотація. Представлено інформацію стосовно 
основних методів дослідження, які дають можли-
вість якомога об’єктивніше оцінити автентичність 
мистецького вистрою. Такі об’єкти, як репрезен-
тативні приміщення громадських будівель Львова 
другої половини ХІХ століття, мають велику кіль-
кість елементів, які охоплюють широкий спектр 
видів образотворчого мистецтва, котрі є здебіль-
шого втрачені. Натомість є необхідність у рестав-
рації та реконструкції мистецького вистрою та-
ких приміщень, особливо в контексті збереження 
культурної спадщини. Відповідно до них засто-
совані методи, які опрацьовують архівні джере-
ла (в основному графічні) та результати натурних 
досліджень. Разом з цим розроблена методика, за 
якою зіставляються та обробляються дані з спеці-
альних методів і яка має на меті найбільш об’єктив-
но оцінити стан та наповнення (в тому числі втра-
чене) автентичного мистецького вистрою. Також 
на прикладі реставрації актової зали головного 
корпусу Національного університету «Львівська 
політехніка», продемонстровано практичне за-
стосування спеціальних методів та їх взаємодію. 
Мета статті: виділити основні спеціальні методи 
досліджень автентичного мистецького вистрою 
громадських будівель Львова друг. пол. ХІХ століття 
та описати їх взаємодію в комплексі між собою та 
іншими методами.

Об’єкт досліджень: методи дослідження автен-
тичного мистецького вистрою в репрезентативних 
приміщень громадських будівель Львова у друг. пол. 
ХІХ ст.
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Постановка проблеми. Репрезентативна 
група приміщень в громадських будів-

лях містить широкий спектр видів образот-
ворчого мистецтва. Особливо це стосується 
періоду другої половини ХІХ століття. У Льво-
ві в цей час панує історизм з різноманітними 
стилістичними проявами. Для громадських 
будівель, це в основному неоренесанс та не-
окласицизм та їх еклектичне поєднання. Ці 
два стилістичні напрямки, проявляються і в 
оздоблені інтер’єрів, та є продиктовані тен-
денціями, які на той час існували у столиці 
імперії  - Відні.У Львові в другій половині 
ХІХ століття були споруджені такі ключові 
громадські будівлі: будинок Опери та балету , 
Галицький сейм (Національний університет 
ім. І. Франка), Львівська політехніка, Палац 
правосуддя, Будинок намісництва, Будинок 
управління колії, Галицька ощадна каса та 
інші. Усі ці будівлі об’єднує спільна риса - 
вони мають повну репрезентативну групу 
приміщень з насиченим мистецьким вистро-
єм, що включає: вестибюль, парадну сходову 
клітку, галереї та в деяких випадках, церемо-
ніальну залу або залу засідань. Різні історич-
ні періоди міста залишили негативний від-
биток на цих будівлях, в декотрих з них про 
повноту автентичного оздоблення можна 
дізнатись тільки по архівних зображеннях, 
проте в деяких випадках вона є збереження 
до сьогодні. Відповідно є нагальним питан-
ня стосовно реставрації та відновлення ав-
тентичного мистецького вистрою цих об’єк-
тів. Тому для більш якісного і комплексного 
дослідження автентики, поряд із натурними 
дослідженнями варто більш детально опра-
цьовувати архівні графічні та писемні мате-
ріали. У випадках, коли інформації в резуль-
таті натурних досліджень недостатньо, або 
вона взагалі відсутня для прийняття рішень 
щодо концепції реставрації, історичне фото 
може бути ключовим джерелом для віднов-
лення автентичного мистецького вистрою. 
Тому комплекс із спеціальних методів дослі-
дженням є важливою, базовою складовою, як 
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у теоретичному мистецтвознавчому дослі-
джені так і в практичній реставрації.

Виклад основного матеріалу: Мистецький 
вистрій репрезентативної групи приміщень 
громадських будівель в період історизму має 
багате наповнення. До нього входять скуль-
птурні та живописні твори, литі та різьблені 
декоративні пластичні деталі, , архітектурні кон-
структивні елементи котрі виконанні в певній 
естетичній формі, вироби з дерева, альфрейні 
орнаменти, вітражі, фурнітура та інші декоратив-
но-ужиткові вироби з різноманітних матеріалів. 
Увесь цей перелік автентичного мистецького 
наповнення приміщень умовно ділиться на: 
архітектурно-конструктивні елементи, деко-
ративне оздоблення, декоративно-ужиткове та 
витончене образотворче мистецтво (Рис. 1). Тому 
враховуючи таку кількість складових, лише в 
поодиноких випадках до сьогодення зберегли-
ся репрезентативні приміщення громадських 
будівель в усій повноті митецького вистрою. 
У Львові будівлі Опери та балету ім. Соломії 
Крушельницької та Галицької Ощадної каси 
(Етнографічний музей) є одними з найбільш 
збереженим автентичним оздобленням. Ці 
два об’єкти, а також громадські будівлі Відня 
періоду другої половини ХІХ століття, є пев-
ними маркерами, по яких можна судити про 
багатство мистецького наповнення решти гро-
мадських споруд Львова періоду історизму, на 
час їх створення. Тож порівнюючи їх сучасний 
стан, є очевидним, втрати мистецького вистрою 
в деяких будівлях становлять більше 90%. Тому 
у досліджені та подальшій реставрації таких 
об’єктів є дуже важливими архівні графічні 
матеріали, які разом з писемними джерелами 
дають максимально об’єктивну інформацію про 
автентичність усіх мистецьких елементів. У 
цьому випадку необхідно застосовувати спеці-
альні методи дослідження, такі як: фотограм-
метрія, фотодокументознавство, іконографія 
та стратиграфія.

Фотодокументознавство - напрям візуального 
документознавства, об’єктом вивчення якого 
є фотодокументи, що відбивають дійсність у 
специфічній зображувальній формі. Фотодоку-
менти належать до новітніх історичних джерел 
і посідають окреме місце серед документаль-
них пам’яток завдяки способу фіксації інфор-
мації, формі її передачі, носієві інформації та 

організації користування ними. Фотодокумен-
тознавство вивчає закономірності створення 
й функціонування фотоджерел, їхньої форми, 
змісту, типології. 

В дослідженнях фотодокументознавство 
визначає ті джерела, на яких зображено ав-
тентичний мистецький вистрій та його зміни 
в хронологічному порядку, беручи до уваги 
писемні згадки (описи, будівельні нотатки, бух-
галтерські звіти, статті в пресі, оголошення та 
інше) виявляється наповнення мистецького 
вистрою та його трансформація. Відповідно, це 
допомагає визначити часовий період створення 
фото, що в підсумку дає додаткову інформацію 
для ідентифікації автентичних елементів мис-
тецького вистрою приміщень.

Фотограмметрія, як метод, досліджує явища, 
форми й положення різних предметів у просторі, 
об'єкти та їх розміри шляхом вимірювань їх 
фотографічного зображення. Суть методу по-
лягає в тому, що архівне фото, досліджується 
на такі основні параметри, як перспектива та 
дистанція між усіма складовими мистецького 
вистрою, для чого необхідні фактичні розміри 
приміщення та сучасні фото з аналогічної точки 
огляду у відповідності з архівним фото . При 
виконанні фото, в приміщені виставляються 
маркери та визначається дистанція між елемен-
тами котрі присутні, як на сучасному світлині, 
так і на архівній, після чого два зображення 
синхронізуються (виставляється аналогічна 
перспектива та розмірність усіх елементів в 
кадрі). Після чого ми вже чітко може відслідку-
вати втрачені елементи мистецького вистрою 
та завдяки маркерам визначити їх фактичний 
розмір. Також результати фотограмметрії да-
ють інформацію для проведення подальших 
натурних досліджень, а саме вказують на місця 
проведення зондажів та розкритів і допомагають 
визначити пізні доповнення, які не відповіда-
ють первинному вигляду приміщення. 

Стратиграфічний метод визначає в хроноло-
гічному порядку культурні залишки. У випадку 
реставрації виявляє нашарування та зміни в 
елементах мистецького вистрою. Діє в комплексі 
з іншими натурними дослідженнями, та дає 
можливість визначити первинний автентичний 
культурний шар. Графічні результати страти-
графічних досліджень опрацьовують з іншими 
іконографічними джерелами. Інформація про 
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колір, текстуру та структуру матеріалів може 
співставлятись з архівними матеріалами та 
підтверджувати або спростовувати припущення, 
щодо автентичності того чи іншого елементу 
мистецького вистрою.

Іконографія досліджує зображення, історію 
їх появи, техніку виконання, встановлює ав-
торську приналежність творів, форми фіксації 
зорової інформації та методику її інтерпрета-
ції. Іконографія розробляє теорії, прийоми та 
методи для визначення достовірності творів, 
здійснює їхнє датування, встановлення адекват-
ність відображення дійсності та автентичності 
подій у наявних мистецьких творах з метою 
використання отриманих сукупних даних в 
дослідженнях. У випадку з мистецьким вистро-
єм, іконграфія базується на результаті інших 
спеціальних методів або працю в комплексі 
з ними. Суть методики полягає в тому, що до 
кожного об’єкта дослідження збирається мак-
симальна кількість графічного матеріалу. Це 
можуть бути архівні фото, малюнки, слайди, 
відео, умовні позначення, креслення, плани, 
візуальні результати натурних досліджень 
(фото стратиграфії та зондажів, рентгенівські 
та інфрачервоні знімки, та інші). Також до уваги 
беруться писемні матеріали, котрі є доповнен-
ням до графічного матеріалу. Серед усіх даних 
проводиться аналіз та виділяються усі спільні 
параметри, та відсіюються відмінності. Нато-
мість ця методика дає об’єктивні свідчення 
про автентичність того чи іншого елемента 
мистецького вистрою, разом з тим дає змогу 
отримати інформацію по таких параметрах 
як: колір, матеріал, ступінь збереженості, час 
створення, авторство, техніки та технології 
виконання.

Комплекс з вище перелічених спеціальних 
методів досліджень був реалізований при рес-
таврації актової зали головного корпусу Націо-
нального університету «Львівська політехніка» 
. Мистецький вистрій аулі формувався протягом 
останньої чверті ХІХ століття. Про це свідчать 
писемні джерела у вигляді робочих записок, 
протоколів та публікацій у пресі. 

За методом фотодокументознавства було 
підтверджено та виділено одну основну світ-
лину та кілька супровідних за якими визна-
чався автентичний мистецькикй вистрій. Тож 
було виявлено, що для дослідження найбільш 

доречною є світлина датована 1908 роком. На 
ній зображено кінцевий вигляд актової зали 
після завершення усіх оздоблювальних робіт 
та, що є дуже важливим, перед змінами, які 
відбулись під час І Світової Війни (відомо, що в 
будівлі політехніки був розміщений госпіталь). 
Для повноти дослідження було обрано кілька 
основних зображень актової зали: креслення 
перерізу парадної групи приміщень авторства 
Ю. Захарієвича, датовані 1872 роком, попередньо 
згадане фото 1908 року та зображення актової 
зали безпосередньо перед початком реставра-
ційних робі в лютому 2015 року (Рис. 3) [6]. Серед 
основних графічних матеріалів використовува-
лись другорядні, серед яких: архівні фото з різ-
ним датуванням, зображення стратиграфічних 
досліджень та зондажів, креслення та плани. 
За цими матеріалами вдалось відслідкувати 
трансформацію мистецького вистрою зали від 
первинного авторського задуму на кресленнях, 
до сучасного стану (перед початком реставра-
ційних робіт). Результати дослідження пода-
ні на схемі (рис 4). Багато задокументованих 
свідчень містяться в публікаціях преси другої 
половини ХІХ століття, де описується поетап-
не будівництво головного корпусу Львівської 
політехніки, разом з тим є згадки про форму-
вання оздоби усієї репрезентативної групи 
приміщень в тому числі і актової зали. (пере-
лік писемних джерел) [5] До прикладу в газеті 
під назвою «Gazeta Lwowska» за 1877 рік, є так 
згадка «..Безсумнівно, найкрасивішою у всьо-
му нашому місті буде актова зала, яку власне 
закінчують штукатури, з балконом, опертим 
на величезні капітелі коринфських колон», або 
в газеті «Kurjer Lwowski» за 1887 рік, є такий 
запис: «Міністр Гатуш прихильно поставив-
ся до пропозиції намісника щодо оздоблення 
зали Львівської політехніки фресками, які має 
виконати Ян Матейко за своїми ескізами. До 
цієї роботи, що триватиме чотири роки, можуть 
залучити і учнів краківської школи мистецтв. 
П. міністр зазначив краківському майстру го-
норар у 20.000 зол.».[5] Кожна з таких згадок дає 
додаткове підтвердження або спростування 
про автентичність того чи іншого елементу 
мистецького вистрою.

У даному випадку фотограмметричний метод 
надав важливу інформацію про розміщення 
елементів в середовищі, візуальні ознаки окре-
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мого елемента, що включають стилістику та 
характер виконання, матеріали, тональність, а 
в деяких випадках і колір, текстуру та фактуру 
поверхонь. На схемі (рис.4) виокремлено із за-
гального зображення фрагменти з яких можна 
виділити основні характеристики окремих еле-
ментів мистецького вистрою. Ще одним важли-
вим результатом фотограмметрії є визначення 
дистанції та основних розмірностей. Цей спосіб 
реалізується так: до попередньо знятих фак-
тичних розмірів приміщення прикріплюється 
фото (у даному випадку фото зали 1908 року) на 
якому визначається точка перспективи з якої 
випускаються направляючі лінії по основних 
елементах ордерної композиції, та вертикальні 
лінії по основних осях ритмічної композиції. 
Відповідно ми отримуємо коефіцієнт зміни 
розмірів на фото з врахуванням перспективи, 
що дає змого визначити дистанцію, положення 
в просторі та розмірності втрачених або при-
хованих елементів мистецького вистрою. Ще 
одним важливим результатом фотограмметрії 
стало визначення місць для проведення зон-
дажів, розкритів та стратиграфії.

Стратиграфія та результати натурних дослі-
джень в актовій залі надали широкий спектр 
інформації щодо художніх розписів та скуль-
птурної пластики. Так, була отримана інфор-
мація про матеріали виконання, колористику, 
характер малюнків, текстуру та фактуру, спосіб 
нанесення, види покрівельних захисних шарів 
та характер їх полиску. В актовій залі завдяки 
зондажам було визначено кількість шарів по-
фарбування, які коливались від 2 до 5 на усіх 
поверхнях стін, в тому числі і на скульптур-
ній пластиці. Аналіз стратиграфічних зрізів 
встановив розбіжності в матеріалах та техніці 
виконання усіх нашарувань, а також виявив 
проміжні шари у вигляді ґрунтів, клеїв, лаків та 
забруднень. Два попередніх способи ( зондажі 
та стратиграфічні зрізи) дали результати, які 
підтверджують, інформацію про автентику 
елементів митецького вистрою отриманих з 
методів фотодокументознавста та фотограм-
метрії. Відповідно, маючи достатньо даних про 
оригінальний шар, було проведено розкриття 
площини у визначених, ключових місцях.

Усі результати з фотограмметрії, докумен-
тознавства та стратиграфії були зібрані та оп-
рацьовані в комплексі. Для цього був засто-
сований іконографічний метод досліджень. 

Спершу були співставленні графічні матеріали 
з трьох основних етапів формування мистець-
кого вистрою: планування, кінцева реалізація 
та сучасний стан. Прослідковуючи тенденцію 
щодо змін, видно, що мистецький вистрій, у 
кінцевому автентичному стані суттєво відріз-
няється від сучасного (на момент 2015 року), 
також помітно, що багато елементів є відсутні, 
або змінили свій вигляд та форму. Також аналі-
зуючи креслення, які свідчать про первинний 
авторський задум, є помітним те, що на фото 
1908 року присутньо значно більше мистецьких 
елементів ніж зображеного у проекті. Художня 
мармуризація стін, скульптурний декор, серія 
картин у другому ярусі, кесонована оздоблена 
скульптурною пластикою стеля, центральна 
люстра – усі ці елементи описуються у газетах, 
записках, протоколах на час їх створення, що в 
свою чергу проілюстровано на фото 1908 року, 
що і є підтвердження автентичності мистець-
кого вистрою. В результаті це дозволило нам 
вважати фото актової зали 1908 року, як основне 
джерело, на яке посилаємся при відновленні 
автентичного мистецького вистрою. 

Також в межах іконографічного метода було 
застосоване перехресне доведення. Тобто, до 
уваги бралась уся інформація з результатів усіх 
спеціальних методів дослідження та проводи-
лось відсівання усіх взаємо-виключних фактів 
та виділялись взаємо-підтверджувальні. До 
прикладу, при проведені зондажів були виявлені 
різноманітні шари фарби, які порівнювались 
із фотоматеріалами зали на різних історичних 
етапах, так було виявлення та підтверджено 
етап пофарбування стін в періоди 1960-70х років, 
далі з 1932 по1939 рр.  та з 1874 по 1914 рр. Де 
беручи до уваги інформацію про тональність 
та фактуру елементів мармуризації стін з фото 
1908 року та інформації із зондажів про колір, 
хронологічний порядок шару пофарбування 
та матеріалу захисного шару було виявлено 
та вчергове підтверджений автентичний шар 
(рис. 4).

Висновки. В дослідженні автентичного 
мистецького вистрою приміщень спеціальні 
методи, а особливо ті методи, які опрацьову-
ють графічні матеріали, відіграють ключову 
роль. Саме архівні фото, які мають писемні 
підтвердження про їх датування та місце зйом-
ки (за це відповідає фотодокументознавство) є 
найбільш точним аргументом в підтвердженні 
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автентичності окремих елементів або інтер’єру 
в цілому. Мистецький вистрій репрезентативної 
групи приміщень громадських будівель Львова 
другої половини ХІХ століття в тенденції того 
часу мав дуже багате оздоблення з великою 
кількістю елементів, які в більшості випадків є 
частково або повністю втрачені. Тому комплекс 
з спеціальних методів досліджень серед яких 
фотограмметрія, стратиграфія та фотодоку-
ментознавсто, дає змогу через іконографічну 
методику не лише дослідити автентичний мис-
тецький вистрій, але й провести реставрацію 
або реконструкцію, як повністю приміщень, 
так і окремих елементів.
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A N N OTAT I O N
Serhii Hetmanchuk. The article provides 

information on the main research methods, which 
make it possible to assess the authenticity of the 
artistic arrangements, as objectively as possible. 
Objects such as the representative rooms in public 
buildings of the second half of the 19th century in 
Lviv, have a large number of artistic elements, those 
are most of it was lost. Consequently, the artistic 
arrangement of such premises are need to restoring 
and reconstructing, especially in the context of 
preserving cultural heritage. Therefore, there are 
methods which to process archival sources (mainly 
graphic) and the results of field research. At the 
same time, has been developed a methodology to 
compare and process the special methods. Which aim 
to most possible objectively to assess the condition 
and content (include lost) of an authentic artistic 
arrangement. The using and interaction of special 
methods also demonstrated at the example of the 
restoration the assembly hall in the main building of 
the National University "Lviv Polytechnic".

Keywords: photogrammetry, iconography, photo-
documentation, art arrangement, public buildings, 
restoration.
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Іл. 1. Схема умовного розділення складових мистецького вистрою, на прикладі актової зали головного корпусу На-
ціонального університету Львівська політехніка 

Іл. 2. Схема розділення та взаємодії спеціальних методів дослідження
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Іл. 4. Схема практичного застосування спеціальних методів дослідження на прикладі реставрації автентичного мис-
тецького вистрою актової зали головного корпусу

Іл. 3. Етапи формування мистецького вистрою зали.


