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У другій половині XVIII ст. іконопис захiдних зе-
мель невiддiльний у своєму розвитку вiд iконо-

малювання в центральних надднiпрянських i схiдних 
землях України. Стильовi змiни вiд ренесансу до ба-
роко та рококо в захiдних землях вiдбувалися з такою 
ж послiдовнiстю, поступовiстю, як i на сходi України. 
Згадуючи подiбнi перемiни в минулому, можемо кон-
статувати надзвичайно цiкаву «унітарність» процесу 
стильотворення в рiзних землях України впродовж 
доволi тривалого часу, — не зважаючи на дуже 
вiдмiннi умови в роздiлених мiж чужими державами 
землях України. Адже ж i перехiд од вiзантинiзму до 
ренесансу й вiд ренесансу до бароко скрiзь проходив 
фактично в один час, з однаковими результатами, хоч 
i з низкою мiсцевих особливостей, наприклад, щодо 
сили й iнтенсивностi впливу на процес стильотворен-
ня мистецтва Заходу — з одного боку, i народного 
мистецтва даної мiсцевостi  — з iншого. 

Стиль рококо виник і сформувався на поч. XVIII ст. 
у Франції. На теренах України він поширився у 
др. пол. XVIII ст. Виявляється цей стиль у характер-
них йому овальних формах, декорі на основі «золото-
го» елемента — рокайля. Рокайль — це C-подібної 
форми елемент, на основі якого будуються більшість 
орнаментів. Стиль рококо — це своєрідне протистав-
лення пишному рослинному бароко. За своїм змістом 
рококо є ніби продовженням стилю маньєризму 
(кін. XVI  — поч. XVII ст.). Характерною для сти-
лю рококо є асиметричність, зміна рослинного орна-
менту рокайлевим, використання в оздобленні 
інтер’єрів і екстер’єрів ромбовидної решітки, іноді з 
квітками на перехрестях. «Цьому стилю характерна 
алегоричність та звернення до фантастичної міфоло-
гії» [1]. Також рококо притаманна С-подібна вигну-
тість постатей, різкі заломи складок одягу у скульпту-
рі, а також асиметричність у композиціях і компону-
вання в овалі у малярстві.

Чітко визначити межі впливу рококо на іконопис 
ми не можемо, бо є ряд пам’яток, які вже мають пев-
ні риси цього стилю, але ще не повністю відповіда-
ють йому, є перехідними, на межі між бароко і роко-
ко або рококо і класицизмом. У др. пол. XVIII ст. 
загальний стильовий напрям (рококо) поєднується 
з iндивiдуальними прийомами майстрів. Манера ма-
лярства стає одним iз важливих факторiв творення 
образу не тiльки у церковному малярстві, iконi, а й у 
свiтському мистецтвi. Творчiсть цiлком розкута, до 
канонiв виявляють швидше теоретичну повагу, нiж 
керуються ними в конкретних справах. І в той же час 
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найголовнiшi засади iкономалювання, теологiя iкони, 
її п’ять основних функцiй (зв’язок iз образами Свя-
того Письма, з iсторiєю Вселенської Церкви, з мо-
литвою, з вiдправою Божественної Лiтургiї та зв’язок 
iз мистецтвом храму) зберiгаються в силi, ретельно 
враховуються пiд час облаштування iконостасiв. 

Деякі ікони, особливо Богородичні, мають бага-
то спiльного з образами в католицьких костьолах. 
Зображення постаті Богородиці не є строго класич-
ним, постать вільно тримає Дитя Ісуса. Голова у Бо-
гоматері покрита, але ми бачимо з під покривала во-
лосся, чого раніше не зустрічалось на такого типу 
іконах. Ісус може бути одягнений лише у світлу со-
рочку або майже роздягнений, лише в накидці, на 
давніших українських іконах Ісус переважно зобра-
жався у хітоні й гіматії. Через те, що збільшується 
натуралістичність у трактуванні зображення, може-
мо побачити, що Богоматір зображають дуже юною, 
з приємним, спокійним виразом обличчя. Навіть по-
будови композицій перегукуються із західноєвро-
пейськими зразками. Характерним і надалі залиша-
ється розкiшне вбрання з витончено-ювелiрним зма-
люванням прикрас i складок. 

Знаючи захiдне мистецтво, майстри використову-
вали у трактуванні образу Богоматері чимало рис Ма-
донни, але у своїй основi це все одно залишалась укра-
їнська ікона. Ікони стають у своєму трактуванні близь-
кими до стилю романтизму. І це вельми характерно 
для українського мистецтва кiн. XVIII ст., в якому 
стильова ситуацiя виявляється неоднозначною, бiльш 
«розмитою», нiж у будь-який iз попереднiх етапiв. 

«Іконопис XVIII ст. помітно локалізується й по-
дрібнюється на окремі напрямки розвитку, жанри й 
види. Чіткішою стає грань між творчістю професій-
них, напівпрофесійних і народних майстрів. Дистан-
ційоване від спонтанних і різких перемін, середови-
ще народних майстрів практикувало архетипічні й 
консервативні форми образотворення» [2]. 

Рисами, які вперше з’являються в іконописі та є 
характерними для рококо, — це трактування дра-
перій. Тіло може ще трактуватися, як у бароко,  — 
повновиді обличчя, але одяг уже складається з ла-
маних ліній, трактується різкіше. Трактування тіла 
у стилі рококо є натуралістичним, контури — риси 
обличчя підпорядковані С-подібно вигнутим ліні-
ям, чітко виражені вилиці, волосся трактується по-
дібно як полум’я на рокайлях. Стирається чітка 

межа між зображенням чоловічого і жіночого об-
личчя. Чоловічі постаті стають більш витонченими. 
Сама фігура в русі, вигнута, викручена, ніби її рух 
іде по спіралі. Силует фігури виражає її емоційність, 
часто розірваний і досить різкий порівняно з баро-
ко. Це чітко бачимо по вигинах пальців рук: вони 
тонкі, складно вигнуті і напружені. Часто можемо 
спостерігати розвивання драперій — ламані площи-
ни, різко заломані кути, контрастні асисти. Харак-
терним є і використання асистів. Зникає пишна 
оздоба одягу квітами. Тепер це невеликий акурат-
ний рокайлевий орнамент по краях одягу.

Не лише фігури, а й пейзаж, його трактування у 
рококо дещо змінюється. Дерева, кущі не будуть та-
кими пишними і замкнутими по силуету як у баро-
ко, а експресивними, розірваними по силуету, стов-
бури  — покручені. Колорит спокійний, використо-
вуються пастельні тони, такі як голубий, рожевий 
(ікона «Зустріч Марії та Єлизавети» з іконостасу 
церкви в Сулимівці) [3]. Збільшується площа тла, 
яку займають пейзажі, відповідно зменшується кіль-
кість позолоченого тла. 

Тло ікон часто буває різьбленим і складається із 
закомпонованих в орнамент рокайлів, а літери, під-
писи чи монограми компонуються у асиметричних 
картушах. У багатьох випадках на іконах можемо 
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бачити архітектуру — автентичні тогочасові роко-
кові пам’ятки.

Побудова композицій може бути асиметричною, 
проте завжди збалансованою. Форма ікон підпоряд-
ковується змінами форм у іконостасах і вівтарях, а 
саме є фігурною, верхній край складається з трьох 
дуг, вигнутих у протилежні боки.

Змістово рококові ікони побудовані складніше, 
більш закручений сюжет, не настільки прямоліній-
ні, як у бароко.

Загалом же у рококо бачимо відлуння стилю маньє-
ризму, так як у класицизмі — бароко і ренесансу. 

Однією з особливостей рококового стилю в iконах 
захiдних земель України можемо вважати те, що 
галицькi, закарпатськi, волинськi, пiдляськi, буко-
винськi майстри бiльше дотримувалися мiсце вих 
традицiй, нiж їхнi схiдноукраїнськi колеги. На Гали-
чині й Волині збереглося в iконах рококо бiльше ре-
несансних рис. Тут ми не знайдемо явищ, аналогiчних 
тим, що виявилися в значно пишніших рококових 
iконах з іконостасів Чернiгiвщини й Полтавщини.

Мистецтво iкони в Галичинi прагнуло в цей перiод 
до роззосередження шкiл малярства, до бiльшого 
професiоналiзму й росту майстерностi iконного ма-

лярства. Львiв і надалi лишається важливим цен-
тром iкономалярства, але вже не домiнує над усiм 
краєм, як ранiше, — бо виникають новi осередки, 
створенi не на суворiй, дисциплiнарно-органiзацiйнiй 
цеховiй основi. 

Iконне малярство захiдних земель України рококо-
вої доби втрачає одну з усталених середньовiчних 
рис  — анонiмнiсть і з сер. XVII ст. майстри почина-
ють вже підписувати свої твори, цим воно теж подiбне 
до iконного малярства надднiпрянських та схiдних зе-
мель України, де особу майстра можна впiзнати якщо 
не за пiдписом на iконi (це все ще рiдкiсть), то за ма-
нерою виконання, яка стає в кожного виразно iнди-
вiдуальною, або, принаймнi, за належнiстю до того чи 
iншого осередку, до певної школи.

Тепер ми можемо скласти уявлення як про діяль-
ність окремих майстрів, так і цілих художніх осе-
редків, хоча багато творів все одно залишаються 
анонімними. Але вже досить чітко у XVIII ст. про-
являються індивідуальні манери письма, а імена 
малярiв iкон зафiксованi також у рiзних церковних 
i свiтських документах. 

У XVIII ст. широко поширеним є малярство народ-
них іконописців. «Суть народного іконописного ма-
лярства полягала в спрощенні теми, в нехитрій, розпо-
відній формі, далекій від теологічних тонкощів, в про-
стоті та щирості художнього вислову. При цьому змі-
нювалася сама манера зображення, трактування архі-
тектурних та пейзажних мотивів, а, головне, самих 
іконографічних типів. Силуети та пропорції фігур, риси 
обличчя спрощуються та схематизуються» [4]. 

В iконi часто мiрилом духовностi є мiстичнiсть, 
незбагненнiсть, прийняття деяких iстин не доказами, 
а вiрою. Українська ментальнiсть, духовно-естетична 
природа нашого народу завжди прагнула усунути мiж 
небесним i земним життям посередність і наблизити 
святе до очей i сердець простого народу. 

Особливості іконографії українського іконопису за-
лежать від загального розвитку живопису в Україні і 
змінюються відповідно до духовних потреб і історич-
них змін у суспільстві, його світогляду і побуту. У 
др. пол. XVIII ст. поступово з’являються елементи 
нової іконографії, міцнішають реалістичні риси і ви-
разно визначаються впливи тодішнього мистецького 
стилю рококо, «викристалізовуються алего рично-
символічний, і історичний та пейзажний жанри» [5]. 
Еволюція іконопису і використання «нових» іконо-

Ікона Стрітення Господнє. Лука Долинський. Ікона з каплиці 
семінарійної церкви св. Духа у Львові 1784—1787  рр. 
ЛНМ у Львові (за реп.: Janocha Ks. michal ukrainskie, 
Bialo ruskie skony swiatecsne we dawney rzeczpospolitej / Prob-
lem kanony. — Warszawa : Neriton, 2001. — Iл. 112).
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графічних сюжетів тісно пов’язані і спричинені струк-
турними змінами у процесі розвитку іконостасу, адже 
більшість ікон малювались для іконостасів. «Саме з 
іконостасним живописом пов’язана творчість найві-
доміших українських майстрів цього часу» [6]. 

«Розвиток професійного іконопису був тісно по-
в’язаний з еволюцією художніх стилів, що змушува-
ло майстрів звертатись до актуальної іконографії та 
нових засобів вираження. У XVIII ст. організація цер-
ковного життя в Галичині підлягала юрисдикції Вати-
кану. До греко-католицького обряду запроваджують-
ся деякі зміни, запозичені з римо-католицької обря-
довості. У церквах з’являються пристінні вівтарі, фе-
ретрони, об’ємна скульптурна пластика, розписи, де-
кор у стилі бароко і рококо. Наприкінці XVIII ст. 
активізується творчість напівпрофесійних майстрів, 
які переважно працювали на провінції у невеликих 
містечках і селах. Запозичені ними теми та сюжети 
професійного малярства адаптувалися до смаків про-
стонародного середовища, в якому вони жили. Попу-
лярністю користувалися символіко-алегоричні сюже-
ти «Ессе Номо», «Христос Лоза Виноградна», чу-
деса святих і багатофігурні композиції циклу дороги 
Христа на Голгофу [7]. 

Цілий ряд тем у др. пол. XVIII ст. в українському 
іконописі трактується по-новому, в плані алегорично-
символічного їх розв’язання. «Дедалі частіше зустрі-
чаються такі символічні композиції, як «Христос у 
виноградному точилі», «Христос з виноградною ло-
зою», «Христос у чаші», «Недрімане око», «Пелі-
кан», що мали розкривати християнський догмат Єв-
харистії, викупну жертву Христа» [8]. Збільшуєть-
ся увага до старозавітніх тем, розвивається іконогра-
фія ангельських сил. Приділяється більша увага до 
сцен житія окремих святих.

Поширення таких тем в іконописі було пов’язане 
з розвитком схоластичного богослов’я в Україні, по-
леміки з католицизмом, у яких ці питання займали 
важливе місце. «Не останню роль відіграло також 
захоплення на той час у літературі алегоричним та 
символічним засобами вислову. За допомогою але-
горій і символів висловлювали філософські, мораль-
ні та релігійні ідеї. Більшість таких зображень мали 
певні зв’язки з образами, популярними в народі. І 
хоч здебільшого їхні сюжети прийшли в Україну із 
Заходу, тут вони стали набагато простішими, звіль-
нилися від другорядних деталей, подробиць, текстів. 

Заслуговує на увагу саме це вміння художників вті-
лити в просту й дохідливу художню форму складні 
та абстрактні поняття, вкласти в них певні емоції, 
наблизити їх до народного сприйняття» [9]. 

У др. пол. XVIII ст. пiд намісним рядом, у цо-
колі, вмiщували зображення євангельських подiй, 
якi святкуються в недiлi Трiодi цвiтної: «Увiрування 
апостола Фоми», «Мироносицi бiля гробу», «Оздо-
ровлення розслабленого», «Христос i самарянка», 
«Оздоровлення слiпонародженного, «Христос пе-
ред Петром Олександрійським». Цікавим є те, що 
у цокольному ряді Успенської церкви у Львові зо-
бражено композиції «празників», а не сцени зі Свя-
того Письма, які зазвичай там зображали. Зліва  — 
це сцена «Введення в храм Богородиці» і «Успін-
ня Богородиці», а справа — сцена «Преображен-
ня» і «Богоявлення». Одже, зліва ми маємо зобра-
ження у цокольному ряді Богородичних свят, а 
справа — Христових. 

Трактування іконографічних сцен тiльки в побу-
товому планi i виключення її величності, мiстичності 
подiй є неправильним, адже iкона — це не картина. 
Можуть змiнюватися композицiї, кiлькiсть поста-

Фрагмент ікони Великому-
чениці Вар ва ри, XVIII  ст. 
Київщина, полотно, олія, 
позолота, 89 x 62 (за реп.: 
Жолтовський П.М. Укра-
їнський живо пис XVII—
XVIII ст. — К.: Наукова 
дум ка, 1978.  — С.  103)
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тей, їхнiй одяг, частково і жести, все ж ікона акцен-
тує увагу на тому, що події, які зображаються, є по-
воротом iсторiї глобального характеру, виконується 
Божий план з усiма його подробицями й глибоко вта-
ємниченим змiстом нiби буденних подiй. 

Завдяки захiднiй та українськiй гравюрi iконописці 
вчилися правильно будувати простiр, вирiшувати 
рiзнi композицiйнi й iконографiчнi проблеми. Май-
стри iкон чудово розумiли принципову рiзницю мiж 
зображенням у книжцi (мiнiатюрою, гравюрою, ри-
сунком), що є лише iлюстрацiєю тексту, що має дати 
наочний, вiзуальний образ прочитаного, та iконою, 
яка має надзвичайнi молитовнi, лiтургiйнi функцiї i 
тiльки частково  — iлюстративнi. Використовуєть-
ся елегантна манера письма, напружений драматич-
ний настрій, динамічність, широка перспективна по-
будова. Використання гравюрних або малюнкових 
оригіналів стає звичним у др. пол. XVIII ст., але не 
знижує мистецької цінності цих робіт, а окремі ком-
позиції виконуються без зразків. Свою роль вiдiграла 
гравюра в такому важливому етапі української iкони, 
як запровадження європейської, й, зокрема, україн-
ської зовнiшностi святих замiсть схiдної, що була 
прийнята у Вiзантiї. Але гравюра нiколи не могла 
пiдказати майстровi iкон, як треба зорганiзувати ко-

лорит образу з незмiнною символiкою кольору, як 
вигравiрувати орнаментами й позолотити тло й зi-
ставити його з живописом, як вималювати риси свя-
того. Унiкальнiсть iкони, матерiалiв i засобiв, якими 
вона твориться, унеможливлює будь-якi прямi запо-
зичення iз сумiжних мистецтв i жанрiв. Вiд гравю-
ри чи рисунка брався тiльки мотив — композицiя чи 
зображення якихось предметiв, а все решта — ав-
торський замисел. 

Іконопис завжди розвивався у контексті всього 
образотворчого мистецтва. Всі види мистецтва вза-
ємодіють між собою, впливаючи одне на одного. 
«Портрет розвивався у щільній взаємодії з іконопи-
сом, бо ті самі малярі працювали в обох жанрах. Як 
і раніше портрети виставляли у церквах поряд з іко-
нами, що дедалі менше відрізнялися від портрета. 
Перевага портрета над іконописом визначалася тим, 
що сама специфіка цього виду мистецтва вимагала 
безперервного вивчення живої натури» [10]. 

В українському мистецтві цього періоду особли-
вого поширення набувають алегоричні композиції. 
«Алегорично-символічний засіб художнього висло-
ву має поширення не лише в іконописі. Він існував і 
в нецерковному живописі, розповсюдженому в по-
буті нижчого і вищого духівництва у вигляді різних 
алегорично-моралістичних зображень, якими при-
крашали стіни, двері та віконниці» [11]. 

 Багатофігурні ікони є вже за своєю суттю не іко-
нами, а картинами на релігійні теми. У період роко-
ко стираються чіткі межі між побутовим, релігійним 
живописом і іконописом. З іконописом пов’язане за-
родження українського історико-батального живо-
пису. «Іконописці, ілюструючи церковні легенди, 
створювали часом композиції, які можна віднести до 
своєрідного історичного жанру» [12]. 

Становлення нових форм українського живопи-
су творилося як взаємодія реалістичного бачення 
світу і декоративно-умовна форма художнього ви-
разу. Це стало основою формування своєрідного 
стилю українського живопису, його оригінального 
творчого процесу.

На тлі загальноєвропейського мистецтва українські 
митці внесли і свій оригінальний вклад у всіх видах і 
жанрах з властивими різним стилям особливостями: 
для ренесансу — величною урочистістю, рівновагою 
й гармонією; для бароко — динамікою складних ком-
позицій, контрастною грою світлотіні, пишністю архі-

Ікона Різдво Богородиці, 2 пол. XVIII ст., с. Снятин, За-
хідна Україна (за реп.: Українська ікона 13—18 ст. з при-
ватних колекцій. — Родовід: 2003. — Iл. 208)
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тектурно-орнаментальних оздоб; для рококо — але-
горичністю, символікою, експресією образів.

У др. пол. XVIII ст. від мистецтва вимагалося тво-
рення нових образів, можливо не настільки витон-
чених, але більш дохідливих і зрозумілих народові. 
Художники прагнули вільного перетлумачення ка-
нонічних сюжетів, унаочнення їх, надавали своїм 
картинам національної форми. Персонажі образот-
ворчого мистецтва діставали більшу індивідуальну 
виразність і змальовувались в реальному оточенні. 

Всеосяжність європейського мистецтва тих часів 
зовсім не означала, що самобутність національних 
культур розчинилася у світових художніх стилях. 
Своїми великими надбаннями воно зобов’язане саме 
внеску кожного народу. Нові знахідки давали мит-
цям можливість висловлювати високі й прогресивні 
ідеї  — звеличувати батьківщину, національну гор-
дість, підносити етичну й моральну самоцінність 
людської особистості. Ці ідеї були близькі й зрозу-
мілі народу, що і зумовило розповсюдження в різ-
них країнах нових мистецьких стилів.

1. Guillaume Janneau. Encyklopedia Sztuki dekoracyjnej / 
Gui llaume Janneau. — Warszawa : Wydawnictwo arty-
styczne i filmowe, 1978. — S. 138.

2 Мельник в. Сакральне мистецтво Галичини XV—
XХ ст. в експозиції Івано-Франківського художнього 
му зею / Мельник В. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 
2007. — С. 216—217.

3. Жолтовський П.М. Український живопис XVII—
VIII ст. / П.М. Жолтовський. — К. : Наукова думка, 
1978. — С. 263. 

4. Жолтовський П.М. Станковий живопис / П.М. Жол-
товський  // Історія українського мистецтва : в 6-ти т. — 
Т. 3. Мистецтво другої половини XVII—XVIII ст. — 
К.  : Жовтень, 1968.  — С. 226. 

5. Там само. — С. 193.
6. Там само.
7. Мельник в. Сакральне мистецтво Галичини XV—

XХ ст…  — С. 216—217.
8. Там само. — С. 215. 
9. Там само.

10. Білецький П. Портрет / Білецький П. // Історія 
укра їнського мистецтва : в 6-ти т. — Т. 3. Мистецтво 
другої половини XVII—XVIII ст. — К. : Жовтень, 
1968. — С. 242.

11. Жолтовський П.М. Станковий живопис. — С. 215.
12. Там само. — С. 218.

Olena Bakovych

ON arTISTIC aNd ICONOGraPHICaL
PECuLIarITIES Of rOCOCO STYLING 
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aT THE SECONd HaLf XVIII c.

In the article are considered some main tendencies in develop-
ment of icon painting of Galicia at the second half XVIII c. Spe-
cial attention has been paid to features and certain artistic as well 
as iconographical peculiarities of those creations that make ap-
parent nature of dominating then rococo style. National spec-
ificity of ukrainian icon artistry has been displayed as good as 
Western influences manifested by changes in building of com-
position, in range of colours, in treating of figures and distinct 
alteration at elaboration of image in creations of icon painting.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  
И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОКОКО В ГАЛИЦКОЙ ИКОНОПИСИ  
ВТОРОЙ ПОЛ. XVIII  в. 

В статье рассматриваются основные тенденции развития 
иконописи Галичины второй пол. XVIII   ст. Особенное 
внимание уделяется выявлению черт, художественных и 
иконографических особенностей тех произведений, 
которые выявляют природу доминирующего в это время 
рококо. Показано национальную специфику украинской 
иконописи и западноевропейские влияния, которые про-
являлись в смене настроения композиции, в колорите, 
трактовке фигур и некоторой смене в трактовке образа в 
произведениях иконописи.

Ключевые слова: Галичина, икона, иконопись, ико но гра-
фия, композиция, колорит, рокайль, рококо, стиль.


