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Стаття присвячена дослідженню іконографії Йосафа-
та Кунцевича (1580—1623), святого католицької церкви, 
одного з патронів ЧСВВ. Вшанування святого в україн-
ському мистецтві першої половини ХХ ст. не висвітлене в 
літературі, хоча тогочасні пам’ятки викликають неабиякий 
інтерес й відображають шлях адаптації культу св. Йосафа-
та в лоні унійної церкви та в серцях віруючих, що і фор-
мує актуальність пропонованого дослідження. Метою	
роботи є з’ясувати причини звертання художників до по-
статі св. Йосафата у зазначений період, простежити змі-
ни у формуванні його образу, визначити міру залежності 
пам’яток від іконографії святого XVII—XIX ст. і від явищ 
сучасності. Об’єктом дослідження є зображення св. Йо-
сафата, виконані українськими митцями. Предмет дослі-
дження — іконографія св. Йосафата. Методологія	дослі-
дження опирається на компаративний метод, застосовано 
також опис, мистецтвознавчий аналіз, методи сиcтематизації 
та узагальнень. Хронологічні	межі дослідження — 1900—
1939 рр. У статті охоплено територію Східної Галичини. 

Окреслюються три хронологічні етапи, які відображають 
особливість мистецького вшанування святого: до 1914 р., 
1920-ті та 1930-ті рр., та дві іконографічні лінії: одна, роз-
винена на зразках ХІХ ст., інша демонструє новітні обра-
зи святого, значний вплив на формування яких мали того-
часні історичні події.

Kлючові слова: св. свчм. Йосафат Кунцевич, іконогра-
фія, українське мистецтво першої половини ХХ століття, 
унійна церква, український святий.
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Introduction and Problem Statement Josaphat Kuntsevych 
(1580—1623) is a Catholic Saint, the Bishop of Polotsk, pro-
tector and first saint of the Uniate Church, one of the patrons of 
OSBM. The portrait of St. Josaphat in the Ukrainian art of the 
early 20th century as exemplified by the works of such artists as: 
M. Sosenko, A. Manastyrskyi, P. Kholodnyi, Yu. Mahalevskyi 
etc., is not covered nowadays in the literature as a self-consistent 
phenomenon, however, some artistic representations found at 
those times were so successful that their popularity grows with the 
years and crosses the boundaries and confessional prejudices 
which forms the topicality of the suggested research.

The Purpose is to clarify the reasons of the artists’ reference 
to the personality of St. Josaphat during the stated period, trace 
the changes in the formation of his image, determine the degree 
of dependence of monuments both upon the iconography of the 
Saint of the 17th—19th centuries and upon the modern phenom-
ena. Object of the research is the images of St. Josaphat per-
formed by the Ukrainian artists. Subject of the research is the 
iconography of St. Josaphat. 

Method. The article employs the comparative method to 
clarify the connection between the historical events and changes 
in the iconography of the saint, as to the work with the monu-
ments, description, artistic analysis, systematization and gener-
alization methods were also very helpful.

Results. The appearance of quite substantial amount of the 
portraits of St. Josaphat in the Ukrainian art of the 20th century, 
as compared to the previous century, is explained by the renova-
tion of the Basilians Order. Also by the active position in the 
dissemination of the cult of Martyr by A. Sheptytskyi, Leader 
of the Greek Catholic Church and J. Slipyi, Rector of the Theo-
logical Seminary. Monuments of that period are characterized 
by the variation of iconography which depended upon many fac-
tors. Outlining three stages demonstrating the peculiarities of 
worshiping the Saint: before the World War I, the 1920s and 
the 1930s. During these periods two iconographic traits coexist: 
the first one developed as based on the samples of the 19th cen-
tury, the other one demonstrates the new portraits of the Saint 
with a wide conceptual context, the images of the Saint, which 
were much influenced by the historical events of those times. 

Conclusion Iconography of St. Josaphat Kuntsevych in the 
Ukrainian art of the early 20th century is a unique phenomenon, 
bright in its diversity and conceptual richness. The image ad-
vancement takes place i. e. from the closed one as a Martyr for 
the Faith to the broad-scaled, as a Nationwide Saint. 

Keywords: St. Martyr Josaphat Kuntsevych, iconography, 
Ukrainian art of the early 20th century, Uniate Church, Ukrai-
nian Saint.



1465Іконографія	св.	свмч.	Йосафата	Кунцевича	в	українському	мистецтві	першої	половини	ХХ	століття…

ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	6	(150),	2019

Вступ. Йосафат Кунцевич (1580—1623) — 
католицький святий, архиєпископ Полоць-

кий, захисник і перший святий унійної церкви, один 
з патронів ЧСВВ Стаття присвячена досліджен-
ню іконографії святого священномученика в укра-
їнському мистецтві першої половини ХХ ст., на 
прикладах творів таких художників як М. Сосен-
ко, А. Манастирський, Ю. Буцманюк, П. Холод-
ний, Ю. Магалевський та ін. Порушена проблема 
вшанування у вітчизняному мистецтві св. Йосафа-
та як цілісне явище не висвітлена в науковій літера-
турі, хоча окремі знайдені в той час мистецькі об-
рази були настільки вдалими, що їх популярність 
з роками лише зростає й долає кордони та конфе-
сійні упередження. Суперечливості в оцінці поста-
ті архиєпископа Полоцького як за життя, так і піс-
ля смерті безпосередньо впливали на формування, 
поширення, збереження й дослідження мистецьких 
творів із зображенням святого. Однак ті поодинокі 
вцілілі образи св. свмч. Йосафата в церковних роз-
писах, живописних полотнах та вітражах, чи лише 
світлини втрачених пам’яток, саме з першої поло-
вини ХХ ст. викликають неабиякий інтерес і сво-
їм оригінальним вирішенням, відведеним місцем в 
системі оздоблення храмів, відображають складний 
шлях адаптації культу св. Йосафата в лоні Україн-
ської Греко-Католицької Церкви та в серцях віру-
ючих, що і формує актуальність пропонованого 
дослідження.

Мета	публікації — з’ясувати причини звертан-
ня українських художників до постаті св. Йосафата 
у зазначений період, простежити зміни у формуван-
ні його образу, визначити міру залежності пам’яток 
як від іконографії святого XVII—XIX ст., так і від 
явищ сучасності, побудувати теоретичну основу для 
подальшого наповнення пам’ятками зі зображення-
ми св. Йосафата менш знаних чи невідомих митців, 
які донині щасливо збереглися в церквах та музей-
них чи приватних зібраннях не лише в Україні, але 
й за океаном. Відтак перед нами постають завдан-
ня: зібрати базовий візуальний матеріал із залучен-
ням архівних фондів, провести атрибуції пам’яток, 
визначити візуальні й вербальні джерела, які спри-
чинили звертання митців до образу св. Йосафата й 
оновлення його іконографії. 

Об’єктом дослідження є зображення св. Йоса-
фата у монументальному мистецтві та малярстві, ви-

конані відомими українськими митцями. Предмет 
дослідження — іконографія св. Йосафата. 

Методологія дослідження опирається на компа-
ративний метод для з’ясування зв’язку між історич-
ними подіями та змінами в іконографії святого. Без-
посередньо для роботи з пам’ятками помічними ста-
ли спостереження, опис, мистецтвознавчий аналіз, 
методи сиcтематизації та узагальнень. 

Хронологічні	межі дослідження замкнені 1900—
1939 рр., проте для загального розуміння специфі-
ки формування іконографії св. Йосафата ми подає-
мо короткий огляд її розвитку від XVII ст. У статті 
охоплено територію Східної Галичини, а конкрет-
но Львів та місцевості, де знаходяться (чи були) 
церковні розписи, ікони, вітражі із зображенням 
св. Йосафата. 

У контексті полеміки істориків над особою св. 
свмч. Йосафата Кунцевича, яка була активізована 
на початку ХХ ст., завжди виринало питання його 
іконографії, загальний аналіз якої базувався лише на 
давніших творах XVII—ХІХ ст. [1; 2; 3]. Останні 
публікації О. Сидора і Р. Зілінка зосереджені суто 
на проблемі також ранніх зображень святого в укра-
їнському мистецтві, й є своєрідним підсумком у цьо-
му питанні і формують базу для дослідження іконо-
графії новітнього часу [4; 5]. 

Основна частина. 1643 року, 20 років після му-
ченицької смерті, слугу Божого Йосафата Кунце-
вича було причислено до лику блаженних, що по-
клало початок його культу. Майже 225 років цей 
культ розвивався лише в межах помісної українсько-
білоруської Церкви. Та в 1867 р. свмч. Йосафата ка-
нонізували, і це розширило його почитання як свя-
того мученика на цілу католицьку церкву як захід-
ного, так і східного обряду. 

З нагоди беатифікації у Римі вийшла книжка про 
нього Антоніо Герарді, яка вочевидь містила перший 
з відомих нині офіційний, визнаний Церквою зразок 
зображення єпископа Полоцького (Іл. 1). Мідєрит 
представляв цілофігурну постать блаженного Йоса-
фата, руки якого схрещені на грудях, у характерно-
му плащі-мантії з трьома смугами на тлі краєвиду з 
двома горами. У голові, навколо якої сяйво — со-
кира як символ його мучеництва, а два ангели паль-
мовими гілками підтримують над нею корону благо-
словенного, а також притискають до себе атрибути 
єпископа — жезл і митру [1, іл. І; 6, s. 307—308]. 
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Описаний графічний твір став зразком для ряду ін-
ших зображень Йосафата Кунцевича, де могло змі-
нюватися оточення, відповідно до стилістики пері-
одів, рухомими, однак усталеними, стали атрибути 
(інсигнії) і символи, постать блаженного ж залиша-
лась незмінною і впізнаваною. Один з таких мідєри-
тів ХVII ст. надрукував у своїй розвідці про найра-
ніші ікони мученика за віру В. Щурат у «Богосло-

вії» за 1924 р., чи більш відома ілюстрація у праці, 
присвяченій біографії Йосафата Кунцевича, автор-
ства Якова Суші, виданій у Римі 1665 р. [1, іл. ІІ; 7]. 
Того ж 1665 р., але вже не у віддаленій Апостоль-
ській столиці, а в місті, безпосередньо пов’язаному з 
життям св. Йосафата Вільно (Вільнюсі) надрукова-
но ще одне біографічне видання, авторства Станісла-
ва Косіньського (S. Kosiсski) [1, іл. ІV; 6, s. 308—
309]. Хоча поміщений у ньому мідєрит відрізнявся за 
іконографією, бо передавав півпостать, злегка роз-
вернену вліво, у голові — сокира, погляд звернений 
до небесного сяйва, що променем ллеться до облич-
чя, але навіть у назагал невиразному друці, ми нада-
лі впізнаємо індивідуальні риси блаженного Йосафа-
та та незмінну мантію зі смугами (Іл. 2). Не викли-
кає сумніву, що в основі зображень для вшанування 
блаженного, а згодом і святого лежить його правди-
вий портрет, і ймовірно не один. Питання подібнос-
ті обличчя Йосафата Кунцевича в пам’ятках, які по-
кликані його вшановувати, порушив ще Г. Гофман, 
професор історії східної Церкви у Папському схід-
ному Інституті, у своїх матеріалах, присвячених 300-
літтю мученицької смерті святого [2, с. 60]. Чи вони 
могли бути прижиттєвими, чи виконаними відразу ж 
по його смерті — питання, над яким дискутують до-
слідники й донині [6; 8; 9; 10]. До таких портрет-
них зображень можна віднести ті, які були виконані 
до 1643 р., а саме — гравюру з «Казання….» Ле-
она Кревзи (1625 р.), проголошеного на поховаль-
них урочистостях св. Йосафата, та виразний начерк 
орієнтовно того ж часу, надзвичайно до неї схожий, 
виконаний, як прочитується у супровідному написі, 
з образу в Римі для монастиря камедулів у Крако-
ві [11; 10, s. 94—95] (Іл. 3). Вони представляють 
півпостать Йосафата Кунцевича у вбранні єписко-
па з омофором і митрою та жезлом в руці, але помі-
чаємо ту ж схожість рис обличчя, що і в зразках для 
вшанування його як блаженного, а після каноніза-
ції 1867 р. і святого, про які ми згадаємо у контек-
сті ранніх прикладів іконографії початку ХХ ст. У 
пам’ятках XVIII ст., які збереглися до нашого часу, 
переплітаються та накладаються один на другий 
зразки до і після 1643 р. [5]. Канонізація Йосафа-
та Кунцевича наприкінці 1860-х рр. з огляду на вну-
трішній конфлікт в Українській Греко-Католицькій 
Церкві у др. пол. ХІХ ст. не знайшла широкого ві-
дображення в мистецькій традиції католиків східно-

Іл. 1. Блаженний Йосафат Кунцевич. Мідєрит. Із книги 
А. Герарді. Рим, 1643 р.

Іл. 2. Блаженний мученик Йосафат Кунцевич. Мідєрит. Із 
книги Ст. Косіньського. Вільно, 1665 р.
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го обряду, але іконографія започаткована вже піс-
ля причислення св. Йосафата до лику святих мала 
потужний вплив на пам’ятки п. п. ХХ ст. Двотом-
на праця о. А. Гупена мовою оригіналу у паризько-
му виданні 1874 р. не містила жодного зображен-
ня святого, та у передруці 1897 р. її перша частина 
розпочинається графічною копією образу св. Йо-
сафата з Зебжидовіц, який має також свою істо-
рію пов’язаності з правдивим портретом єписко-
па створеним у Полоцьку, ймовірно для актів пер-
шого чи другого беатифікаційного процесів у цьому 
місті 1628 і 1637 рр. [12; 13]. У передруках тексту 
А. Гупена польською мовою з передмовою Калінкі 
1885 р. і 1908 р., виданих у Львові, вже поміщено 
зображення Йосафата у каптурі, як монаха у Віль-
но, й припускають, що воно коріниться також з не-
відомим раннім портретом Йосафата, що міг поста-
ти саме у цьому місті [14; 15] (Іл. 4). Згадані два 
іконографічні варіанти (з Полоцька і Вільно) зна-
ходять своє продовження в українському мистецтві  
п. п. ХХ ст., проте перевагу надавали, подібно як у 
римській церкві, промовистому образу Йосафата з 
костелу у Зебжидовіцах. 

Із початком ХХ ст. в українському мистецтві іко-
нографія св. Йосафата Кунцевича, як першого свя-
того унійної церкви, проходить нову хвилю розви-
тку. Звертання до його образу викликане, насам-
перед, відродженням чернечого ордену василіян 
(ЧСВВ) на зламі ХІХ—ХХ ст. (Добромильська 
реформа 1882—1904 рр.) і діяльністю Глави греко-
католицької церкви Андрея Шептицького у питанні 
поширення культу святого, і як мецената таланови-
тої молоді, яка посвятила себе мистецтву. 

Найбільш ранні зображення св. свмч. Йосафата 
нового часу, серед відомих нині, з’являються щойно 
1908—1913 рр., й їх пов’язуємо з іменем першо-
го стипендіата Митрополита — Модеста Сосенка. 
Власною творчістю художник підтримував усі почи-
нання свого опікуна у ділянці релігійного мистецтва 
й відповідно активно долучився і до створення обра-
зу архиєпископа-мученика, який би відповідав запи-
там нової доби. Його зображення знаходимо у сті-
нописі, в ансамблях іконостасів та вівтарів, а також 
як самостійний станковий релігійний твір. Кількість 
й розмаїтість залишених пам’яток засвідчує, що це 
не було доривче звертання, диктоване тим чи іншим 
замовленням, а, швидше тривалий пошук виразної 

іконографії свмч. Йосафата Кунцевича, що зайняла 
особливе місце у творчості М. Сосенка. 

Ікона свмч. Йосафата в іконостасі храму св. Онуф-
рія (1908 р.) є однією з найраніших пам’яток цієї 
іконографії у творчості М. Сосенка і перегукуєть-

Іл. 3. Йосафат Кунцевич — Архиєпископ Полоцький. Із 
книги Л. Кревзи. 1625 р.

Іл. 4. Йосафат Кунцевич — Архиєпископ Полоцький. З 
перевидання праці А. Гупена у Львові 1885 р., 1908 р.
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ся зі зображенням священномученика в розписах 
церкви Архистратига Михаїла у с. Підберізцях коло 
Львова, орієнтовно того ж часу (Іл. 5). Св. Йоса-
фата художник вводить у намісний ряд і розміщує 
ікону крайньою зліва. Вона є парною і композицій-
но, і змістовно, і за мистецьким вирішенням до іко-
ни св. Василія Великого, що розташована крайньою 
справа. М. Сосенко, змальовуючи обидвох духовних 
осіб, безпосередньо причетних до василіян, враху-
вав той факт, що монастир св. Онуфрія на початок 
ХХ ст. став потужним осередком оновленого мо-
нашого чину. Зобразивши в ріст, ледь розвернени-
ми до центру і св. Йосафата, і св. Василія Велико-
го власне у чернечому вбранні, з каптурами накине-
ними на голову, параманами та атрибутами (хрест 
в правій руці мученика і Євангеліє, притиснене до 

грудей, у лівій; у творця Святої Літургії — архиє-
рейський жезл, що він його тримає через рушничок, 
права рука — благословляє) на золотому орнамен-
тованому тлі він підкреслив їх роль власне як мона-
хів насамперед, не забуваючи і про вищу ієрархічну 
церковну позицію вже самим місцем розташуван-
ня в іконостасі. Цільний видовжений силует поста-
тей асоціює з визначенням стовпи церкви, якими і є 
в її історії св. Василій Великий і св. свмч. Йосафат 
Кунцевич. Припускаємо, що на етапі своїх перших 
звернень до образу свмч. Йосафата Кунцевича ху-
дожник, очевидно, ще не був знайомий із творами, в 
яких передано його характерні портретні риси, а тому 
зображав лик мученика у властивій собі реалістичній 
манері послуговуючись живою моделлю. У стінописі 
в Підберізцях цілофігурна постать святого також в 
каптурі, подана фронтально, у схрещених на грудях 
руках — Євангеліє. Поява св. Йосафата в системі 
храмових розписів також презентована в українсько-
му мистецтві чи не вперше. Варто також зауважити, 
що він зайняв рівнозначне місце серед вже утвердже-
них українських святих, як свв. Борис і Гліб, Анто-
ній і Теодозій Печерські, Володимир і Ольга. Роз-
ташувавши його на одній з пілястр, у центральному 
підкупольному просторі храму, М. Сосенко заакцен-
тував і його важливіть у церкві земній. Поєднуючи 
такий виразний лик священномученика зі спроще-
ним узагальненим чернечим убранням і в станково-
му творі, і в стінописі, М. Сосенко також досягнув 
ефекту потужного піднесеного емоційного наповне-
ння образу, його одухотвореності, що й характери-
зує мистецтво візантійсько-української стилістики 
в її модерному трактуванні. Цікаво, що художник 
уникає атрибутів мученика, в обох зображеннях не 
бачимо ні сокири, ні пальмової гілки, що таки пере-
конує нас в сукупності з відсутністю фізіономічних 
рис святого ближчого знання його давнішої іконо-
графії, або ж ігнорування її як такої, що не відпові-
дає вимогам часу й спрямуванню зусиль Митропо-
лита на формування іконографії наближеної до схід-
ної традиції. 

Після 1910-го року образ св. Йосафата у худож-
ника змінюється. Щоб пояснити ці зміни і визначити 
джерела, які надихнули митця, ми змушені залучити 
ширший контекст. М. Сосенко вважається автором 
надзвичайно популярного, навіть у сьогоденні, об-
разу Полоцького єпископа з монахами. Проте жод-

Іл. 5. Модест Сосенко. Св. Йосафат. 1908 р. З іконостасу 
церкви св. Онуфрія у Львові
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на знана пам’ятка не є підписана митцем, а їх ве-
лика кількість і різний рівень виконання навряд чи 
може належати пензлю однієї людини. Спробуємо 
підійти до проблеми об’єктивно. Якими ж джерела-
ми ми можемо оперувати щоб підтвердити, перш за 
все, авторство художника у створенні цього зобра-
ження, а також яка причина існування такої кількос-
ті пам’яток, що її повторюють, чи нагадують? Перші 
згадки з’являються вже після смерті митця 1920 р., 
а саме у каталозі його персональної виставки того ж 
року і в рецензіях на неї в львівській періодиці. У ка-
талозі, зокрема, упорядник І. Свєнціцький зазначив, 
що орієнтовно 1911 року художник виконав олійни-
ми фарбами на дошці розміром 175 x 71,5 см велику 
ікону свмч. Йосафата [16]. Твір випозичався дирек-
тором музею для експонувався на згаданій вистав-
ці. Якоїсь детальнішої інформації про пам’ятку нам 
віднайти не вдалося, жодного її опису не зафіксова-
но й у критичних публікаціях до посмертної вистав-
ки М. Сосенка. Тільки М. Голубець в одній зі своїх 
статей зазначив, що образ, мовляв, «загальновідо-
мий» [17, c. 150]. Не надто багато даних, щоб зро-
зуміти як саме митець зобразив св. Йосафата. Про-
те серед фотоматеріалів з архіву художника збере-
глася світлина ікони св. Йосафата, доповнена двома 
фризами із монахами в каптурах. Видовжений вер-
тикальний формат фотозображення міг би відпові-
дати наведеним у каталозі вимірам ікони. На цій, 
ніби хиткій на перший погляд, підставі припускаємо, 
що сфотографована пам’ятка і є тією іконою уній-
ного святого, яку виконав М. Сосенко. Його автор-
ство також підтверджують начерки і до центрального 
образу самого Йосафата Кунцевича, і до мініатюр-
них постатей монахів на двох фризах, що його до-
повнюють, а також архівні світлини моделей до зга-
даних зображень ченців, які зберігаються у НМЛ 
серед матеріалів зі спадщини митця. Друга причи-
на такого припущення — невщухаюча популярність 
іконографічного варіанту св. Йосафата власне піс-
ля 1910-го року. Коментар М. Голубця до експоно-
ваного твору М. Сосенка якраз і вказує на швид-
ке поширення цього образу та на його популярність. 
Щодо чималої кількості таких ікон, то їх пояснення 
знаходимо у тому ж каталозі виставки творів мит-
ця 1920 р. Ікону М. Сосенко виконав для Торгово-
го дому «Достава», організації, яка виступала посе-
редником між художниками, різьбярами, золотарями 

та іншими фахівцями з церковних робіт та замовни-
ками. Зразки-оригінали були представлені у її своє-
рідному магазині-складі і на замовлення могли бути 
повторені. Їх активно розповсюджували як копії на 
різній основі: полотні, дереві чи навіть блясі, будь-
якого розміру, але вже після смерті художника. За-
лишається відкритим питання чи за життя такі ав-
торські копії чи варіанти виконував сам художник. 
Досить складно сьогодні ідентифікувати автентич-
ний авторський твір. Кожна пам’ятка вимагає при-
скіпливого аналізу (Іл. 6).

Врешті ще один надзвичайно важливий аспект — 
особливості іконографії образу. М. Сосенко виконав 
ікону свмч. Йосафата Кунцевича, проявивши гли-
бокі знання та не порушивши усталеної іконогра-
фії, а тільки доповнивши її додатковими зображен-
нями монахів-василіян. Їхні образи збагачують іко-
ну змістовно, а як фризи з ритмічним повторенням 
постатей — декоративно. Центральне поле займає 

Іл. 6. Копія з твору М. Сосенка. Св. Йосафат Кунцевич — 
Архиєпископ Полоцький. П. п. ХХ ст. Збірка ЛМІР
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фронтальна поколінна фігура святого-мученика в су-
тані, з параманом, в єпископській мантії та з василі-
янським каптуром на плечах, зі схрещеними на гру-
дях руками, які тримають книгу, сокиру й пальмову 
гілку. Голову святого, злегка повернену вправо, по-
крито піюскою. Обличчя свмч. Йосафата дуже ха-
рактерне і передає, якщо уважно приглянутися до 
усіх раніших відомих пам’яток, ймовірно, його пер-
сональні риси. Дослідники іконографії св. Йосафата 
Кунцевича схиляються до думки, що найправдиві-
шими його зображеннями можна вважати ранні об-
рази, виконані ще в той час, коли жили особи, які 
близько знали мученика. Проте втрата найбільш ві-
рогідного документального портрета св. Йосафата, 
який 1624 року на замовлення Київського митропо-
лита Веніаміна Рутського виконали полоцькі митці, 
а відтак разом із іншими необхідними для початко-
вої фази беатифікаційного процесу матеріалами було 
надіслано до Римської конгрегації пропаганди віри, 
спрямовує увагу науковців на поодинокі пізніші зо-
браження, про які ми уже згадували. Хоча фахівці 
й донині не знайшли єдиної відповіді на запитання, 
які з відомих зображень святого є найправдивішими, 
деякі з дослідників припускають, що індивідуальних 
рис мученика за віру треба шукати в образах Йоса-

фата Кунцевича того ж таки ХVII ст., які належали 
ордену єзуїтів у Полоцьку та Вільні. 

Образ, на якому, ймовірно, було представле-
но лише лик святого, 1820 року потрапив із По-
лоцького єзуїтського колегіуму до костелу боніф-
ратрів у Зебжидовіцах (Zebrzydowice) біля Крако-
ва. Вочевидь після канонізації Йосафата Кунцевича 
1867 року, вшановуючи святого, його лик вкомпоно-
вано до поясного портрета [6, c. 309]. Його поши-
ренню наприкінці ХІХ ст. сприяла літографія у зга-
даному виданні о. А. Гупена [13] (Іл. 7). Це вирі-
шення образу святого-мученика і стало взірцем для 
низки його пізніших зображень, до яких можна до-
лучити також твори М. Сосенка.

Думаємо, не випадково майстерна живописна 
копія (орієнтовно 1867—1869 рр.) з портрета в 
Зебжидовіцах була у приватній колекції А. Шеп-
тицького, який як василіянин чимало зробив для 
поширення культу свмч. Йосафата серед вірних 
греко-католицької церкви. Владика передав пам’ятку 
до музею у 1911 р., тоді ж, коли М. Сосенко вико-
нував образ св. Йосафата для «Достави». Звичай-
но ж, як працівник установи, та і як близька до Ми-
трополита особа, він міг бачити згаданий твір, а та-
кож інші подібні графічні зразки. 

У власній іконі художник передав портретні риси 
св. Йосафата Кунцевича зі зображення в Зебжидо-
вицах: хвилясте темне волосся зі завитком на висо-
кому відкритому чолі, великі виразні очі, тонкі бро-
ви, прямий ніс, вуста з акуратними вусами, злегка 
прорідженими під носом, які переходять у корот-
ку бороду, овальна форма обличчя, — а також збе-
ріг особливості вбрання з характерними смугами на 
єпископській мантії (подібно до взірця). Водночас 
М. Сосенко додав і авторські зміни: «розвернув» 
півпостать праворуч, «склав» руки святого на гру-
дях і «дав» йому не тільки символи його мучеництва 
(сокиру та пальмову гілку), а і Євангеліє. 

У низці пам’яток ХVII—ХVIII ст. зі зображен-
нями Й. Кунцевича святого-мученика часто змальо-
вано з молитовно складеними або схрещеними на 
грудях руками, таким він постає і на графічних пор-
третах. На образі авторства, як указано в науковій 
літературі, матері А. Шептицького — Софії Фре-
дро (ймовірно копії фрагменту з іншого твору, який 
орієнтувався власне на тяглу іконографію мученика 
з поглядом спрямованим угору від мідєриту у кни-

Іл. 7. Св. Йосафат Кунцевич — архиєпископ Полоцький. 
Літографія з автентичного портрету у Зебжидовіцах. Із 
книги А. Гупена. Париж, 1897 р.
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зі С. Косіньського) св. Йосафат також має схре-
щені на грудях руки, якими тримає хрест, пальмову 
гілку та сокиру [3, c. 288] (Іл. 8). Серед матеріалів 
М. Сосенка в допоміжному фонді графіки НМЛ є 
прорис, що повторює цей твір і свідчить про близь-
ку обізнаність художника з оригіналом. 

Наведені нюанси іконографії мученика могли мати 
вплив на Сосенків образ Й. Кунцевича. Новий еле-
мент цієї іконографії — Євангеліє в руках єписко-
па, якщо орієнтуватися на іконографію з Зебжидо-
віц, але ми вже бачили книгу і в іконі святого з церк-
ви св. Онуфрія у Львові, і в розписах в Підберізцях. 
Воно символізує його духовну апостольську діяль-
ність — таку важливу для Чину отців-василіян, од-
ним із покликань якого є праця задля об’єднання 
християн. Євангеліє загалом також присутнє на 
пам’ятках більш ранніх, однак його розташування 
саме в руках єпископа на грудях, знахідка М. Со-
сенка, що закріпиться надалі у творчості українських 
художників впродовж усього століття.

Акцент безпосередньої причетності святого свя-
щенномученика до чернечого ордену василіян М. Со-
сенко зберіг, зобразивши десять монахів у каптурах 
у верхньому й у нижньому фризах (по п’ять на кож-
ній смузі). Відчуваємо перегук із давньою іконогра-
фічною традицією супроводу основного зображення 
додатковими невеликими сценами-клеймами. 

На творі з фото початку ХХ ст. постаті мона-
хів унизу звернено праворуч, угорі — в протилеж-
ний бік; у кожного з ченців (ідентично на обох сму-
гах) — символічний предмет: у крайніх — свічни-
ки, в середніх — кадильниці, центральний тримає 
символ мучеництва — хрест, але несучи його не го-
лою рукою, а через рушничок. Ретельно оглянув-
ши ікони св. Йосафата (і в Україні, й за її межами), 
які приписують пензлю М. Сосенка, чи є варіанта-
ми його композиції, й зіставивши їх із підготовними 
начерками митця з музейних фондів, ми дійшли ви-
сновку, що художник створив принаймні два обра-
зи мученика з монахами, і ці роботи різняться тіль-
ки дрібними деталями: орнаментальним оздобленням 
Євангелія на грудях святого, характером і розміщен-
ням напису біля його постаті й атрибутами у ченців 
на фризах. Варіант твору зі світлини не зустрічаєть-
ся на жодній відомій нині пам’ятці. Можливо, він пе-
редував тій авторській версії образу св. Йосафата, 
яку поширювали в численних повторах. 

На цьому популярному й донині творі, як і на 
підготовних образотворчих матеріалах М. Сосенка, 
крайні монахи верхнього фриза тримають дикирій 
і трикирій (цей атрибут використовує тільки єпис-
коп, архиєпископ під час св. Літургії чи Архиєрей-
ської служби Божої). Тим часом на нижньому фри-
зі першого ченця зліва зображено з однією свічкою 
(символ Божого світла), центрального — з митрою, 
а останнього — зі жезлом (атрибути єпископа), в 
руках у другої та четвертої постатей — незмінні ка-
дильниці (піднесення до Бога через молитву). Зміна 
атрибутів є символічною і підкреслює чин св. Йоса-
фата як церковного служителя високого ієрархічно-
го рівня, що зазначено й у написі біля постаті зобра-
жуваного: «Єпископ Полоцький».

У своїх подальших зверненнях до образу св. Йо-
сафата М. Сосенко використовував без змін іко-
нографію центральної частини пам’ятки з фризами, 
що спостерігаємо на світлинах з розписами церк-
ви Успіння Богородиці в с. Славському, на архів-
ному фото ікони бічного вівтаря церкви Вознесін-
ня Господнього у с. Побочі Золочівського р-ну й у 
іконостасі церкви св. Миколая у Золочеві Львів-
ської області. 

Розвиток церковного малярства перерваний Пер-
шою світовою війною і Визвольними змаганнями, по-

Іл. 8. Софія Фредро. Св. Йосафат. З книги о. М. Соловія. 
1967 р.
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ступово почав відроджуватися у 1920-х рр., а разом 
з тим митці повернулися і до вшанування в мистецтві 
особи Йосафата Кунцевича. Хоча 1915—1917 р. 
відбулися важливі події, безпосередньо пов’язані з 
полоцьким єпископом, а саме — спершу віднайден-
ня, а наступного року й відкриття гробу з мощами 
святого у Білій Підляській у василіянській церкві 
(таємно вивезені з Полоцька на поч. ХVIII ст., щоб 
уникнути небезпеки профанації та знищення), пере-
везення їх до Відня, де за короткий час проведено ка-
нонічне розпізнання мощей з відповідною підготов-
кою супровідних документів, у якому брали участь 
А. Шептицький, Г. Хомишин, протоігумент васи-
ліян о. Філяс та ін. — вони не відобразилися на ак-

тивізації в питанні іконографії єпископа Полоцько-
го, що можна пояснити таки розпалом воєнних дій 
та початками польсько-українського протистояння 
[18]. Українські художники у переважній більшості 
були заангажовані у цьому процесі власне як борці, 
у лавах УСС, чи в армії УНР.

Нова хвиля звертань до образу першого уній-
ного мученика за віру розпочинається орієнтов-
но 1923 р., й була викликана рядом важливих для 
греко-католицької церкви і для українського наро-
ду подій. Після тривалих студій 1922 р. до Львова 
приїжджає Йосиф Сліпий і, як пише О. Сидор, в 
той момент, коли «під впливом різних чинників на-
бирало динамічного розвою українське культурно-
мистецьке життя. Як людина широкого світогляду, 
активної творчої вдачі й тонкого естетичного смаку, 
о. Й. Сліпий не міг стояти осторонь різних проявів 
цього життя» [19, c. 19]. Він активно береться до 
розвитку церковної науки, ініціює й організовує Бо-
гословське наукове Товариство, періодичне видання 
«Богословія». Також від 1925 р. стає ректором Ду-
ховної Семінарії, а через кілька років вже Богослов-
ської Академії у Львові. Отець Й. Сліпий став по-
слідовником масштабної культурно-мистецької пра-
ці А. Шептицького, пройдені ним спеціальні курси з 
історії мистецтва в Інсбруку і Римі спричинились до 
глибокого розуміння його ваги і значення для кожно-
го народу і держави. Впродовж 1920—1930-х рр. дії 
ректора Богословської Академії і нові навчальні про-
грами, й мистецьке оздоблення її приміщень, й за-
снування музею утверджують його масштабну працю 
у цьому напрямку. Й. Сліпий цікавиться Національ-
ним музеєм, наприкінці 1926 р. навіть стає членом 
його Кураторії. На 1923 р. припадало 300-річчя 
від мученицької смерті св. Йосафата Кунцевича, 
650-річчя смерті св. Томи з Аквіна та 25-ліття ар-
хиєрейства митрополита Андрея, то ж увага Й. Слі-
пого була зосереджена на гідному відзначенні цих дат 
[20, c. 118]. Перший том праць Богословського на-
укового Товариства за редакції Й. Сліпого повніс-
тю посвячений св. Йосафату [20, c. 117], що викли-
кає живий інтерес у суспільстві. А кількома роками 
пізніше у Львові з’являється книжечка про Свято-
го Священномученика, матеріали до якої зібрав сам 
Й. Сліпий [21]. Водночас публікації про мученика 
друкують і науково-популярні, й, у більш доступ-
ному викладі, популярні періодичні видання, як, на-

Іл. 9. Антін Манастирський. Св. Йосафат. 1923 р. Збірка 
ЛМІР
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приклад «Календар Місіонаря» [22; 23; 24]. Від-
повідно на світ виринають нові літературні джере-
ла, факти, в цей час чи не вперше в українській науці 
проводиться аналіз іконографії святого, що в сукуп-
ності не могло не відобразитися і у сфері релігійно-
го мистецтва. 

Доступні пам’ятки з цього часу дають нам змогу 
провести умовну систематизацію іконографії св. Йо-
сафата. Чітко простежується два напрямки. Перший 
наслідує зразок запропонований М. Сосенком (як 
іконографічний варіант побудований, в своїй осно-
ві, на пам’ятці з Зебжидовіц). Його розвинув колега 
митця Антін Манастирський. Як представник стар-
шої генерації він притримувався іконографії, що тя-
жіла до ХІХ ст. Нині відомо дві ікони св. Йосафата 
на полотні його авторства: 1923 р. зі збірки ЛМІР 
(Полотно, олія), та 1924 р. з греко-католицької 
церкви в Глендом (Канада, провінція Альберта) 
(Полотно, олія), що її привезли з собою переселен-
ці з c. Жовтанці коло Львова (Іл. 9). Пам’ятки над-
звичайно подібні між собою стилістично, загальною 
композицією, постановкою постаті святого, характе-
ром шрифта і розташуванням напису, колористичним 
вирішенням, з тою лише різницею, що раніший об-
раз — цілофігурне зображення, а пізніший — по-
колінне. Певні відмінності помічаємо і в рисах об-
личчя святого, (хоча в сукупності ознак констатуємо 
намагання притриматися відомих зразків), ймовір-
но таки продиктовані живою моделлю, якою послу-
говувався художник.

Після смерті М. Сосенка 1920 р. невідомими ху-
дожниками також активно копіюються на замовлен-
ня «Достави» і укладені ним образи св. Йосафата з 
монахами. 

Другий напрямок, який не розриваючи зв’язку з 
образами св. Йосафата попереднього періоду, вно-
сить багато нового в його іконографію. Знаково, що 
він характерний для творчості українських митців-
емігрантів, що опинились у Львові після поразки 
УНР, і які від початків були в її перших урядових 
лавах як П. Холодний, та на фронтах, як П. Ков-
жун та Ю. Магалевський. Митці-емігранти, худож-
ники з тих теренів України, які перебували під Ро-
сійською імперією гуртуються у Львові, від почат-
ку 1920-х рр. об’єднуються в мистецькі організації 
ГДУМ, АНУМ, вони активні у кожній ділянці куль-
турного життя Львова та Галичини, контактують з 

А. Шептицьким, Й. Сліпим, Науковим товари-
ством Шевченка, Національним музеєм тощо. То 
ж не дивно, що певну ділянку у їхньому творчому до-
робку займає й сакральне мистецтво, новітній розви-
ток якого був започаткований М. Сосенком. Власне 
їхня незангажованість у місцеві довоєнні мистець-
кі стилістичні пошуки на цій ділянці, відіграла свою 
позитивну роль. Будучи залученими до храмових ро-
біт, посередництвом Митрополита та І. Свєнціць-
кого, які надалі прагнути наповнювати церкви якіс-
ною мистецькою продукцією, яка б могла повернула 
колишню славу українсько-візантійської традиції, й 
демонструвала східне коріння унійної церкви, вони 
збагачували сакральне мистецтво новими цікавими 
композиційними, образними, стилістичними і смис-
ловими рішеннями. Образ св. Йосафата Кунцевича 
в їхньому баченні справді особливий, що й відобра-
жають зображення єпископа Полоцького у розпи-
сах, іконостасах, вівтарях та вітражах. Не всі ство-
рені пам’ятки збереглися до наших днів, зважаючи 
на руйнівний фактор часу, людського невігластва, і 
нетерпимого ставлення пануючої десятиліттями пра-
вославної церкви до церкви унійної й відповідно до її 
ревного захисника св. Йосафата Кунцевича та і, вре-
шті, атеїстичної державної влади впродовж 1939—
1980-х рр. До збагачення іконографії св. Йосафа-
та долучаються насамперед П. Холодний старший 
і Ю. Магалевський. 

Наприкінці 1925 р. у періодиці з’являється пові-
домлення: «Признаний майстер українського пен-
зля П. Холодний намалював ікону св. Володимира 
і св. Йосафата для Волоської (Успенської) церкви 
у Львові» (Полотно на дереві, темпера. Зберігаєть-
ся в Успенській церкві у Львові) [25, с. 30] (Іл. 10). 
Ймовірно, це був перший досвід митця у передачі 
особи св. Йосафата, але масштабність його подачі 
вражала. Парною до згаданого твору художник на-
малював ікону «Серце Ісусове (Видіння Маргари-
ти Алякок)». Того ж року пам’ятки встановлено у 
бокових вівтарях церкви. О. Сидор констатує, що 
«обидві ікони […] чи не вперше в новітньому укра-
їнському сакральному мистецтві підтвердили здат-
ність майстрів мислити масштабними категоріями й 
реалізувати свій задум у досконалому формальному 
опрацюванні» [19, с. 45]. Серед буйної трави кляк-
нули поруч св. Йосафат та св. Володимир. Перший, 
постать якого подана у легкому повороті до центру, 
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в багатих єпископських шатах з непокритою похи-
леною головою повністю зосереджений на молитві, 
схрестивши руки на грудях у яких невеличкий чоти-
риконечний (як нагрудний) хрест. Праворуч св. Во-
лодимир, клякнувши на одне коліно, змальований 
фронтально у розшитій золотом підперезаній сороч-
ці, поверх якої багато орнаментований плащ, на плечі 
перехоплений фібулою, на голові — корона з перла-
ми та дорогоцінним камінням, на якій помітно Мо-
ління. Лівою рукою, спершись на ногу — затискає 
меч, схований у піхви, у правій — дерев’яний семи-
раменний хрест з Розп’яттям, прикладений до серця. 
Навколо голів святих — легкі прозорі німби. Поміж 
постатей виростає стовбур папороті, що розкинув-
ши своє листя, фантастично зацвіла єдиною великою 
багатопелюстковою квіткою з образом Богородиці 

Втілення у центрі. На нейтральному тлі, на високих 
пагорбах, симетрично обабіч цвіту — впізнавані си-
луети храмів: за св. Йосафатом — собор св. Юра 
у Львові, за св. Володимиром — собор св. Софії 
у Києві з вежею-брамою. Дві визначні для Украї-
ни історичні постаті сміливо об’єднані в одній іко-
ні вперше. Хоча вже М. Сосенко у розписах в Під-
берізцях, дистанційно щодо композиції, але поруч у 
змістовому сприйнятті зобразив унійного святого з 
св. князем Володимиром, він не наважився відкри-
то на них наголосити. І лише подальші історичні по-
дії, коли впевнено вголос зазвучала ідея державності 
по обидва боки кордону, коли відбулась Злука, коли 
усвідомились помилки, що привели до поразки де-
факто Визвольних змагань підштовхнули П. Холод-
ного, як свідка і учасника тих подій до більш глибо-
кого усвідомлення непересічної ролі цих двох вели-
ких мужів. Їх творчим баченням митець актуалізує 
ідею єдності держави, ідею єдності духовної, цер-
ковної в історичному перерізі. Він і поєднує в одній 
площині ікони дві різночасові постаті, і водночас за-
микає їх у своєму періоді. Символічний підтекст є 
надзвичайно потужний, що завжди характеризува-
ло творчість П. Холодного. В образі св. Йосафата, 
з намаганням художника хоча б частково зберегти 
його правдиві риси обличчя (борода, довжина волос-
ся, високе чоло), вбачаємо історичний факт з жит-
тя святого — його часті молитви на камені, як чен-
ця в самоті ще у Вільно, водночас художник одягає 
св. Йосафата у шати архиєрея, єпископа Полоцько-
го піднявши його статус як представника влади ду-
ховної до рівня св. Володимира, що уособлює владу 
світську. Художник уникає інших атрибутів влади, 
ніяк не акцентує на символах мучеництва, уся його 
увага зосереджена на ідеї єдності церкви і держави, 
єдності народу у своїй вірі в Христа, у своїй відда-
ності і покорі Богородиці, яку особливо вшановува-
ли монахи василіяни. Св. Володимир Великий муж-
ній воїн і мудрий правитель, той, хто Хрестив Русь, 
поваливши язичницьких ідолів, об’єднав народ у но-
вій вірі (недаремно перед ним на іконі посеред тра-
ви — округла площина втрамбованої землі, як слід 
від стовпа, у той час, як перед св. Йосафатом — ледь 
виступаючий камінь) й звів величний храм Успіння 
Богородиці. Ніжна невагома веселка навколо квітки 
з Втіленням огортає обидва знакові собори, знаме-
нуючи єднальну силу молитви до Богородиці ціло-

Іл. 10. Петро Холодний. Свв. Йосафат Кунцевич і Воло-
димир Великий. 1925 р. Успенська церква у Львові
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го народу. Поза тим, колорит, делікатне поєднання 
площинного та об’ємного, узагальнення і деталізація, 
в цілому продуманий ритм складових підпорядко-
ваний задуму, має, на рівні внутрішнього сприйнят-
тя, міцний зв’язок з давнім українським сакральним 
мистецтвом, до чого прагнув і на чому наголошував 
П. Холодний впродовж усіх років творчості.

Постать св. Йосафата Кунцевича виринає та-
кож серед планів та проектів до вітражів для храмів  
Успіння Богородиці у Львові та у с. Мражниця біля 
Борислава. Для львівської ренесансної пам’ятки ар-
хітектури художник встиг спроектувати мистецьке 
засклення лише для шести вікон (встановлені 1926 
(у вівтарі) і 1936 рр. (у наві справа)), а у двох вікнах 
зліва від входу планувалось представити: «Один ві-
траж […] — Отці Унії — Йосафат Кунцевич, Іпатій 
Потій, М. Рогоза, Вел. Рутський, Мих. Терлецький; 
другий вітраж — Кард. Сембратович, Митрополит 
Андрей Шептицький з владиками, духовенством та 
вірними. Усі, починаючи від ченців (св. Антонія і Те-
одозія Печерських. — О.	С.-Г.), ідуть до Покро-
ви» [26, с. 1]. То ж, на жаль, ми можемо лише здо-
гадуватися, як би міг уявити собі П. Холодний чільну 
постать св. Йосафата у такій історичній композиції. 
Проте усі вітражі підпорядковані одній «ідеї опіки 
Пресвятої Богородиці над християнським людом» 
як і також діяннями в честь Богородиці зі сторони 
тих, хто зображений [19, c. 45—46]. То ж відчу-
ваємо певний перегук з іконою «Свв. Володимир і 
Йосафат» П. Холодного. До реалізованого в мате-
ріалі вітража для новозведеного храму (арх. С. Тим-
ошенко) у Мражниці, щасливо зберігся акварель-
ний проект (Папір, акварель, туш,олівець. Музей 
УКУ в Римі). Попри те, що майбутнє його втілен-
ня у склі диктувало певні вимоги, наприклад, по-
внофігурна постать мученика фронтальна, бачимо, 
що художник залишається вірним знайденому вже 
образу св. Йосафата й щодо дещо загострених рис 
обличчя, й щодо вбрання архиєпископа й складених 
у молитві рук з хрестом й у незмінній присутності 
півпостаті Пр. Богородиці (тут як Покрови) у сяй-
ві вгорі, й ігноруванні інсигній та символів мучени-
цтва [19, с. 56].

Невідомим залишається сьогодні ще одне пізнє 
зображення єпископа Полоцького авторства П. Хо-
лодного 1929 р., про нього (можливо лише плано-
ваного, й так і не намальованого) дізнаємось лише 

з листа художника до о. Йосифа Сліпого: «Дуже 
прошу, коли можете, на рахунок ще мною не зро-
бленого образа Св. Іосафата, дати для мого душев-
ного спокою ці гроші, як не всі, то скільки можна» 
[19, c. 41]. 

Абсолютно новим авторським бачення характери-
зується ікона «св. Йосафат» (також зустрічається 
назва «Покликання св. Йосафата») Ю. Магалев-
ського, однолітка П. Холодного, митця, який впро-
довж усіх років Української революції був поруч сво-
їх побратимів на фронті й розділив з ними усі труд-
нощі поразки, опинившись спершу в Ченстохові, 
Тарнові, а від 1921 р. у Львові, де й знайшов вічний 
спочинок 1935 р. (Іл. 11). 1925—1929 рр. Ю. Ма-
галевський допомагав П. Холодному у розписах ка-
плиці Богословської семінарії, на запрошення о. рек-
тора Й. Сліпого, поза тим згадана великоформатна 
пам’ятка — його особистий внесок у мистецьку об-
нову сакрального простору й має авторське датуван-
ня 1924 р. [27, с. 34; 28, с. 50—51; 19, с. 89]. Образ 
св. свмч. Йосафата Кунцевича, створений Ю. Мага-
левським, має повністю оновлену іконографію, зда-
валося б художник дав волю уяві й передав власну 
мистецьку візію святого. Але призначення образу 

Іл. 11. Юрій Магалевський. Покликання св. Йосафата. 
1924 р. Збірка НМЛ
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як запрестольного до молитовниці Каплиці Свято-
го Духа, оформлення якої відбувалося під протекто-
ратом А. Шептицького, пильною увагою о. Й. Слі-
пого, І. Свєнціцького підштовхувало до думки, що 
така іконографія не випадкова й повинна опиратися 
на якесь певне, прийнятне у церковних колах дже-
рело. Й справді, пошуки дали більш, ніж очікува-
ний результат. Однак дозволимо собі зробити припу-
щення, чому художник шукав іншого, ніж вже відомі 
традиційні образи св. Йосафата Кунцевича. Насам-
перед — місце призначення — каплиця духовного 
навчального закладу, тобто в ній молитиметься зде-
більшого молодь й відповідно образ святого має бути 
їй близьким і зрозумілим, і слугувати яскравим при-
кладом безмежної віри в Бога. 

Ю. Магалевський звернувся до юності св. Йоса-
фата, років його перебування у Свято-Троїцькому ва-
силіянському монастирі у Вільно. У центрі першого 
плану змальована у три-чвертевому повороті вліво 
клякнувша постать молоденького ченця у традицій-
ному простому темному вбранні, який зосереджено 
молиться, утримуючи погляд на Розп’ятті перед со-
бою. У юнака подовгасте з м’яким контуром облич-
чя, виразні сумні очі, тонкі темні брови, ледь помітні 
вуса й акуратний заріст бороди та середньої довжи-
ни русяве волосся, що на чолі укладається характер-
ним завитком, покрите чорною піюскою. Навколо го-
лови — золотий німб, обведений тонкою червоною 
смужкою. Сцена подана на тлі засніженого цвинта-
ря з оголеними деревцями в ясну морозну ніч, позаду 
якого торцевий південний бік невеличкої церковці, що 
нагадує костел, у вікнах якого горить світло. Вгорі на 
яскраво синьому зоряному небі над храмом два біло-
крилі ангели в золотих сорочках тримають розгорне-

ний сувій зі словами «Господи Ісусе дай нам Святою 
єдность — да будуть вси єдино». Нижче, симетрич-
но до завершення церковці, світлою фарбою напис 
«Св. Свмч. Іосафать». Попри загальний холодний 
колорит з перевагою сріблясто-блакитних відтінків, 
завдяки рівновазі великих площин твір сприймається 
надзвичайно теплим і душевним. Золотий німб, що 
мав би вириватися в центрі композиції делікатно під-
триманий світлом у вікнах церковці та в постатях ан-
гелів, але митець ненав’язливо скеровує наш погляд 
на сцену молитви монаха перед Розп’яттям, що було 
власне важливим саме для призначення твору. Ав-
тор залишається вірним собі, його колорит ніжний, 
композиція лаконічна і глибоко продумана. І зобра-
жена сцена, і окремі деталі, про які ми ще згадаємо, 
зраджують знайомство Ю. Магалевського з відо-
мим виданням «Казання ….. Л. Кревзи 1625 р., де 
вперше, а можливо й унікально, згадано й реалістич-
но описано одну звичку св. Йосафата у Вільно (при-
наймі у праці Я. Суші, А. Гупена й ряду інших ав-
торів її немає). Цитуємо сучасною мовою: «Видано 
його (ченця Йосафата. — О.	С.-Г.) часто у великі 
морози за церквою св. Трійці на цвинтарі на одному 
камені в одній свитці без взуття жодного на молит-
ві стоячого» [11, б/п]. Художник навмисно відкри-
ває з під свити одну ногу св. Йосафата, щоб показа-
ти, що він майже босий, його ноги в мороз захищені 
благенькими сандалями, а поміж хрестів на цвинта-
рі до церковці тягнеться ледь помітна протоптана в 
снігу доріжка, як свідчення того, що монах неоднора-
зово проходить цей шлях. А от із правдивим відтво-
ренням Свято-Троїцької церкви вочевидь були труд-
нощі, оскільки на початок ХХ ст. її вигляд змінився 
різночасовими добудовами. На наш погляд, Ю. Ма-
галевський знайшов спосіб вирішити проблему й зо-
бразив храм більш схожий на церковцю св. Миколая 
у Володимирі-Волинському, збудовану на місці, де 
стояв дім батьків Йосафата Кунцевича і де він наро-
дився, натякнувши на руському (українському) по-
ходженні святого. Фото церкви друкували навіть у 
«Календарі Місіонаря» за 1923 р., тобто майже у той 
час коли над картиною працював митець, ми хоча б 
частково бачимо її вигляд і природнє оточення таким 
як їх передав Ю. Магалевський [22] (Іл. 12). 

Ю. Магалевський звертався до образу св. Йоса-
фата і у 1930-х роках. Знаємо, принаймні про два 
зображення: як станковий твір та у стінописі церкви 

Іл. 12. Церква св. Миколая у Володимирі-Волинському. 
Фото із «Календаря Місіонаря на 1923 р.»
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Покров Пресвятої Богородиці у с. Холоєві 1933 р. 
(нині с. Вузлове, Радехівського р-ну на Львівщи-
ні) (втрачений). Але перш, ніж їх розглянути вартує 
пригадати, що подальший розвиток іконографії муче-
ника за віру підтримувався у той час й поглибленими 
дослідженнями його життя, і 50-літнім ювілеєм До-
бромильської реформи василіянського чина (1932 р.) 
та 300-річницею від смерті Й. Вел. Рутського, що 
його урочисто відзначено І Унійним з’їздом у Львові 
22—25 грудня 1936 р., широко висвітленим на сто-
рінках «Богословії» [29, с. 35—44]. 

Ювілейним 1932 р. датована ікона Ю. Магалев-
ського «Св. Свмч. Йосафат Кунцевич» з приват-
ної збірки [30]. Нам невідомо для якого храму, чи 
на чиє замовлення вона виконувалась, але спостері-
гаємо вірність митця, до сформованого для себе об-
разу святого молодого віку, як монаха у чернечому 
вбранні (Іл. 13). Подібне спостерігали і у П. Хо-
лодного, якого однак цікавила особа св. Йосафата 
пізнього періоду життя, як єпископа Полоцького. 
Постать священномученика лаконічна, фронтально 
подана, обличчя юне, у правій руці на грудях хрест, 
у лівій — сокира, пальмова гілка (згідно класич-
ної іконографії з ХІХ ст.) та (новаторство) розгор-
нений сувій із написом «Господи Ісусе Христе дай 
Святую єдность — да будуть вси єдино», як на іко-
ні для молитовниці каплиці семінарії. Тло нейтральне 
зеленкаво-охристе і чистий оливковий позем. Того ж 
року для монастирської церкви св. Онуфрія у Льво-
ві Ю. Буцманюк також виконав ікону св. Йосафа-
та (і парну до неї св. Василія Великого, оскільки 
Онуфрієвський монастир був від кінця ХІХ ст. по-
тужним василіянським осередком), яка має абсолют-
но інші мистецькі характеристики, але споріднена з 
традиційною іконографією, розвиненою М. Сосен-
ком (орнаментоване тло, мантія з трьома смугами, 
атрибути в руках тощо) [31, с. 17]. У розписах в 
церкві в Холоєві 1933 р. Ю. Магалевський зобра-
зив св. Йосафата на одній з граней барабану цен-
трального купола над пендантивами (на трьох інших 
площинах  —свв. Кирило і Методій, та св. Володи-
мир Великий). У самому перекритті, серед променів 
митець закомпонував як складний орнаментальний 
мотив чотири тризуби, що співзвучні з постатями 
св. Володимира і св. Йосафата з традиційним суво-
єм на якому фраза про єдність. У стінописі Магалев-
ський змальовує останнього як єпископа Полоцько-

го, у мантії зі смугами, з параваном, хрестом і суво-
єм в руках на грудях, а сокиру і гілку кладе біля його 
ніг. Зберігаючи характерні індивідуальні риси єпис-
копа, він їх дещо узагальнює, підпорядковуючи сти-
лістиці розписів [32, арк. 12, 12 зв.].

На початку 1930-х років розпочинає свою май-
же десятилітню працю над стінописом василіянської 
церкви Христа Чоловіколюбця у Жовкві Ю. Буц-
манюк, де єпископу Полоцькому відведено особли-
ву роль. Постать Святого змальована в храмі нео-
дноразово, зокрема лише в поліхромії північної нави 
у каплиці св. Йосафата, і у сцені Берестейської Унії 
на склепінні, і на у двох житійних сценах Святого на 
стінах. 1936 р. сцена Унії була тільки намічена мит-
цем, а її завершення вочевидь припадає на 1937 чи 
навіть 1938 рр. [33, c. 61]. Розпис церкви і окре-

Іл. 13. Юрій Магалевський. Св. свщм. Йосафат Кунце-
вич. 1932 р. Приватна збірка
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мо кожна композиція храмової поліхромії ретельно 
проаналізовані в науковій літературі, то ж наголоси-
мо лише на основному. Особа св. Йосафата у подачі 
Ю. Буцманюка змістовно вже не тільки акцентує на 
важливості духовної і державної єдності, а сама уо-
соблює цю єдність у своїй незламній вірі. Тому ху-
дожник зберігаючи в загальному індивідуальні осо-
бливості обличчя святого та його вбрання з двома 
білими і середньою червоною смугами, не приділяє 
жодної уваги додатковим символам. В оточенні не-
бесних сил на золотому тлі постать мученика парує 
з широко розведеними руками над цілим історичним 
рядом непересічних мужів унійної церкви, її проти-
вників та захисників, духовних і світських осіб і ми 
майже чуємо крилате «Да будуть всі єдино».

Цю накреслену історичну лінію в іконографії 
св. Йосафата простежуємо із певними змінами і 
в іконі «Святі Подвижники Унії» (збірка НМЛ) 
М. Стефанович-Ольшанської 1937 р., намальова-
ної на замовлення о. Й. Сліпого [19, с. 88] (Іл. 14). 
Вона зайняла місце образу Ю. Магалевського у 
молитовниці каплиці Святого Духа в Богослов-
ській академії, що також демонструє загальні на-
строї в церкві того часу та в українському суспіль-

стві [19, c. 55]. Св. Йосафат — чільний образ ікони, 
виділений композицією, поставою і повним архиє-
рейським облаченням, з митрою на голові та жезлом, 
хоча о. Й. Сліпий критично поставився до його рі-
шення «…найперше постать св. Йосафата виходить 
за деревляно, мітра завелика, декорація вибиваєть-
ся на перше місце» [19, c. 40—41]. 

«Прихід большевиків положив кінець і науковій і 
церковній праці», — як писав Й. Сліпий [20, c. 124]. 
Агресивний наступ на греко-католицьку церкву, аж 
до 1946 р., коли вона змушена піти на багато деся-
тиліть у підпілля, зупинив і розвиток сакрального 
мистецтва, а у цьому контексті й подальше форму-
вання іконографії мученика за віру. 

Висновки. Поява в українському мистецтві пер-
шої половини ХХ ст. значної, порівняно із попе-
реднім століттям, кількості зображень св. Йосафа-
та пояснюється відродженням ордену василіян піс-
ля Добромильської реформи та активною позицією 
щодо поширення культу священномученика Глави 
Української Греко-Католицької Церкви А. Шеп-
тицького та богослова, отця ректора Духовної се-
мінарії Й. Сліпого. Пам’ятки того часу характе-
ризуються варіативністю іконографії, яка залежа-
ла від багатьох чинників, а концентрований погляд 
на проблему дав змогу окреслити три хронологіч-
ні етапи, які відображають особливість мистецько-
го вшанування святого: до початку Першої світо-
вої війни, 1920-ті та 1930-ті рр. (до більшовицької 
окупації 1939 р.). Впродовж цих періодів співісну-
ють дві іконографічні лінії: одна — розвинена на 
зразках ХІХ ст., інша демонструє новітні, з широ-
ким змістовим контекстом, образи святого, значний 
вплив на формування яких мали тогочасні історичні 
події та активне поширення матеріалів з життя і ді-
яльності Й. Кунцевича. 

Іконографія св. Йосафата Кунцевича в україн-
ському мистецтві першої половини ХХ ст. — яви-
ще унікальне і яскраве у своїй розмаїтості й смисло-
вому багатстві. Відбувається поступ образу — від 
замкненого, як мученика за віру, до масштабного, як 
загальнонаціонального святого. 

Згаданими прикладами не вичерпується тема іко-
нографії св. Йосафата Кунцевича, вони лише допо-
магають побудувати поетапність її розвитку зазна-
ченого періоду, й вимагають подальшого наповнення 
й відповідного коригування. Це завдання усклад-

Іл. 14. Михайлина Стефанович-Ольшанська. Святі По-
движники Унії. 1937 р. Збірка НМЛ
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нене значними втратами пам’яток, то ж на повно-
ту розкриття теми значно впливатиме архівний ма-
теріал. Перспектива дослідження передбачає також 
охоплення творчості українських митців на емігра-
ції у 1940-х рр. та відгомін знайдених в 1920—
1930-х рр. образів священномученика в сакрально-
му мистецтві 1950-х рр. 
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