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ARTISTIC EVOLUTION OF THE APOSTLE’S 
IMAGES IN THE UKRAINIAN ICON PAINTING 
OF THE 17th—18th CENTURIES FROM  
THE PERSPECTIVE OF THE CULTURAL 
TRANSFER THEORY

Problem statement. When studying causes and conse-
quences of artistic transformations in Ukraine, one cannot avoid 
the issue of artistic influences (acquaintance, adaptation, rejec-
tion) in a wide temporal and territorial perspective. One of the 
aspects that well illustrates this broad field of art studies is the 
exploration of a certain narrow group of images is the cultural 
transfer theory, which is the paper’s methodological basis.

The purpose of the paper is to analyze the artistic evolution of 
the Apostles’ images in Ukrainian iconography in the 17th—18-
th centuries, considering the influences and citations from West-
ern European painting and engravings. The research’s subject is 
the genesis and development of iconography’s style in Ukraine in 
the 17th—18th centuries, and the influence of Western Euro-
pean artistic traditions on it. The study focused on some of the 
most characteristic examples of the Apostles’ iconography, which 
can be regarded as an example of cultural transfer, in other words, 
the transfer of certain artistic schemes with their alteration ac-
cording to the local requirements and expectations. 

In particular, Jan Sadeler's «the Last Supper» was consid-
ered as a model for several paintings in various variations, such 
as Pedro Ruiz De Salazar's «the Last Supper» at the Cathe-
dral of Santo Domingo de la Calzada in Spain in the mid-17-
th century, as well as for several the Last Supper icons in the 
Ukrainian icon painting of that period. Regarding the samples 
of the 18th c. Luka Dolynskyy’s life trajectory and artistic man-
ner well represented the concept of cultural transfer.  Most 
characteristic images of apostles painted by L. Dolynskyy for 
Uniate churches are compared with their West European pro-
totypes, dated to the same period. 

Results of the research. It was found that evolution of the new 
iconography and stylistics in sacral painting of the 17th—18th cen-
turies were caused by patrons or clients, mainly the Church and lo-
cal parishes, who endeavoured to «modernize» the tradition. Both 
patrons and painters have been interested in new iconographic sam-
ples, represented in Western ecclesiastic prints and engravings.

Keywords: cultural transfer theory, Ukrainian icon paint-
ing, images of apostles, illustrated Bibles, graphic samples.
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Метою статті є проаналізувати художню еволюцію обра-
зів апостолів в українському іконописі у ХVІІ та ХVІІІ ст. з 
огляду на впливи і запозичення із західноєвропейських жи-
вописних та графічних взірців. Об’єктом дослідження є ґе-
неза та розвиток стилістики іконографії на українських тере-
нах у XVII—XVIII ст. та вплив на неї західноєвропейських 
мистецьких традицій. Дослідження фокусується на окремих, 
найбільш характерних зразках нової іконографії апостолів, які 
можна розцінювати як приклад культурного трансферу — 
методологічну основу дослідження. Поняття культурного 
трансферу розглядається як перенесення визначених худож-
ніх схем із їх певною трансформацією, згідно з вимогами міс-
цевого середовища. В результаті дослідження встановле-
но, що одним із головних чинників розвитку нової іконогра-
фії та стилістики в церковному малярстві ХVІІ—ХVІІІ ст. 
була позиція замовників — церковних ієрархів і кліру та ві-
рних, які прагнули «модернізувати» традицію в умовах ви-
разної конфесійної конкуренції на теренах Галичини.

Ключові слова: теорія культурного трансферу, укра-
їнський іконопис, образи апостолів, лицеві Біблії, графіч-
ні зразки.
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Вступ. Постановка проблеми. Аналізуючи роз-
виток українського релігійного малярства (пе-

реважно у стилістичних категоріях бароко) дослід-
ники неодноразово відзначали різноманітні джерела 
творчих інспірацій, завдяки яким протягом ХVІІ—
ХVІІІ ст. змінювалася іконографія його основних 
сюжетів та образів. У статті розглядаються особли-
вості впровадження нових мистецьких ідей і схем в 
церковному малярстві Галичини на прикладі окремої 
тематичної групи (образи апостолів). Варто зазна-
чити, що актуальним є саме застосування методоло-
гії культурного трансферу для аналізу як стилістич-
них змін, так і змін у свідомості самих художників, 
здобутті ними все більшої свободи в питаннях автор-
ської інтерпретації релігійних сюжетів і тем.

Мета статті — не лише зафіксувати джерела 
творчих інспірацій українських художників і з’ясувати 
чинники формування нової іконографії, але, по мож-
ливості, проаналізувати контекст і потреби місцево-
го середовища, показати, яким був остаточний «мис-
тецький продукт» з точки зору пошуків стійких ознак 
стилю у поєднанні із національною специфікою. Для 
ілюстрації вказаного методологічного підходу авто-
ри сфокусувалися на вузькій тематичній групі зобра-
жень апостолів (в т. ч. в іконі «Тайна вечеря»), із те-
ренів Галичини, відділених значним часовим проміж-
ком (сер. ХVІІ ст. та кін. ХVІІІ — поч. ХІХ ст.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вка-
зані аспекти у дослідженні українського релігійно-
го малярства набувають логічного розкриття завдя-
ки застосуванню методології культурного трансферу. 
Варто зазначити, що культурний трансфер у мисте-
цтвознавстві розуміється не як автоматичне перенесен-
ня чужих ідей чи художніх форм, а як процес продук-
тивного засвоєння нових взірців в певному, культурно-
відмінному середовищі (Я. Бялостоцький 1969, 1976) 
[1, c. 9—10; 2, c. 6—7]. Згадану методологію у сво-
їх працях розвинули і застосовували такі дослідники, 
як Т. да Коста Кауфманн (2004; 2005), П. Бурке 
(2007), Б. Хок і А. Аллаш (2018), В. Шмале (2012) 
та ін. [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Вказані автори використову-
вали концепт культурного трансферу зі значною ва-
ріативністю, залежно від досліджуваного художнього 
матеріалу і поставлених завдань. В українській гума-
нітаристиці теорію культурного трансферу застосува-
ли дослідники історії Церкви та релігійної культури 
ранньомодерної доби. Зокрема поняття «культурний 

трансфер» щодо архітектури і оздоблення унійних цер-
ков Галицько-Львівської єпархії у ХVІІІ ст. викорис-
товував І. Скочиляс (2010) [6, c. 614]. Однак питання 
оцінки запозичень і «цитувань» іноземних мистецьких 
взірців в українському релігійному мистецтві не можна 
вважати вичерпаним і дослідженим до кінця.

Наше дослідження фокусується на окремих, най-
більш характерних зразках нової іконографії апосто-
лів, які можна розцінювати як приклад культурного 
трансферу — методологічну основу дослідження.

Основна частина. Друга половина XVI—XVII ст. 
в історії українського іконопису позначає особливий 
переломний період. Активізується і стрімко розви-
вається діяльність народних малярів-іконописців, 
які, розвиваючи композицію ікони, часом вносили до 
неї наївні трактування образів, характерні для певної 
місцевості колорит, типажі, одяг, пейзаж, архітектуру 
[10, c. 7—19]. У іконопис проникають світські моти-
ви, адже паралельно із сакральним розвивається та-
кож і світське малярство — портретний жанр, окре-
мі зразки натюрмортів, пейзажу, батальних сцен. Іко-
на вбирає в себе ці нові світські риси.

Однією з рушійних сил, що змінювали церков-
не малярство, стала церковна унія 1596 р. Впро-
довж XVII і далі у XVIII ст. в бурхливому полеміч-
ному процесі формується новий релігійний світогляд, 
який не міг не вплинути і на сакральне мистецтво. На 
терени українських земель проникають ренесансні й 
барокові віяння, що в особливий спосіб трансформу-
ють зокрема і національну іконописну традицію.

Потужним джерелом поширення ідей і принципів 
європейського мистецтва на українських землях стали 
гравюри з композиціями на численні релігійні сюжети. 
Вони розповсюджувалися Європою завдяки можли-
вості багатократного тиражування і відносно невели-
кій вартості. Різні видання лицевих Біблій Піскатора, 
Герґарда де Йоде та інші стали настільними книгами в 
майстернях іконописців. Вони містили сотні ілюстра-
цій сюжетів зі Святого Письма, що слугували взірцями 
для композицій відповідних ікон. Одним із прикладів 
сюжету, іконографія якого зазнала відчутного впливу 
західного мистецтва, є «Тайна вечеря» — гравюра Яна 
Саделера за цим сюжетом стала важливим взірцем іко-
нографії для український майстрів, а сама вона була 
створена за живописним твором Пітера де Вітте.

Пітер де Вітте (1540/1548—1628), також відо-
мий в Італії як П’єтро Кандідо, протягом довгого 
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періоду жив у Італії, навчався у Джорджо Вазарі і 
перебував під його сильним мистецьким впливом. У 
«Тайній вечері» Пітера де Вітте (1580) (іл. 1) осо-
бливо відчувається вплив живописної манери і ком-
позиції «Тайної вечері» Джорджо Вазарі (1546) 
[11, c. 79—82]. Де Вітте зображає сцену Тайної 
вечері в інтер’єрі. За прямокутним, видовженим по 
горизонталі столом розташовані Ісус і апостоли — 
Ісус посередині, з обох боків сидять по шестеро апос-
толи, розташовані навколо столу, залишивши віль-
ний простір перед Христом. До Ісусового лівого пле-
ча притуляється молодий Іван, Юда Іскаріот — на 
передньому плані праворуч, крайній по ліву руку від 
Спасителя. У цій композиції відображені особливос-
ті іконографії, зокрема, Юди Іскаріота, які згодом 
стали типовими для української унійної іконографії 
«Тайної вечері» — позиція Юди за столом, його 
жести, міміка, зовнішність, символіка кольорового 
трактування одягу.

Гравюру за мотивами «Тайної вечері» Пітера де Ві-
тте виконав Ян Саделер в період між 1580 і 1600 ро-
ками (точної дати створення не відомо, але відомо, що 
Ян Саделер помер 1600 р.) (іл. 2). Династія Саделе-
рів — одні з провідних фламандських граверів другої 
половини XVI—XVII ст. Відомо щонайменше деся-
теро граверів, що належали до цієї династії. Гравюра 
«Тайна вечеря» послужила взірцем для цілого ряду 
живописних композицій у різних варіаціях, наприклад, 
для «Тайної вечері» Педро Руїса Де Салазара в кате-
дрі муніципалітету Санто-Домінґо-де-ла-Кальсада у 
Іспанії, створеної в середині XVII ст. [11, c. 82].

Гравюра Саделера спрощує певні деталі компо-
зиції де Вітте, в той же час розбудовує і деталізує 
деякі інші. У гравюрі тло композиції стає нейтраль-
ним, тоді як в малярстві де Вітте на задньому плані 
представлена темно-зелена драперія, дві вази з кві-
тами і дві колони. Також на гравюрі відсутній не-
великий столик на передньому плані зі дзбанком і 
скляним кубком і дещо змінений натюрморт на го-
ловному столі Тайної вечері. Німб Христа в гравю-
рі відчутно збільшений, очевидно, з метою компо-
зиційно врівноважити брак декорацій на задньому 
плані. Постаті апостолів, їхні жести практично по-
вністю перенесені в гравюру, проте Саделер деталі-
зував риси зовнішності апостолів — їхні лики, мімі-
ка, волосся пропрацьовані гравером скурпульозніше, 
аніж на малярстві де Вітте. У Саделера всі образи 
мають виразні портретні риси реальних осіб.

У 1634/1644 р. надруковане у Львові «Євангеліє» 
включало в себе гравюру «Тайна вечеря», що за сво-
єю композицією багато в чому наслідувала компози-
цію де Вітте і Саделера, проте в ній проглядаються і 
риси народного сакрального мистецтва (іл. 3). Фак-
тично, ця гравюра є одним із прикладів як українське 
мистецтво трансформувалося під впливом західноєв-
ропейських зразків, що набували поширення на наших 
землях у той період часу. Образи тут більш стилізова-
ні, спрощені, переважають грубі риси і штрихи, на від-
міну від мідьориту Саделера, що вирізняється висо-
кою деталізацією і тонким штрихом. Не зважаючи на 
певне стилістичне спрощення, «Тайна вечеря» з львів-
ської «Євангелії» багата на деталі і декоративні еле-
менти. На відміну від гравюри Саделера, задній план 
тут багато декорований — стилізований архітектур-
ний стафаж, характерний для візантійської іконографії, 
а за спиною Ісуса — драпірована завіса, що важкими 

Іл. 1. Пітер Де Вітте. «Тайна вечеря». 1580. Приватна ко-
лекція. Фото: catawiki.com

Іл. 2. Ян Саделер. «Тайна вечеря». Між 1580 і 1600 рр. 
Фото: wikimedia.commons
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півкруглими складками спадає донизу. Також на пе-
редньому плані перед столом наявний дзбанок — схо-
жий на такий, як був на столику в композиції де Вітте, 
але якого вже немає в гравюрі Саделера, а ще скатер-
тина на передньому плані: в композиції Саделера вона 
спадала з краю стола рівно, з помітними прямокутними 
складками від спрасування, а в гравюрі з «Євангелії» 
передній край застеленого стола вкритий складками, 
як на задньому плані за спиною Ісуса. Розташування 
апостолів за столом і їхні жести в загальному сприй-
нятті наслідують композицію Саделера, проте в дета-
лях окремих образів помітні відмінності. Двоє апосто-
лів на передньому плані (один із них Юда Іскаріот), а 
також постаті Ісуса та Івана, що притуляється до Ньо-
го, в загальному запозичені з композиції Саделера, за 
винятком жесту руки Іскаріота, яку він простягає до 
чаші на столі, і голови Ісуса, що спрямовує погляд у 
інший бік. Натомість групи апостолів на другому пла-
ні, обабіч Христа, зображені в інших позах, більш ста-
тично. Вони переглядаються між собою, проте сидять 
в основному прямо, з легкими нахилами голів, на від-
міну від дуже динамічних позицій і дещо театралізова-
них жестів апостолів в гравюрі Саделера. Характерним 
у гравюрі з «Євангелії» є також жест двох апостолів, 
котрі схрестили на грудях долоні — так під час літур-
гії східного обряду схрещують руки вірні, що присту-
пають до причастя. Жоден з апостолів в «Тайній ве-
чері» де Вітте і Саделера не зображений з таким жес-
том, це якраз вияв східної, української традиції.

Нарешті, одним із прикладів того, як західноєвро-
пейська композиція Пітера де Вітте і Яна Саделера 
вплинула на українську іконографію XVII ст., є «Тай-
на вечеря» з іконостасу церкви Святого Духа в Рога-
тині (іл. 4). Іконостас церкви був завершений 1650 р. 
Ікона «Тайна вечеря» за композиційною побудовою 
схожа як до гравюри Яна Саделера, так і до згаданої 
вище гравюри зі львівської «Євангелії». Образи Юди 
Іскаріота та апостола на передньому плані з іншого 
краю столу практично повністю дублюють зображен-
ня Саделера — позиція фігури, жести, навіть складки 
на одязі безперечно були запозичені іконописцем з єв-
ропейської гравюри. Натомість, апостоли за столом на 
другому плані, їхні позиції, жести, перейняті у Саде-
лера не так очевидно, їхня композиція радше нагадує 
українську гравюру з львівської «Євангелії». Поста-
ті апостолів сидять прямо, з легкими нахилами голів. 
Ісус правою рукою благословляє хліб — жест з укра-

їнської гравюри, тоді як у Саделера і де Вітте Ісусо-
ва права рука спрямована вбік і вниз, у напрямі жер-
товного ягняти на столі. У де Вітте і Саделера другий 
від Ісуса апостол, зображений після Івана, має корот-
ке темне волосся, без бороди, з дуже характерним ди-
намічним жестом випрямлених кистей обох рук, спря-
мованих до Ісуса. У рогатинській іконі цей апостол зо-
бражений інакше — сивий чоловік з довгою бородою і 
вусами, одну руку опустив на стіл, а іншу притуляє до 
рамена — схоже, як у гравюрі із львівського «Єван-
гелія». Так само в іконі зображений апостол зі схреще-
ними на грудях руками, немов для причастя. Тло рога-
тинської ікони золочене, без додаткового декору, що 
характерно для візантійського іконопису. У даній іко-
ні персонажі трактовані з особливим психологізмом. 
Маляр з майстерністю передав емоційні образи Ісуса, 

Іл. 3. «Тайна вечеря». «Євангеліє», Львів, 1634/1644 р. 
Фото: Лесів А. Архів Музею-Замку в Ланьцуті, Польща

Іл. 4. «Тайна вечеря». Іконостас церкви Святого Духа в 
Рогатині. 1650 р. Фото: Лесів А.
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апостолів та особливо — Іскаріота. У зовнішності Ісуса 
прочитується спокій, умиротвореність і, водночас, лег-
ке хвилювання, трепет. Голова Христа обернена в бік 
зрадника, проте погляд ковзає повз Юду, спрямову-
ється вище над ним. Якщо лики практично усіх апос-
толів написані в схожій манері й виражають подібні, 
дещо нейтральні емоційні стани, то образ Юди про-
писаний з особливою увагою і має виразні портретні 
риси: чоловік середнього віку з довгим світло-рудим 
волоссям і бородою з вусами такого ж відтінку, подо-
вгасте обличчя, широкі брови, низько посаджені вузькі 
очі, вузький і довгий ніс, чітко виражені вилиці; крила 
носа дещо підняті, відтворюючи мімічний жест знева-
ги; ліва рука з розкритою долонею та відведеним вели-
ким пальцем заставлена за спину — характерний жест 
приховування правди; права рука схована за корпусом, 
проте видно її кулак, в якому апостол міцно стискає 
свій головний атрибут — кисет зі срібняками. Одяг-
нений Юда в колір зради — жовтий хітон і вохрис-
тий гіматій. Символічне значення жовтого кольору як 
кольору зради і пов’язування із ним образу Юди ся-
гає корінням якраз західноєвропейського мистецтва. 
У рогатинській іконі окрім Юди жоден з апостолів не 
має на собі жовтого хітону, що свідчить про свідоме 
акцентування малярем саме на такому значенні кольо-
рової символіки цього образу. 

На прикладі рогатинської ікони простежуємо як 
у одному творі переплітаються впливи західноєвро-
пейської мистецької традиції і церковного українсько-
го мистецтва, що формувалося під впливом візантій-
ського канону. Наближення східної церкви до католи-
цизму і релігійного мистецтва, що творилося в ньому, 
спровокувало радикальні зміни в способі сприйняття 
та інтерпретації ікони, а відповідно і її створення.

Зображення сюжету «Тайна вечеря» як фронталь-
но-горизонтальної композиції з прямокутним сто-
лом, за яким по центру сидить Ісус, а з боків від Ньо-
го апостоли, інспіроване західноєвропейським мис-
тецтвом і відрізняється від канонічної візантійської 
іконографії, яка домінувала на українських землях 
до XVI ст. У XVI—XVІI ст. відбувається посту-
повий відхід від візантійських канонів іконографії. 
В цей період значно активізувалися контакти укра-
їнського мистецтва з мистецтвом Західної Європи. 
Зміцнюється діяльність народних малярських осе-
редків, які вносять свої характерні особливості в сти-
лістику ікон. Набуває поширення незвичне тракту-

вання біблійних сюжетів, ікона зазнає впливу світ-
ських мотивів, постаті святих набувають в іконописі 
рис звичайних людей. Ікона вбирає в себе елементи 
інших мистецьких жанрів, що активно розвивають-
ся, в іконописну традицію все активніше проникають 
реалістичні художньо-стилістичні віяння.

Досліджуючи еволюцію образів апостолів в укра-
їнському малярстві ХVІІІ ст., включно із пошуком 
іконографічних прототипів варто звернутися до твор-
чості Луки Долинського (1740—1824), адже жит-
тєва траєкторія художника може бути прикладом ре-
алізованого «культурного трансферу» [12, c. 4—6]. 
Народжений у м. Біла Церква, першу художню осві-
ту Долинський здобув імовірно у Києві, переїхав до 
Львова і завдяки протекції львівського єпископа ви-
рушив на навчання до Відня, звідки знов повернув-
ся у Галичину. Таким чином художник став носієм 
певних художніх форм, які він засвоював у різних 
культурно-мистецьких середовищах, трансформую-
чи місцеву малярську традицію. 

Активна діяльність Долинського припадає на 
1770-ті 1800-ті рр. — період важливих змін в ре-
лігійному малярстві, спричинених різними фактора-
ми, як суто художніми, так і соціально-історичними. 
Впродовж усього ХVІІІ ст. унійна Церква та Васи-
ліянский чин прагнули підняти престиж деномінації 
засобами мистецтва, вони скеровували свої погляди 
на теологічно-мистецькі програми католицьких ор-
денів, запозичуючи як окремі паломницькі практики, 
так і чимало із їхніх художніх форм [13, c. 235]. Осо-
бливо ця тенденція відобразилася у зміні архітектур-
ної композиції та іконостасної структури й оздоблен-
ня численних барокових храмів др. пол. ХVІІІ ст.

Серед реалізованих проектів Долинського — 
іконостаси головних львівських храмів: собору 
св. Юра (1778—1780), церкви Зіслання Святого 
Духа (1784—1787), церкви св. апостолів Петра і 
Павла (1790-ті рр.), церкви св. Онуфрія) (1820—
1821 рр.) та Успенської церква Почаївського монас-
тиря (1807—1810 рр.). Для кожного із цих храмів 
Л. Долинський створював оригінальні малярські ци-
кли, нерідко «розгортаючи» елементи іконостаса у 
настінний простір святилища або взагалі руйнуючи 
його цілісність в межах єдиної площини. В назва-
них монументальних проектах Долинського є чима-
ло новацій з точки зору стилю, іконографії і манери 
[14, c. 46—48], однак, зосередимо головну увагу на 
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образах апостолів, особливо на предмет джерел ін-
спірацій та пошуків образної виразності, спорідне-
них із західноєвропейськими взірцями.

В латинській релігійній традиції акцентувалася ді-
яльність апостолів: з ХVІ ст. до усталених зовнішніх 
характеристик апостолів додавалися конкретні атри-
бути, символи їх діяльності або мучеництва (св. Ан-
дрій, св. Варфоломій, св. Симон, св. Йоанн тощо). 
В українському іконопису також у ХVІ—ХVІІ ст. 
відбувалися певні зміни у трактуванні апостолів: іде-
ал лику трансформувався в ідеал обличчя. Лик, наді-
лений такими ознаками як нерухомість (внутрішня і 
зовнішня) і понадчасовість, мав особливу силу, здат-
ну «...поставити на коліна того, хто молиться 
або споглядає» [15, c. 204]. Але поступово іконні 
лики святих трансформувалися в обличчя, позбува-
лися відчуженості, з’являвся зв’язок із певним ча-
сом, ознаки неповторності, індивідуальності, компо-
зиційної різноманітності.

В роботах Л. Долинського над апостольським чи-
ном для різних церков також можна прослідкувати 
вказані перетворення. Отже, якими були особливос-
ті іконографії апостолів та манери Долинського у світ-
лі впливу Віденської академії, як прояву культурного 
трансферу [16, c. 57]. Оскільки Долинський у Відні 
був учнем класу Каспара Ф. Замбаха (Caspar Franz 
Sambach), доречно пов’язувати його творчі аспірації 
із ширшим колом тогочасних австрійських монумента-
лістів: Д. Ґрана, М.Й. Кремзера-Шмідта, Й. Міль-
дорфера [17, c. 245; 18, c. 224—225]. Відомо, що 
на стилістику австрійського релігійного малярства 
ХVІІІ ст. суттєво вплинули тогочасні мандрівні італій-
ські митці (переважно венеційці), серед яких особли-
вий відгук в австрійському мистецтві отримали тво-
ри Тьєполо, С. Річчі, Дж. М. Креспі, Ф. Солімени, 
С. Конки, Дж. П’яцетти [19]. У класах Віденської 
академії Долинський виробив нову (порівняно із тра-
диційною) техніку олійного малярства та нову легку й 
ескізно-вільну манеру письма із перевагою пастель-
них тонів, розбіленням локальних барв, виразністю 
світло-тіньових акцентів. Все це дозволяє стверджу-
вати про визначальний характер впливів австрійської 
(та частково італійської) монументальної школи пе-
ріоду пізнього бароко-рококо. У євангельських сце-
нах Л. Долинського видно типову для рококо від-
сутність глибини в композиціях, накладання силуетів, 
ритми S-подібних ліній, присутність незбалансованих 

елементів [20, c. 23]. Разом з тим, у творах Долин-
ського помітна і виразно-академічна «данина поша-
ни» майстрам ХVІІ ст., таким як Ґвідо Рені та Лука 
Джордано, із наслідуванням окремих елементів їх тво-
рів, поширених у друкованих виданнях [20, c. 24]. Ін-
ший вектор творчих пошуків наближає нас до графіки 
Дж. М. Креспі за творами Лодовіко Караччі на релі-
гійні теми (в т. ч. образи апостолів і пророків), адже 
Креспі також працював над перетворенням релігійної 
картини в побутову, жанрову сцену, наближуючи ге-
роїв Святого письма до пересічних вірних. Так обра-
зи євангелиста Матея з собору св. Юра та із церкви 
Зіслання Святого Духа) нагадують таких більш при-
землених героїв (можна також порівняти із графікою 
рисунками за Г. Рені із серії «Христос, Богородиця і 
апостоли» /Відень, Альбертіна) [21, c. 216].

Характерно, що в апостольському чині в соборі 
св. Юра та в церкві Зіслання Святого Духа худож-
ник вводить типово західні атрибути апостолів (зна-
ряддя мучеництва св. Варфоломія, Якова, Симона 
Зелота тощо). Окремої уваги заслуговує образ апос-
тола Юди-Тадея, зображеного із іконою Христа, на 
яку апостол вказує жестом руки — таке зображення 
притаманне латинській традиції і зустрічається у ба-
роковому малярстві Центральної Європи. Також осо-
бливий інтерес викликає суто авторське трактуван-
ня зовнішності апостолів, які втрачають ореол «свя-
тості» і набувають «характерності» типажів та навіть 
деякої побутової приземленості (наприклад, єванге-
ліст Матей із апостолом Филипом/?, апостол Симон 
Зелот із церкви Зіслання Святого Духа). Ці та інші 
образи мають спільні риси із окремими західноєвро-
пейськими взірцями графіки: зокрема, серією гравюр 
Шельте Больсверта «12 апостолів» за рисунками Ге-
рарда Сеґерса (ХVІІ ст., Антверпен). Також вважа-
ємо, що чимало елементів (композиційні схеми, орна-
ментальний декор, загальний рисунок фігур і типажі) 
могли бути запозичені із популярного ауґсбурзького 
видання лицевої Біблії Клауберів [22].

Не знаючи практично нічого про майстерню і ме-
тоди творчої роботи Долинського, можемо тіль-
ки опосередковано залучити свідчення про наяв-
ність зразків-коперштихів, зафіксовані у львівських 
джерелах:

а) в описі майна з майстерні львівського гравера 
Івана Филиповича (ϯ 1770?) було чимало «коперш-
тихів» (тобто гравюр) [23, c. 275—276]; 
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б) значна колекція графічних взірців була у 
С. Строїнського, в т. ч. із німецьких друків [24];

в) графічні зразки для малювання апостольського і 
пророчого чину до іконостасу каплиці св. Трійці в церк-
ві св. Онуфрія чину Василіян, які надав художнику 
Томі Гертнеру в 1777 р. ігумен монастиря [25, c. 61]. 

Тобто поширеність подібних зразків у львівському се-
редовищі бодай фрагментарно зафіксована. 

З графічних зразків ХVІІІ ст. також варто згада-
ти зображення апостолів у молитовних позах (автор-
ства Джанбатісти П’яцетти у гравюрах Ф.К. Юнґ-
верта (добре відомих не тільки у віденському серед-
овищі, але й в Галичині) [26]. 

Зокрема, образ апостола Петра в доробку Долин-
ського надзвичайно близький до образу авторства 
Пьяцетти та перегукується із графічними ескізами 
апостолів Петра і Павла з фондів ЛННБ ім. В. Сте-
фаника (іл. 5а, 5б, 5в) [27]. Одного разу віднайде-
ний типаж апостола Петра, художник повторював 
і в наступних циклах — в церкві Зіслання Святого 
Духа у Львові, св. апостолів Петра і Павла, в Успен-
ській церкві Почаєва (іл. 6а, 6б, 6в).

Також у творчості Долинського майже ідентич-
ний типаж апостола Йоана Богослова повторюється 
у «Зціленні сліпонародженого» із собору св. Юра, 
в апостольському чині в церкві Зіслання Святого 
Духа та в сюжеті «Зцілення у Витезді» з Почаєва 
(іл. 7а, 7б). Такий, апробований в різних компози-
ціях, зразок нав’язує до характерного пізньобароко-
вого типажу з видовженими рисами обличчя та дещо 
витягнутими пропорціями фігури, який нагадує по-
статі з творів Ф. Маульперча чи скульптур Й. Пін-
зеля, тобто стилістики центральноєвропейського ро-
коко (іл. 8а, 8б). Іншим джерелом інспірацій міг бути 
потужний індивідуалізм апостолів авторства Г. Рені 
(ХVІІ ст., Рим). Питання про «кодування» Долин-
ським у певних постатях Святого письма портретних 
ознак церковних ієрархів залишається відкритим. По-
шук аналогій між портретами сучасників художника 
з середовища унійного кліру і зображеннями апосто-

Іл. 8. а — Ю. Радивилівський. «Апостол Павло», 
1760-ті рр., собор св. Юра (фото: М. Левицька); б — 
Л. Долинський. «Апостоли Павло і Йоан», 1780 рр., 
церква Зіслання Святого Духа, (НМЛ)

Іл. 5. а — Дж. П’яцетта. «Успіння Богородиці» (фрагмент 
із апостолом Петром), 1730?, (фото wikimedia.commons);
б — Л. Долинський. «Апостол Петро» (фрагмент), 
1780-ті рр., церква Зіслання Святого Духа (НМЛ); в — 
Гравюра К.Г. Юнгверта (за твором Дж. Б. П’яцетти) «Апос-
тол Петро» (ІДБМР ЛННБ фонд графіки, інв. № 45773

а а

а

а

б б

б

б

в в
Іл. 6. а, б — «Апостоли Петро і Павло», ескізи невідо-
мого художника ХVІІІ ст. (ЛНБ ІДБМР, фонд графіки, 
інв. № 33277, 33278; в — Л. Долинський. «Апостоли 
Петро і Павло», 1780-ті рр., церква Зіслання Святого 
Духа (НМЛ)

Іл. 7. а — Г. Рені. «Євангелист Йоан», бл. 1621 р. (фото з 
ел. ресурсу: https://www.pinterest.com/pin/56421665953 
9284918); б — Л. Долинський. «Христос і євангелист 
Йоган» (Фрагмент зі «Зцілення сліпонародженого»), 
церква Зіслання Святого Духа (НМЛ)
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лів чи пророків може бути перспективою наступних 
досліджень. Безперечно, дана розвідка не вичерпує 
проблематики дослідження трансформації українсько-
го іконопису через призму теорії культурного транс-
феру, в ній лише намічено потенційний вектор мисте-
цтвознавчих досліджень в цьому напрямку. 

Висновки. 1. Ікони, створені в XVII—XVIII ст., 
виявляють абсолютно нові риси, підґрунтя поя-
ви яких лежить у звільненні від жорстких візантій-
ських канонів та підпорядкуванні локальній церк-
ві. Новостворена унійна церква потребувала нових 
ікон для нових церков. Ікони мали поєднувати в собі 
релігійно-світоглядні традиції Сходу та Заходу. Це 
означало необхідність погодження між собою схід-
ного символічного розуміння ікони і західного бачен-
ня образу в релігійному культі.

2. Одним із визначальних чинників еволюції укра-
їнського іконопису у ХVІІ ст. стало проникнення 
світських мотивів та розвиток світських жанрів, що 
уможливлювало «перетікання» реалістичних елемен-
тів у сакральний простір ікони.

3. Також на українську іконографію XVII ст., зо-
крема в переосмисленні композиції «Тайна вечеря» 
щодо опрацювання стафажу, трактування образів 
апостолів, вплинули зразки з західноєвропейських 
лицевих Біблій. Водночас в Галичині ці нові іконо-
графічні віяння у ХVІІ ст. доповнювалися уважніс-
тю до збереження традиції у важливих еклезіаль-
них акцентах (як, наприклад, у гравюрі львівського 
Євангелія 1634/1644).

4. Протягом ХVІІІ ст. образи апостолів набу-
ли значної індивідуалізації, яка може бути поясне-
на саме орієнтацією на західноєвропейські зразки і 
нові запити замовників. В цьому процесі вже про-
слідковуються різні форми культурного трансферу: 
не лише поширення графічних зразків, але й рух ху-
дожників до нових освітніх осередків (Відень, Рим). 
Зокрема у наведених зразках авторства Л. Долин-
ського видно, наскільки вилучені із контексту іко-
ностасних циклів образи апостолів, цікаві яскрави-
ми персональними характеристиками, що «перерос-
тають» усталений богословський канон. 
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