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Наприкінці ХІХ ст. у створенні, проектуванні та декоруванні, значних 

громадських житлових та сакральних комплексів у Львові, брала участь 

архітектурно-виробнича фірма І. Левинського. Вона була активно залучена до 

проектно-будівельних та декоративно-оздоблювальних робіт при створенні 

монастирського комплексу сс. Кармеліток Босих у Львові (з 2004 р. – церква 

Св. Климентія Папи). Зокрема проектуванням інтер’єрного середовища в 

неоготичній стилістиці займався львівський архітектор Ю. Захарієвич (1895-

1898рр.) Формуючи провідний мистецький осередок у Львові, Ю. Захарієвич 

залучає до співпраці молодих митців А. Попеля та Ю. Макаревича – які згодом 

стануть видатними особистостями і сформують потужну мистецько-

архітектурну школу у Львові. 
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Починаючи із другої половини ХІХ ст., Львів стає своєрідним полем для 

значних архітектонічно-пластичних експериментів, зокрема і в напрямку 

розбудови міста. Поєднання та синтез проблем артистичних, історичних, 

інженерно-технічних стають стержнем теоретичних та дидактичних праць 

визначної плеяди польських, українських, австрійських творців тогочасного 

Львова. Наприкінці ХІХ ст., в мистецтві Галичини з’являється новий напрямок 

пов’язаний з масовим виробництвом декоративних архітектонічних елементів, 

зокрема пластики, скульптури. Першість у цій справі належить проф. Ів. 



Левинському – видатному архітектору, будівничому, підприємцю. Вироби 

скульптурного відділу підприємств Івана Левинського на поч. 20 ст., 

характеризувались  високим професійним та художнім рівнем, широким 

діапазоном технічних засобів виконання. Це  сприяло піднесенню галузі 

декоративно-монументальної оздоби, зокрема в архітектурі, на одне із чільних 

місць. Наприкінці ХІХ ст., до створення, проектування та декорування, значних 

громадських житлових та сакральних комплексів у Львові, була залучена  

архітектурно-виробнича фірма   І. Левинського, що тісно співпрацювала з 

архітектором Юліаном Захарієвичем. Ю. Захарієвич (1837-1898 рр.) – 

вихованець Львівської та Віденської технічних Академій, у 1871 році 

повертається до Львова  й стає активним сподвижником формування тогочасної  

архітектурно-дизайнерської школи Львова. Фірма І. Левинського та вже 

відомий на той час  архітектор Ю. Захарієвич, були активно залучені до 

проектно-будівельних та декоративно-оздоблювальних робіт при створенні 

монастирського комплексу сс. Кармеліток Босих у Львові, на вул. Кшижовій (з 

2004 р. – церква Св. Климентія Папи по вул. Ген. Чупринки,70). Зокрема 

проектуванням  інтер’єрного середовища, у  1895-1898рр.( головного та двох 

бічних вівтарів),  займався Ю. Захарієвич.  Архітектор-проектант, великий 

патріот ідеї формування львівського промислового дизайну, прагнув створити у 

Львові мистецький осередок, тому  активно промотував місцевих, перш за все 

молодих митців. Така нагода була використана в процесі підбору 

співпрацівників  при реалізації вівтарів для кармелітського костелу у Львові. 

Структуру ретабул  виконав Т.Сокульський, скульптор - Антоні Попель, а 

малярство,  на крилах триптиха  головного вівтаря - Юліан Макаревич. 

Молодий скульптор А. Попіль, вихованець Краківської школи образотворчих 

мистецтв (1882-1885 рр.) та Віденської Академії мистецтв (1885-1888рр.), з 

1888 р. жив та працював у Львові, провадить свою студію. Працюючи в жанрі 

меморіальної, монументальної, портретної, рідше релігійної пластики,  А. 

Попіль приймає участь в оздобі львівських споруд. Однак до 90-тих років ХІХ 

ст.  – це незначні об’єкти (1894 р. – скульптурне оздоблення Палацу мистецтв у 



Стрийському парку,  арх. Фр. Сковрон, тощо). 1895 рік стає знаковим у 

творчості А. Попеля,  він задіяний до грандіозного проекту  - оздоби Великого 

міського театру у Львові (1895-1900 рр.). Навчання у Віденській академії 

мистецтв у великій мірі заклало основну пластичну мову, що відображала 

стилістику віденського академізму. Однак пошук індивідуальної мови та 

стилістична прив’язка до об’єктів архітектури, диктує нові пластичні 

вирішення. З 90-тих років у творчості А. Попеля з’являються елементи 

неостилів ХІХ ст. та модернізму початку ХХ ст. Це чітко продемонстровано у 

праці скульптора для вівтарів костелу монастирського комплексу сс.  

Кармеліток Босих, про які свідчать архівні світлини у виданні П.Красного[4] 

Проект інтер’єрної оздоби костелу, за Захарієвичем, не був побудований 

на «археологічній копії» готичних триптихів. Генезис цієї концепції базувався 

на німецькому сакральному мистецтві, який гармонізував з архітектонікою 

храму. Вівтар - неоготичний, дерев’яний, в основі - структура поліхромована 

лаками темної барви, частково позолочена; фігури поліхромовані та позолочен-

і. Головний вівтар виконаний в формі триптиху, з розбудованими пределами і 

високим архітектонічним завершенням. В корпусі триптиха поміщені 

поліхромовані фігури Богородиці, Євангеліста Іоана та Розп’яття у виконанні 

А. Попеля. Бічні крила рухомі, на аверсі та реверсі яких зображались святі: 

Тереза з Авіля, Іоан Хреститель,  у виконанні живописця  Ю. Макаревича. 

Однозначно встановити авторство А. Попеля у виконанні скульптур бічних 

вівтарів, у північному та південному раменах трансепту не вдалось, за 

відсутності точних архівних підтверджень. У збережених, на щастя, фігурах 

Богородиці і Святого Євангеліста Іоана (місцезнаходження- РП), молодий 

митець Антоній Попель показав себе, як академічний скульптор, який приділив 

велику увагу анатомічним пропорціям, сильній ідеалізації рис карнацій. 

Водночас, скульптор проявив свій талант в  передачі психологічної напруги 

виразу ликів святих, уникаючи «лялькової манірності» та театральної 

егзальтації, такої характерної для терольської сакральної скульптури, яка на той 

час «заполонила» Галичину. Адаптація та композиційна прив’язка скульптури 



А. Попеля до неоготичної  архітектоніки ретабул, окреслилась лише у 

трактуванні більш різких складок одежі святих. І саме така тонка, «поверхнева» 

стилізація органічно відповідала проектному задумові Ю. Захарієвича, який 

інтерпретував першовзори середньовіччя дуже свобідно, вільно й творчо, без 

калькування.  

На протязі 1918-2004 рр. комплекс монастиря та костелу кармеліток зазнав 

значних переформатувань, призначень: підчас польсько-українських воєнних 

дій на зламі 1918-1919 рр. були знищені деякі архітектурні елементи на фасаді 

будови, дах; у 1939 значної шкоди комплексу завдало бомбардування 

радянських військ, згодом там розмістили притулок для старців та 

безпритульних; у 1946 році – остаточне виселення монашої спільноти з майном 

на територію РП та припинення використання будови для літургійного  

призначення; у 70-х роках радянська влада розташовує в споруді центральну 

телефонну станцію(АТС), що спричинило до найбільш «значного» 

переформатування  інтер’єрного простору костелу і монастирських приміщень. 

Лише у 2004 році розпочалася «зворотня»  реновація будівлі костелу, коли храм 

віддали для потреб греко-католицької громади, та зареєстрували  церкву Св. 

Климентія Папи (парох о. Юрій Хамуляк). В процесі демонтажу елементів 

попереднього переформатування, в стіні святилища було виявлено дерев’яну 

скульптуру «Розп’яття Христа», чи не єдиний об’єкт первісного декору 

храмового інтер’єру, що зберігся на території об’єкту. Ідентифікувати його з 

творчістю А. Попеля – питання науково-аналітичної експертизи, оскільки на 

даному етапі натурний огляд збережених скульптур А. Попеля для цього храму, 

обмежений. При демонтажі несучих міжповерхових балок  (перебудова 

радянського періоду) у північному рамені  трансепту було відкрито два 

фрагменти розпису, а саме геральдичні знаки, які були відреставровані 

студентами  НУ«Львівська Політехніка» – М. Ніконовою, Н. Євсєєвою під 

керівництвом худ-реставратора вищої категорії, стар. викл. каф. ДОА ІАРХ НУ 

«Львівська Політехніка» В.Р. Радомської. Стилістика та техніко-технологічна 

специфіка цих поліхромій не суперечить періоду створення цього комплексу і 



гіпотетично може належати до ранніх творів Ю. Макаревича, який згодом стає 

провідним монументалістом в галузі настінного малярства. 

На прикладі історіографічного зрізу однієї пам’ятки можна прослідкувати і 

відкрити нові ракурси, маловідомі факти формування творчих особистостей, які 

суттєво доповнюють інформацію щодо  професійного  шляху митців,  певні 

архітектурні процеси, тощо. Формуючи провідний мистецький осередок у 

Львові, Захарієвич залучає до співпраці молодих митців Юліана Макаревича та 

Антонія Попеля – які згодом стануть видатними особистостями і сформують 

потужну мистецько-архітектурну школу у Львові. 
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