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Стаття містить відомості про архітекторів, творців костелів 

домініканського ордену на землях України XVII-XVIII століть. Розглядається 

внесок вітчизняних та закордонних будівничих у створення архітектурного 

канону ченців. Висвітлюються найбільш характерні постаті зодчих, яких 

запрошували домініканці, та їх доробок на теренах Правобережної України 

та Галичини. 
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The article includes some data about the architects, creators of Polish Roman-

Catholic churches of Dominican order at the lands of Ukraine of XVII–XVIII 

centuries. The author examines the contribution of home and foreign builders to the 

creation of architectural canon of monks. The article considers the most distinctive 

figures of architects invited by Dominicans and their heritage at the lands of right-

bank Ukraine and Galychyna.  
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Вступ. Пошук митців, які брали участь у створенні домініканських 

святинь, суттєво ускладнюється з причини відсутності джерельної – 

документальної та архівної інформації. Така таємничість, за деяким 

виключенням, щодо фіксації імен архітекторів, художників, майстрів 

декоративно-прикладного мистецтва простежується впродовж більше шестисот 

століть, тобто всього періоду, коли зводилися споруди ченців на теренах 

України. Ця ситуація віддзеркалює загальну проблему минулих часів, коли 

постава влади і суспільства по відношенню до творців сакральних забудов 

свідчила про відсутність до них належної уваги.  

Актуальність. Розгляд архівної документації, так званих «візитацій» 

костелів, практично не містить відомостей про художників. Майже не 

збереглися книги «фабрик», тобто хроніки спільного цехового будівництва 

сакральних споруд. Те, що деякі імена все ж дійшли до потомків, на даний 

момент сприймається певною мірою як виключення з правил. З цієї самої 

причини бракує в мистецтвознавчій літературі серйозних публікацій щодо 

творчості як окремих митців, так і конкретних архітектурних і художніх шкіл, 

що, без сумніву, існували на наших територіях. Тому, кожні, навіть скупі 

відомості з цього питання, відіграють не найменшу роль у створенні загальної 

картини художньої діяльності та висвітленні проблеми мистецької спадщини 

ордену на українських землях. 

Найбільш прийнятним буде зупинитися на особистостях архітекторів, 

творців костелів ордену, підпорядковуючи матеріали хронологічному порядку. 

Серед перших архітекторів, згадку про творчість яких для 

домініканського ордену можна знайти в архівних та інших джерелах, слід 

назвати будівничого Миколая Чеха, що після великої пожежі 1407 року 

побудував в готичному стилі більшу частину костелу Пресвятої Євхаристії у 

Львові і третю частину конвенту [24, с. 2]. 

Розвідки висвітлили, що у 1609 році Філіп Риковський віддав 

домініканцям дерев’яний костел св. Миколая на Малому передмісті в Яворові, 



збудований незадовго до цього місцевим майстром-будівельником Петром 

Кулаковським [3, с. 567]. 

У липні 1613 року керівництво fabricae ecclesiae костелу домініканців у 

Мостиськах здійснив будівничий Войцех з Перемишля, розпочавши зведення 

каплиці Імені Ісуса. До цього періоду в архівних документах і кошторисах 

ченців згадуються численні виплати за артистичні роботи, але імена митців 

залишаються втаємниченими. Праці виконувалися художниками і ремісниками 

з Перемишля, а також сусідніх містечок [13, с. 194-195, 216]. Войцех з 

Перемишля ймовірно був автором гранчастого пресбітерія, зведеного близько 

1615-17 років. В документах архіву краківських домініканців згадується 

будівничий Петро, котрий звів мури навколо костелу і монастиря [13, с. 196]. 

1621 року будівничий Павло з Нового Мяста почав перебудову нави. 1614 року 

костел у Мостиськах потиньковано, водночас можна припустити, що праці 

тривали досить довго, бо значні виплати будівничим спостерігаються до 1623 

року. Але до скасування владою монастиря, що сталося у 1788 році, в зв’язку з 

браком документації не можна вточнити імена наступних будівничих та митців, 

які брали участь у перебудові та обладнанні інтер’єру Мостиського храму.  

Зі зведенням Львівського костелу Святої Марії Магдалени (титулатура 

надана 1722 року) пов’язують творчу діяльність українського зодчого, члена 

цеху будівничих у Львові, Мартина Годного (?-1649), який вірогідно брав 

участь у зведенні костелу. Ім’я ще одного архітектора, з 1654 року майстра цеху 

будівничих у Львові, Яна Годного (?-1672) більш тісно пов’язують зі 

створенням  цього костелу. Він, разом з архітектором Альбертом Келаром, 

будував перший кам’яний храм Марії Магдалени. У стильовому відношенні 

забудова вирішена в ренесансному стилі з використанням елементів 

романського. Близько 1634 року Ян Годний також спільно з А. Келаром 

виконують різьблений вівтар для цього храму [2, с. 159; 273, с. 138-145]. 

Тадеуш Маньковський знайшов у львівських актах інформацію, що у 

1598 році будівлею костелу займався Павло Домінічі, званий Римлянином [16, 

с. 126]. Староста білокаменський Яків Потоцький у 1598 та 1617 роках, 



запрошував видатного львівського архітектора рубежу XVI-XVII ст. Павла 

Римлянина (?-1618) для побудови замку і  костелу домініканців в Єзуполі. 

Присутність архітектора в Єзуполі зафіксована двічі – у 1598 та 1617 роках [20, 

с. 228]. До Львова італієць,  син громадян Риму Домініка і Домініки, прибув 

близько 1584 року, про що свідчать записки будівельного цеху. 1585 року 

майстер прийняв міське право за порукою будівничих Павла Щасливого і Петра 

Зичливого. Після смерті Павла Барбона, з яким Павло Римлянин активно 

співпрацював, майстер став на чолі львівських архітекторів, обіймаючи і 

керуючи найважливішими будівельними працями в місті й околицях. П. 

Римлянин працював у стилі пізнього італійського Відродження з 

використанням скульптурного декору та форм тосканського ордера [2, с. 508]. 

Ідентифікувати його участь у роботах над Єзупільським костелом не є 

можливим, оскільки костел було знищено у ХІХ столітті, а іконографічних 

матеріалів не залишилося [21, с. 112]. 

Відповідно даним, вміщеним в українських публікаціях, в якості 

архітектора домініканського костелу ченців у Жовкві виступила шляхетна 

фундаторка Теофілія Собеська. Вона представила модель і кресленик костелу, 

побудову якого було закінчено 1655 року [4, с. 148]. Після знищення костелу 

внаслідок пожежі у 1684-1690 роках на фундуші Яна ІІІ будівельні роботи було 

піднято на дуже високий рівень, можливо за участю королівського архітектора 

Петра Бебера [19, с. 90].  

Крістіан Дальке – військовий інженер-архітектор шведського 

походження, працював на теренах Подільського воєводства і швидко 

просувався по службі. У 1732 році – майор, 1736 – підполковник, а 1748 року – 

оберінженер і полковник коронної артилерії. Користувався повагою і славою не 

лише на землях, де жив і творив. Адже 1745 року К. Дальке удостоївся честі 

бути відрядженим великим коронним гетьманом до Ченстохови для здійснення 

фортифікаційних робіт на Ясній Гурі (4 бастіони і передфосова брама). Згідно з 

його проектами і планами фортифіковано монастир домініканців у Підкамені 

під Бродами, за що військовий інженер-архітектор отримав 110 дукатів. 1753 



року закінчив направку фортифікаційних укріплень у Кам’янці-Подільському, 

комендантом фортеці якого став у 1759 році [14, с. 57].  

Особливої уваги заслуговує отець-єзуїт Павел Гіжицький SJ [14, с. 57, 93] 

(1692-1762), архітектор, художник, декоратор, діяльність якого протікала 

переважно на українських землях. У джерелах, виданих в Україні, неможливо 

знайти повну інформацію про його проекти та їх втілення, але польський 

науковець Анджей Бетлей видав монографію, присвячену творчості видатного 

ченця-архітектора [8]. Серед творів митця знаходимо кілька прикладів його 

праці для домініканського ордену, але лише один з них можна з впевненістю 

назвати проектом, виконаним саме Павлом Гіжицьким (більшість робіт зодчого 

не підписана). Вже наприкінці ХІХ ст. монографіст монастиря, спираючись на 

архіви ордену, подав відомість, що 1760 року П. Гіжицький запроектував вежу 

домініканського костелу в Підкамені, а також її оздоблення [8, с. 136]. 

Використовуючи опубліковані наукові та архівні джерела, рисунки зі збірки 

ксьондза Себастіана Сераковського, А. Бетлей переконливо доводить 

приналежність вежі до творчого доробку митця. На жаль, прекрасно виконаний 

бароковий шолом вежі не зберігся до наших часів.  

Вчений, досліджуючи проекти, що відносяться до грона атрибутованих 

Павлу Гіжицькому праць, вимінює костели домініканців у Чарторийську 

(обсерванти) і в Тернополі [8, с. 139]. До доробку Гіжицького храм у 

Чарторийську долучили ще перед ІІ Світовою війною [17, с. 286] і всі 

дослідники, що займалися творчістю цього архітектора, визнали його авторство 

[10, с. 14]. Водночас, А. Бетлей доводить, що костел у Чарторийську – нетипове 

явище для творчості П. Гіжицького з погляду на динамічність хвилястого 

фасаду, на структуру якого мовби накладений костюм декораційних деталей [8, 

с. 146]. Далі вчений підкреслює італійські мотиви означеного фасаду і висуває 

припущення, що з такою ж вірогідністю авторство може належати архітектору 

Павлу Фонтані [8, с. 148], з чим не можна не погодитися. У XVIII ст. під час 

реставрації споруда набула яскраво висловленого рококового забарвлення. 



Проте українські дослідники (зафіксовано в офіційно виданих джерелах) 

вважають забудову справою Павла Гіжицького [4, с. 99].  

Іншою виглядає ситуація побудови Тернопільського костелу. Владислав 

Жила висуває гіпотезу про авторство Яна де Вітте і спирається на факт, що 

обидва костели відносяться до центрично-овальних і мають єдиного фундатора 

– Йосифа Потоцького [23, с. 14]. Формальні зв’язки між костелами єзуїтів у 

Кременці і домініканців у Тернополі зауважила М. Мушинська-Красновольська 

[17, с. 122]. Архітектура храму в Тернополі була приписана Т. Маньковським 

[Маньковський] Августу Мошинському (1731-1786), польському архітекторові, 

директору королівських будинків у Польщі. Українські джерела теж 

повторюють це твердження [2, с. 36]. Аргументом для його авторства були 

збережені проекти костелу. Є. Ковальчик, звертаючи увагу на відмінну 

хронологію (раніша від прийнятого Маньковським часу побудови – 1770-1777), 

зробив спробу знайти місце костелу у спадщині Гіжицького [8, с. 151]. А. 

Бетлей доводить, що авторство А. Мошинського важко прийняти з погляду на 

хронологію. Якщо праці, пов’язані зі зведенням храму, проводилися вже в 50-х 

роках, то Мошинському було тоді кільканадцять років. Тим паче, що костел у 

Тернополі достатньо разюче стилістично відрізняється від інших його робіт [8, 

с. 151]. Вчений доходить слушного висновку, що авторство Гіжицького є дуже 

правдоподібним, але приписувати йому проектування і зведення всієї забудови 

було би надто ризикованим з погляду на дуже виразні риси наслідування в 

архітектурі храму центричних костелів архітектора Павла Фонтани з теренів 

Любельщини [8, с. 152]. Глибокий і аргументований аналіз творчості Павла 

Гіжицького в монографії Анджея Бетлея підкріплений ілюстрованим переліком 

зразків зодчества, які неслушно приписують архітекторові, і серед них – 

костели домініканців у Козині та Богородчанах, а також інші праці для костелу 

в Підкамені [8, с, 163].  

У середовищі подільських військових інженерів-архітекторів для 

домініканців найактивніше працював Ян де Вітте (1709-1785) [22], що 

народився і помер у Кам’янці на Поділлі.  



Особливі стосунки складаються у видатного майстра з орденом 

домініканців. Молодший брат архітектора, Антоній де Вітт, належав до ченців 

цього ордену [9, с. 24]. В молоді роки він вступив до конвенту отців-

домініканців у Кам’янці-Подільському і прийняв чернече ім’я Томаш (Тома). 

Пізніше був капеланом у складі конвенту в Теребовлі, про що можна  

довідатися з документальних записів 1745 року з архіву Львівського конвенту 

домініканців [7].  

Діяльність світської особи, Яна де Вітте, відомого архітектора, 

військового інженера, коменданта Кам’янець-Подільської фортеці, майже 

співпала за часом з творчістю ченця-єзуїта Павла Гіжицького. Цей видатний 

вітчизняний митець залишив достатньо велику архітектурну спадщину. Він 

поступово перебудовує фасади майже всіх костелів у рідному місті, Замкової та 

Кушнірської брам. Споруджує будинок комендатури Кам’янецької фортеці, 

дзвіниці Кафедрального і францисканського костелів, військові казарми, 

порохові льохи, павільйон над Вірменською криницею, Підзамецьку та 

Тріумфальну брами, Маріїнський костел у Бердичеві та ін. Хоча до цієї пори 

джерел, які б підтверджували авторство Яна де Вітте в проектуванні деяких 

споруд (костели домініканок, тринітарів та ін.) не знайдено, дослідниця 

української середньовічної та барокової архітектури Євгенія Пламеницька на 

основі спільності їх рис припускає, що «…в місті на той час існувала значна 

будівельна школа, в основі якої, можливо, була ще майстерня каменярів, 

створена при фортеці ще у ХV ст.» [5, с. 35]. 

Збігнєв Хорнунг, польський дослідник творчості Яна де Вітте, констатує 

дуже високий рівень його будівельних робіт, але архітектурою він займався 

настільки, наскільки йому дозволяли службові обов’язки: створював проект 

побудови і здійснював авторський нагляд, не займаючись технічним 

виконанням [9, с. 45-46]. 

Слава Яна де Вітте як талановитого архітектурного проектувальника 

розповсюджувалася за кордони рідної країни. Він отримував замовлення від 

видатних представників російської і молдавської аристократії [9, с. 58]. З його 



особистої кореспонденції довідуємося, що вісімнадцять костелів та ряд інших 

будівель засвідчують високий рівень творчості архітектора. Особливо вражає 

висока оцінка його проекту костелу Пресвятої Євхаристії у Львові генералом 

домініканського ордену та місцевими експертами в Римі. Це був найбільший 

успіх архітектора на міжнародній арені [9, с. 59]. 

Найбільш відомими роботами Яна де Вітте для домініканського ордену 

можна назвати створення і реалізацію архітектурних проектів костелів 

Пресвятої Євхаристії і Марії Магдалени у Львові [9, с. 53], реставрацію 

монастирських приміщень, костелу та відновлення дзвіниці архітектурного 

ансамблю в Кам’янці-Подільському. Вартий уваги його внесок у реставрацію 

архітектурних споруд домініканського ордену в рідному Кам’янці. За 

проектною пропозицією архітектора добудовується другий поверх монастиря, 

що знаходиться праворуч від головного входу. Ліворуч, на розі вулиці 

Домініканської, прибудовується двоповерховий коляторський (фундаторський) 

будинок з трисхилим дахом Міхала Франца Потоцького, в якому цей добродій 

прожив кілька останніх років і помер (був похований в крипті каплиці св. 

Домініка). Для творчості Яна де Вітте притаманні високий професійний рівень, 

творчий інтелект, гармонійна рівновага, яка звучить майже в усіх творах 

військового інженера-архітектора. 

Варті уваги дослідницькі розвідки польського вченого Петра Красного, 

котрий в статті, присвяченій публікації монографії Збігнева Хорнунга [12], 

слушно зазначив, що проекти архітектора відзначалися дуже високим рівнем, 

часто у процесі реалізації виконувалися місцевими будівничими і, як наслідок, 

містили значні розбіжності між елегантною концепцією і досить грубим 

виконанням. Автор дає глибоку порівняльну характеристику творчому доробку 

Яна де Вітте і робить спробу знайти місце його зодчеству у системі 

європейської архітектурної діяльності [12, с. 246, 248]. 

Польський дослідник Є. Ковальчик у результаті атрибуції віддає 

авторство домініканського костелу в Сидорові, збудованого у 1726 [6, с. 1] році, 

Яну де Вітте. Але у світлі нових даних з книг-метрик і уточненої дати 



народження архітектора (1709), на момент постання костелу йому мало би бути 

15 років. Оригінальний план впроваджено у забудову домініканців-обсервантів: 

він підкорений графічному зображенню герба  Подільського воєводи Мартіна 

Калиновського – стріла на луку з двома зірками; пресбітерій трикутної форми 

(пік стріли) [11, с. 98]. Чимало білих сторінок у творчості видатного, плідно 

працювавшого українського архітектора ще потребують глибокого 

дослідження, атрибуції й аналізу науковців.   

Після скасування владою 1784 року домініканського осередку в Рогатині, 

проект перебудови костелу з монастирем для військових потреб здійснив 

львівський інженер Максиміліан фон Крус 1785 року, а реалізували проект до 

1788 року інженери Хіларі фон Гроттгер і Самуель фон Балько [18, с. 314]. 

Перелічені інженери разом з Лехнером, котрі у низці інших будівничих, як 

правило, запрошувалися до такого роду праці австрійською владою, істотно 

впливали на характер архітектури Галичини у першому півстолітті свого 

панування на цих землях [18, с. 317]. 

З Яном де Вітте тісно співпрацював над замовленнями домініканців 

польський архітектор Мартин Урбанік (?-1764), який у 1745 році уклав угоду на 

будівництво костелу Пресвятої Євхаристії у Львові за проектом Яна де Вітте. 

Він досконало дотримувався задумок проектанта і, в результаті, львів’яни 

отримали одну з кращих барокових пам’яток вітчизняного зодчества. 1749 року 

М. Урбанік розпочав реконструкцію домініканського костелу св. Марії 

Магдалени у Львові [2, с. 598] і знов за проектом Яна де Вітте.  

У XVIII ст. архітектором Є. Жибером вежа-дзвіниця домініканського 

костелу Божої Матері Громничої в Старокостянтинові була перебудована з 

черепашнику під оборонну, квадратну в плані, п’ятиярусну дзвіницю зі стінами, 

що звужуються догори. Верхній ярус полегшений, вишуканих пропорцій, 

прикрашений аркатурою і сильно виступаючим карнизом [4, с. 226-227]. 

Аркатура містить стрілчасті бійниці й увінчана кесонованим фризом. 

Збереглися скупі відомості про перебудову Київського храму св. Миколая 

у 1744-1750 роках. Тоді ж було видозмінено баню й дах, розібрано башти. 



Замість готичного східчастого фронтону влаштовано бароковий, в інтер’єрі 

виконано головний вівтар у стилі рококо. На початку ХІХ століття у процесі 

проведення будівельних робіт зафіксовано ім’я видатного архітектора того часу 

І. Григоровича-Барського, котрий добудував триярусну дзвіницю у стилі 

українського бароко, яка після пожежі 1811 року отримала ампірне завершення. 

У 1935 році храм було зруйновано [1, с. 80]. 

Підсумки. Творці переважної більшості костелів домініканського ордену 

на територіях Правобережної України залишаються анонімними. Волинь не 

мала спеціального осередку, де будівничі групувалися або отримували освіту. 

Чільну роль у будівництві сакральної архітектури Волині відігравали два 

архітектори – отець-єзуїт П. Гіжицький та світський – П. Фонтана. Істотний 

вплив на характер архітектурних споруд Правобережної України мали 

передусім Подільська (Я. де Вітте, В. Ріппе, Я. Й. Кампенхауз, К. (Dahlke) 

Дальке та ін.) і Львівська (Ф. Кульчицький, М. Урбанік, П. Полейовський, Б. 

Меретин, А. Мошинський, пізніше Я. Сас Зубрицький та ін.) архітектурні 

школи. Запрошували іноземних зодчих, наприклад. Я.-І. Деламарса, Ф. 

Плациді, К. Гронацького, В. Ленартовича та ін.  

На землях Галичини про більшу частину храмів є скупі відомості; 

виключення складають храми в Тернополі, Підкамені, Перемишлянах, 

Мостиськах, Львові (Марії Магдалени і Пресвятої Євхаристії) та Жовкві, про 

які написані монографії, або є достатньо інформації про їх творців. З 

шістдесяти п’яти костелів домініканців в Україні лише тридцять шість мають 

скупі відомості про своїх творців; найбільше інформації про художньо-

артистичне середовище, за деяким винятком, припадає на кінець XVIII, ХІХ і 

початок ХХ століть. 

Констатовано дуалістичний характер творчої спадщини, взаємозв’язок 

української й польської культур, ремінісценції нашарувань 

західноєвропейського мистецтва. 
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