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У статті досліджено творчу спадщину відомого іконописця Юліяна Буцманюка та роль його 
мистецьких робіт в історії української церкви.
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Упродовж багатолітньої видавничої діяльності Василіянський Чин спромігся 
на видання цілої серії книжково-журнальної продукції сакрального мистецтва. У 
передвоєнному видавничому каталозі можна знайти такі видання: “Календарець 
Пресвятого Ісусового Серця на 1938 рік”, “Архітектура Лаврова” та “Архітектура 
Крехівського монастиря по деревориту 1699 року”1.

Видання книги-альбому відомого іконописця Юліяна Буцманюка про розписи 
Жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця з’явилося у 120-ту річницю народження 
митця і є для української спільноти скарбом національного сакрального мистецтва, 
зрештою, і не тільки. У своєму зверненні до читачів глава УГКЦ кардинал Любомир 
Гузар писав: “Юліян Буцманюк – один із когорти митців-іконописців, які виховані 
Митрополитом Андреєм Шептицьким, що мали змогу розвивати свої здібності й 
таланти, і, окрім полотен на світські теми, свій дар, свою техніку та естетичний смак 
вміло використали на славу Божу, прикрашаючи храми України та Західної Європи… 
Маємо надію, що книга-альбом у Ваших руках заохотить Вас побачити наочно 
прекрасний іконопис Юліяна Буцманюка, а відвідини церкви Христа-Чоловіколюбця 
у Жовкві, напевно, викличуть у Вас захоплення та глибоку вдячність митцеві”2.

Юліян Буцманюк належить до видатних українських художників-монументалістів 
початку ХХ ст. Героїчні вчинки художника увійшли в історію України, а його 
твори станкового та монументального малярства займають почесне місце в історії 
українського мистецтва першої половини ХХ ст. Єдина уціліла на Батьківщині 
вповні викінчена робота майстра – розпис церкви Пресвятого Христового Серця 
(тепер в Українській Греко-Католицькій Церкві частіше вживають наймення 
“Христа-Чоловіколюбця” отців Василіян у Жовкві), виконаний у 30-х рр. ХХ ст. 
Цей витвір мистецтва залишається перлиною українського стінопису періоду 
згасаючого “модерну”. Церква увійшла в історію національної культури як твір

1 Список василіянських видань за період 1896–1936 рр. // Записки ЧСВВ. Нарис історії 
Василіянського Чину святого Йосафата. Рим, 1992.

2 Юліян Буцманюк. Стінопис Жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця : Мистецьке науково-
популярне видання / Автори-упоряд. І. Гах, О. Сидор. Львів, 2006. С. 152.
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із глибоким теологічним змістом, історико-суспільним підтекстом, як шедевр 
високопрофесійного виконання.

“Волю мав сильну – мусів осягнути те, що поставив”1, – так писала Ірина, дружина 
Юліяна Буцманюка, після смерті художника. Це є найкращою характеристикою митця, 
вірного сина українського народу, учасника визвольних змагань під час Першої світової 
війни. Він пройшов нелегкі випробування з високою честю.

Навчаючись у Кракові, Юліян отримує стипендію від Митрополита Андрея 
Шептицького, з яким під час навчання активно листувався. Митрополит старався 
надавати можливість здобути фахові знання своїм стипендіатам. Саме тому запропонував 
Ю. Буцманюку поїздку до Мюнхена, де він продовжив навчання у майстерні професора 
Франца Штука. Пізніше він подорожує Європою, знайомиться із найвизначнішими 
колекціями музеїв Рима, Мілана, Флоренції. Згодом митець повертається до Галичини, 
де успішно завершує навчання. Ще будучи студентом Краківської Академії мистецтв, 
під час канікул він розмальовував каплицю св. Покрови отців Василіян у Жовкві.

Початок ХХ ст. був складним часом для європейських країн, зокрема і для 
України. Бойові дії та складна політична ситуація на рідних землях примусили Юліяна 
Буцманюка на якийсь час поринути у суспільно-політичні події. Він вступає до лав 
Січових Стрільців, де працює художником.

“Я працював як маляр-світливець і репортер Бойової Управи. Вже в грудні 1914 р. 
появились в часописах мої світлини з фронту в Бескиді, а в січні 1915 р. вийшла серія 
моїх стрілецьких карточок”2, – згадує художник.

Його творча енергія, яку у воєнні роки не мав змоги реалізувати уповні, вилилась 
у серії світлин, що друкувалися в українській пресі за кордоном, розповідаючи про 
страшні фронтові події. Неодноразово поранений, тяжко переборюючи тиф та грізні 
застудні захворювання, художник пройшов увесь драматичний шлях Української 
Галицької Армії.

У 1923 р. Буцманюк продовжує навчання у Празькій Академії мистецтв.
“В академії моїми головними професорами були Гіпайс, Боровський та Швабінський. 

Гіпайс виспеціялізовував мене в рисунку, але тримав міцно під своїм впливом. Зате 
професор Швабінський давав змогу розвиватись індивідуальному хисту митця, в нього 
я найбільше навчився…”3, – згадував художник. Цілеспрямованість, наполегливість та 
працездатність допомогли Ю. Буцманюку здобути диплом Празької Академії мистецтв.

У 1924 р. сім’я Буцманюків повернулась до Львова. Після однорічної практики в 
державній учительській семінарії та складних іспитів зі спеціальності вчителя рисунку 
Юліян Буцманюк працює за фахом у повітовій філії “Рідної школи” у Жовкві, якою 
опікувалася місцева “Просвіта”. Філія була берегинею української культури і мови.

На загальному з’їзді “Рідної школи” у Львові (1939 р.) Юліян Буцманюк піднімає 
питання фахового шкільництва, вносить пропозицію створення мистецької школи 
дерев’яного промислу на Гуцульщині.

1 Юліян Буцманюк. Стінопис Жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця. С. 152.
2 Там само. С. 10.
3 Там само. С. 13.
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Упродовж короткого щасливого періоду проживання на Батьківщині Ю. Буцманюк 
цілковито присвятив себе повноцінній творчій роботі. Плідно працює над розписами 
у Жовківській Василіянській церкві, бере участь у виставках робіт художників. Та 
спокійне життя протривало недовго: розпал роботи припав на 1939 рік, коли почалася 
Друга світова війна (на той час було виконано більше половини настінних розписів), і 
Буцманюки знову покинули рідний край.

У 1941–1944 рр. вони проживали у Кракові, де Юліян працював редактором 
Українського Видавництва. Після війни митець, розуміючи неможливість свого 
повернення в Радянську Україну, переїхав разом з дружиною та сином спочатку до 
Відня, а потім – до Мюнхена.

Прийнявши запрошення едмонтонського владики Ніла Саварина, сім’я Буцманюків 
27 червня 1950 р. назавжди покинула Європу. В Едмонтоні (Канада) художник упродовж 
1951–1956 рр. виконав розпис стін катедри свщм. Йосафата – єдину монументальну 
роботу на території Західної Канади.

Втім, успішно працював і на педагогічній ниві – упродовж десяти років (1957–1967) 
вів малярську студію, про яку тепло згадують сучасники. Студія мала численних учнів. 
Шість виставок їхніх робіт, які проходили у залах під кафедрою свщм. Йосафата, мали 
гучний резонанс і стали переконливим доказом необхідності існування подібного 
закладу – першого в історії української еміграції у Канаді.

Ю. Буцманюк не полишав активної мистецької та громадської діяльності: 
брав участь у виставках, виступав у пресі як критик-мистецтвознавець, був членом 
Української Спілки Образотворчих Митців у Канаді, Об’єднання Митців Америки, 
очолив Братство Українських Січових Стрільців в Едмонтоні. Неабиякий інтерес 
становлять численні матеріали музею Альберти, що стосуються Братства Січових 
Стрільців, передані з особистого архіву Буцманюка.

Помер Юліян Буцманюк 30 грудня 1967 р. і був похований на українському цвинтарі 
в Едмонтоні.

Про мистецьку спадщину Юліяна Буцманюка на сьогодні маємо небагато відомостей. 
Про власний доробок художник згадував у своїх спогадах: “Багато моїх картин було в 
Українському Національному Музеї Наукового Товариства ім. Шевченка…”1

У радянські часи, на початку 1940-х рр., під час роботи комісії з охорони 
пам’яток, яка займалася питаннями перерозподілу фондових збірок львівських музеїв, 
до Національного музею у Львові з НТШ було передано два живописні полотна 
Ю. Буцманюка – “Хрест на кладовищі” (1912 р.) і портрет Осипа Назарука. Однак у 
1952 р. в Національному музеї у Львові було знищено “спецфонд”, до якого ввійшли 
твори художників початку ХХ ст.: О. Архипенка, С. Гординського, В. Дядинюка, 
І. Іванця, О. Курилася, М. Мороза, Я. Музики, П. Холодного-старшого. У “чорному 
списку” опинилося й прізвище Юліяна Буцманюка.

У 70-х рр. Ірина Буцманюк наважилася написати до Львова, щоб отримати якусь 
інформацію про мистецький спадок свого чоловіка. Листи-відповіді констатували одне 
– робіт Юліяна Буцманюка у львівських музеях немає.

1 Буцманюк Ю. Мій життєпис / Ю. Буцманюк // Монографічна студія. Едмонтон, 1982. С. 21.
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Зрозуміло, що працівники Національного музею з конспіративних міркувань не 
могли сповістити про твори, які все-таки вдалося врятувати. Тут зберігаються деякі 
портрети пензля художника: студента С. Струка (1927 р.), о. Тита Галущинського 
(1930 р.), старого селянина (1933 р.) та портрет невідомої, привезений з Чехословаччини 
у 1955 р. та подарований музею, а також рання робота Ю. Буцманюка “Хрест на 
кладовищі” (1912 р.).

У Львівській національній галереї мистецтв зберігаються дві роботи – ікони 
“Св. Йосафат” та “Св. Василій Великий” (1923 р.) із церкви Св. Онуфрія у Львові. 
Є відомості, що кілька робіт Ю. Буцманюка знаходяться у приватних колекціях.

Розпис Жовківської Василіянської церкви без перебільшення можна вважати явищем 
унікальним. У стінопис церкви, поряд із традиційними для українського фрескового 
малярства сценами Успіння Пресвятої Богородиці та Благовіщення, зображеннями 
Бога-отця та чотирьох євангелістів, Юліян Буцманюк увів цілком нові композиції – 
“Мученицьку смерть св. Йосафата” та “Покликання св. Йосафата”, а також знамениті 
історико-релігійні сцени – “Берестейську Унію” та “Покрову”. Окремий цикл розписів 
присвячений монашому життю отців Василіян.

Саме “Берестейська Унія” та “Покрова” стали причиною непорозумінь 
Ю. Буцманюка з тодішньою польською владою. Він був змушений припинити роботу 
над стінописом у зв’язку з появою звинувачень у пресі. Однак маємо відомості, що 
основна частина стелі та стін головної нави була заповнена розписами Ю. Буцманюка 
влітку 1938 р. У 1960-х рр. бабинець церкви розписували православний піп Володимир 
Ярема та львівський художник С. Серветник.

Велику майстерність Ю. Буцманюк проявив у трактуванні постатей святих та інших 
історичних персонажів. Особливого значення надано орнаментиці храму. Розпис церкви 
отців Василіян у Жовкві є унікальною мистецькою пам’яткою, яка яскраво демонструє 
рівень української церковної культури початку ХХ ст. Стінопис Юліяна Буцманюка 
засвідчує високий ступінь естетичної зрілості української церковної культури першої 
третини ХХ ст.

YULIAN BUTSMANIUK – THE GREAT MASTER
OF RELIGIOUS PAINTING

Marian LOZYNS`KYI

Ivan Franko National University of L’viv,
Department of the Theory and Practice of the Journalism

The article covers the issues of the artistic heritage of the famous iconographer Yulian Butsmaniuk 
and role of his artistic work in the history of Ukrainian church.

Key words: Yulian Butsmaniuk, Basilian Order, iconographia.



21

ЮЛІЯН БУЦМАНЮК – ВЕЛИКИЙ МАЙСТЕР РЕЛІГІЙНОГО ЖИВОПИСУ

ЮЛИАН БУЦМАНЮК – ВЕЛИКИЙ МАСТЕР
РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИВОПИСИ

Марьян ЛОЗИНСКИЙ

Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
кафедра теории и практики журналистики

В статье исследовано творческое наследие известного иконописца Юлиана Буцманюка и роль 
его творческих работ в истории украинской церкви.

Ключевые слова: Юлиан Буцманюк, Василианский чин, иконография.

Стаття надійшла до редколегії 17.12.2012
Прийнята до друку 23.12.2012


