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Архів ІА ЛНУ ім. І. Франка – Архів Інституту археології Львівського 

національного університету ім. Івана Франка. 

Архів ЛНУ ім. І. Франка – Архів Львівського національного університету 

ім. Івана Франка. 

ВАМ у Львові – Вільна академія мистецтв у Львові. 

зл. – злотий. 

ІА АН УРСР – Інститут археології Академії Наук Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. 

ІА ЛНУ ім. І. Франка – Інститут археології Львівського національного 

університету ім. Івана Франка. 

ІУ НАНУ – Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича Національної 

Академії Наук України. 

ЛДУ ім. І. Франка – Львівський державний університет ім. Івана Франка. 

ЛІМ – Львівський історичний музей. 

ЛНУ ім. І. Франка – Львівський національний університет ім. Івана Франка. 

НМЛ ім. А. Шептицького – Національний музей ім. Андрея Шептицького у 

Львові. 

НТШ – Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. 

СУОМ – Спілка українських образотворчих митців. 

УПТ – Українське Педагогічне Товариство. 

ур. – урочище. 

УСС – Українські Січові Стрільці. 

УТПМ – Українське товариство прихильників мистецтва. 

ХММ ім. О. Новаківського – Художньо-меморіальний музей 

Олекси Новаківського у Львові. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність дослідження. Наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

на західноукраїнських землях пожвавилось національне, суспільно-політичне 

та культурне життя, що сприяло об’єднанню українців Східної Галичини. 

Саме в цей час активізується суспільно-політичний рух, створюються 

українські товариства – “Наукове Товариство імені Тараса Шевченка”, 

“Просвіта”, “Рідна школа”, “Сокіл”, “Пласт” та інші, що сприяло 

національному відродженню. Одним із каталізаторів цього процесу стала 

Перша світова війна, яка розділила українців та змусила їх воювати у складі 

двох ворогуючих між собою імперій – Австро-Угорської та Російської. На 

початку ХХ ст. в умовах Австро-Угорської імперії сформувалося нове 

покоління західноукраїнської інтелігенції (Я. Пастернак, Ю. Назарак, 

М. Голубець, Л. Лепкий, Л. Ґец, О.-Р. Сорохтей та ін.), яке боролося за 

національний та культурний розвиток українців.  

До нього належав й Іван Данилович Старчук (1894–1950 рр.), який 

упродовж 1914–1918 рр. перебував у лавах легіону Українських Січових 

Стрільців. У міжвоєнний час працював у приватних школах Львова, 

Львівському університеті імені Яна Казимира, а після завершення Другої 

світової війни – у Львівському державному університеті імені Івана Франка 

та відділі археології Інституту археології АН УРСР. 

На сьогодні багатогранна діяльність І. Старчука не знайшла належного 

висвітлення в історичній науці, хоча в тогочасних наукових колах його знали 

як фахового науковця (археолога, етнографа, митця, мистецтвознавця) та 

педагога. Починаючи з гімназійних років, він займав активну громадянську 

позицію, був поборником українства. Актуальність роботи зумовлена 

необхідністю комплексного дослідження науково-педагогічної та 
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мистецтвознавчої спадщини ученого, яка посилюється недостатньою 

розробкою проблеми у науковій літературі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано у рамках плану науково-дослідної роботи кафедри 

стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Автор дисертації 

брав участь у виконанні теми “Актуальні проблеми історії, культури, освіти, 

науки і техніки України” (державний реєстраційний номер 0111U009915). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в цілісному аналізі 

науково-педагогічної та мистецтвознавчої спадщини Івана Старчука (1894–

1950 рр.) у контексті громадсько-політичних та культурно-мистецьких 

процесів, що мали місце на теренах західноукраїнських земель упродовж 

першої половини ХХ ст. 

Для реалізації мети визначено основні завдання: 

 проаналізувати та систематизувати стан і ступінь висвітлення 

проблеми дослідження в історіографії; визначити повноту її наукової 

розробки, джерельне забезпечення, методологію дослідження; 

 простежити шлях становлення І. Старчука як особистості, науковця, 

педагога та мистецтвознавця; 

 вивчити науковий доробок І. Старчука; 

 з’ясувати практичне значення археологічних досліджень ученого на 

території літописних городищ Галича та Пліснеська; 

 дослідити педагогічну діяльність ученого в навчальних закладах 

Львова; 

 на основі комплексного аналізу мистецької спадщини висвітлити 

внесок дослідника в культурне життя західноукраїнських земель 

першої половини ХХ ст.; 

 проаналізувати мистецтвознавчі праці І. Старчука. 



 6

Об’єктом дослідження є суспільно-політичні та національно-

культурні процеси на західноукраїнських землях в першій половині ХХ ст. 

Предметом наукового пошуку – науково-педагогічна та 

мистецтвознавча діяльність І. Старчука, його внесок в українське 

національне, культурне й мистецьке життя досліджуваного періоду. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють 1894–1950 рр., 

тобто період життя та діяльності І. Старчука, впродовж якого він 

сформувався як особистість, науковець, педагог та мистецтвознавець, що дає 

нам підстави комплексно дослідити, узагальнити, систематизувати та оцінити 

його постать. 

Територіальні межі дослідження охоплюють регіони, пов’язані із 

життям та діяльністю І. Старчука, а саме: територію західноукраїнських 

земель у складі Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Народної 

Республіки, Польщі та СРСР. 

Методологічною основою праці слугували принципи історизму, 

об’єктивності, системності, всебічності, альтернативності, комплексного та 

соціального підходу із врахуванням конкретно-історичних умов, які розкрили 

специфіку науково-педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука у 

зазначений період. Інструментарій виконання дисертаційної роботи включає 

сукупність принципів і методів пошуку. Під час висвітлення життєвого 

шляху й доробку І. Старчука залучено загальнонаукові методи: дедуктивний, 

індуктивний, аналізу та синтезу. 

Серед спеціальних методів використовувалися: історичного аналізу, 

історико-порівняльний, хронологічний, мистецтвознавчого аналізу, опису та 

порівняння. Названі принципи та методи наукового пошуку дозволили 

ґрунтовно осмислити життєвий шлях, розкрити творчий доробок ученого та 

його науково-педагогічну та мистецтвознавчу діяльність. 

Наукова новизна праці визначається тим, що в ній вперше в 

українській історіографії на основі залучення до наукового обігу нових 

комплексів джерел та літератури: 
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– введено у науковий обіг значну кількість джерел з архівних, музейних та 

приватних колекцій; 

– з’ясовано та реконструйовано маловідомі факти біографії І. Старчука, 

зокрема: діяльність у легіоні УСС та етнографічній комісії НТШ; 

– відтворено цілісну картину науково-педагогічної та мистецтвознавчої 

діяльності ученого упродовж 1921–1950 рр. 

удосконалено: 

– фактологічну базу життєвого та творчого шляху І. Старчука. 

поглиблено: 

– вивчення наукової та педагогічної спадщини І Старчука у Львівському 

університеті та відділі ІА АН УРСР; 

– науковий доробок ученого зі слов’яно-руської археології на прикладі 

стародавнього Галича та Пліснеського городища й обґрунтовано його 

методику горизонтальної і вертикальної фіксації рухомих та нерухомих 

об’єктів; 

– аналіз досліджень науковця з історії українського та античного мистецтва 

й мистецтвознавства у першій половині ХХ ст. 

доведено, що: 

– в історичній науці І. Старчук (1894–1950 рр.) відомий у галузі античного 

мистецтва й слов’яно-руської археології, а також як педагог, етнограф, 

митець та мистецтвознавець. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, 

що нагромаджений фактологічний матеріал, теоретичні положення та 

висновки можуть бути використані: у науково-дослідницькій сфері (при 

написанні узагальнюючих та спеціальних праць про життя та діяльність 

І. Старчука, історіографічних видань, фундаментальних праць з історії 

України) та навчальній (у процесі розробки та викладання нормативних та 

спеціальних курсів у вищих навчальних закладах). 

Результати наукового дослідження можуть також доповнити історію 

історичного факультету Львівського національного університету 
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ім. І. Франка та Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України, а низка положень дисертаційної роботи – скласти основу 

спеціальних досліджень з проблем біографістики, біографічних довідників та 

енциклопедій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і 

матеріали дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри 

стародавньої та середньовічної історії, кафедри історії України 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; науково-методичних семінарах; щорічних звітних 

науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: 

VІІІ Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми та перспективи наук в 

умовах глобалізації” (м. Тернопіль, 15–17 листопада 2012 р.); 

ХІІ Міжнародній студентській науковій археологічній конференції 

“Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи” (м. Чернігів, 12–

14 квітня 2013 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених та 

студентів, присвяченій 270-літтю укладання “Прав за якими судиться 

малоросійський народ”, (м. Глухів, 15–17 листопада 2013 р.); 

IX Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми та перспективи наук в 

умовах глобалізації” (м. Тернопіль, 18–22 листопада 2013 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції “Україна в контексті європейської історії” 

(м. Тернопіль, 25–28 березня 2014 р.); польовому семінарі “Старожитності 

Галичини і Волині в контексті етноархеологічних досліджень” (с. Підгірці, 

Бродівський район, Львівська обл., 11–13 липня 2014 р.); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції “Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи” (м. Дрогобич, 26–27 березня 2015 р.); 

ХХV Міжнародній науковій конференції “Історія релігій в Україні” (м. Львів, 

25–28 травня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 15 наукових 

публікаціях, з них 7 – у фахових виданнях України (з них 2 – у виданнях, 

включених до переліку міжнародних наукометричних баз даних), 2 – у 
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збірниках наукових праць (з них 1 – у виданні, включеному до переліку 

міжнародних наукометричних баз даних), 6 – у матеріалах конференцій. 

Структура дисертації. Праця складається з переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел (472), додатків (22). Загальний обсяг дисертації складає – 262 аркуші, 

з них основного тексту – 184. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографічний огляд 

 

 

 

В українській історіографії досі немає наукового дослідження, 

спеціально присвяченого науково-педагогічній та мистецтвознавчій 

діяльності І. Старчука у досліджуваний період. Недостатність праць у 

радянський період пояснюється як не зацікавленням до української 

біографістики з боку радянської наукової думки, так і відсутністю 

суспільного запиту під час довготривалого тоталітарного панування 

комуністичної влади в Україні. 

Проведений аналіз історіографії праць, що стосується обраної теми, дає 

підстави умовно поділити її на чотири групи за хронологічно-тематичним 

принципом: до першої групи відносимо публікації польських дослідників 

(1951–2005 рр.); друга – представлена працями української діаспори (1950–

2012 рр.); третя – дослідженнями радянських науковців (1950–1989 рр.), а 

четверта – працями сучасних українських дослідників (початок 90-х рр. 

ХХ ст. – початок ХХІ ст.) та поділена на три підгрупи: мистецтвознавчі, 

археологічні та етнографічні. 

Перша група представлена публікаціями польських дослідників й 

характеризується незначним інформативним обсягом про діяльність ученого. 

Одним із перших, хто узагальнено висвітлив науковий доробок І. Старчука 

був Е. Конік, який особисто знав науковця. У некролозі польського журналу 

“Archeologia. 1950–1951”, дослідник коротко висвітлив біографічні дані про 

ученого та подав його основні наукові праці з античного мистецтва й 

археології [364, s. 165]. Також важливе значення має стаття Б. Ткачової, яка 
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проаналізувала колекцію античної скульптури з античного кабінету палацу 

Вілянів (поблизу м. Варшави у Польщі). Автор, на основі архівних матеріалів 

та колекцій замку, зробила аналіз пам’яток мистецтва, опираючись на окремі 

праці І. Старчука про античні скульптури Польщі [459, s. 471–479]. 

Цікавим також є дослідження М. Мушинської, яка подала каталог 

описаних пам’яток античного мистецтва зі збірок Польщі, у яких 

проаналізувала античні бюсти портретів та провела їх аналогії з іншими 

відомими скульптурами Європи. Автор вказувала, що “Biust Młodzieńca” з 

палацу Вілянів, раніше описували І. Старчук, Б. Ткачова та Т. Мікоцький 

[438, s. 99]. Таким чином, зважаючи на значний доробок І. Старчука у 

дослідженні античного мистецтва, він і досі залишається маловідомим 

польським науковцям. 

До другої групи віднесено праці, опубліковані у середині ХХ – на 

початку ХХІ ст. українцями в еміграції. Особливість цих матеріалів полягає в 

тому, що вони написані безпосередніми очевидцями життєвого та творчого 

шляху І. Старчука. Одним із сучасників ученого був Я. Пастернак, який 

проживав за кордоном й продовжував публікувати статті у науково-

популярних виданнях української діаспори. Так, у журналі “Свобода” він 

розмістив невелику публікацію, у якій основну увагу приділив історії 

дослідження Галича. У тексті вчений згадував про наукові здобутки 

тогочасних радянських археологів, серед яких йдеться і про І. Старчука у 

вивченні Пліснеського городища [197, с. 2]. 

Пізніше, у 1961 р., Я. Пастернак опублікував монографію “Археологія 

України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними 

джерелами” [196]. У тексті праці він згадував І. Старчука серед 

співробітників ІА АН УРСР [196, с. 25], а також відзначав його внесок у 

дослідженні оборонних споруд – валів та при розкопках жител на території 

дитинця Пліснеська [196, с. 524, 658]. 

У 1965 р. в м. Мюнхені опубліковано статтю М. Прокоп, присвячену 

огляду професорсько-викладацького складу Львівського університету за 
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період 1944–1960 рр. У дослідженні перелічено викладачів історичного 

факультету та подано тематику наукових праць і дисертацій. Серед 

викладачів факультету автор вказав І. Старчука – кандидата історичних наук, 

доцента. Однак, через невідомі причини автор помилково написав дату 

смерті ученого (1952 р.), хоча насправді І. Старчук помер у 1950 р. [267, 

с. 112]. 

Важливими серед закордонних праць є дослідження О. Домбровського, 

який розглядав розвиток історії української науки в діаспорі та частково 

охопив діяльність Львівського університету ім. Я. Казимира. Автор 

зауважував, що в університеті “не було ні одного українського професора”, а 

І. Старчук працював ад’юнктом кафедри класичної археології [88, с. 74–84]. 

Поряд з цим дослідженням, цікавою є стаття “Іван Старчук – видатний 

клясичний археолог” [89, с. 229–233], при написанні якої О. Домбровський 

використав спогади дочки ученого Оксани Старчук. У ній він подав 

біографічні дані, перелік праць та внесок І. Старчука у розвиток 

мистецтвознавства, археології та античного мистецтва [89, с. 229–233]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що характерною рисою досліджень української 

діаспори є об’єктивна оцінка творчого доробку та внеску І. Старчука у 

вивчення української археології і мистецтвознавства, незважаючи на 

недоступність значного масиву архівних джерел. 

Третя група історіографічних праць представлена матеріалами 

радянських науковців. У 50–90-ті рр. ХХ ст. в СРСР спеціального 

дослідження про життєвий шлях та доробок І. Старчука не було 

опубліковано. Переважна більшість тогочасних науковців – 

Л. Крушельницька [107, с. 120–127], М. Воронін [32, с. 8], М. Воронін та 

П. Раппопорт [33, с. 3–17] згадували ученого як дослідника оборонних та 

житлових господарських споруд Пліснеська. У цьому контексті більш 

детальніше археологічну діяльність І. Старчука висвітлено в статті 

М. Кучери “Древній Пліснеськ” [111, с. 3–56]. У ній автор розкрив історію 

дослідження, топографію, житлові й оборонні споруди на території дитинця 
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Пліснеська, де при описі жител використав матеріали І. Старчука. 

Зауважимо, що М. Кучера подав топографічний план городища із нанесеним 

на ньому валів та курганного могильника, однак не вказав, що раніше у 

1946 р. ситуаційний план Пліснеська склав І. Старчук [111, с. 13; 154]. 

Натомість інший дослідник, П. Раппопорт, висвітлив історію 

дослідження, географічне розташування городища та значну увагу приділив 

датуванню керамічного комплексу, використавши матеріали І. Старчука при 

визначенні хронології Пліснеська [268, с. 92–96]. 

Окреме місце в історіографії радянського періоду складають 

довідникові видання з археології. Так, у 1957 р. І. Шовкопляс опублікував 

працю “Археологічні дослідження на Україні (1917–1957)”, у якій основну 

увагу приділив огляду археологічних пам’яток, досліджених упродовж 1917–

1957 рр. в Україні, згадавши серед археологів та дослідників Пліснеського 

городища – І. Старчука [353, с. 317–413]. Пізніше, у 1989 р., опубліковано 

інше видання під назвою “Археология Украинской ССР. Библиографический 

указатель 1918–1980 гг.” [354], яке містить інформацію про наукову 

літературу з археології, історії та гуманітарних наук, що охоплюють давню й 

середньовічну історію України. Серед переліку науковців та їх праць автори 

вказали статті І. Старчука про результати розкопок Пліснеська, а про статті з 

античного мистецтва, опубліковані у міжвоєнний період інформація відсутня 

[354, с. 360, 416, 500]. Таким чином, у радянській історичній науці постать 

І. Старчука розглядали переважно в контексті археологічної діяльності. 

Натомість про його внесок у дослідження античного та українського 

мистецтва у міжвоєнний період не згадувалося. Також поза увагою 

радянських істориків була інформація про участь І. Старчука в легіоні УСС 

та закордонні поїздки Європою. 

До четвертої групи належать праці українських учених, опублікованих 

у роки незалежності України. У цей період першим спеціальним 

дослідженням, присвяченим висвітленню життєвого та наукового шляху 

І. Старчука є статті М. Филипчука. Так, у праці “Археологічні, 
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мистецтвознавчі та педагогічні студії Івана Старчука” [324, с. 97–103] 

(1993 р.) він узагальнено розглянув життєвий та творчий шлях ученого. 

Особливу увагу автор приділив навчанню та аналізу його праць у галузі 

античного мистецтва й археології. Також М. Филипчук відзначав внесок 

дослідника у розвиток українського мистецтвознавства, педагогіки, 

етнографії та археології [324, с. 97–103]. У цей же час він опублікував 

наступну статтю, у якій проаналізував археологічну працю ученого в 

Пліснеську при дослідженні житлових й оборонних споруд та курганного 

могильника [325, с. 26–27]. 

11 травня 1994 р. виповнилося 100 років з дня народження І. Старчука. 

До цієї дати в приміщенні конференц-зали Музею етнографії і художнього 

промислу (Львів, пр. Свободи, 15) відбувся ювілейний вечір, присвячений 

“100-річчю з дня народження видатного українського вченого, археолога і 

мистця Івана Старчука (1894–1950 рр.)”. На ньому були присутні 

Л. Крушельницька, О. Кобів, М. Филипчук, О. Кізлик, Л. Волошин, Р. Яців, 

Р. Іваничук та О. Старчук, які читали доповіді про життєвий і творчий шлях 

та внесок ученого в розвиток українського мистецтвознавства, археології та 

античне мистецтво [338–339]. Пізніше, після ювілейного вечора, Р. Яців 

опублікував невелику публікацію ““Працюй і молись…” до 100-річчя від дня 

народження ученого і митця Івана Старчука (1894–1950)” [358, с. 3]. У 

дослідженні узагальнено висвітлено біографічні дані та акцентовано увагу на 

аналізі мистецького доробку ученого під час Першої світової війни та у 

міжвоєнний період. Важливо те, що автор вперше опублікував рисунок 

І. Старчука “Автопортрет”, виконаний в легіоні УСС [358, с. 3]. 

Детальний аналіз сучасної української історіографії дає підстави 

здійснити її поділ на три підгрупи: мистецтвознавчі, археологічні та 

етнографічні. До першої підгрупи віднесемо праці, у яких висвітлено 

діяльність чи згадується доробок І. Старчука в античному мистецтві та 

внесок у розвиток українського мистецтвознавства. У цьому контексті на 

особливу увагу заслуговує стаття О. Купчинського “Античне мистецтво у 
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дослідженнях Івана Старчука (листи до вченого і відгуки на його праці)” 

[110, с. 555–601]. Дослідження базувалося на неопублікованих матеріалах та 

працях ученого в галузі античного мистецтва та українського 

мистецтвознавства, які детально розкривають життєвий та творчий шлях 

І. Старчука. Окремо О. Купчинський подав у додатку частину листів 

закордонних кореспондентів та письмові відгуки на праці дослідника з архіву 

дочки ученого О. Старчук* [110, с. 555–601]. 

Ще одним ґрунтовним дослідженням у галузі українського 

мистецтвознавства є праці Л. Волошин, присвячені висвітленню ролі 

мистецької школи О. Новаківського в культурному житті міжвоєнного 

Львова. Так, у роботі “Мистецька школа Олекси Новаківського у Львові. 

Бібліографічний словник учнів” [29], автор подала бібліографічний словник 

учнів О. Новаківського, перелічивши імена художників мистецької школи. 

Серед учнів Л. Волошин вказала І. Старчука, подала його бібліографічні дані 

та наголосила на його внеску у мистецтвознавство [29, с. 58]. Наступна її 

праця “Мистецька школа Олекси Новаківського у Львові. До 75-ліття 

заснування” [30] присвячена проблемам становлення та діяльності школи 

О. Новаківського. Поряд з цим Л. Волошин подала каталог мистецьких 

творів, що експонувалися в 1998 р. у Національному музеї у Львові на 

ювілейній виставці до 75-ліття заснування мистецької школи. Серед 

експонатів виставки були художні твори І. Старчука: “Успіння”, “На узліссі 

біля с. Пилипи”, “Гора Погорілець біля с. Пилипи. Коломийщина”, “Пейзаж з 

копицями” [30, с. 59] та графічні – “Селянин”, “Дівчина з Горонди”, “Гуцул-

утікач”, “Хата в Горонді на Угорщині”, “Ріка з човном”, “Могилки з 

хрестами в Гінцу”, “Автопортрет” [30, с. 70–71]. 

Важливе значення для визначення місця І. Старчука в українському 

мистецтвознавстві становить доробок Р. Яціва. Так, у праці “Українські 

мистецькі виставки у Львові (1919–1939): довідник; антологія мистецько-

                                           
* На сьогодні матеріали І. Старчука зберігаються в її чоловіка Ю. Тузяка у Львові. 
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критичної думки” [361] (2011 р.) він висвітлив інформацію про виставки 

українських митців, які проводилися у Львові упродовж 1919–1939 рр. під 

егідою українських мистецьких організацій (гуртків, товариств, асоціацій), 

Національного музею у Львові та НТШ. У праці він опублікував статті 

І. Старчука, присвячені огляду художніх виставок першої половини 30-х рр. 

ХХ ст., які проводили українські мистецькі організації [361, с. 184–187, 191–

195, 423–424]. 

У монографії Р. Яціва “Українське мистецтво ХХ ст.: ідеї, явище, 

персоналії: збірник статей” [360] (2006 р.), окремим підрозділом розглянуто 

життєвий і творчий шлях та особливості мистецького доробку І. Старчука. 

Загалом праця носить порівняльно-аналітичний характер й стосується 

проблеми українського мистецтвознавства. Особливістю статті є й те, що 

Р. Яців узагальнено розкрив період навчання ученого, його художню і 

мистецтвознавчу діяльність [360, с. 226–228]. 

Цінною є стаття О. Семчишин-Гузнер, присвячена постаті Андрея 

Шептицького – мецената українського мистецтва. Автор вважала, що серед 

митців, які листувалися з митрополитом та просили допомоги у фінансуванні 

чи виділенні стипендій М. Гаврилко, Т. Копистинський, Ю. Буцманюк, 

О. Новаківський, М. Сосенко, І. Старчук та ін. [279, с. 232–237]. 

Низка згадок про мистецтвознавчу діяльність І. Старчука та поклики на 

його наукові праці вміщено і в інших статтях. Так, у дослідженні О. Герій 

подано інформацію про орнаменталістику мотивів, зокрема “дводільний” 

мотив, який описував учений у праці “Мистецькі пам’ятки феодального 

Галича” [33, с. 33]. У цьому контексті написана стаття Р. Михайлова та 

Л. Бурківської, які використали матеріали І. Старчука при аналізі 

давньоруських колтів з геометрично-рослинним орнаментом та пластин 

колта з Галича [123, с. 12–15]. Також частково згадали роль ученого в 

мистецтвознавстві М. Кравець [105, с. 164–170], О. Середа [280, с. 232–240] 

та В. Бурдуланюк, який охарактеризував значення І. Труша, І. Свєнціцького, 

М. Голубця, М. Драгана, І. Старчука, Й. Пеленського та інших науковців у 
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розвитку українського мистецтвознавства західноукраїнських земель кінця 

ХІХ – першої третини ХХ ст. [20, с. 170–177]. 

11 травня 2014 р. минуло 120 років від дня народження І. Старчука. 

Власне про цю подію є згадка у календарі знаменних і пам’ятних дат 

Львівщини на 2014 р. [122, с. 6]. Історіографічні праці мистецтвознавчого 

спрямування доволі об’єктивно висвітлюють доробок І. Старчука в 

українському та античному мистецтвознавстві. Наукова цінність цих 

досліджень полягає у тому, що вони є першими спеціальними працями про 

творчий шлях ученого в мистецтві. 

Другу підгрупу історіографічних джерел становлять праці з археології. 

Серед сучасних українських науковців у вивченні археологічної праці 

І. Старчука є ґрунтовні дослідження М. Филипчука. У статтях він висвітлив 

підсумки археологічних розкопок фортифікаційних споруд, ритуального валу 

в урочищі “Оленин Парк” та в урочищі “Замчисько”. Власне при написанні 

статтей він опирався на матеріали та “Звіти” і “Щоденники” І. Старчука з 

Пліснеська [326, с. 220–229; 327, с. 289–309; 328, с. 279–280; 330, с. 68–135; 

332, с. 3–21]. М. Филипчук, спільно із Г. Соловій, приділили значну увагу 

вивченню культового місця слов’янського часу в урочищі “Оленин Парк” на 

території пам’ятки [329, с. 135–169; 333, с. 62–95; 334, с. 24–41]. 

Значний конкретно-історичний матеріал містить монографія 

“Слов’янські поселення VIII–Х ст. в українському Прикарпатті” [331], 

написана у 2012 р., яка становить важливе наукове значення у вивченні 

археології та історії України. У роботі М. Филипчук об’єктивно висвітлив 

топографію пам’яток райковецької культури, геодезично-топографічний 

метод дослідження та вивчив формування культурного шару на 

короткотривалих і довготривалих поселеннях. Серед численної джерельної 

бази він використав матеріали І. Старчука – “Звіти” і польову документацію з 

розкопок Пліснеська. Позитивним аспектом монографії є те, що у ній автор 

подав зарисовки розкопів та план городища з детальним позначеннями 

зафіксованих артефактів й об’єктів (див. додаток Ш) [331]. 
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Ґрунтовним науковим доробком з теми дослідження є праці Н. Білас, 

яка розглядала процес зародження і розвитку археології у Львівському 

університеті упродовж першої половини ХІХ ст. – 1939 р. У них вона 

простежила процес реформування археологічної науки у Львівському 

університеті, дослідила організацію навчального процесу в галузі археології 

та суміжних дисциплін на філософському (гуманітарному) і теологічному 

факультетах. Також простежила внесок львівських дослідників у вивчення 

конкретних археологічних пам’яток [17, с. 72–89]. Автор згадує про 

І. Старчука, як працівника кафедри класичної археології та фахівця у галузі 

античного мистецтва й археології слов’яно-руського періоду [16, с. 46–114]. 

Відзначимо, що дослідження становлення й розвитку археологічної науки у 

Львівському університеті стало основою її кандидатської дисертації [15]. 

Результатом цілеспрямованої та копіткої наукової роботи стали 

дослідження іншого науковця О. Ситника, який також проаналізував 

вивчення археології у Львівському університеті та Львівському відділі 

ІА АН УРСР [284, с. 254–286]. У тексті він висвітлив науковий доробок 

І. Старчука в археології та античному мистецтві [282, с. 306–309; 283, с. 106–

133; 285, с. 11–45]. Проблема розвитку археології у Львові призвела до 

написання монографії “Археологічна наука у Львові. Перша половина 

ХХ століття” [281] (2012 р.). У праці О. Ситник висвітлив історію 

археологічної науки першої половини ХХ ст. та діяльність окремих 

особистостей Львова. Зокрема, постать І. Старчука подається як фахівця з 

античного мистецтва і археології та працівника Львівського університету і 

Львівського відділу ІА АН УРСР [281]. 

У 2014 р. вийшла монографія Н. Булик “Львівська археологія ХІХ – 

початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї” [18], у якій 

відображено процес формування археології як науки упродовж ХІХ – на 

початку ХХ ст. Особливу увагу дослідниця звернула на вивчення 

львівськими науковцями пам’яток історії та археології – Львова, Галича, 

Пліснеська, Звенигорода та ін. [18]. 
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Важливими дослідженнями, у яких питання археологічної спадщини 

ученого присвячено основну частину є стаття Г. Филипчук [323, с. 21–38], 

яка проаналізувала польову документацію та матеріали І. Старчука з 

розкопок Пліснеська (1946–1949 рр.). Автор детально опрацювала музейні 

експонати з розкопок пам’ятки у фондах ЛІМу та польову документацію 

І. Старчука [323, с. 21–38]. 

Цінною є колективна стаття В. Ляски, О. Мінейко та Г. Вітвіцької, 

присвячена опису та типології керамічних плиток з розкопок Галича у 1938 

та 1947 рр. Автори особливу увагу зосередили на семантиці зображень й 

висунули гіпотезу, що у 1947 р. І. Старчук міг проводити розвідкові роботи 

на пам’ятці [114, с. 169–181]. На жаль, жодних документальних даних про це 

немає та й упродовж 1945–1949 рр. учений проводив дослідження 

Пліснеського городища. 

Окремі згадки про археологічну працю І. Старчука на Пліснеському 

городищі містяться у дослідженнях І. Возного [27], Н. Войцещук [28], 

В. Гупало [51], В. Звагельського [91], В. Корпусова [104], Я. Онищука [193–

194], О. Луцького [113], Я. Погоральського [205–207], О. Щодри [356–357], 

Я. Ґурба [52], Т. Романюк [271–272], В. Бурдуланюк [19], В. Петегирич [202], 

С. Кульчицька [109], Я. Лєх [112] та у колективних статтях, написаних 

М. Пелещишином, Р. Чайкою [201], Р. Берестом, Н. Пелещишин [14], 

О. Ситником, М. Литвином [286], О. Ситником, О. Томенюк [287], 

В. Петегиричем, Д. Павлівим, І. Принадою [203], Л. Мацкевичем, 

Р. Гнатюком, Г. Панахидом [119] та ін. Таким чином, більшість українських 

науковців розглядали археологічну працю І. Старчука у Пліснеську, а менше 

уваги звертали на його роль у вивченні Галича. 

Третя підгрупа представлена працями з етнографії. Одним із сучасних 

досліджень, у якому згадується доробок І. Старчука як етнографа є стаття 

М. Волошин, яка зробила огляд наукової роботи відділу етнографії Інституту 

українського фольклору АН УРСР та Державного етнографічного музею 

АН УРСР у Львові упродовж 1939–1947 рр. й аналіз наукового доробку 
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Ф. Колесси, М. Скорика, В. Пастущина, П. Мечника та ін. У тексті вона 

згадала І. Старчука, який 17 січня 1945 р. брав активну участь в дискусії 

В. Пастущина зі з’ясування прабатьківщини слов’ян за участю відділів 

історії, археології, літератури й мовознавства [31]. Натомість, інша 

дослідниця, Т. Пацай, висвітлила діяльність етнографічної комісії НТШ у 

1918–1939 рр. та вважала І. Старчука членом товариства [200, с. 294–299]. 

У цей самий час в українській науковій періодиці з’являються статті, 

присвячені розвитку науки у Львівському університеті [96], у яких згадується 

доробок І. Старчука упродовж 1930–1950 рр. Так, О. Бандровський розглянув 

процес становлення й викладання історії стародавнього світу на кафедрі 

історії стародавнього світу та археології, а пізніше історії стародавнього світу 

і середніх віків. Серед науковців приділив увагу аналізу науково-педагогічної 

діяльності І. Вейцківського, І. Старчука, Ю. Гроссмана, основним напрямком 

досліджень яких була антична історія [12, с. 115–121]. 

Цікавим є дослідження А. Баукової, яка розглянула процес становлення 

та вивчення античної археології у Львівському університеті. У статті вона 

розкрила викладацьку діяльність І. Старчука у Львівському університеті у 

міжвоєнний період та його внесок у вивчення античної доби [13]. Частково 

також розглянули науково-педагогічну діяльність ученого у Львівському 

університеті Л. Йовенко [93], А. Закосьцєльна, Я. Ґурба [90] та Р. Шуст і 

Р. Тарнавський [355]. 

Наукова діяльність І. Старчука, як одного з організаторів та завідувача 

археологічного музею Львівського університету, знаходить відображення у 

працях Р. Чайки [351], Т. Миляна [121] та Я. Погоральського [204]. У статтях, 

вказані автори висвітлили історію розвитку музею археології університету та 

наголосили на призначенні ученого на посаду його завідувача. 

Низка згадок про діяльність І. Старчука під час Першої світової війни у 

складі легіону УСС та “пресовій кватирі” вміщено у дослідженнях 

В. Качкана [100] та О. Макойди [118]. У цьому контексті важливою є праця 

“А ми тую стрілецькую славу збережемо…” [1], написана 1999 р., у якій 
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подано автобіографічні дані та життєвий шлях стрілецтва. Стосовно 

І. Старчука, основну увагу приділено його участі в УСС та праці у 

Львівському університеті [1, с. 307]. 

Певний внесок у вивчення досліджуваної проблеми вніс і автор 

дисертаційного дослідження. На основі широкої джерельної бази – архівних 

матеріалів та музейних експонатів детально висвітлено педагогічну [40; 49], 

мистецтвознавчу [41; 44; 48; 50], археологічну [38], етнографічну [37] та 

музеєзнавчу [39; 47] діяльність ученого. Окремо висвітлено наукову працю 

І. Старчука у Львівському університеті [36; 45] та співпрацю з науковими 

журналами: “Kwartalnik klasyczny” [42], “Przegląd klasyczny” [43], 

“Filomata” [46]. 

Окремі короткі історичні довідки з життя та діяльності І. Старчука 

подано в “Енциклопедії українознавства” [352] та науково-довідкових 

виданнях: “Каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові” 

[99] (1996 р.), “Журнал “Дзвони” (1931–1939): систематичний покажчик 

змісту” [103] (1997 р.), “Мистецькі товариства, об’єднання, угруповання, 

спілки Львова 1860–1998” [192] (1998 р.) та “Історія Національної академії 

наук України (1941–1945): Частина 2. Додатки” [97] (2007 р.). 

Отже, аналіз історіографії праць про науково-педагогічну та 

мистецтвознавчу діяльність І. Старчука вказує, що досліджувана нами 

проблема не знайшла цілісного наукового висвітлення. Незважаючи на 

окремі статті, у яких епізодично висвітлюються певні аспекти доробку 

ученого, більшість авторів зосереджували увагу на висвітленні окремих 

фактів з життя І. Старчука, зокрема його внеску у вивчення історії, 

мистецтвознавства, педагогіки, археології та етнографії України. Таким 

чином, проаналізована багатогранна діяльність ученого у працях польських 

дослідників, української діаспори, радянських та сучасних українських 

науковців свідчить про інтерес до його постаті та діяльності. 
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1. 2. Аналіз джерельної бази 

 

 

 

Увесь комплекс виявлених матеріалів, що складають основу 

джерельної бази дисертаційного дослідження, можна поділити за 

походженням на такі групи: документи офіційного характеру; матеріали 

особистого походження (приватний архів зятя І. Старчука – Ю. Тузяка у 

Львові); науковий і творчий доробок ученого; матеріали періодики; спогади. 

За змістом можна виокремити у кожній класифікованій групі окремі види 

документів та провести їх науковий аналіз. 

Перша група джерел представлена архівними матеріалами, незначна 

частина яких зберігається у фондах Центрального державного історичного 

архіву України в м. Львові (далі – ЦДІАЛ України). Зазначимо, що 

інформація про науково-педагогічну та мистецтвознавчу діяльність 

І. Старчука зберігається у окремих справах різних фондів. Так, у фонді 309 

“Наукове товариство імені Тараса Шевченка” містяться протоколи засідань 

етнографічної комісії НТШ упродовж 1914–1943 рр., у якому активну участь 

брав учений [340]. Важливі матеріали, що висвітлюють діяльність І. Старчука 

в легіоні УСС знаходяться у фонді 316 “Видавничий кооператив “Червона 

Калина”. У ньому зберігаються списки старшин УСС за 1914–1920 рр. [341] 

та ксерокопія “Альманаху “Червона калина”” із списком інвалідів УГА з усіх 

повітів Галичини [342]. Доповнюють його діяльність під час Першої світової 

війни накази воєнних операцій і розвідки УСС [343] та бюлетень “Вісник 

Пресової Кватири українських січових стрільців” [344] (фонд 353 “Легіон 

Українських Січових Стрільців”). 

У ЦДІАЛ України зберігаються особисті фонди окремих громадських 

та наукових діячів, з якими І. Старчук співпрацював та вів кореспонденцію. 

Зокрема, у фонді 358 “Шептицький Андрей (Роман – Марія – Александр, 

1865–1944 рр.), граф, митрополит Галицький греко-католицької церкви, 
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архієпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і 

церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ” [345] містяться листи 

І. Старчука до митрополита під час навчання у Коломийській державній 

гімназії. У фонді 365 “Дорошенко Володимир (1879–1963 рр.), бібліограф, 

літературознавець, директор бібліотеки НТШ у Львові” знаходиться 

інформація про облік В. Дорошенком матеріалів бібліотеки Львівського 

університету, де йому допомагав І. Старчук [347]. Фонд 388 “Андрусяк 

Микола (1902–1985 рр.), історик, дійсний член НТШ, бібліотекар НТШ у 

Львові, професор УВУ” представлено бібліографію праць І. Старчука 

опублікованих у 1929–1933 рр., складена невстановленим автором [348]. У 

фонді 750 “Український національний музей у Львові” містяться листи 

І. Свєнціцького до А. Шептицького, у яких згадується І. Старчук – учень 

Вільної академії мистецтв у Львові та його мистецький хист в іконописанню 

[350]. 

Найбільший масив документації з теми дисертаційного дослідження 

зберігається у фондах 26 та Р–119 Державного архіву Львівської області (далі 

– Держархів Львівської обл.). У межах фонду 26 “Университет имени Яна 

Казимира во Львове 1919–1939 гг.” міститься докторська дисертація 

І. Старчука на тему “Древние резьбы в Вилянове” [53], особова справа 

асистента Яна Старчука [54] та списки і справи асистентів Львівського 

університету імені Яна Казимира у 1933–1935 рр. [55; 56]. У фонді Р–119 

“Львовский государственный университет имени Ивана Франка” 

опрацьовано: опис 1. “Історичний факультет 1939–1941 рр.” [57]; опис 3. 

“Історичний факультет за 1939–1941 рр.” [58–61]; опис 7. “Наукова частина 

за 1944–1974 рр.” [62]; опис 17. “Історичний факультет за 1944–1965 рр.” 

[63–85]. 

У межах фонду Р–119 умовно можна виділити три групи документів, 

які висвітлюють наукову, викладацьку та організаційну діяльність 

Львівського університету, де працював учений. 
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Перша структурна група матеріалів стосується інформації про 

наукову діяльність Львівського університету та І. Старчука. У межах групи 

виділяємо такі підгрупи: тематичні плани наукової роботи кафедр 

історичного факультету 1940–1941 рр. [59]; звіт з проведення першої 

наукової конференції [58]; звіт про наукову роботу І. Старчука упродовж 

1944–1949 рр. [77] та звіти викладачів історичного факультету [82]; рецензії 

на підручники й учбові посібники [60; 84; 85] та стенограма лекцій викладача 

І. Старчука [78]. 

Друга структурна група матеріалів охоплює документацію про 

викладацьку діяльність І. Старчука у Львівському університеті. У межах 

групи виділяємо такі підгрупи: семестрові плани роботи кафедр археології, 

стародавньої історії та археології, історії стародавнього світу і середніх віків 

[64; 69; 70; 72; 75; 80]; протоколи засідань кафедр стародавньої історії та 

археології, історії стародавнього світу і середніх віків [66; 68; 71; 74; 79]; 

звіти про роботу кафедр археології, стародавньої історії та археології, історії 

стародавнього світу і середніх віків упродовж 1944–1950 рр. [61; 63; 65; 67; 

73; 76; 81]; списки і програми спецкурсів з історії стародавнього світу і 

середніх віків на 1945 / 1950 н. р. [83]. 

Наступна структурна група включає організаційну діяльність 

університету, до якої відносимо проект статуту археологічного музею 

Львівського університету [57]. 

Цінним інформативним джерелом з висвітлення археологічної 

діяльності І. Старчука є матеріали Наукового архіву відділу археології 

Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України [124–143]. 

На жаль, опрацьовані матеріали залишаються несистематизованими. Умовно 

в межах архіву документи можна поділити на групи, що включають: 

щоденники та денники розкопок І. Старчука на Пліснеському городищі, 

написані упродовж 1946–1949 рр. [124; 127; 128; 129; 133; 134; 138; 140] та 

щоденник О. Ратича у 1949 р. [143]; звіти розкопок, у який включено звіт 

Галицької археологічної експедиції Я. Пастернака у с. Крилос (1940 р.) [141] 
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та звіти І. Старчука зі стаціонарних розкопок Пліснеської археологічної 

експедиції (1946–1949 рр.) [126; 130; 131; 132; 135; 136; 137]; інвентар 

предметів, знайдених у Пліснеську в 1947 р. [142]; машинописні статті 

І. Старчука про розкопки Пліснеського городища у 1946 р. [125] та 1949 р. 

[139]. 

Важливе місце у дисертаційному дослідженні посідають документи 

Наукового архіву Інституту археології Львівського національного 

університету імені Івана Франка (далі – ІА ЛНУ ім. І. Франка) [144–175], 

який, у порівнянні з іншими архівами вирізняється рідкісною джерельною 

базою. Зазначимо, що основою фонду 5 “Іван Старчук” послужили матеріали, 

отримані директором ІА ЛНУ ім. І. Франка М. Филипчуком від дружини 

І. Старчука – Любомири. Аналіз архівних джерел дозволяє умовно виділити у 

межах фонду декілька груп та підгруп документів, які можна 

просистематизувати у межах таких розділів: 1. Документація І. Старчука з 

археологічних розкопок Пліснеська. 2. Інформацію про публіцистику та 

викладацьку працю. 3. Мистецька діяльність. 

Перша структурна група матеріалів стосується документації з 

археологічних розкопок І. Старчука на Пліснеському городищі. У межах 

групи виділяємо такі підгрупи: “полеві шкіци” (1940 р.) [148] та допоміжні 

вичислення на Пліснеському городищі у 1947 р. [160] й 1948 р. [167]; 

фінансові розрахунки археологічної експедиції у 1947 р. [161]; звіти 

І. Старчука з розкопок Пліснеська у 1946–1948 рр. [152; 157; 164; 166]; 

щоденник Т. Плаксій з розкопок Пліснеська у 1948 р. [165]; рисунок студента 

зафіксованих артефактів і об’єктів [156]; рисунки городища, планів розкопів 

та зафіксованих артефактів упродовж 1947–1948 рр. [154; 155]; лист 

І. Старчука з Пліснеська до М. Смішка [168]. 

Наступна група документів та матеріалів відображає інформацію про 

публіцистичну працю ученого. Справи цієї групи можна умовно поділити на 

підгрупи: перелік наукових праць І. Старчука, написаних до 1946 р. [153] та 

до 1949–1950 рр. [169]; машинопис опублікованих статей “Керамічна робітня 
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“Око” у Львові” [145] та статті І. Старчука з розкопок Пліснеська у 1947 р. 

[163]; машинопис неопублікованих праць І. Старчука “Крилос. Мистецькі 

пам’ятки” [158], рукопис статті “Володимир Волинський” [162], спогадів з 

відвідин Британського музею [144], рукопис статті В. Шелепа “До питання 

про планувальну структуру центральної частини Пліснеська в 

словяноруський час (за матеріалами І. Д. Старчука)” [173] та інтерв’ю 

М. Филипчука з Л. Старчук [172]. 

Третя структурна група об’єднує матеріали щодо мистецької діяльності 

І. Старчука, які поділяються на такі підгрупи: рисунки керамічних плиток з 

Галича-Крилоса [146–147; 151; 159]; рисунки елліністичного орнаменту 

[149–150]; зображення “Микула Софія” [170] та “Пані Зося” [171]. 

У наступному фонді “Експедиційний” архіву ІА ЛНУ ім. І. Франка 

зберігаються звіти з археологічних розкопок М. Филипчука, які проводив 

дослідник на Пліснеському городищі упродовж 1990–2014 рр. [174–175]. 

Його дослідження і виявлені матеріали на пам’ятці підтверджували 

інформацію І. Старчука про хронологію городища [331]. 

Значна частина архівних документів, які стосуються науково-

педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука, містяться у фондах 

окремих наукових інституцій України, у яких він безпосередньо працював. 

Так, невелика частина документів Львівського університету містяться в 

архіві ЛНУ ім. І. Франка [3–11], оскільки переважна більшість матеріалів 

зберігається у сховищах Держархіву Львівської обл. У межах фонду Р–119 

архіву університету містяться: списки професорсько-викладацького складу 

Львівського університету [3; 6; 7; 8; 9]; характеристика професорсько-

викладацького складу університету [4; 5]; особова справа І. Старчука [11]; 

список літератури для здачі кандидатського мінімуму з археології палеоліту і 

мезоліту [10]. 

У роботі широко використовувалися музейні матеріали й експонати 

Національного музею ім. А. Шептицького у Львові [176–191], Художньо-

меморіального музею О. Новаківського у Львові [337–339] та Львівського 
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історичного музею [115–117]. Так, у відділі графіки новітньої НМЛ 

зберігаються рисунки І. Старчука як січового стрільця, виконані ним під час 

Першої світової війни в складі УСС. На них митець зобразив побратимів-

січовиків, краєвиди, дітей та власний автопортрет (див. додаток В) [176–191]. 

Окремі матеріали про мистецтвознавчу діяльність ученого зберігаються 

в ХММ ім. О. Новаківського, які несистематизовані. З-поміж матеріалів 

музею, які стосуються теми дисертаційного дослідження, значну наукову 

цінність становлять інтерв’ю, записане Л. Волошин з О. Старчук (1992 р.) 

[337], запрошення Л. Волошин на відзначення 100-річчя І. Старчука 

(11 травня 1994 р.) [338] та текст виступів на цьому ювілейному вечорі [339]. 

Важливу цінність становлять експонати Львівського історичного 

музею, представлені артефактами, виявленими під час археологічних 

експедицій. Преважна більшість експонатів – фрагменти керамічного посуду, 

керамічні плитки, металеві й скляні вироби, зафіксовані на розкопках 

Пліснеського городища (1940 р., 1946–1949 рр.) [115; 117] та у Галичі-

Крилосі (1940–1941 рр.) [116]. На жаль, експонати несистематизовані. 

Зауважимо, що матеріали І. Старчука з розкопок Пліснеська тривалий час 

зберігалися у фондах Львівського відділу ІА АН УРСР*. У 1967 р. через 

тогочасного завідувача відділу історії первісного суспільства В. Савича 130 

скринь з артефактами передано на зберігання у фонди ЛІМ (акт № 650 від 

18. 03. 1967 р.) [115, арк. 16–17]. Пізніше, у 1985 р. невелику частину 

матеріалів взяли на облік музею [323, с. 21–38]. 

Документи й матеріали з приватного архіву зятя І. Старчука – Юліана 

Йосифовича Тузяка (див. додаток Щ) [208–266] становлять другу групу 

джерел. Так, у нього зберігається значний масив інформації про життєвий та 

творчий шлях ученого. Зауважимо, що раніше О. Купчинський опрацьовував 

документи І. Старчука, частину з яких упорядкував та опублікував [110, 

                                           
* Пізніше – Інститут суспільних наук, сьогодні – Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України. 
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с. 555–601]. Аналіз джерел дозволяє умовно виділити декілька груп та 

підгруп документів, які можна просистематизувати у межах таких розділів: 

1. Особиста документація І. Старчука. 2. Епістолярій. 3. Публіцистика. 

4. Фотоматеріали. 5. Мистецька спадщина. 

Перша структурна група включає особисті матеріали І. Старчука: 

свідоцтва про народження (див. додаток А) [208] та навчання 

(див. додаток Д) [211–212], паспорт громадянина Польщі [215], “Książeczka 

legitymacyjna J. Starczuka” [216–217], вхідний квиток до Британського музею 

(див. додаток М) [236], опис життя [254], характеристику [264], особовий 

листок з обліку кадрів [255] та відкритий лист на проведення археологічних 

розкопок і розвідок у Пліснеську (1949 і 1950 рр. (див. додаток Ц)) [261–262]. 

У другій структурній групі зберігається епістолярій І. Старчука та його 

дружини Любомири. Важливість цього комплексу документів є суттєвим при 

дослідженні наукової, педагогічної й мистецтвознавчої діяльності ученого та 

розкривають його співпрацю і зв’язки з окремими науковцями, науковими 

товариствами і організаціями. Умовно документи можна поділити на такі, що 

відображають: листування ученого з закордонними науковцями – 

Ґ. Роденшельдтом [222], Е. Буляндою [235], Ґ. Ріхтер [243], Ф. Брукманом 

[248], Р. Ґаньшинцем [253] та ін.; листування з українськими товариствами 

[209–210; 213; 239]; листування з науковими установами Європи і Америки 

(див. додаток П) та науковими інституціями і товариствами Польщі [222; 

238; 242; 250–252] й посольством Італії у м. Варшаві (див. додаток Р) [249]; 

лист І. Свєнціцького [263] та М. Вороніна [265] до Любомири Старчук. 

Матеріали наступної групи документів відображають публіцистику – 

опубліковані та неопубліковані праці. Їх можна умовно поділити на підгрупи: 

рецензія Ґ. Ліппольда на працю І. Старчука “Les sculptures antiques de 

Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) [224] та рецензія 

О. Кульчицької на статтю ученого “Наука рисунків в народних школах” 

[241]; опубліковані публікації ученого у виданнях міжвоєнного періоду 

“Filomata” [382–387; 421–426;], “Przegląd klasyczny” [376–381], “Kwartalnik 
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klasyczny” [441; 443–444; 446] та праці Е. Булянди [363], К. Маєвського 

[435, s. 99–128; 436], Е. Коніка [433, s. 361–376], Б. Білінського [362, s. 201–

205] та ін.; неопублікована стаття “Жертва Енея на Ara Pacis Augustae” [256]. 

У четвертій структурній групі містяться фотоматеріали – родинна 

фотографія Старчуків (див. додаток Б) [221], окремі індивідуальні фото 

І. Старчука (див. додаток Л; У) [237; 258], фото захисту докторської 

дисертації [220], фотографії ученого разом з працівниками ІА АН УРСР [257] 

та найбільш чисельну кількість становлять світлини з Пліснеської 

археологічної експедиції (див. додаток Х) [258–260]. 

Наступна структурна група подає інформацію про мистецьку 

спадщину, представлену картинами (див. додаток К) [225–230; 233] та 

іконами (див. додаток З) [231–232], написаними І. Старчуком у міжвоєнний 

період. 

Значну інформативну цінність містять опубліковані джерела відділів 

періодики, українознавства, рідкісної книги та Інституту мистецтв Львівської 

національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Особливу увагу 

складають матеріали відділу рукописів – фонд 238 “Володимир Дорошенко”, 

у якому міститься список авторів та їх статей у газеті “Українське слово” за 

1916 р., серед яких згадано І. Старчука [23]. 

Особливо вагому роль у дисертації займають періодичні видання, у 

яких висвітлені окремі аспекти багатогранної діяльності І. Старчука. Серед 

україномовних видань, на сторінках яких розміщували його статті, рецензії й 

невеликі публікації є “Українське слово” [292, с. 2], “Життя і знання” [296–

297], “Назустріч” [302, с. 4], “Дзвони” [300–301], “Мистецтво. Орган 

Асоціяції незалежних українських мистців” [299, с. 111], “Львівські Вісті. 

Щоденник для дистрикту Галичини” [307–310] та “Сталінець. Орган 

Олеського РК КП(б)У та райвиконкому Львівської обл.” [311–312]. Також 

учений друкував свої праці з античного мистецтва у польськомовних 

журналах міжвоєнного Львова: “EOS” [442; 445; 447], “Filomata” [369–370; 

382–387; 397–405; 410–416; 421–426; 429–432; 458], “Kwartalnik klasyczny” 
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[441; 443–444; 446; 448–449], “Przegląd klasyczny” [376–381; 451] та у 

закордонних виданнях – “Revue archéologique” [450, s. 24–56] і “Serie XVA” 

[453, s. 20–28]. У вказаних наукових виданнях публікувалися вітчизняні та 

закордонні науковці: В. Міллер [437, s. 179], Р. Ґаньшинець [439, s. 434–435], 

Ф. Коковський [102, с. 2], Є. Дзюбановський [86, с. 183–186] та ін., які 

співпрацювали з І. Старчуком, листувалися та писали на його праці рецензії 

або відзначали окремий аспект його багатогранної діяльності. 

Важливим доповненням до джерельної бази дисертації є “Program 

wykładów oraz skład Uniwersytetu” [460–462] та “Spis wykładów” [463–468] 

Львівського університету ім. Я. Казимира. У них відображено окремі аспекти 

наукової та викладацької діяльності І. Старчука, де він працював упродовж 

1930–1939 рр., які дозволяють краще зрозуміти тогочасне становище як 

українця у польському середовищі. Також цікавим є американське 

енциклопедичне видання “International Directory of Anthropologists. Section II. 

Eastern hemisphere” [368, s. 401], у якому вміщена біографія ученого та його 

наукові зацікавлення у Львівському університеті. 

Цікавою є працю Я. Пастернака “Старий Галич: археологічно-історичні 

досліди у 1850–1943 рр.” [199], яка опублікована під час Другої світової 

війни. Важливо, що у передмові монографії автор коротко виклав 

інформацію з дослідження літописного Галича та подякував співробітникам 

й членам археологічної експедиції: В. Залозецькому, І. Старчуку, 

Я. Бандрівському, І. Крип’якевичу та ін. “за безкорисливу працю й фахове 

знання, вложені у докладний обслід пам’яток архітектури й мистецького 

промислу княжого Галича…” [199, с. 6]. Особливу роль у дослідженні Галича 

Я. Пастернак приділив І. Старчуку, який у 1941 р. керував розкопом біля 

апсид Успенського собору [199, с. 150]. 

Окремо слід зауважити, що у повоєнний час учений захопився 

археологією й проводив стаціонарні археологічні дослідження у Пліснеську. 

На цьому поприщі він написав низку статей, які опубліковано у газеті 

“Сталінець” [311, с. 2; 312, с. 2] та у тогочасній серії видань ІА АН УРСР – 
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журналі “Археологічні пам’ятки УРСР” [313, с. 76–85; 314, с. 379–394; 315, 

с. 32–35]. До речі, друга і третя публікації вийшли у ІІІ та V томах 

“Археологічних пам’яток” уже посмертно, а останню з них до друку 

підготував О. Ратич [314, с. 379–394; 315, с. 32–35]. 

Джерельну базу досліджуваної проблеми важко уявити без 

опублікованої О. Купчинським частини листів І. Старчука. З аналізу листів 

можна зробити висновки про особливості співпраці ученого з тогочасними 

європейськими й українськими науковцями, науковими установами та 

відстежити його доробок в історичній науці [110, с. 555–601]. Важливе місце 

займають опубліковані чотири ілюстрацій І. Старчука – “стражків” (пудики, 

страхопуди, опудала) з Яворова і Гійче, який надрукував у 2001 р. Р. Яців 

[359, с. 380–381]. Значення статей полягає у тому, що в них автори вперше 

опублікували матеріали, про які раніше було невідомо. 

У роботі також використано опубліковані мемуари І. Старчука в 

журналі “Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині”, у 

якому вміщено його спогади про Й. Пеленського з котрим працював у відділі 

ІА АН УРСР [316, с. 400–401]. Цікавими є спогади М. Свєнціцької [275, с. 6–

9; 276, с. 17–18; 277, с. 6], Л. Крушельницької [108, с. 270–279] та 

О. Домбровського [89, с. 229–233], де висвітлено окремі сторінки 

багатогранної діяльності І. Старчука. Також, важливим джерелом інформації 

є спогади дочки ученого О. Старчук [317, с. 329–334], у яких вона подала 

життєвий шлях та біографію батька. 

Таким чином, джерельну базу дисертаційного дослідження склали 

неопубліковані архівні документи, матеріали та експонати музейних установ, 

особисті документи та праці І. Старчука з приватного архіву Ю. Тузяка, 

матеріали періодики, спогади та праці ученого і його сучасників, які уперше 

нами введено у науковий вжиток. Підсумовуючи стан наукової розробки 

можемо стверджувати, що існує ґрунтовна джерельна база, яка дозволяє 

об’єктивно й всебічно розкрити науково-педагогічну та мистецтвознавчу 

діяльність І. Старчука. 
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1. 3. Методологія дослідження 

 

 

 

Розвиток сучасної науки неможливий без осмислення й усвідомлення 

досвіду минулого, який нерозривно пов’язаний та становить історичний 

процес, а саме розуміння історії, як сукупності подій і фактів, що 

розглядається у взаємозв’язку. Водночас, проблема всебічного вивчення 

науково-педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука (1894–

1950 рр.) вирішена на основі об’єктивності за допомогою різноманітних 

принципів та методів наукового пізнання. 

Під поняттям “метод” розуміється “шлях до чогось”, шлях дослідження 

і пізнання, теорія і вчення, свідомий спосіб досягнення вказаного результату 

та вирішення окреслених наукових завдань. Можна погодитись з думкою 

авторів посібника “Основи методології та організації наукових досліджень”, 

які вважають, що метод – це інструмент для вирішення головного завдання 

науки – відкриття об’єктивних законів дійсності. Натомість під поняттям 

“методологія”, розглядають систему правил, принципів і операцій, що 

застосовуються у конкретній галузі науки [195, с. 24–25]. 

Будь-яке наукове дослідження розпочинається з вибору теми, 

обґрунтування її актуальності та визначення рівня розробленості. У 

подальшому процесі виникають ідеї, формується мета та завдання, 

проводиться узагальнення та аналіз наукових фактів й результатів 

дослідження. Проводиться збір інформації: опублікованих і неопублікованих 

матеріалів (архівних документів та музейних експонатів), їх вивчення, 

систематизація і аналіз. Власне, на цьому й ґрунтується дисертаційне 

дослідження науково-педагогічної та мистецтвознавчої діяльності 

І. Старчука в окреслений період, яке проведене на основі принципів 

об’єктивності та достовірності [2; 195]. 
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Для вивчення історичних фактів використано принцип історизму, 

який передбачає об’єктивний розгляд фактів, явищ і подій у хронологічній 

послідовності та взаємозв’язку. Постать І. Старчука розглядається нами 

цілісно, акцент зроблено на формування світогляду, становлення особистості 

та аналізу наукової, педагогічної та мистецтвознавчої діяльності. 

Використання принципу об’єктивності сприяло висвітленню 

історичних фактів і подій у незаангажованості та правдивості. Завдяки цьому 

принципу історична подія розглядається у сукупності усіх фактів життя і 

діяльності ученого впродовж 1894–1950 рр. Використання принципу 

альтернативності дав змогу з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки, що 

вплинули на становлення І. Старчука як особистості та його внесок в 

науково-культурне життя України, Польщі та Європи. 

Наступний принцип – соціального підходу використовувався у процесі 

реальної оцінки суспільної ситуації, вивчення характеру станових та 

етнічних взаємовідносин. Важливим принципом і методом пізнання є 

соціальний аналіз, завдяки чому вдалося порівняти й з’ясувати вплив 

суспільно-політичних процесів та окремих громадських і наукових діячів на 

формування світогляду та діяльності І. Старчука в легіоні УСС, мистецькій 

школі О. Новаківського, Львівському університеті. Застосування соціального 

аналізу дало змогу простежити взаємозв’язок громадської, наукової, 

педагогічної та мистецької праці ученого в окреслений період. 

В основу методики дисертаційного дослідження покладено принцип 

комплексного підходу, основним змістом якого є вивчення науково-

педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука у взаємозв’язку та 

взаємодії. На основі аналізу значного масиву неопублікованих і виданих 

матеріалів та музейних експонатів, більшість з яких знаходяться у ЦДІАЛ 

України, Держархіві Львівської обл., Науковому архіві відділу археології 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, архіві ІА ЛНУ 

ім. І. Франка, архіві ЛНУ ім. І. Франка, НМЛ ім. А. Шептицького, ХММ 

ім. О. Новаківського, Львівському історичному музею та приватному архіві 
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Ю. Тузяка, цілісно й об’єктивно висвітлено доробок ученого впродовж 

1894–1950 рр. Суттєвим доповненням до них є опубліковані матеріали про 

І. Старчука, що містяться у статтях, монографіях та довідниках. 

Серед методів, які використовувалися під час дослідження науково-

педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука в зазначений період, 

були загальнонаукові та спеціальні методи конкретних наук – історії, 

мистецтвознавства, археології. До загальнонаукових методів належать аналіз 

і синтез, індукція і дедукція, аналогія і конкретизація та системний підхід, які 

взаємно доповнюють один одного. Зауважимо, що у дисертаційному 

дослідженні комплексно висвітлено основні аспекти, які відповідають меті, 

завданням, джерельній базі та наявній методологічній основі роботи. 

Важливим методом, який використано в процесі дослідження став 

історичний. Завдяки йому вдалося дослідити життєвий і творчий шлях 

І. Старчука у хронологічній послідовності та взаємозв’язку з конкретними 

історичними умовами. Так, науково-педагогічна та мистецтвознавча 

діяльність ученого відтворена на тлі суспільно-політичних реалій кінця ХІХ 

– першої половини ХХ ст. Натомість, історико-порівняльний метод дозволив 

виокремити у дослідженні особливості становлення І. Старчука, як науково-

педагогічного та культурного діяча у міжвоєнний, воєнний і повоєнний 

період та порівняти його діяльність за часів Австро-Угорської імперії, 

Польщі (міжвоєнний час), Німеччини (під час Другої світової війни) та СРСР 

(1939–1941, 1944–1950 рр.). Метод історичного аналізу дав змогу розкрити 

роль і внесок ученого у розвиток української історичної науки та 

мистецтвознавства. 

На основі систематизації вдалося з’ясувати місце І. Старчука в 

суспільно-політичному, культурному та науковому житті західноукраїнських 

земель та діяльності у різних наукових установах Львова (Львівський 

університет, відділ археології ІА АН УРСР та ін.), а завдяки емпіричному 

методу здійснено аналіз первинної інформації фактів із життя і діяльності 

І. Старчука (1894–1950 рр.). З цією метою залучено значну кількість архівних 
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і музейних матеріалів та опублікованих статей і праць, у яких згадується 

доробок ученого. Також, важливе значення для написання висновків і 

узагальнення дисертаційного дослідження склали методи аналізу та синтезу. 

У процесі дисертаційного дослідження широко використовувався 

діалектичний метод, який дав вагомі підстави розглядати історичний процес і 

події, що відбувалися в житті І. Старчука у їх розвитку, взаємозв’язку та 

взаємовпливові. Застосування синергетичного методу пов’язано з тим, що 

дослідження здійснювалося на стику історії, археології, етнографії та 

мистецтвознавства. Метод ґрунтується на ідеї міждисциплінарних 

досліджень і передбачає багатоваріантність та альтернативність виборів 

шляхів розвитку суспільно-політичних і культурних процесів, які 

відбувалися на західноукраїнських землях в кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст. 

У написанні дисертації помітне місце займає хронологічний метод, 

який розглядає події та явища у послідовності, що відбувалися за життя 

І. Старчука. Особливо це проявилося під час визначення хронологічних меж 

навчання майбутнього ученого у ВАМ, мистецькій школі О. Новаківського та 

його праці у складі етнографічної комісії НТШ, семикласній школі 

ім. Б. Грінченка у Львові, Львівському університеті ім. Я. Казимира, 

ІА АН УРСР. Натомість, використання логічного методу сприяло 

систематизації та викладу фактичного матеріалу: біографічних даних, часу 

навчання та педагогічної, наукової та мистецтвознавчої діяльності ученого у 

послідовності та завершеності. 

Важливе місце у дослідженні займають археологічні матеріали, які 

заслуговують на особливу увагу. Тут слід зазначити, що оцінити доробок 

ученого можна крізь призму тих методів, які він використовував як під час 

формування джерельної бази в польових та камеральних умовах 

(картографічний, планіграфічний, стратиграфічний, типологічний), так і під 

час вивчення його археологічних та історичних інтерпретацій (розпізнання 

образів, експлікацій тощо). На жаль, ширше висвітлення зазначених підходів 
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виходить за межі дисертаційної роботи. Разом з тим можна зазначити, що 

І. Старчук один із небагатьох археологів, який успішно використовував 

комплекс цих підходів під час вивчення літописних Галича і Пліснеська.  

Особливо цінним при оцінці мистецтвознавчої діяльності І. Старчука 

виявився метод мистецтвознавчого аналізу, який використано під час 

дослідження художніх особливостей та стилістики ученого, що яскраво 

представлено у графічних рисунках, портретах й живописі. Для аналізу 

мистецької спадщини І. Старчука – графіки та живопису застосовано 

порівняльний метод і метод стилістичного порівняння, які дали змогу 

прослідкувати процес створення мистецьких творів, зіставити й порівняти з 

іншими художніми працями. На підставі виявленої подібності ікони митця 

“Успіння” (див. додаток З) в орнаментації, простежено використання і 

трансформацію запозичених мотивів і орнаментації в українських та 

візантійських іконах. З метою аналізу живописних праць, визначення їх 

художньо-стилістичних особливостей використано мистецтвознавчий 

образно-стилістичний та формально-структурний методи, які визначили час, 

місце та характерні особливості стрілецької графіки І. Старчука під час 

Першої світової війни і живопису міжвоєнного часу. Використання методу 

опису сприяло аналізу мотивів й орнаментації праць митця та їх опису й 

порівняння з іншими художніми зразками. Метод опису застосовувався при 

описі античних скульптур та музейних експонатів. 

Водночас, в дисертаційній роботі використано низка термінів і понять, 

які відображають окремі аспекти досліджуваної теми. Так, під поняттям 

“біографія” розуміється відтворення життєвого та творчого шляху 

І. Старчука на основі архівних й музейних матеріалів [22, с. 53]. 

Термін “наукова” діяльність або робота стосується праці ученого, що 

проводить наукові дослідження [22, с. 586]. Мається на увазі інтелектуальна 

творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань в 

процесі фундаментальних наукових досліджень та зафіксована на 

різноманітних носіях інформації. Також у дисертаційному дослідженні 
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застосовували термін “педагог”, який стосується особистості І. Старчука, 

насамперед його викладацької праці у приватних школах міжвоєнного 

Львова та Львівському університеті [318, с. 713]. 

Під поняттям “мистецтвознавство” розуміють науку, що вивчає 

мистецтвознавство, яке походить від слова “мистецтво”, що містить творче 

відображення дійсності або уяви в художніх образах [22, с. 525]. Також у 

дисертаційному дослідженні використовувалися терміни “рецензент” та 

“критик”. Зазвичай, під поняттям “рецензент” розуміємо людину, яка 

спеціально пише рецензії, відгуки для преси [22, с. 1028]. Натомість термін 

“критик” вказує на особу, професією якої є оцінка, критика художніх, 

мистецьких, публіцистичних і наукових творів та художніх виставок [318, 

с. 357]. 

Отже, завдяки методологічному інструментарію науково-педагогічну 

та мистецтвознавчу діяльність І. Старчука (1894–1950 рр.) розглянуто в 

хронологічній послідовності та використано різноманітні методи 

дослідження. Використання широкої методологічної основи дослідження 

забезпечило досягнення поставленої мети і завдань та сприяло всебічному 

аналізу проблеми наукового пошуку. Найважливішими принципами 

дисертаційного дослідження автор вважає: історизму, системності, 

об’єктивності та всебічності. До основних методів, які використані при 

написанні дослідження відносяться історико-порівняльний, хронологічний, 

діалектичний, мистецтвознавчий аналіз, методи синтезу, опису та ін., які 

об’єктивно розкрили проблему наукової праці. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ІВАНА СТАРЧУКА ЯК ОСОБИСТОСТІ, 

НАУКОВЦЯ, ПЕДАГОГА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ 

 

2.1. Дитинство, юність та навчання 

 

 

 

Формування особистості – надзвичайно складний і довготривалий 

процес, який важко окреслити конкретними хронологічними рамками й 

триває упродовж всього життя. У становленні суспільно-політичного й 

духовного світобачення людини основне місце займають дитячі і юнацькі 

роки, коли особистість розвивається, засвоюються знання та набувається 

перший життєвий досвід. У цьому контексті важливе значення належить 

постаті І. Старчука, а саме формування його світогляду, громадських та 

наукових поглядів. Його життєвий шлях позначений багатогранною 

діяльністю – участь в діяльності УСС, етнографічній комісії НТШ, 

педагогічній діяльності, науковій роботі у Львівському відділі археології 

АН УРСР та викладацькій праці у Львівському університеті. Одночасно із 

педагогічною й науковою працею він досліджував мистецтво античної доби 

та давню історію України. 

Про дитячі роки ученого збереглося небагато інформації. Відомо, що 

народився Іван Данилович Старчук 11 травня 1894 р. у с. Пилипи 

Коломийського повіту Станіславського воєводства* [208] (див. додаток А), 

що тоді входило до складу Австро-Угорської імперії. Пізніше, у автобіографії 

він вказав, що “… родичі малоземельні селяни. В другому році мойого життя 

помер мій батько….” [11, арк. 11]. 

                                           
* Сьогодні с. Пилипи Коломийського району Івано-Франківської області. 
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Очевидно, що у дитячі роки значний вплив на світогляд І. Старчука 

мала мати, яка формувала у нього любов до мови, культури, релігії, традицій 

і звичаїв українського народу. Завдяки довготривалому, цілеспрямованому, 

безперервному вихованню вона виховала з сина всебічно розвинену 

особистість, високоосвіченого інтелектуала. Суть виховання полягала у 

постійній любові до Бога, до свого народу та взаєморозумінні з навколишнім 

середовищем. Пізніше цю любов він передав своїй дочці Оксані, яка досить 

цікаво описала портрет батька: “я згадую постать мого батька, сформовану в 

уяві дівчинки (батько помер, коли мені було 14), з відстані часу – минуло 50 

років від його смерті… Високий, стрункий, смаглявий з чорно-синім 

волоссям. Строгий, зосереджений, чи з теплою усмішкою навколо великих 

чорних очей. У темно синьому костюмі, плащі, колись привезеному з Англії, 

чи у вишиваній сорочці... Він був набагато старшим від мами, і деколи, 

сміючись, говорив, що має дві доньки. Мої товаришки трохи його боялися, 

тому приходили до мене рідко. Вже тоді батько видавався мені людиною 

особливою і моє ставлення до нього було якимось середнім між ставленням 

до батька і професора. Його життєвий шлях був недовгим, але як багатим на 

події, країни, людей і велику працю. Працю, яка була його захопленням, 

змістом життя, нестримним рухом до удосконалення. “Nulа dies sine linea, 

Оrа еt lаbоrа” – ці вислови запам’ятались назавжди. Батько мав ще дуже 

важливу рису – точність, акуратність…” [317, с. 329]. 

Поряд зі спогадами дочки Оксани, є опис І. Старчука як науковця, що 

подала М. Свєнціцька, дочка І. Свєнціцького, директора Національного 

музею у Львові. Так, вона зауважувала, що учений “… був високим 

худорлявим брюнетом, зі смаглявим обличчям і чорними очима. Він 

справляв враження дуже серйозної людини. Як викладач відзначався він 

високою методичністю, систематичністю…” [276, с. 17–18; 277, с. 6]. 

Дитячі роки І. Старчук провів у с. Пилипи (див. додаток Б). Пізніше, як 

згадку про дитинство і юність, майбутній учений намалював низку 

живописних картин рідного села [254; 227–229]. Навчався у початковій 
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сільській школі. У школі навчала і виховувала дітей учителька 

Юлія Шуберт, про яку він згадував усе життя з великою любов’ю і повагою. 

Саме їй належить визначальний вплив на формування світогляду і 

особистості малого Івана. У школі учителька розвинула здібності до 

навчання і, зокрема до малювання. Власне про це у спогадах писала його 

дочка, наголошуючи на тому, що “охоту до навчання, допитливість і 

пильність зауважила учителька Ю. Шубертівна, яка допомагала чим могла, 

тішилася його пізнішими успіхами і навіть через багато років приїхала 

подивитися на його маленьку донечку. Через стільки років батько почував 

себе учнем. Щира вдячність першій учительці залягла йому глибоко в душу і, 

напевно, їй він завдячував уміння вчити дітей малювати…” [317, с. 329]. 

Таким чином, значний внесок у навчанні майбутнього ученого належить 

передусім його матері, яка формувала його дитячий світогляд та учительці 

Ю. Шуберт, що надала початкову освіту і посприяла його подальшому 

формуванні як майбутнього українського науковця. 

Відзначимо, що мати І. Старчука виховувала своїх дітей у любові до 

власного народу та завдяки її старанню діти отримали освіту. Власне, у 

спогадах О. Старчук вказувала про близьку родину ученого, написавши, що 

“… на Коломийщині жила батькова сестра Марія Денищук і брат 

Василь Бірчак (по мамі), небагаті селяни, але свідомі, патріоти, тісно 

пов’язані зі своєю землею, своєю піснею, традиціями, мистецтвом. 

Передплачували українські видання, окрема, порадники садівникам, 

городникам, журнали, як “Наша хата”, виступали в аматорських спектаклях – 

працювали для України, вільної, незалежної. Чи думали тоді вони, що їх 

життєвий шлях закінчиться у сибірській тайзі?...” [317, с. 330]. 

Після завершення сільської школи, за настійливим наполяганням та 

допомогою Ю. Шуберт, хлопця прийняли до Першої української державної 

гімназії в Коломиї, причому на державне забезпечення. У гімназії він 

навчався упродовж 1906–1913 рр., якою тоді керував С. Недільський [110, 

с. 555; 324, с. 97]. 
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Саме в стінах гімназії його здібності до рисування побачили і 

розвинули тогочасні викладачі. Основними навчальними предметами, якими 

цікавився І. Старчук в академії, були малярство і рисунок. Окрім цього, як 

зазначав Р. Яців, “… уже першого навчального року (1913–1914 рр.) він 

приймав участь у шкільних виставках і отримував схвальні відгуки за 

“мистецьку свободу” своєї натури…” [360, с. 227]. Окремої уваги заслуговує 

лист І. Свєнціцького до А. Шептицького. У якому І. Свєнціцький писав, що 

“… І. Старчук та Іванюха, які були добрими знавцями рисунку і малярства та 

сповідували ікону” [350, арк. 39 зв.– 40]. Це вказувало на успіхи майбутнього 

митця в навчанні не лише рисунку і малярства, але й іконописання у ВАМ у 

Львові. 

Через матеріальну скруту мати не мала можливості надати малому 

Іванові вищу освіту. Зі спогадів дружини ученого Л. Старчук дізнаємося, що, 

навчаючись у Коломийській гімназії, він працював – прибирав та мив підлогу 

в класах, за що отримував плату на харчування й проживання [172]. Будучи 

здібним і кмітливим хлопцем, І. Старчук, після закінчення навчання у 

Коломиї, власними силами розпочав навчання у ВАМ у Львові. Важливо, що, 

не маючи можливості оплатити навчання, він попросив А. Шептицького, щоб 

той надав йому стипендію [317, с. 329; 345, арк. 98]. 

У той час, митрополит Греко-католицької церви був меценатом 

українських товариств, художніх виставок, музеїв та надавав стипендії учням 

і студентам й тому значна частина тогочасних митців і науковців просила у 

нього фінансової підтримки [279, с. 232–237]. Зокрема, у листі, що датується 

28 жовтнем 1912 р., І. Старчук писав: “… я іменно письменно віднісся в 

справі допомоги, осмілююся отсе якраз зробити і уклінно прошу помочи мені 

вселаскавіше матеріально на початку моїх студій малярства. Остаючи в 

синівській преданости цілую руці. Іван Старчук – натурист з Коломийської 

гімназії” [345, арк. 98]. Варто відзначити, що в гімназії майбутній митець 

виявляв здібності до малювання, які розвивав, навчаючись у ВАМ у Львові 

під керівництвом Л. Підгорецького [110, с. 555]. 
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Беручи до уваги складне фінансове становище І. Старчука, 

митрополит А. Шептицький надав йому стипендію. На знак подяки, 

майбутній учений написав листа митрополиту, який містив опис життя, 

важкого становища та прагнення до науки, чим його зацікавив. У листі від 

19 квітня 1914 р. І. Старчук зазначав, що “… в р. шк. 1905–1906 зачав 

підписаний учащати на науку до Коломийської гімназії і скінчив її в р. 1912–

1913 та здав іспит зрілости... По скінченню студій записавсь підписаний до 

Вільної Академії шт. кр. у Львові в 1913 р. в місяцю жовтні. Не маючи 

найменшої матеріальної помочи не міг мешкати у Львові, а замешкав у 

Народного вчителя в Винниках, у котрого дістав задарма помешкання і так 

доїжджав підписаний на науку до Академії. Опісля діставав підписаний від 

Єго Ексцеленції Митрополита підмогу на удержання в Академії. В такім 

положенні підписаний до нині” [345, арк. 99]. 

Наступного року І. Старчук уже звернувся з проханням про надання 

фінансової допомоги для продовження навчання у ВАМ у Львові до 

українських товариств. Так, у листі до товариства “Просвіта” він писав: 

“… перебуваючи від кількох місяців на науці в Вільній Академії штук 

красних у Львові не мав я майже жодної матеріальної помочи, потрібної так 

на оплату за науку в Академії, як на прожитє. Помагали мені всім чужі люди, 

котрі ледве самі з нужденної платні можуть вижити. Та довше не можу… 

тому звертаюсь до Світлого Виділу о поміч, не хотячи покидати школи. Маю 

надію, що Світлий Виділ не замовкне на моє прохання і не позволить 

спустити школу ради марного гроша...” [209]. На жаль, 9 лютого 1914 р. йому 

відмовлено у наданні матеріальної допомоги. 

Пізніше, 8 липня 1914 р., І. Старчуку відмовило в наданні фінансової 

підтримки страхове товариство “Дністер”. У листі до адресата зазначалося, 

що “… звертаючи Вам Ваші свідоцтва повідомляємо, що просьби Вашої о 

уділеннє Вам підмоги до скінчення науки малярства ми не можемо узгодити, 

так, як не маємо на се відповідних фондів” [210]. Основна причина відмови 

було його незаможність. 
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Усе ж таки, незважаючи на труднощі, митець отримав свідоцтво про 

навчання у ВАМ у Львові. У ньому вказано, що упродовж 1 вересня 1913 – 

31 липня 1914 рр. І. Старчук “навчався рисунку і малярства, слухав викладів 

анатомії, перспективи, історії мистецтва” й “відзначався винятковими 

здібностями у мистецьких дисциплінах та великою пильністю”. Зауважимо, 

що документ виданий 23 вересня 1921 р., що було пов’язано із зміною 

політичної обстановки краю – встановлення польської влади на 

західноукраїнських землях [211]. 

На жаль, навчання у ВАМ у Львові перервали військові події – початок 

Першої світової війни. І. Старчука, як і багатьох інших молодих українських 

хлопців мобілізували до австро-угорської армії, де він перебував у корпусі 

УСС (див. додаток В) [1, с. 307; 11, арк. 11]. 

Після закінчення Першої світової війни, він повернувся до м. Львова, 

який на той час, як і інші землі Східної Галичини, після розпаду Австро-

Угорської імперії, увійшли до складу Польщі. У нього тут не було ні рідних, 

ні близьких й тому він опинився у складному матеріальному становищі: 

коштів для проживання, не кажучи про навчання, не вистарчало. Однак, 

незважаючи на труднощі, І. Старчук відновив упродовж 1921–1922 рр. 

навчання у ВАМ у Львові (див. додаток Д) [11, арк. 11; 212] та виставляв для 

громадськості свої мистецькі праці [25, с. 15]. Пізніше, бажання отримати 

освіту в зазначеній галузі не полишало його ні на мить. 

У Львові, одночасно із заняттями малярством, І. Старчук займався 

педагогічною діяльністю, щоб забезпечити належний матеріальний рівень 

життя. Відомо, що з 1921 р. він працював на посаді учителя у семикласній 

народній школі імені Бориса Грінченка [11, арк. 7; 110, с. 556; 213]. 

Працюючи учителем, він познайомився із членами українських товариств 

“Просвіта” і “Рідна школа” – О. Терлецьким, І. Галущинським, І. Бриком, 

В. Сімовичом та іншими, спілкування з якими вплинуло на його світогляд 

[92]. Власне про це у спогадах писала його дочка, відзначивши, що 
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“запам’ятався мені батьків приятель Ярослав Кузьмів, педагог, психолог. 

Він часто дописував до українських педагогічних журналів…” [317, с. 333]. 

У 1922 р. І. Старчук більш ґрунтовно розпочав вивчати мистецтво: 

відвідував спеціальний методичний курс рисунків і робіт для учителів та 

розпочав навчання малярства у мистецькій школі О. Новаківського у Львові. 

Відомо, що упродовж 1923–1925 рр. він був учнем О. Новаківського [11, 

арк. 11; 29, с. 58; 289, с. 2]. Перебування серед учнів школи, досить-таки 

допитливих юнаків – Л. Ґеца, Е. Козака, В. Лісовського, Г. Смольського, 

А. Чайковського, В. Гаврилюка та інших, позитивно вплинуло на розвиток і 

становлення світогляду ученого як митця й мистецтвознавця. У цьому 

аспекті важливо відзначити, що особливий вплив на формування особистості 

І. Старчука відіграв О. Новаківський, який спонукав свого учня до аналізу 

мистецьких творів минулого й сьогодення та заохочував до копіткої роботи з 

написання власних мистецьких праць. Одночасно у школі, завдяки допомозі 

учителя, він налагодив зв’язки із українською інтелігенцією, митцями й 

мистецтвознавцями міжвоєнної Польщі й Європи, зокрема м. Львова. 

Закінчивши навчання у мистецькій школі у 1925 р., І. Старчук став 

студентом гуманітарного факультету Львівського університету імені 

Яна Казимира (див. додаток Е) [11, арк. 5; 216–217], який був одним з 

найбільших в Польщі за кількістю студентів. Цікаво, що напередодні вступу 

він позичив 1000 зл. на навчання в професійної організації українського 

студентства “Профорус” [349, арк. 24]. 

Доречно відзначити, що у 20–30-ті рр. ХХ ст. в Львівському 

університеті не було жодної кафедри з українською мовою викладання й 

жодного професора української національності. Мовою викладання була 

польська. У навчальному закладі діяв принцип “numerous clasus” (“численний 

клас”), за яким українці мали обмеження при вступі в університет: не більше 

15 % від кількості абітурієнтів, а поляки – не менше 50 %. Навчальний рік 

розпочинався 1 жовтня і закінчувався 30 червня, поділяючись на три частини 

– триместри [98]. Саме за таких умов довелося навчатися майбутньому 
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ученому – І. Старчуку. Тому невипадково, що в усіх польських документах 

та публікаціях міжвоєнного часу він підписувався “Jan Starczuk”, але 

вказував, що він українець за національністю [53; 54; 216–217]. 

Під час навчання у Львівському університеті І. Старчук багато часу і 

уваги приділяв вивченню різних гуманітарних дисциплін. Окрему увагу 

зосередив на вивченні античного мистецтва та іноземної мови. Власне про це 

у спогадах писала дочка Оксана, наголошуючи на тому, що “…важкі це були 

роки для людини, яка стремить до знань, але не має матеріальної підмоги. 

Батько працював багато. Одночасно вивчив французьку і англійську мови. 

Мав здібність до мов. Німецьку знав з гімназії… Знання мов батько постійно 

удосконалював. Він вважав, що треба якнайбільше розмовляти, бо, як він 

часто говорив, мама вчить дитину, розмовляючи з нею. Таким чином навчив 

маму французької (граматику вона доповнювала з самовчителів), з братом 

Василем Микетюком (засновником зуболікарської школи у Львові) говорив 

по-німецьки, а з товаришем Шамраєм по-англійськи. Знав італійську, 

болгарську…” [317, с. 330], а також, як він зазначав у автобіографії “розумів 

усі слов’янські мови” [11, арк. 11]. На здібності студента, а потім науковця 

І. Старчука у знанні іноземних мов звернула увагу багата американка, 

дружина відомого геолога і геофізика Генрика Арцтовського – Еріан Джейн 

Едді-Арцтовська [281, с. 104; 324, с. 98–99], яка пізніше профінансувала його 

наукову поїздку до Лондона [11, арк. 11]. 

І. Старчука, як студента Львівського університету найбільше цікавили 

практичні й теоретичні заняття у Е. Булянди. В університеті професор мав 

репутацію авторитетного науковця з античного мистецтва, за яким 

закріпилася слава польського шовініста, що не любив українців [5, арк. 3–4; 

89, с. 230]. У цьому контексті цікавими є спогади О. Старчук, яка писала: 

“… батько в університеті вирізнявся здібностями у розумінні античної 

скульптури. Був улюбленим студентом професора-поляка Едмунда 

Булянди…” [317, с. 330]. Зокрема, 28 березня 1930 р. І. Старчук отримав від 
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гуманістичного факультету Львівського університету 150 зл. за наукову 

працю у професора Е. Булянди [219]. 

У цьому контексті зауважимо, що в університеті І. Старчук вирізнявся 

знаннями на заняттях професора В. Подляхи з курсу “Historji sztuki polskiej i 

wsehovnioeuropejskiej” (“Польське та загальноєвропейське мистецтво 

історії”) за що отримав 30 червня 1929 р. свідоцтво про відвідування 

упродовж 1928 / 1929 рр. його семінарів. У свідоцтві вказано, що з предмету 

він написав реферат на тему “Technika malarstwa bizantyn'sko-cerkiewnego” на 

основі власних спостережень над технікою малярства Візантії [218]. 

Після закінчення університету, І. Старчук продовжив на професійному 

рівні вивчати античне мистецтво – поступивши у докторантуру. Так, у 

Львівському університеті, під керівництвом професора Е. Булянди він 

досліджував кам’яні оздоби із палацу Вілянів (див. додаток Ж) [11; 53]. 

Одразу ж, після успішного захисту докторської дисертації, Е. Булянда 

залишив його працювати асистентом, а потім ад’юнктом в Інституті 

класичної археології [11, арк. 5–11; 54]. 

Таким чином, дитинство І. Старчук провів у рідному с. Пилипи на 

Коломийщині, де отримав початкову освіту у сільській школі. За сприяння 

учительки Ю. Шуберт навчався у Першій українській державній гімназії в 

Коломиї, а потім вивчав малярство у ВАМ у Львові. Значний вплив у 

мистецтві на молодого ученого зробив О. Новаківський. Саме там І. Старчук 

формував навики до мистецтва і розвивав світогляд серед учнів як 

перспективний майбутній митець і мистецтвознавець. Окрім цього, він 

працював учителем рисунку в семикласній приватній школі ім. Б. Грінченка. 

Бажаючи отримати ґрунтовні знання в галузі мистецтвознавства він навчався 

у Львівському університеті. В університеті він відзначався знаннями з 

античного мистецтва та іноземними мовами, чим заслужив уваги Е. Булянди. 

Завдяки старанню і допомозі професора захистив докторську дисертацію та 

розпочав кар’єру фахівця антикознавця Львівського університету. 
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2.2. Вплив громадських і наукових діячів на його світогляд 

 

 

 

Значний вплив на світогляд й громадянську позицію І. Старчука мала 

Перша світова війна, де він активно брав участь в легіоні УСС. Завдяки 

співпраці з науковцями та громадськими діячами його праці з античного 

мистецтва стали відомі зарубіжним науковим інституціям й окремим 

фахівцям-антикознавцям. 

У 1914 р. після створення УСС галицька молодь масово зголошувалася 

до її лав. Під час формування легіону австрійська влада значно зменшила 

кількість добровольців. Незважаючи на значну кількість бажаючих, 

І. Старчук увійшов до складу січових стрільців. Окрім нього, в легіоні УСС 

воював його рідний брат – Василь Микетюк [120, с. 259–282]. 

Спочатку стрілець Іван знаходився біля с. Ґоронда Закарпатської обл. 

Мукачівського району, де формувалися бойові частини УСС та проводилося 

їх навчання [320, с. 5–6]. Цікаво, що своє перебування у цьому місці, 

зафіксував у замальовках [178–179]. Таким чином, вступивши у легіон УСС, 

І. Старчук засвідчив свою громадянську позицію, що він українець, який 

пішов захищати свій рідний край. Воюючи на фронті із своїми побратимами-

січовиками, майбутній науковець й дослідник давньої історії України 

формувався як активний громадський діяч, для якого історія українців 

Галичини була чи не найпершому місці. Поряд з цим, важливу роль у 

світогляді І. Старчука належить стрілецькому середовищу та налагодженню 

відносин і співпраці з Л. Гецом, І. Іванцем, О. Куриласом, О.- Р. Сорохтеєм, 

В. Бобинським, В. Сідельником та ін. [99, с. 43, 81, 92; 367, s. 3–11], частину з 

них зобразив у рисунках [190]. 

У цей же час, в Бескидах, що на Закарпатті, при легіоні УСС створена 

окрема структура – “Пресова Квартира”, що охоплювала “… усі сфери 

духовного життя молодого українського війська: ідеологічну, політичну, 
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культурну, освітню, мистецьку, видавничу”. Її провідними діячами були: 

Ю. Буцманюк, І. Іванець, М. Угрин-Безгрішний, І. Боберський та ін. [320, 

с. 6]. Власне до її діяльності долучився стрілець І. Старчук, який ілюстрував 

стрілецькі видання та писав статті [1, с. 307; 344, арк. 13]. 

Дійсно, у 1916 р. він написав невелику публікацію “Дещо про 

стрілецьке мистецтво, або проба праці в тім напрямі” [23, арк. 26; 292, с. 2]. У 

ній І. Старчук висвітлював не лише військовий побут і діяльність січовиків, 

але й висловив думку про створення “українського воєнного музею”, основу 

якого мали б скласти зібрані січовими стрільцями військові речі та зброя. 

Окрім цього, музей мав би існувати не лише формально, але в основному 

орієнтуватися для наступних поколінь, які зможуть на основі зібраного 

матеріалу реконструювати стрілецьке життя, побут й військове спорядження 

[292, с. 2]. Як бачимо, значний вплив на формування І. Старчука як 

громадського діяча належить УСС. Також, у ті буремні часи він не полишав 

надії на незалежність українського народу і розвиток рідного краю. Оскільки 

в недалекому майбутньому прагнув створити музей вояків УСС. На жаль, 

реалізація й відкриття таких музейних експозицій відбулася лише після 

проголошення незалежності України. 

У розпал Першої світової війни він перебував на Східному фронті. 

Саме тут, І. Старчук, як вояк УСС, брав участь у карпатському поході та у 

боях на Маківці [1, с. 307; 317, с. 330]. Окрім цього, неодноразово брав 

участь у воєнних рейдах січових стрільців, яку забезпечувала розвідка [343, 

арк. 39]. 

За час війни, здійснивши чимало воєнних рейдів і операцій, І. Старчук 

не оминув важкого поранення. Так, у 1919 р. в бою під Жовквою він отримав 

поранення в голову, втративши праве око, що стало сумною згадкою на все 

життя про війну [11, арк. 6 зв.]. Зі спогадів О. Старчук дізнаємося, що батько 

“… по дорозі з Києва переніс черевний тиф. Повернувся у ранзі 

хорунжого…” [317, с. 330]. До речі, перебуваючи на лікарняному ліжку у 

Жовкві, він написав власний автопортрет (див. додаток В) [186]. 
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Цікаво, що у міжвоєнний час у альманаху “Червона калина” (1929 р.) 

надруковано “список інвалідів УГА по повітам Галичини”, які отримували 

фінансову допомогу через поранення. Так, у списку від Коломийського 

повіту зазначено, що “Іван Старчук з села Пилипи 45 %, без ренти!” [95, 

с. 167; 342, арк. 7]. На жаль, стрілець не отримував “10 золота” (10 зл.) за 

45 % поранення з фонду “Українського Краєвого Товариства Опіки над 

Інвалідами у Львові”. Вважаємо, що це можливо пов’язано із його 

тогочасною працею у семінаріях Львова та Львівському університеті. 

Досить цікаво про ті буремні часи Першої світової війни у біографії 

І. Старчука писала його дочка Оксана: “… участь у визвольних змаганнях 

зробили неабиякий вплив на долю батька. Свої думки записував у 

щоденнику, який продовжував багато років… Під час визвольних змагань 

рисував товаришів (деякі рисунки шаржовані) і себе на лікарняному ліжку з 

пов’язкою на оці…” [317, с. 330]. У статті, присвяченій огляду мистецької 

спадщини дослідника, О. Купчинський вказував, що “… залишаються не 

виданим “Щоденник” І. Старчука (зберігся частково) – спогади про воєнні 

часи 1918–1919 рр…” [110, с. 562]. На жаль, ці спогади його громадської та 

мистецької діяльності у легіоні УСС є втраченими, оскільки зберігалися у 

підвальному приміщенні, а через прорив водогону, вони, як і інші матеріали 

були знищені. 

Доречно відзначити, що у ювілейному виданні “Українські січові 

стрільці 1914–1920” вміщено поіменний список бойових відділів 1 полку 

УСС. Однак, у списку відсутнє прізвище І. Старчука, лише серед фотографій 

старшин є його фото, як “хорунжого” [321, с. 156]. 

Таким чином, активна участь І. Старчука у Першій світовій війні, а 

саме діяльність в легіоні УСС та “Пресовій Квартирі”, дають підстави 

стверджувати, що він підтримував ідею політичного самовизначення 

українців з можливістю побудови національної держави. Власне перебування 

у середовищі українських січовиків дало йому можливість налагодити 
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знайомство з українською інтелігенцією та майбутніми громадськими і 

науковими діячами Східної Галичини. 

У міжвоєнний період значний вплив на світогляд І. Старчука мав 

Львівський університет ім. Я. Казимира. Саме під час навчання в 

університеті учений особисто познайомився з відомими науковцями, 

професорами – Е. Буляндою, В. Подляхою, Р. Ганшинцем, Р. Інгарденом, 

К. Твардовським, С. Лемпіцьким, З. Кукульським та іншими [216–217], які 

зацікавили його знаннями з педагогіки, психології, філософії, історії, 

іноземних мов та інших гуманітарних наук. Серед них найбільший вплив на 

світогляд І. Старчука мав Е. Булянда, його ідейний натхненник та наставник, 

за яким закріпилася слава авторитетного польського науковця у дослідженні 

античних пам’яток. Професор зумів прищепити своєму учневі деякі 

світоглядні позиції та ідеї. І. Старчук успадкував від свого учителя, 

передусім, його інтерес до античного мистецтва. До речі, він неодноразово 

звертався до Е. Булянди, керівника Інституту класичної археології 

Львівського університету, за порадою чи консультацією відносно опису 

окремої скульптури чи пам’ятки мистецтва. Зокрема, при написанні праць 

“Les sculptures antiques de Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) [442, 

s. 389–422] та “Ornament roślinny na Ara Pacis Augustae i jego Rekonstrukcja” 

(“Рослинний орнамент на Вівтарі Миру Августа і його реконструкція”) [454, 

s. 399–420; 455, s. 421–422] І. Старчук написав подяку професору за допомогу 

в описі античних скульптур Віляніва та реконструкції рослинного орнаменту 

Вівтаря Миру. 

Одночасно з працею у Львівському університеті та науковими 

поїздками Європою, учений досліджував античну культуру. На цьому 

поприщі І. Старчук досяг наукове визнання провідних фахівців з античного 

мистецтва Польщі, Європи та США [437, s. 179; 439, s. 434–435; 440, s. 351]. 

Навів дружні відносини з європейськими науковцями: Ґ. Роденшельдтом, 

Е. Потьє, Г. Ліппольдом, Е. Леві та ін. [110, с. 555–601]. Цьому сприяло й те, 

що у Львівському університеті він познайомився з професором 
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Р. Ганшиньцем, завідувачем кафедри класичної філології та засновником і 

редактором низки львівських наукових журналів “Filomata”, “Przegląd 

klasyczny”, де публікувався І. Старчук. До речі, про нього, у спогадах 

О. Старчук записала: “і ще я мала чудові книжечки з диcнеєвськими героями 

від Ришарда Ґаншиньца, батькового приятеля. Добре його самого пам’ятаю… 

редагував журнал “Filomata”...” [317, с. 332]. 

Інший науковець, з яким познайомився І. Старчук у Львівському 

університеті, був К. Маєвським. З ним він навів дружні відносини, часто 

листувався, обмінювався європейською науковою літературою та 

враженнями з наукових поїздок Європою [110, с. 579–580]. Окрім цього, в 

приватному архіві Ю. Тузяка зберігаються праці К. Маєвського з подякою 

“колезі” І. Старчуку [435, s. 99–128; 436]. Зокрема, із його статті “Tanec w 

Egei w świetle żródel zabytkowych Kreteńsko-Mykeńskich” (“Танець в Егеї у 

світлі історичних джерел Крито-Мікенських”) [435, s. 99–128] І. Старчук 

використав фото критських статуеток для написання публікації “Глиняні 

забавки” [293, с. 67–69]. 

Також учений співпрацював й обмінювався науковою літературою з 

іншими польськими дослідниками Б. Білінським [362, s. 201–205], 

Є. Кульчицьким [434], Е. Коніком [433, s. 361–376] та науковим керівником 

Е. Буляндою [363]. 

На окрему увагу у формуванні І. Старчука як українського 

мистецтвознавця та етнографа заслуговує І. Свєнціцький. Уперше з ним 

учений познайомився, навчаючись у ВАМ у Львові [350, арк. 39 зв.– 40]. 

Згодом, завдяки його допомозі, брав участь у мистецьких виставках [25, с. 15; 

319, с. 15], що виставлялися в Національному музеї м. Львова та навчав його 

дочку Віру малярству й іконописанню [276, с. 17–18]. Пізніше, 

І. Свєнціцький посприяв, щоб І. Старчука прийняли у 1932 р. до складу 

етнографічної комісії НТШ [37, с. 29; 340, арк. 18]. До речі, тоді 

І. Свєнціцький був заступником голови етнографічної комісії – Ф. Колесси. В 

НТШ І. Старчук особисто познайомився із українською інтелігенцією, 
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насамперед з Я. Пастернаком, М. Кордубою, Є.-Ю. Пеленським, 

В. Дорошенком та ін. [200, с. 294–299]. На жаль, через політичні процеси у 

Польщі, зокрема пацифікацію та працю у Львівському університеті він 

припинив діяльність у складі етнографічної комісії НТШ. Однак 

продовжував й надалі співпрацювати з діячами товариства, насамперед зі 

І. Свєнціцьким та Я. Пастернаком. 

Важлива роль у розширенню світогляду й збагаченню наукових 

інтересів І. Старчука належить Я. Пастернаку. Він зацікавив ученого історією 

українських земель та дослідженнями з археології. Пізніше з ним він 

проводить археологічні розкопки у Галичі-Крилосі [196] та Пліснеську [141]. 

У 30-ті рр. ХХ ст. наукові інтереси ученого були достатньо широкими, 

про що вказує його захоплення археологією, історією, етнографією, 

мистецтвом і мистецтвознавством. Тому І. Старчука як авторитетного 

фахівця з античного мистецтва й учня О. Новаківського, часто запрошувало 

УТПМ та АНУМ як члена журі чи критика або рецензента [294, с. 484–485; 

300, с. 201–202; 301, с. 797–798; 302, с. 4]. У виставках брали участь 

українські та закордонні представники різних мистецьких груп і напрямків з 

якими він налагодив зв’язок. Поряд з цим, у середовищі товариств І. Старчук 

продовжував співпрацювати з учнями О. Новаківського та особисто навів 

добрі відносини з іншими членами УТПМ і АНУМ – П. Ковжуном, 

М. Голубцем, В. Січинським, М. Кричевським, Г. Смольським, 

С. Гординським, М. Драганом, В. Перебийносом, Е. Козаком та ін. [192, 

с. 67–72; 317, с. 331]. 

У міжвоєнний час І. Старчук одружився на дочці українського греко-

католицького священика Степана Йойка – Любомирі (17 серпня 1931 р. – 

30 квітня 2004 р.). Пізніше у них народилася донька Оксана (9 серпня 1936 р. 

– 16 листопада 2003 р.), по-чоловікові Юліанові отримала прізвище Тузяк 

[11, арк. 12]. Як пам’ять і пошану про тестя, І. Старчук намалював його 

портрет, що й досі зберігається у родини в Львові [230]. 
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У 1939 р. розпочалася Друга світова війна. Згідно з пактом 

Молотова-Ріббентропа про ненапад, СРСР окупував західноукраїнські землі. 

Нова влада проводила кадрові зміни в усіх без винятку сферах 

західноукраїнського суспільного життя [98]. Тоді у стінах Львівського 

університету І. Старчук навів дружні відносини з викладачами 

новоствореного історичного факультету – українцями І. Крип’якевичем та 

М. Смішком. Він особисто знав Ю. Мушака – українського перекладача, 

педагога, літературознавця, який з 1939 р. викладав у Львівському 

університеті, а студентом відвідував лекції науковця [317, с. 332]. 

Зі встановленням радянської влади у Львові, археологія розвивалася в 

новоствореному Львівському відділі археології АН УРСР, у якому працював 

І. Старчук. Саме у відділі він навів дружні відносини з працівниками 

наукової установи [281, с. 165–167]. 

З нападом Німеччини на СРСР і вторгненням 30 червня 1941 р. 

гітлерівських військ, робота університету та відділу археології зупинилася. 

Після звільнення Львова від гітлерівських військ відновлено діяльність 

університету та відділу археології. На звільнених територіях радянська влада 

здійснювала структурні зміни у діяльності наукових установ, університетів, 

музеїв та інших галузей господарства західноукраїнських земель. 

У повоєнний час І. Старчук більш активніше залучився до наукової 

праці. Основним його місцем роботи став відновлений після війни 

Львівський відділ археології АН УРСР, де працював на посаді старшого 

наукового співробітника у слов’яно-руського відділу [11, арк. 12]. 

Варто відзначити, що у повоєнному Львові відбувалися різні перевірки 

документів радянською владою. Зокрема, про ці події дізнаємося зі спогадів 

О. Старчук. Вона писала, що “а ще пам’ятаю, як вночі прийшли служаки з 

НКВД перевіряти паспорти (в рр. 1945–46), між ними виявився студент з 

юрфаку, який слухав лекції батька. “Я ваш студент, вибачте...” – швиденько 

забрав свою групу. Ми полегшено зітхнули...” [317, с. 329]. 
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У радянський період І. Старчук змінив свої наукові уподобання, 

перейшов з дослідження культури античності на вивчення давньої історії 

України. Так, його увагу привернуло літописне городище Пліснесько (див. 

додаток У–Ц), де він проводив археологічні дослідження [124–140; 142; 148; 

152–161; 163–167]. Цьому передувало й те, що більшість науковців Львова – 

насамперед поляки, які спеціалізувалися на добі античності, виїхали 

працювати у Польщу. Окрім цього, наприкінці 40-х рр. ХХ ст. в СРСР почали 

проводитися широкомасштабні археологічні дослідження, на які держава 

виділяли значні кошти й цим заохочувала археологів. Між іншим, важливу 

роль у переоцінці наукових поглядів І. Старчука належить Я. Пастернаку, 

який вплинув на формування його наукового світогляду та заохотив до 

археологічної діяльності у вивченні пам’яток давньої історії України під час 

розкопок Галича. 

Упродовж 1944–1945 рр. у відновленому відділі археології АН УРСР 

продовжували працювали М. Смішко, Й. Пеленський [316, с. 400–401], 

Л. Крушельницька, К. Маєвський та ін., з якими співпрацював І. Старчук. 

Науковці неодноразово приїжджали на розкопки один до одного, 

дискутували і обговорювали виявлені нові археологічні матеріали та праці з 

археології [124; 127–129; 133–134; 138; 140]. Власне про ці події залишила 

цікаві спогади Л. Крушельницька. У цьому контексті вона акцентувала увагу 

на ставлення науковців, зокрема, І. Старчука, до радянської влади та 

комуністичній ідеології. Так, дослідниця писала, що “… в 1947–49 рр., нас 

привчали до нових порядків, перевиховували. З бібліотеки Академії наук 

(тепер ім. Стефаника) щотижня приходив лектор і вчив нас марксизму-

ленінізму. Але робив він це так невміло і наївно, що доводив до нервів Івана 

Даниловича Старчука, який ще, мабуть, з часів студій на філософському 

факультеті за Австрії значно краще орієнтувався в працях Маркса, ніж лектор 

– Головачов…” [108, с. 243–251]. Таким чином, надмірна радянська 

заідеологізованість науки негативно сприймалася ученим, що викликало у 

нього спротив. 
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17 листопада 1950 р. І. Старчук помер у Львові, де проживав на 

вулиці Глибока, будинок 18 [11, арк. 6]. Зі смертю ученого зупинилися 

фундаментальні археологічні розкопки Пліснеського городища та 

залишилися неопублікованими низка праць з античного мистецтва, 

археології й давньої історії України. Поховано ученого на Янівському 

кладовищі поряд із побратимами – січовими стрільцями, як і заповідав 

дружині Любомирі [324, с. 103]. На похорон прийшли працівники 

Львівського університету та відділу археології, учні мистецької школи 

О. Новаківського та близькі знайомі й родичі. Зокрема, зберігся лист 

І. Свєнціцького до Л. Старчук, у якому він висловлював від свого імені та 

“доктора Драгана”   співчутття про втрату “дослідника класичного мистецтва 

і археологічної старовини” західноукраїнських земель. Наприкінці листа він 

запитував “чи в майбутньому будуть нам доступні його мистецтвознавчі 

матеріали”, що вказує на їх наукову цінність навіть після смерті дослідника 

[263]. 

Слушно зауважила дочка ученого Оксана, що “… основою 

громадянської постави батька були Бог і Україна. Він був віруючим справді, 

любив церкву, як місце молитви і як пам’ятку мистецтва... Віра і почуття 

краси поєднувались у батькові разом з надією на краще. Віра у велич Бога-

Творця і радість пізнання. Розуміння призначення людини у житті, щастя у 

праці і співпраці. Цінив людину за її працю, захоплення, за громадянську 

позицію. Прожив не довге, але яке цікаве життя. Не легке, у складну епоху... 

І ще пам’ятаю останні слова батька, задуманого перед відчиненим вікном: 

“який прекрасний світ...” [317, с. 333]. 

Таким чином, формування І. Старчука як особистості, педагога та 

науковця відбувалося під впливом національно свідомого родинного 

середовища, а також участі в легіоні УСС. Як науковець, насамперед 

мистецтвознавець, він розвивався у середовищі учнів ВАМ у Львові, 

мистецькій школі О. Новаківського та у Львівському університеті. І. Старчук 

пройшов складний життєвий шлях – від родини малоземельних селян через 
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здобуття освіти – до активної педагогічної та наукової діяльності, що було 

типовим для нового покоління української інтелігенції кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. Отримавши блискучу педагогічну освіту у Львівському 

університеті, він згодом захистив докторську дисертацію, що наочно 

демонструє його працелюбність та наполегливість. Поряд з цим, активна 

участь у легіоні УСС, етнографічній комісії НТШ, праця у семінаріях Львова 

та відділі ІА АН УРСР, вказує, що діапазон його наукового зацікавлення був 

широкий і охоплював історію, археологію, етнографію, мистецтвознавство та 

вивчення іноземних мов. У цьому середовищі І. Старчук налагодив 

співпрацю з закордонними та українськими фахівцями з античної доби, 

археології, митцями й мистецтвознавцями, як авторитетний науковець та 

фахівець античного мистецтва і слов’яно-руської археології. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ 

 

3. 1. Організаційно-наукова сфера 

 

 

 

Наукова діяльність І. Старчука розпочалася з його навчання на 

гуманістичному факультеті Львівського університету ім. Я. Казимира 

(1925 р.), де він захопився вивченням античного мистецтва, яке продовжив на 

професійному рівні у Е. Булянди [11, арк. 5; 254]. Під керівництвом 

професора майбутній учений досліджував кам’яні оздоби із палацу Вілянів – 

спадкового маєтку поляків графів Браницьких. Тему докторської дисертації, 

яку допоміг обрати Е. Булянда, звучала так “Rzeźby starożytne z Wilanowa” 

(“Стародавня різьба з Віляніва”) [53]. Дисертаційне дослідження І. Старчука 

складається з двох розділів: “Reljefy” (“Рельєфи”) та “Głowy” (“Голови”). 

Перший розділ поділяється на п’ять параграфів: “Zaprzęg wielbłądów” 

(“Команда верблюдів”), “Zaprzęg gęsi” (“Команда гусей”), “Fragment reljefu z 

centaurami” (“Фрагмент рельєфу з кентаврами”), “Sylen karzący Satyrna” 

(“Силен карає Сатурна”), “Fragment reljefu z Dieskurem z mitu o Meleagrze” 

(“Фрагмент рельєфу з Діоскурами з міфу про Мелеагра”) (див. додаток Ж), у 

яких основна увага автора приділена висвітленню фрагментів античних 

рельєфів палацу Вілянів [53]. 

У другому розділі “Głowy” (“Голови”), І. Старчук подав детальний 

аналіз низки античних скульптур: “głowy Sabiny” (“голова Сабіни”), 

“Rzymska kopja głowy Apellina Paioniosa” (“Римська копія голови Апелліна 

Пеоніса”), “głowa niewiescis ze szkoły Praxytelesa” (“голова представника 

школи Праксителя”), “głowa portretowa Rzymianina” (“голова портрета 

римлянина”) та “biust nieznanego Rzymianina” (“бюст невідомого 
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римлянина”) [53]. До речі, у тексті опису скульптур він прикріпив 

фотографіями (див. додаток Ж). 

Після написання дослідження, 25 травня 1930 р. в актовому залі 

Львівського університету відбувся його успішний захист докторської 

дисертації. На ньому були присутні, окрім І. Старчука, “промуючий” 

(науковий керівник) – Е. Булянда, предекан А. Хибінський та ректор 

університету І. Шрамм [220]. Після захисту “Канцелярія Львівського 

університету Яна Казимира” присудила йому ступінь “доктора філософії” 

[11, арк. 16]. 

У цей же час, після захисту дисертації професор Е. Булянда взяв 

І. Старчука працювати в Інститут класичної археології Львівського 

університету ім. Я. Казимира. Упродовж 1930–1935 рр. він працював на 

посаді молодшого [461, s. 153; 462, s. 147], а згодом і старшого асистента. 

Достеменно відомо, що на 1 березня 1934 р. його навантаження складало 

28 год. на тиждень, за що він отримував “квоту” в сумі 196 зл. на місяць [55, 

арк. 6]. 

Навчаючись, а потім працюючи у Львівському університеті, І. Старчук 

вивчив низку іноземних мов, серед яких добре знав польську, слабше – 

німецьку, французьку, англійську, італійську, російську мови [11, арк. 6]. 

Знання мов дало можливість йому відвідати наукові центри Європи. З 

особової справи та паспорта ученого відомо, що упродовж квітня-липня 

1931 р. учений відвідав Грецію, Угорщину, Румунію, острів Крит та міста 

Стамбул, Белград і Софію [11, арк. 5, 11; 215]. Після поїздки, на сторінках 

львівського журналу “Життя і знання” вийшла друком його стаття “Глиняні 

забавки”, у якій автор проводив аналогії українських фігурок-свиставок із 

виявленими на острові Крит глиняними фігурками: “Їздець на ослі” та “Група 

танцюючих біля грача на арфі” [293, с. 67–69]. Вважаємо, що фотографії 

критських фігурок І. Старчук використав з наукової літератури [435, s. 106] 

або виявив під час опису європейських музейних колекцій, що є більш 

вірогідним [144]. 
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В університеті, на перспективного молодого науковця, який вивчав 

іноземні мови, звернула увагу багата американка, дружина відомого геолога і 

геофізика Генрика Арцтовського – Еріан Джейн Едді-Арцтовська, яка 

“давала лекції англійської мови” та підтримувала у навчанні перспективних 

студентів [281, с. 104; 324, с. 98–99]. Досить цікаво про її роль у житті батька 

відзначала дочка Оксана, пишучи, що “… вона вважала, що це держава 

майбутнього і хотіла щоби він удосконалювався в американському варіанті 

англійської мови. Захоплення античною скульптурою, проте, перемогло, 

батько використав кошти для поїздки в Англію, працював у Британському 

музеї і бібліотеці…” [317, с. 330]. 

Меценатка запропонувала І. Старчуку вдосконалити знання англійської 

мови у США. Однак, він попросив її замінити цю поїздку відрядженням до 

Великобританії [110, с. 555–601; 281, с. 104; 324, с. 98–99]. Графиня 

погодилася й профінансувала цю подорож. Поїздка мала надзвичайно 

важливе значення для наукового й педагогічного зростання майбутнього 

ученого. Знання іноземних мов дало можливість І. Старчуку вільно 

спілкуватися й опрацьовувати музейні експонати та зарубіжну наукову 

літературу. Власне упродовж липня-вересня 1932 р. він здійснив поїздку до 

Великобританії, де відвідав наукові установи та визначні місця Лондона 

(див. додаток Л), а потім побував у Берліні [11, арк. 5, 11; 215]. 

Напередодні поїздки, 1 липня 1932 р. директор Інституту класичної 

археології Львівського університету ім. Я. Казимира Е. Булянда надав 

І. Старчуку рекомендаційний лист для наукової подорожі до Великобританії. 

У документі вказано, що у музеях Лондона, Оксфорда та Кембриджа учений 

мав опрацьовувати експонати античного мистецтва [235]. Дійсно, документ 

вказує на те, що Е. Булянда сприяв участі викладачів кафедри класичної 

археології та Інституту класичної археології у розкопках за кордоном, 

наукових поїздках та опрацюванню наукових установ, що сприяло їх 

ознайомленню із найновішими європейськими дослідженнями. 
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Як підтвердження відвідин Лондона, дізнаємося з вхідного квитка 

І. Старчука у Британський музей під номером B 51031. У квитку вказано, що 

у музеї він працював упродовж 25 липня – 25 серпня 1932 р. (див. додаток М) 

[236]. Одночасно, під час подорожі, учений написав польською мовою 

спогади під назвою “Подорож у Бритійський музей” [144]. У рукописі 

записував кожен з проведених днів у Великобританії та особисті враження 

від Лондона. Також, значну увагу І. Старчук приділив Британському музею, 

у якому опрацьовував матеріали античної доби, серед яких його цікавили 

мармурові скульптури Парфенона, святині Акрополя V ст., збірки грецьких, 

єгипетських та ассирійських ваз [144]. 

Повернувшись у Львів, І. Старчук опублікував враження від 

перебування у Лондоні під псевдонімом “І. С.” [94, с. 442–431]. Виступав у 

“Товаристві імені Ганни Барвінок” із доповіддю на тему “Вражіння з 

Льондону”, у якій основну увагу зосередив на музеях столиці Великобританії 

[26, с. 71]. 

У публікації з однойменною назвою учений відзначав музей Вікторії та 

Альберта, Національну галерею, але найбільше його вразив Британський 

музей, у якому зібрано предмети мистецтва й культури з усього світу. Його 

здивувало те, що вхід до музеїв Лондона був безкоштовним, а виставлені 

експонати підписаними, і те, що “… усюди в місті, так і по музеях 

незвичайна чистота й спокій. Тільки часом деяка група чужинних гостей 

відізветься голосніше…” [94, с. 442–443; 348, арк. 1]. Зауважимо, те, що у 

статті учений підписувався псевдонімом “І. С.” й було пов’язано з тим, що 

він був українець. З іншого боку, він не хотів зазнати критики та 

переслідувань із польської сторони чи утиску керівника кафедри класичної 

археології Е. Булянди [5, арк. 2]. 

Наступні наукові поїздки І. Старчук здійснив упродовж березня-червня 

1933 р., відвідавши Угорщину, Болгарію та Грецію та у червні-липні Лондон 

і Берлін. Пізніше, у 1935 р. – Грецію, Угорщину, Югославію, Болгарію та 

Румунію [11, арк. 5, 9, 11; 215]. 
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Незважаючи на короткочасне перебування у європейських наукових 

центрах, І. Старчук не лише опрацював чимало експонатів античного 

мистецтва, але й набув досвіду дослідника, який знадобився йому в 

подальшій науковій та викладацькій діяльності. У Європі він відвідав 

історичні й археологічні пам’ятки; ознайомився з діяльністю музейних 

установ (музею Вікторії та Альберта, Національної галереї, Британського 

музею та бібліотеки та ін.), які збагатили його як науковця та фахівця з 

античного мистецтва [39, с. 106–109; 47, с. 137–145]. 

На початку 30-х рр. ХХ ст. І. Старчук залишив вагомий внесок у 

вивчення історії Прикарпаття. В історичній науці він більше відомий як 

фахівець у галузі мистецтвознавства, античної культури та археології. Однак, 

не менш важливий його внесок в українській етнографії. Свого часу він 

приймав активну участь в діяльності етнографічної комісії НТШ. Достеменно 

відомо, що 23 червня 1932 р., “д-ра Чеховича, д-ра Старчука Івана та 

студ. тех. Березу Ярослава” під час засідання одноголосно обрано членами 

етнографічної комісії НТШ [340, арк. 18]. 

На засіданнях комісії дослідник ерудовано та кваліфіковано 

коментував окремі аспекти історії античності й мистецтва. Так, під час 

дискусії, що виникла 29 грудня 1933 р., директор Національного музею у 

Львові І. Свєнціцький звертався до присутніх із закликом “… зацікавлювати 

наших митців їх попередниками з 60-их і 70-их рр. ХХ ст., які поклали великі 

заслуги на полі етнографії…” [340, арк. 20]. Серед присутніх, пропозицію 

директора підтримав І. Старчук. Цим самим він акцентував увагу на не лише 

зацікавленні тогочасної наукової спільноти у вивченні мистецтва в тому 

числі античного, але й підготовці майбутніх фахівців. 

Остання документальна згадка про його участь в роботі етнографічної 

комісії НТШ припадає на 3 жовтня 1934 р. Під час засідання учений звернув 

увагу на психологічну основу таких дефініцій, як “челядь” і “княжна” [340, 

арк. 20 зв.]. У доповіді І. Старчука йшлося про києво-руський період 
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української історії, зокрема, сприйняття зазначених термінів у контексті 

соціальної структури тогочасного суспільства. 

Цікаво про період діяльності ученого у складі етнографічної комісії 

НТШ писав О. Купчинський, з думкою якого, автор дисертації погоджується: 

“… з-посеред української наукової інтелігенції 30-х років (виняток 

становлять хіба що М. Кордуба та І. Свєнціцький) І. Старчук чи не найширше 

контактує із західним світом. Це вигідно вирізняє його через колег по 

НТШ…” [110, с. 559]. 

За час перебування в НТШ, І. Старчук написав низку статей 

присвячених історії, етнографії та мистецтву рідного краю – Прикарпаття 

[153; 348, 1 арк.]. Переважно публікації, які друкував на сторінках видання 

“Просвіти” – “Життя і знання”. Так, у 1931 р. на сторінках видання, 

І. Старчук розмістив статтю “Глиняні забавки”, написану ще до вступу до 

НТШ. У ній висвітлено один із видів українського народного мистецтва – 

“глиняні фігурки-свиставки для дітей” зі с. Старої Соли, що біля м. Самбора 

та рисунки на кахлевих печах з Гуцульщини [293, с. 67–69]. 

Варто відзначити, що в міжвоєнний час у журналі “Життя і знання” 

друкувалася переважна більшість української інтелігенції Львова. Серед них 

був М. Рудницький, який публікував статті з історії, культури й науки 

Великобританії [273, с. 169–173.; 274, с. 228–232.], чим можливо зацікавив 

ученого. Тому не випадково, що І. Старчук вирішив відвідати 

Великобританію та на основі побаченого написав статтю про враження від 

перебування у Лондоні. У публікації, особливе місце приділив опису 

культури, архітектури, побуту та манер поведінки англійців [94, с. 442–443]. 

Окрему увагу І. Старчук приділив написанню науково-популярних 

статей з історії рідного краю – Прикарпаття, у яких висвітлював побут і 

народні традиції Гуцульщини. Так, у статті “Пасіка в селі Бабині” описав 

пасіку В. Петричука (Юркового) з с. Бабині на Косівщині. Значну увагу автор 

приділив опису вуликів, що нагадували вигляд гуцульської, бойківської і 

лемківської церков, італійських святинь, китайських і норвезьких будинків, 
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виготовлених В. Петричуком. Заслуговує поваги те, що поряд з текстом, 

він розмістив фото пасіки та подав зразки вуликів [296, с. 197–198]. 

Пізніше, у своїх спогадах, дочка ученого – Оксана згадувала, що 

“батько любив і розумів вишивку, різьбу, писанку. Звертав увагу на кольори, 

особливість орнаменту” [317, с. 331]. Підтвердженням цього була публікація 

замітки “Писанки” в журналі “Життя і знання”, у якій І. Старчук висвітлив 

особливості написання писанок та використання орнаменту [297, с. 250]. 

Наприкінці 1934 р. учений припинив писати статті з історії рідного 

краю й друкувати в україномовному журналі “Життя і знання” [348, 1 арк.]. 

Основну увагу І. Старчук приділив написанню праць з античного мистецтва, 

історії та культури у польських та закордонних виданнях міжвоєнного 

періоду. Однією із причин було те, що у 1935 р. він отримав посаду ад’юнкта 

в Інституті класичної археології Львівського університету, де працював аж до 

встановлення радянської влади у Львові [54, арк. 23–27]. Як зазначав свого 

часу О. Домбровський, І. Старчук “… мусів бути добрим фахівцем своєї 

ділянки знання, якщо Е. Булянда, який не любив українців, взяв його на 

працю на свою катедру ад’юнктом. Згодом уже за совєтської окупації д-р 

Старчук оповідав мені, що Булянда не хотів допустити його як українця до 

доцентури…” [89, с. 229]. До речі, в особовій справі ад’юнкта І. Старчука 

вказано у графі “Narodowość”, що він українець, а “Obywatelstwo” – польське 

[54, арк. 23–27]. 

Одночасно з працею у Львівському університеті ім. Я. Казимира 

учений брав активну участь в діяльності товариства асистентів університету. 

У листі від товариства, М. Костовицький вказував, що 30 червня 1936 р. 

І. Старчук відвідав “восьмий конкурс наукових нагород”, за що повинен 

3 липня отримати “нагороду” [244]. 

У 30-х рр. ХХ ст. І. Старчук здобув репутацію перспективного фахівця 

з античного мистецтва, що підтверджували його наукові й науково-популярні 

статті, рецензії та ілюстрації з описами у журналах Львова та Європи. Також 

він співпрацював з науковцями та науковими установами Європи і Америки, 
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яким надсилав свої праці та фото з описами й реконструкцією античних 

скульптур. Серед учених з якими у різний час І. Старчук листувався були 

В. Вітвіцький , А. Герлер, Р. Ганьшинець [253], Я. Константинович, Е. Леві, 

Ґ. Ліппольд, К. Маєвський, К. Мартін та ін. [110, с. 555–600]. Окрім 

листування та консультацій в описі пам’яток античного мистецтва, учений 

неодноразово ділився особистими науковими працями. Так, дослідження про 

античні скульптури Вілянів він надіслав у Париж, французькому археологові, 

досліднику античного мистецтва та історії – Е. Потьє [110, с. 586–586]. 

Пізніше, у 1935 р. працю про античні скульптури Польщі І. Старчук надіслав 

С. Ґонсьоровському – польському археологові та історику мистецтва, 

професору Краківського університету [110, с. 570]. 

Значне місце у висвітленні наукової діяльності ученого займає його 

кореспонденція з європейськими науковими установами. Так, статтю “Les 

sculptures antiques de Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) 

І. Старчук передав через “графиню Лянцкоронську” Німецькому 

археологічному інституту у Римі [110, с. 585]. Іншу працю присвячену 

огляду античних пам’яток Польщі він надіслав у відділ класичного мистецтва 

Музею мистецтв “Метрополітен” (м. Нью-Йорк). Пізніше, про їх отримання 

ученого повідомила Ґізела М. А. Ріхтер, відома на той час класичний 

археолог та історик мистецтв, яка висловила йому подяку за ґрунтовне 

дослідження [110, с. 589–590; 243]. 

У 1937 р., після опублікування праці “Ornament roślinny na Ara Pacis 

Augustae i jego Rekonstrukcja” (“Рослинний орнамент на Вівтарі Миру 

Августа і його реконструкція”) І. Старчук надіслав декілька копій у 

закордонні наукові інституції, серед яких у Музей Римської імперії, 

Інституту романістики (див. додаток П) [110, с. 583–584; 250], Музей 

мистецтв “Метрополітен” у Нью-Йорку [110, с. 583; 251] та у бібліотеку 

“Товариства сприяння розвиткові романістики у Лондоні”, з якої йому 

відповів головний бібліотекар В. Пурдон за надіслані екземпляри [110, с. 588; 

250]. Пізніше, він отримав подяку від Л. Курліуса, археолога, дослідника 



 65

античного і середньовічного мистецтва з Німецького археологічного 

інституту у Римі за статтю про реконструкцію рослинного орнаменту на 

Вівтарі Миру [110, с. 572–573] та від Мері Гамільтон Свіндлер (див. 

додаток С), американського археолога, мистецтвознавця, працівника 

Американського археологічного інституту та одного із редакторів “American 

Journal of Archeology” [110, с. 593; 252]. Таким чином, це свідчить про 

авторитет І. Старчука як фахівця з античного мистецтва. 

Досить цікаво про тогочасне життя у міжвоєнному Львові написала 

його дочка О. Старчук: “… у ті часи, хоча батько працював багато, 

матеріально йому було нелегко. Вже будучи ад’юнктом професора Булянди, 

він не мав власного мешкання і на день ставив своє складене ліжко між 

подвійні двері в аудиторії на кафедрі, де вів заняття зі студентами. Тепер 

молоді люди не зрозуміли б того. Одружившись, батько придбав “парцелю” – 

ділянку на т. зв. професорській колонії, завів сад, але побудова власного 

будинку (був гарний проект) не вдалася через початок II світової війни…” 

[317, с. 330]. 

З початку радянської окупації Львова І. Старчук працював за 

сумісництвом на кафедрі археології ЛДУ ім. І. Франка, а основним місцем 

його роботи став новостворений Львівський відділ археології АН УРСР. Там 

він працював у відділі слов’яно-руської археології й мав ступінь старшого 

наукового співробітника [11, арк. 12]. Окрім нього у віділі працювали 

Я. Пастернак, К. Маєвський, С. Круковський, М. Смішко, О. Фенін та ін. У 

цей час працівники відділу писали підручник з археології України, де 

І. Старчук опрацьовував “скитську культуру”. Однак через воєнні дії на 

території України праця залишилася неопублікованою [281, с. 172]. 

Зауважимо, що встановлення радянської влади на території 

західноукраїнських земель супроводжувалося радянізацією, прояви якої 

призвели до усунення з керівних посад поляків та відбувалося їх заміщення 

лояльними до нової влади особами. З реорганізацією Львівського 

університету і звільнення польських викладачів, постала проблема 
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кваліфікованих кадрів. Одним із прикладів є наказ № 125 ректора 

університету М. Марченка, українця за національністю, від 7 лютого 1940 р. 

про створення археологічного музею й призначення І. Старчука його 

завідувачем [11, арк. 48]. 

Основою створення музейної експозиції стали матеріали кафедри 

класичної археології (завідувач – професор Е. Булянда) та кафедри праісторії 

(завідувач – професор Л. Козловський), які зберігали значні археологічні 

колекції університету [204, с. 322]. 

Спочатку І. Старчук створив тематико-експозиційний план, згідно з 

яким, під час побудови експозиції, враховувалися хронологічний та 

тематичний принципи. Усвідомлюючи, що незначна частина матеріалів 

формуватиме постійну експозицію, він здійснив облік й провів 

інвентаризацію та каталогізацію музейних колекцій. Відзначимо, що 

вирішальну роль у формуванні засад музею відіграв його досвід роботи з 

археологічними колекціями у європейських установах міжвоєнного періоду. 

На жаль, через суб’єктивні та об’єктивні обставини документація не 

збереглася [39, с. 106–109; 47, с. 137–145]. 

У процесі створення археологічного музею учений підготував два 

проекти статуту археологічного музею: “початковий” – 6 грудня 1940 р. і 

“завершальний” – 9 грудня 1940 р. [57]. Зауважимо, що у статуті відсутня 

інформація, яка вказувала б на авторство. Можемо лише припустити, що 

одним із авторів був І. Старчук, який перебував на посаді завідувача 

археологічного музею. 

Згідно зі статутом, основне завдання музею полягало у “науково-

дослідницькій діяльності та допомозі студентам і кафедрі археології 

університету у підготовці молодих наукових кадрів по археології” [57, арк. 1–

2, 4–5]. Зауважимо, що структурно музей складався з трьох відділів: науково-

дослідного, експозиційного, фондового та кабінетів лабораторії і 

фотолабораторії. У тексті статуту чимало уваги приділено розвитку 

навчальної бази для викладання історичних дисциплін у стінах закладу. 
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Також вдало продумано, що в “обов’язковому порядку” в усіх відділах 

археологічного музею повинні проходити навчальну практику студенти, за 

спеціалізацією археологія і музеєзнавство [57, арк. 2, 5]. 

Проходження студентами практики та опрацювання матеріалів сприяло 

розвитку їх практичній складовій наукової праці. Для цього І. Старчук 

запропонував наступний штат археологічного музею: “керівник, 3 старших 

наукових робітники, які завідували секторами: докласового суспільства, 

рабовласницького суспільства, феодального суспільства, молодший науковий 

робітник – лаборант, препаратор-реконструктор, рисівник-художник, 

фотограф – спільний з кафедрою археології та прибиральник” [57, арк. 2, 5]. 

У “завершальній” редакції статуту археологічного музею від 9 грудня 

1940 р. вказано, що “… керівництво Археологічного Музею ЛДУ підлягає 

деканові Історичного Факультету ЛДУ та через нього Проректору по 

науковій частині ЛДУ. План науково-дослідної праці Археологічного Музею 

ЛДУ складається і затверджується Науковою Радою Археологічного Музею 

ЛДУ…” [57, арк. 3, 5]. Отже, статут регламентував завдання музею та 

формував чітку структуру підлеглості й звітності. 

Окрему увагу поряд з науковою діяльністю І. Старчук приділяв 

археологічній практиці. Відомо, що упродовж липня 1940 р. він разом із 

шістьма студентами ІV курсу історичного факультету перебував на 

археологічних розкопках літописного Галича, який досліджував керівник 

кафедри археології ЛДУ ім. І. Франка Я. Пастернак [77, арк. 2]. Пізніше, у 

серпні того ж року, І. Старчук особисто керував археологічною практикою на 

Пліснеському городищі та читав лекції з археології трьом студентам [61, 

арк. 36]. 

У цей час учений особисто познайомився з тогочасними радянськими 

дослідниками античної доби, зокрема з українським археологом, 

антикознавцем, член-кореспондентом АН УРСР Л. Славіним. Завдяки 

співпраці з ним, про І. Старчука дізналися поза межами Львова. Так, до нього 

писали радянські історики античного мистецтва В. Скуднова та 
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М. Наливкина [110, с. 584, 594–595]. З листа В. Скуднової дізнаємося, що її 

цікавили матеріали з Ольвії, які зберігалися у Львівському історичному музеї 

та книга І. Рейха, про які вона просила його дізнатися. У наступному листі 

вона запрошувала І. Старчука на ювілей 175-ліття Ермітажу та вказувала, що 

фото й матеріали для наукової роботи він може отримати лише з дозволу 

завідувача античного відділу [110, с. 594–595]. Натомість М. Наливкина, 

консультувалася з І. Старчуком у дослідженні античної скульптури західних 

областей УРСР. Автор листа зауважувала на важливості праць ученого і те, 

що “… о которых ни я, да и никто еще из наших античников и не 

подозревает. Если они уже Вами изданы, прошу убедительно сообщить те 

издания, в которых они имеются. Думаю, что на любом языке они могут быть 

нам доступны…” [110, с. 584]. 

У тематичному плані наукової роботи історичного факультету ЛДУ 

ім. І. Франка на 1940 / 1941 навчальний рік йшлося про наукову діяльність 

кафедр. Так, І. Старчук, викладач кафедри археології, вказував, що збирав 

матеріали для написання низки наукових робіт: “Фрагменти чорно й 

червонолакової кераміки”, “Елліністичний й рослинний орнамент”, “Грецькі 

мальовидла у Пантикапеї та споріднені з ними”, “Досліди над Вівтарем 

мира”, “Жертва Енея на Вівтарі” [59, арк. 5], “Скифы и Причерноморские 

колонии в свете археологических материалов” та “Важнейшие материалы 

прикладного искусства в эпоху феодализма стародавнего Галича-Крилоса и 

Плиснеска” [3, арк. 2 зв.]. 

Під час обговорення науково-дослідної роботи кафедри археології 

18 вересня та 1 листопада 1940 р. науковець наголошував на написанні двох 

статей: “Дві рідкі пам’ятки культури ранньофеодальної доби з Крилоса”, 

“Геленістичний рослинний орнамент Північного Причорномор’я” та 

підготовціі навчальнгопідручника для студентів історичного факультету – 

“Грецькі колонії Північного Причорномор’я” [10, арк. 112–113; 59, арк. 23]. 

Зауважимо, що написання ученим підручника для студентів викликано тим, 

що на той час в СРСР спеціальної праці з історії античності Північного 
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Причорномор’я не було. На жаль, через суб’єктивні та об’єктивні 

обставини зазначені праці дослідника не збереглися, а лише окремі рисунки 

[146–147; 149–151]. 

29 січня – 3 лютого 1940 р. у Львівському університеті відбулася 

Перша загальноуніверситетська наукова сесія. Серед запрошених доповідачів 

були викладачі усіх факультетів, зокрема історичного – В. Подляха, 

К. Маєвський, Я. Пастернак, Й. Пеленський, І. Крип’якевич та ін. І. Старчук 

виступав з доповіддю “Жертва Енея на “Ara Pacis” Августа в Римі” [58, 

арк. 11–13]. Незадовго після цього, на гуртку студентів стародавньої історії 

ЛДУ ім. І. Франка він зачитував доповідь з однойменною назвою. Окрім 

нього, на засіданні гуртка був присутній К. Маєвський та студенти-історики, 

які зачитали свої реферати, а після чого відбувалося обговорення і дискусія 

[10, арк. 128]. 

У архіві зятя ученого Ю. Тузяка зберігається машинопис статті 

“Жертва Енея на Ara Pacis Augustae” [256], яку, можливо, І. Старчук 

підготував до конференції. У дослідженні він проаналізував і подав 

детальний опис Вівтаря Миру (лат. – “Ara Pacis Augustae”), спорудженого 

римським сенатом на честь тріумфального повернення імператора Октавіана 

Августа у 13 р. до н. е. На початку статті учений подав загальний опис 

фрагментів декорацій та фігурного фризу Вівтаря Миру, що складався з 

чотирьох частин, які у тексті детально розглянув. Зокрема, він писав: 

“… південна і північна частина представляє в довгих пасах т. зв. процесію 

жертовників із Августом у проводі, з лікторами та священнослужителями, 

цісарську родину з жінками, з дітьми, з урядовцями і другими. Другі дві 

частини фігурної декорації Вівтаря належить до входових стін і є 

міфологічного змісту: на захід направо від дверей – жертва Енея, а на ліво 

Ромула і Ремула вовчиця, що їх кормить біля Румільнальської фіги, на всході 

на ліво від дверей Terra Mater у товаристві персоніфікації повітря і води, Pax 

Roma що сидить на оружжі і Honos – направо від дверей. Найліпше 

збережений рельєф із Terra Mater із жертвою Енея…” [256]. У статті 
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дослідник використав не лише праці закордонних науковців, але й 

результати власних наукових досліджень з реконструкції фрагментів 

декорацій та фігурного фризу Вівтаря Миру, які опублікував у журналі 

“Przegląd klasyczny” [454, s. 399–420; 455, s. 421–422] і “Hermaion” [457]. 

Окремо відзначимо, що у 1941 р. І. Старчук та Я. Пастернак повинні 

були здійснити наукові відрядження, однак завадила війна. Так, І. Старчук 

вказував, що з метою дослідження культури греків і скіфів Північного 

Причорномор’я опрацьовуватиме музейні колекції Києва, Москви, Керчі, 

Херсону, Ленінграду (тепер – Санкт-Петербург) [6, арк. 9]. Вважаємо, що 

іншою метою його наукової поїздки було ознайомлення з формуванням 

тематико-експозиційного плану й оцінки радянської моделі музеїв та опис 

експонатів античного мистецтва. 

З початком радянсько-німецької війни діяльність ЛДУ ім. І. Франка 

призупинилася. Війна обмежила науково-дослідну працю І. Старчука, однак 

працювати він не переставав, викладав рисунок у фаховій технічній школі 

[317, с. 333]. З відновленням діяльності ЛДУ ім. І. Франка І. Старчук 

повернувся на попереднє місце роботи. У копії наказу № 86 від 30 листопада 

1944 р. вказано, що на 1944 / 1945 навчальний рік він працював на 0, 5 ставки 

на новоствореній кафедрі стародавньої історії та археології, якою завідував 

І. Вейцківський [11, арк. 3; 288, с. 187]. До речі, в університеті І. Старчук та 

М. Смішко працювали за сумісництвом. Основним місцем їх роботи був 

Львівський відділ ІА АН УРСР, тому затверджені навчальні плани 

співпадали у двох наукових установах [11; 66–67]. Відомо, що у відділі на 

1950 р., заробітня плата науковців становила 2500 крб. [281, с 237]. 

У 1945 /1946 навчальному році науково-дослідна робота на кафедрі 

стародавньої історії та археології передбачала опрацювання І. Старчуком 

матеріалів над працею “Мистецькі пам’ятки феодального Галича-Крилоса” 

[66, арк. 1; 67, арк. 3 зв.]. На засіданнях кафедри учений виконував обов’язки 

секретаря, підтвердженням чого є підписи у протоколах кафедри. Окрім 

цього, він прочитав у Львові дві лекції: “Історія воєнного мистецтва в 
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Стародавній Греції і Римі” для офіцерів військ НКВС, а також для 70–100 

осіб з “Історії воєнного мистецтва в Стародавній Греції і Римі” [62, арк. 28]. 

На наступний навчальний рік науково-дослідна робота І. Старчука 

передбачала продовження написання монографії “Мистецькі пам’ятки 

феодального Галича-Крилоса” [68, арк. 12–12 зв.] та опрацювання 

археологічних матеріалів з розкопок літописного Пліснеська [69, арк. 5 зв.–

8]. На сьогодні дослідження ученого залишається неопублікованим [158]. 

Праця складається з чотирьох розділів й присвячена опису виявлених 

керамічних плиток зі світських та культових споруд літописного Галича-

Крилоса. У першому розділі І. Старчук акцентував увагу на описі й 

інтерпретації декоративних плиток, поділивши їх на три групи: перша – 

“орлогрифів”, друга – птахів “павунів”, а третя – рослинний орнамент. Також 

у дослідженні автор порівняв усі типи виявлених керамічних плиток та 

проаналізував матеріально-технічну складову їх виготовлення [158]. 

У ІІ семестрі І. Старчук вказував, що прочитав дві доповіді. Першу на 

семінарі історичного факультету на тему: “СРСР – багатонаціональна 

держава” [70, арк. 8 зв.] та у лютому 1947 р. на науковій сесії ЛДУ 

ім. І. Франка – “Розкопки в Пліснеську” [69, арк. 8 зв.]. 

В іншому звіті кафедри стародавньої історії та археології на ІІ семестр 

1947 / 1948 навчального року науково-дослідна робота І. Старчука 

передбачала до 30 грудня 1948 р. опрацювання матеріалів археологічних 

розкопок Пліснеська [72, арк. 5]. Він підготував доповідь на тему: 

“Виникнення класів і держави”   [71, арк. 23]. 

На наступний 1948 / 1949 навчальний рік учений продовжував 

працювати над науковими працями: “Підсумки археологічних досліджень 

ранньофеодальної доби в Західних областях УРСР” та “Староруські города 

на Галицькій землі”. Окрім цього, до 31 грудня 1949 р. писав “Справоздання 

з Пліснеської археологічної експедиції за 1948 р.” [75, арк. 3 зв.; 76, 

арк. 6 зв.]. Поряд з цим у І семестрі І. Старчук прочитав доповідь в будинку 

офіцерів на тему: “О достижениях советской археологии”. До речі, у 1948–
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1949 рр. учений продовжував виконувати обов’язки секретаря на 

засіданнях кафедри [76, арк. 5 зв.]. Під кінець семестру він завершив 

рукописи праць: “Виникнення і розвиток староруських городів на території 

Західних областях УРСР” та “Підсумки археологічних досліджень 

ранньофеодальної доби в західних областях УРСР” [74, арк. 16 зв.], які, на 

жаль, на сьогодні неопубліковані. 

У наступному протоколі засідання кафедри № 12 за 26 лютого 1949 р., 

І. Старчук вказував, що працював над монографією “Староруські городи в 

західних областях України”, яка скерованого на з’ясування виникнення і 

розвиток давньоруських міст – Галича, Теребовлі, Звенигорода, Пліснеська, 

“… узагальнюючи при цьому можливості виникнення ранньофеодальних 

городів на базі прадавніх шляхів, економічних та на базі розкладу родово-

патріархального ладу. Підготовив також в тому самому напрямі виникнення 

та розвиток слов’яно-руських городів на Волинській землі…” [74, 

арк. 22 зв.]. Дослідник зазначав, що “… збираю матеріали до виявлених в 

Ольвії надмогильних рельєфних плит (стель)”. На жаль, ці матеріали були 

втрачені. Наприкінці звіту, І. Старчук зауважив, що з листопада 1948 р. 

займався організацією, упорядкуванням та збиранням предметів матеріальної 

культури в історичних музеях Львова для поповнення колекцій 

археологічного музею Львівського університету [74, арк. 22–23]. 

Підтвердженням того, що І. Старчук досліджував історію “Волинської 

землі” є його рукопис про городище Києво-Руської і Галицько-Волинської 

доби – Володимир-Волинський. У дослідженні з однойменною назвою автор 

розкрив географічне положення, урочища навколо міста, історію розбудови 

городища від часу заснування – до його знищення монголо-татарами. Значну 

увагу приділив виявленим археологічним матеріалам з Волині: скарбам, 

монетам, прикрасам та керамічному комплексу. Порівнював розташування 

Володимира-Волинського з іншими містами Галичини – Перемишлем, 

Червенем, Галичем та розкрив значення містечка Устилуг як торгової 

пристані у напрямку до Чорного моря і Балтійського моря через Віслу. 
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Заслуговує уваги думка І. Старчука про виявлені матеріали у Володимирі-

Волинському: “… ми тут майже дослівно провели помічення над розрізом 

володимирського культурного шару – занотовані О. Цикаловським. Вони, 

очевидно вимагають провірки в деяких деталях. Неясною приміром є справа 

кахлів серед кераміки великокнязівського періоду. Найбільш правдоподібне, 

що кахлі – це долівкові плитки і то глазуровані; все ж таки такі справи як і 

кераміку з білявої глини треба-би провірити…” [162]. 

Значну увагу у діяльності І. Старчука становить археологія, яка тісно 

перепліталася з працею в університеті. Отриманий ним матеріал під час 

польових археологічних робіт зберігався не лише у фондах відділу 

археології, тобто за основним місцем роботи, але й складав основу колекцій 

майбутнього археологічного музею університету. Зокрема, у звіті кафедри 

стародавньої історії та археології від 14 червня 1949 р. повідомляється про 

відновлення археологічного музею. Там же зазначено, що “… потрібно 

призначити завідувача музеєм, лаборанта, препаратора і забезпечити музей 

необхідним обладнанням” [76, арк. 7 зв.]. На ухвалу кафедри міг впливати 

І. Старчук з метою відновлення і функціонування археологічного музею. 

У цей час до формування музею долучилися усі члени кафедри 

стародавньої історії та археології (пізніше кафедра стародавньої історії і 

середніх віків). Відрадно, що значну допомогу в організації музею надавав 

А. Брагінець, тогочасний декан історичного факультету, а поповненням 

експонатів займався І. Старчук. Упродовж 1949 / 1950 навчального року, 

А. Брагінець, І. Старчук та Л. Свистунович формували експозиційні зали 

археологічного музею [81, арк. 8]. І. Старчук займався поповненням 

археологічних експонатів виявлених під час стаціонарних розкопок з Ольвії, 

Пліснеська, Галича та інших місць. У цей час учений разом із трьома 

студентами-археологами побував у археологічній експедиції у Ольвії. Після 

завершення експедиції до музею дослідник привіз близько 200 експонатів, які 

стали основою скіфо-сарматської доби археологічного музею [10, арк. 34–

35]. Окрім цього, “завдяки зусиллям кафедри” частину археологічних 
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експонатів з обласного археологічного музею Львівського філіалу 

АН СРСР передано на баланс ЛДУ ім. І. Франка [81, арк. 8]. Вважаємо, що 

особлива заслуга в цьому належить І. Старчуку, який працював старшим 

науковим співробітником у відділі археології АН УРСР [11, арк. 5]. 

У плані науково-дослідної роботи кафедри історії стародавнього світу і 

середніх віків на І семестр 1949 / 1950 навчального року зазначено, що 

І. Старчук продовжував працювати над науковими працями: “Підсумки 

археологічних досліджень ранньофеодальної доби в західних областях 

УРСР”, “Староруські городи на Галицькій землі”, а також готував “Звіт із 

Пліснеської археологічної експедиції за 1949 р.” [80, арк. 6–6 зв.]. На ІІ 

семестр він продовжував писати працю “Староруські городи на Галицькій 

землі” та “Справоздання з Пліснеської археологічної експедиції 1949 р.” [80, 

арк. 8–8 зв.]. У протоколі засідання кафедри зазначено, що “… по лінії 

Львівського Філіалу АН УРСР на протязі семестру закінчив наукову роботу: 

“Слов’яно-руські городи на Галицько-Волинській землі”. Зараз доцент 

Старчук працює над матеріальною культурою Галицько-Волинської землі в 

добу Київської Русі. Доц. Старчук інформував, що по лінії Університету 

включився до роботи по слов’янознавству і працює над темою “Землеробство 

Галицько-Волинських земель в добу Київської Русі” [79, арк. 18 зв.; 81, 

арк. 5]. 

І. Старчук за підтримки відділу археології АН УРСР здійснив 

археологічну місячну експедицію на городище Пліснесько. В експедиції 

брали участь два учні середньої школи та один студент вищої школи, які на 

практиці набули археологічні знання й готувалися до археологічної праці. У 

травні 1949 р. науковець провів студентам І курсу історичного факультету 

екскурсію на городищі в с. Рокитно-Борки Станіславського району. Написав 

звіти з археологічної експедиції у Пліснеську в 1948 р. (20 сторінок) і 1949 р. 

(40 сторінок) та збирав матеріали до монографії “Староруські городи в 

західних областях УРСР”. У праці учений подав історію дослідження та 

виявлені археологічні й мистецькі пам’ятки староруських городів: Галича, 
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Звенигорода, Теребовлі, Пліснеська, Львова, Володимира-Волинського та 

Перемишля. Заслуговує уваги те, що І. Старчук зауважував, що “… в роботі 

про староруські городи проф. М. В. Тихомиров (Древнерусские города, Изд. 

МГУ, Москва 1946 г.) тільки кількома реченнями подав про староруські 

городи західних областей УРСР, або й зовсім не згадував про давні городи. З 

уваги на святкування 10-річчя возз’єднання я написав працю про давні руські 

городи на західних областях УРСР та старовинну культуру… В праці 

показано єдність староруських городів навіть в деталях і пов’язано їх 

виникнення, ще і освітленого мало феодальною добою…” [82, арк. 3 зв.]. 

Окрім цього, дослідник вказував, що “… до запланованої на 1949–

1950 рр. роботи “Матеріальна культура доби Київської Русі” (до періоду) я 

досі зібрав багато речового матеріалу (до 1000 рисунків), а передусім 

матеріалу письмового на підставі “Руської Правди” літописів і інших 

письмових джерел. З цієї праці починаю писати І розділ: “Землеробство 

раннього феодального часу в західних областях УРСР”. Ця робота числиться 

мені також по університету…” [82, арк. 3 зв.]. На жаль, вказана ним праця та 

зібрані матеріали не збереглися. 

Працюючи у ЛДУ ім. І. Франка упродовж 1944–1949 рр., І. Старчук 

друкував науково-популярні статті у газетах “Сталінець”, “Eos” і “Вільна 

Україна” [77, арк. 1–3], з яких лише надрукувало перше видання. Так, у газеті 

“Сталінець” за 22 серпня 1948 р. вміщена його коротка публікація під назвою 

“З історії нашого краю” [311, с. 2]. У ній він висвітлив результати трирічних 

досліджень літописного Пліснеська. Так, у південній частині городища 

дослідник виявив 20 житлових півземлянок і наземних будівель, а біля 

поселення відкрив могильник (кладовище) в 60 поховань ХІІ–ХІІІ ст. Як 

зауважував І. Старчук, що найстаріше населення на городищі Пліснесько, 

походить з Х ст. або з початку ХІ ст. [311, с. 2]. 

Наступна стаття “Нові дані розкопок на Пліснеську” [312, с. 2] 

надрукована у 1949 р., а внизу, під текстом напис: керівник експедиції – 

І. Старчук та учасник розкопу – О. Ратич. У публікації учений опублікував 
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результати розкопок у 1949 р. Пліснеського городища. Автор відзначав, що 

досліджено 60 “півземлянок і надземляних будівель”, один із валів на півдні 

городища, виявлено безліч кераміки, прикрас, зброї і кам’яні формочки. 

Поряд з цим, у тексті привертає уваги докладний опис розкопу валу: “він має 

6 м висоти, всередині валу стоять 5 кам’яних стін, яких тоді не могла 

знищити ніяка сила. Ворогів до міста могла впустити тільки нечуйність 

жителів або зрада. Розкопаний вал, по конструкції, являється й досі одинокий 

по всій галицькій землі. При цьому валові стояла велика дерев’яна башта, в 

якій жила сторожа. Коли башта ця горіла”, то від неї до червона обпалилась 

земля на глибині біля 0, 5 метрів…” [312, с. 2]. 

Зі звіту І. Старчука про наукову роботу у ЛДУ ім. І. Франка за 1944–

1949 рр. дізнаємося, що він прочитав низку доповідей: 1) “Мистецькі 

пам’ятки ранньофеодального часу з Галича” у 1946 р. – на науковій сесії 

історичного факультету; 2) “Розкопки у Пліснеську” у 1946 р. на науковій 

сесії історичного факультету; 3) “Долівкові плитки з княжих будівель у 

Галичі” – на науковій сесії Львівської установи АН УРСР у 1947 р.; 

4) “Археологічні відкриття в УРСР” в Домі Офіцерів; 5) “Озброєння і 

військова тактика у стародавній Греції і Римі” у 1945 р. для військової 

частини Львова; 6) “Національне питання на основі творів Й. В. Сталіна” – на 

науковому засіданні історичного факультету (по підвищенню політичного 

рівня) у лютому 1947 р.; 8) “Пліснесько – важливий староруський город” – 

повідомлення у с. Підгірці, Олеського району, Львівської обл. в серпні 

1949 р. [77, арк. 1–3]. Таким чином, це свідчить про активну наукову й 

публіцистичну працю ученого у ЛДУ ім. І. Франка та археологічну діяльність 

на Пліснеському городищі. 

Відзначимо, що на історичному факультеті ЛДУ ім. І. Франка 

І. Старчук одночасно з науковою працею викладав низку історичних 

дисциплін: “Основи археології”, “Історія Стародавнього світу”, “Історія 

Стародавнього Сходу” та інші. Писав рецензії на підручники для студентів – 

В. Равдоникаса, В. Авдєєва та А. Арциховського, праці яких використовував 
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у своїх лекціях. Достеменно відомо, що 18 листопада 1949 р. на засіданні 

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків заслухали рецензії 

керівника кафедри І. Вейцківського та доцента І. Старчука [85, арк. 13]. 

У першій рецензії на працю В. Равдоникаса “История первобытного 

общества. Часть І і ІІ.” (1947 р.), учений зазначав, що “… книга 

В. И. Равдоникаса обширно обговорена у ВДИ 4, 1948, стор. 91 нн. проф. 

В. К. Никольским, на підставі дискусії, яка відбулася в 1947 р. в Інституті 

Етнографії АН СРСР під проводом професора С. П. Толстова. Висновок 

дискусії – це сконстатування факту, що “История первобытного общества” 

В. И. Равдоникаса не надається як посібник по первісній історії для 

радянського студентства…” [85, арк. 10]. Далі рецензент зауважував 

методологічні помилки: частина матеріалів запозичена у багатьох археологів 

та істориків і прибільшена; мало уваги приділено вітчизняним дослідженням 

і дослідникам. Основний недолік який відзначав І. Старчук – “… получено і 

змішано матеріал з трьох дисциплін… Бо студенти замість ясності відносно 

згаданих трьох дисциплін, можуть мати дуже хаотичні знання…” [85, 

арк. 10]. Позитивна сторона праці В. Равдоникаса у тому, що у дослідженні 

розкрито речовий матеріал, який підкріплений ілюстраціями. Окрім цього, 

учений звернув увагу на реальну ситуацію у післявоєнний період. 

Підтвердженням цього є його цитата: “… не всюди ще по університетах 

наладнані музейні збірки, зв’язані з історією докласового суспільства та з 

археологією…” [85, арк. 10]. Наприкінці рецензії І. Старчук порівнював 

монографію В. Равдоникаса з працею А. Арциховського, зазначаючи, що 

“… одинока книжка по основам археології Арциховського немає ілюстрацій, 

тоді книги Равдоникаса можуть бути корисними так для викладача історії 

докласового суспільства, як і частково для студентів… Етнографічний 

матеріал з книжки Равдоникаса може принести деяку користь викладачам 

основ етнографії, тим більше, що до основ етнографії досі не має ще 

посібника”, що свідчить про ерудованість і багатогранне зацікавлення 
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науковця [85, арк. 10]. Відзначимо, що раніше М. Смішко написав 

рецензію на першу частину праці В. Равдоникаса [60, арк. 84]. 

Наступна рецензія І. Старчука на посібник В. Авдєєва “История 

древнего Востока”. У рецензії він зауважував, що поданий у праці матеріал 

розділено “на 30 годин” через значну кількість матеріалу, підручник 

корисний для викладання у вищих навчальних закладах, оскільки 

“… матеріал докладно нав’язує до знань учнів з середньої школи і поширює 

знання студентів не надто великими історичними фактами… від’ємною 

сторінкою книжки Авдиєва є невелика кількість історичних карт і відсутність 

ілюстрацій…” [85, арк. 11]. Окрім цього, рецензент вказав, що “… тільки з 

розподілом окремих дисциплін на І курсах істфаку трудно скоординувати 

малу кількість годин / 30 / по історії стародавнього Сходу з надзвичайно 

обширним змістом книжки Авдиєва. Як посібник книжка дуже добра, але для 

вивчення її матеріалу, мабуть, мало у студентів часу…” [85, арк. 11]. Таким 

чином, І. Старчук, як викладач, у рецензії на працю В. Авдєєва відзначав 

незначну кількість годин у розподілі на навчальні години та час на виклад 

матеріалу, а як науковець, вказав на відсутність ілюстрацій та невелику 

кількість карт [85, арк. 11]. 

Наприкінці засідання кафедри історії стародавнього світу і середніх 

віків 18 листопада 1949 р. І. Старчук зачитав наступну рецензію на учбовий 

посібник А. Арциховського “Введение в археологию” (1940 р.). Рецензент 

досить стисло охарактеризував працю, оскільки “… учбовий ліміт сильно 

ограничив зміст книги Арциховського, все ж таки вона являється свого роду 

репертуаром всіх археологічних досягнень, нажаль без літератури і без 

ілюстрацій...” [85, арк. 12]. Поряд з негативом відзначив позитив – 

відображення у книзі А. Арциховського найновіших результатів з 

археологічних досліджень. Наприкінці висловив надію на те, що “… не 

відкидаючи деяких недоліків в тексті й матеріалі, що їх вже відмічено в 

згаданій рецензії, треба сказати, що “Введение в археологию”, при доданні 
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двох томів ілюстрацій і бодай основної літератури предмету, може 

принести студентам велику користь” [85, арк. 12]. 

У вересні 1950 р. І. Старчук через проблеми зі здоров’ям припинив 

свою наукову і викладацьку діяльність у Львівському університеті [10, 

арк. 44–46]. Уже після смерті ученого, в 1956 р., до дружини Л. Старчук 

написав російський історик М. Воронін, який просив у неї дозволу на 

використання частини матеріалів І. Старчука присвячених реконструкції 

керамічних плиток з Крилоса. Він вказував, що з ученим особисто 

познайомився під час єдиної зустрічі в Москві, а працю вивчав з дозволу 

М. Смішка у відділі археології АН УРСР [265]. Очевидно, що дослідження 

реконструкції керамічних плиток Крилоса, хоча було і залишається 

неопублікованим, цікавило тогочасних радянських науковців. 

Таким чином, наукова діяльність І. Старчука характеризувалася 

активною науковою й публіцистичною працею. У “польський” період (1930–

1939 рр.) він працював в Інституті класичної археології Львівського 

університету ім. Я. Казимира та упродовж 1931–1935 рр. відвідав європейські 

музейні установи, де ознайомився з експонатами античного мистецтва. 

Завдяки закордонним поїздкам учений писав наукові праці й співпрацював з 

європейськими і американськими науковими установами та окремими 

фахівцями з археології та мистецтвознавства. Одночасно був одним із членів 

етнографічної секції НТШ у Львові. Упродовж 1939–1944 рр. І. Старчук 

працював у ЛДУ ім. І. Франка викладачем, завідувачем археологічного 

музею університету та науковим працівником Львівського відділу археології 

АН УРСР. У “радянський” період (1944–1950 рр.) він продовжував 

працювати за сумісництвом у ЛДУ ім. І. Франка як викладач, а як науковець 

– у відділі археології АН УРСР. На сьогодні, частина матеріалів не 

збереглася, а частина залишається неопублікованою. Незважаючи на це, 

опрацьовані звіти й наукові праці І. Старчука дають можливість дослідникам 

неупереджено висвітлити його діяльність як визначного українського 

науковця. 



 80

3. 2. Археологічні дослідження ученого 
 

 

 

Значна заслуга у дослідженні ранньосередньовічних старожитностей 

України належить І. Старчуку. Саме під час навчання у Львівському 

університеті ім. Я. Казимира він захопився вивченням античного 

(“класичного”) мистецтва. У подальшій праці мистецтво й археологія стали 

основою його наукового та публіцистичного доробку. З особової справи 

ученого дізнаємося, що “в практичній археологічній роботі (в археологічних 

розкопках) брав участь з 1935 р.” [11, арк. 12]. На жаль, інформації про 

участь І. Старчука в археологічних розкопках у міжвоєнний період не 

збереглося. Вважаємо, що учений міг перебувати на археологічних 

розкопках, які проводили польські львівські науковці, можливо із кафедри 

класичної археології або Інституту класичної археології Львівського 

університету ім. Я. Казимира. 

Уже під час радянської окупації західноукраїнських земель І. Старчук 

звернув увагу на археологію, як науку, яка дозволяла більш детальніше 

вивчати давню історію України. Також цьому сприяла його співпраця з 

Я. Пастернаком. До речі, останній з них став відомий у середовищі 

української інтелігенції завдяки розкопкам терену княжого Галича (1934–

1941 рр.), де відкрив Успенський собор з саркофагом Ярослава Осмомисла 

[199]. Саме під час радянської окупації Львова, доля вдруге звела І. Старчука 

та Я. Пастернака уже в новоствореному Львівському відділі археології 

АН УРСР, сформованому 8 лютого 1940 р. на базі науковців НТШ [281, 

с. 169]. 

За “нової влади”   першу польову археологічну експедицію організував 

Я. Пастернак, інформації про яку, збереглося недостатньо. Відомо, що 

упродовж 2 липня – 2 серпня 1940 р. у с. Крилос Галицького району 

Станіславської області в урочищі “Золотий Тік” він продовжив попередні 
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археологічні дослідження столиці Галицького князівства – Галича. Власне 

“Галицьку археологічну експедицію” організував Львівський відділ 

ІА АН УРСР під керівництвом Я. Пастернака, а на її утримання та 

фінансування, ЛДУ ім. І. Франка виділив 15 тис. крб., оскільки там 

проходили археологічну практику 12 студентів університету. Окрім студентів 

й керівника експедиції у її складі були І. Старчук (заступник керівника і 

кресляр) та Р. Кивелюк (інженер-землемір) [141, арк. 1]. На жаль, інформація 

про ці розкопки міститься лише у звіті, який висвітлює результати 

досліджень. З якого відомо, що Я. Пастернак заклав розкоп вздовж східного 

боку “Золотого Току”, на місці княжого двору, де упродовж двох років вів 

розкопки. Досліджувана ним площа становила 312 м2 (26×12 м), при чому 

місце розкопів поділено на 78 квадратів величиною 2×2 м. Серед численного 

керамічного матеріалу археолог виявив унікальні знахідки – золотий 

емальований колт (кульчик), прикрашений стилізованим геометричним 

орнаментом та цегляну квадратову плитку (16×15 см) із зображенням 

крилатого грифона [116; 141, арк. 1]. 

У іншій частині дитинця – на південному боці фундаментів 

Успенського собору, проводилися розшуки кладовища. Про це у звіті 

Я. Пастернак написав: “для цього був чотирьом траншеями впоперек 

перекопаний 10 метрів широкий пас землі вздовж фундаментів собору, з 

негативним вислідом. Старого кладбища треба шукати дальше на південь, в 

сторону валів, або у нинішньому парохіяльному саду. Розкопи біля собору 

дали тепер лише кілька цікавих архітектурних фрагментів із собору та 

відслонили частину первісного терену з ХІІІ ст.” [141, арк. 2]. 

Наприкінці звіту Я. Пастернак вказував, що члени експедиції видали 

власну стінгазету “Корчага”, ілюстровану фотографіями та оригінальними 

рисунками, які виконав І. Старчук [141, арк. 2]. Вважаємо, що серед рисунків 

можливо були його реконструкції виявлених фрагментів керамічного посуду 

та зображення фрагментів долівкових плиток пам’ятки, які потім І. Старчук 

використав у написанні статті [146–147; 158]. 



 82

З 9 серпня 1940 р., після завершення експедиції у с. Крилос, 

Я. Пастернак та І. Старчук розпочали розвідкові дослідження на 

Пліснеському городищі. Їх метою було ознайомлення з територією пам’ятки 

та можливими подальшими систематичними розкопками [323, с. 21–38; 331]. 

Також у складі експедиції брали участь студенти історичного факультету 

ЛДУ ім. І. Франка, які проходили археологічну практику та відвідав розкопки 

відомий український історик, археолог, етнолог В. Петров, який приїхав з 

Києва [141, арк. 3]. 

Варто відзначити, що роботи на Пліснеську 1940 р. мали 

фундаментальний характер. Оскільки усі попередні напрацювання на 

пам’ятці носили або не завжди науковий, аматорський, або ж взагалі відверто 

скарбошукацький характер [290, с. 131–132]. Зокрема, у 80-х рр. ХІХ ст. 

дослідження Пліснеська Т. Земенцьким [470, s. 58–61; 471, s. 41–50; 472, 

s. 87–99] чи К. Гадачеком у 1905 і 1907 рр. [365, s. 9; 366, s. 5], було далеким 

від наукових методологічних засад. Очевидно, що план городища, який 

вперше склав Т. Земенцький, вже не задовольняв тогочасних наукових 

запитів. Тому Я. Пастернак та І. Старчук приступили до зйомки нового плану 

як для надійної системи фіксації тих чи інших майбутніх розкопів на 

пам’ятці [323, с. 21–38]. 

Детальних відомостей про виміри 1940 р. та план Пліснеська не 

збереглося. Водночас на складання плану городища, принаймні детальних 

обмірів урочища “Дитинця” у сезоні того року, окрім іншого вказує згадка 

І. Старчука про початок повторного виготовлення плану у звіті 1946 р. [152, 

с. 3] та у “Полевих шкіцах” [148, арк. 6]. 

На жаль, як зазначав І. Старчук, документації з дослідження пам’ятки у 

1940 р. не збереглося. Власне про це дізнаємося зі звіту з розкопок 

Пліснеська за 1946 р., у якому він написав: “… в 1940 р. робив на городищі 

археологічні досліди Я. Пастернак. Він попровадив 5 сонд вздовж і поперек 

південної частини городища / середгороддя / і 4 сонди на середущій частині 

городища. Документація розкопів Я. Пастернака не збереглася у Львові…” 
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[152, арк. 3]. Очевидно, що у 1940 р. учені досліджували центральну 

частину городища – урочище “Замчисько” або так званий “Дитинець”, де 

вздовж і впоперек слов’яно-руського міста заклали 9 траншей. Глибина яких 

сягала не більше 0, 5 м від рівня сучасної поверхні. Певні судження про 

результати робіт можна зробити із збереженої документації – так званих 

“Полевих шкіців” 1940 р. [148]. Окрім наявної документації, зберігся 

унікальний фрагмент кістяної іконки-складня із зображенням давньоруського 

воїна [196, с. 539–540; 117, арк. 73]. 

Наступного року І. Старчук знову брав участь в Галицькій 

археологічній експедиції під керівництвом Я. Пастернака. Власне, про ці 

дослідження дізнаємося зі щоденника Т. Журовського, написані польською 

мовою, де І. Старчук виконував функції заступника керівника експедиції та 

керував дослідженнями розкопу “І ділянки”, на схід “коло апсид” 

Успенського кафедрального собору [281, с. 179–180]. Основною метою 

тогорічних дослідження, як писав Я. Пастернак, знайти старий, перший 

цвинтар, який за тодішнім звичаєм мав бути в найближчому сусідстві собору, 

зі східного боку. Як підтвердження цього, у монографії “Старий Галич: 

археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр.” він наводив той факт, що з 

південної сторони храму не виявлено жодних залишків цвинтаря, з північної 

був спад терену в бік урочища “Базар”, а із західної не могло бути собору, 

оскільки там був вхід у храм. У результаті закладеного розкопу, яким керував 

І. Старчук, виявлено два етапи поховань: пізній – XVI–XVIII ст. (99 поховань 

на глибині 0, 7–1 м  від сучасної поверхні) та ранній – цвинтар княжих часів 

(26 кістяків обох статей) [199, с. 141–154]. 

З початком Другої світової війни планомірні роботи у Крилосі та 

Пліснеську зупинилися. За два сезони польових археологічних досліджень 

І. Старчук зумів освоїти теоретичні положення загальновідомої європейської 

археологічної школи, зокрема методику польових досліджень, знання, які 

отримав на практиці в Я. Пастернака. Між іншим, останній з них був учнем 

чеського археолога, етнолога та славіста – Л. Нідерле [324, с. 101–102]. 
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Власне про цю “методику”   польський археолог Т. Журовський писав так: 

“… кожен артефакт після знаходження залишався на своєму місці і далі 

обкопувався так, як ніби лежить на лавочці. При ньому вбивається кілок з 

черговим номером – римською цифрою, що позначала номер ділянки, і 

арабської – порядковий номер знахідки. Кілки ті стоять вбиті біля знахідок 

доти, доки артефакти не будуть виміряні, описані, зазначені на плані і 

сфотографовані. Потім за розпорядженням керівника знахідки виймаються і 

пакуються, “лавочки” під ними прокопуються і лише після того витягуються 

кілки і починається дослідження наступного шару, документуючи матеріали 

так само…” [281, с. 180–181]. Очевидно, що Т. Журовський, як і можливо 

більшість львівських археологів були необізнаними з теоретичними 

положеннями загальноєвропейської археологічної школи. Тому методика 

ведення розкопок Я. Пастернака у Галичі для них була “дивною”, оскільки 

більше часу відводилося на детальне фіксування виявлених об’єктів та 

матеріалів. 

Під час німецької окупації археологічні польові роботи здебільшого не 

велися. Тоді ж, припинив роботу відділ археології АН УРСР, а відновило 

свою діяльність НТШ, у якому археологічною секцією керував Я. Пастернак. 

До речі, у 1942 р. він один серед львівських науковців проводив незначні 

польові дослідження [281, с. 191]. Метою його дослідження, незважаючи на 

воєнні дії, був збір матеріалів у с. Крилос та підготовка монографічної праці, 

присвяченої Галичу [199]. 

Під час Другої світової війни інша доля випала І. Старчуку. У спогадах, 

дочки Оксани, у цей період батько “докладно” малював олівцем або тушшю 

рисунки знайдених матеріалів з Пліснеська [317, с. 333]. Доречно вказати, що 

учений не лише графічно зарисовував керамічний матеріал з Пліснеська (див. 

додаток У), але й з Крилоса, виконавши понад 50 рисунків фрагментів 

керамічних плиток [146–147; 151]. Цікаво, що на одному із аркушів 

зображено фрагмент плитки з “птахом” – грифоном, а під ним напис: 

“Крилос 1943 р., Б квадрат, 5 штик, ІІІ траншея” [151, 7 арк.]. На жаль, про 
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тогочасні археологічні розкопки у Галичі невідомо, оскільки йшли воєнні 

дії на території України. Вважаємо, що матеріали з Крилоса І. Старчук 

використав у дослідженні “Важнейшие материалы прикладного искусства в 

эпоху феодализма стародавнего Галича-Крилоса и Плиснеска” [3, арк. 2 зв.] 

та “Дві рідкі пам’ятки культури ранньофеодальної доби з Крилоса” [10, 

арк. 112; 59, арк. 23], вказавши рік реконструкції. Більш вірогідно, що 

рисунки керамічних плиток він підготував у повоєнний час для праці 

“Мистецькі пам’ятки феодального Галича-Крилоса” [158]. 

У 1944 р. відновив наукову діяльність поновлений відділ археології 

ІА АН УРСР у незначному штаті. Причиною стало те, що під час війни та 

після її завершення більшість польських археологів виїхало до Польщі, а 

окремі українські учені емігрували: Я. Пастернак, Ю. Полянський, 

Л. Чикаленко, В. Козловська. Окрім цього, у перші повоєнні роки, 

археологія, як “неактуальна” наука, відійшла на задній план, а основну увагу 

звертали теорії марксизму-ленінізму [281, с. 195]. Нагадаємо, що у цей час 

І. Старчук відновив працю у відділі, а також продовжив працю викладача за 

сумісництвом у ЛДУ ім. І. Франка [11, 12 арк.]. У відділі, перед проведенням 

розкопок, він збирав літописні відомості та історію дослідження 

Пліснеського городища [124]. Пізніше, зібрані ним матеріали стали цінним 

джерелом інформації для майбутніх дослідників пам’ятки [322–336]. 

Цікаво про повоєнний період життя І. Старчука написала дочка Оксана: 

“… літа майже з батьком не пам’ятаю, хіба ще зовсім малою, бо переважно 

це були розкопки у Пліснеську. Я там не була, але для батька це був 

важливий період життя. Він здавна цікавився історією Галицько-

Волинського князівства, брав участь у розкопках у Крилосі біля Галича у 

групі Пастернака, відомого археолога. Батько знав наукові методи розкопок 

на рівні містобудування, тобто городища, а не лише шукання скарбів. З ним 

їздили Смішко, Ратич, Костюк, Нечиталюк, Крушельницька, Свешніков. 

Приїжджали науковці з Ленінграду (Тіханова). У розкопках брали участь 
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місцеві селяни. Батько був їм дуже вдячний, фотографувався з ними на 

пам’ять…” [317, с. 331]. 

Упродовж липня-серпня 1946 р. він розпочав цілеспрямоване вивчення 

Пліснеського городища. Окрім І. Старчука – керівника експедиції, брали 

участь працівники відділу археології В. Манастирський, І. Свєшніков та 

О. Фенін. Серед перешкод для повноцінної роботи експедиції були 

відсутність харчів, часто випадав дощ та недостатня кількість робітників у 

зв’язку із жнивами [124, арк. 1]. Незважаючи на складний повоєнний час, 

археологу вдалося відкрити площу в 150 м2, враховуючи частину валу [152, 

арк. 3; 313, с. 76–77]. 

Нагадаємо, що документація Я. Пастернака з розкопок 1940 р. не 

збереглася, тому І. Старчук заново приступив до складання 

інструментального плану городища. Передусім він встановив місця розкопів 

попередніх років та значну увагу приділив топографії пам’ятки [152, арк. 3; 

154; 313, 1949, с. 77]. Для топогеодезичної зйомки місцевості городища 

дослідник залучив інженера В. Манастирського. До нашого часу дійшло 

безліч аркушів із замірами досліджуваної інженером території [154–155]. У 

“Деннику розкопів” І. Старчук часто писав про заміри інженера, зокрема 

17 липня 1946 р. повідомляв: “… працювало із-за жнив при розкопках тільки 

трьох робітників, з них один тільки 4 годині. Двох робітників помагало 

інженерові при помірах” [124, арк. 7]. Опираючись на розрахунки, 

В. Манастирський та І. Старчук окреслили декілька планів слов’яно-руського 

міста та його складових, площою в 60 га (див. додаток Ф). На жаль, авторство 

одного з таких загальних планів городища, колишній працівник експедиції 

О. Ратич, після смерті ученого, з невідомих причин приписав І. Свєшнікову 

[269, с. 121]. Це вдалося з’ясувати львівській дослідниці Г. Филипчук [323, 

с. 21–38]. 

Окремо слід відзначити, що поряд із складанням інструментального 

плану, учасники експедиції часто проводили обстеження оборонних ліній 

городища – валів, ровів і в’їздів. У цьому контексті цікавим є один із записів 
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дослідника: “21. VII. – вихідний день. Екскурсія на кладбище біля старої 

дерев’яної церкви в с. Підгірцях з р. 1712, де виявлено в військових ровах 

залишки феодальної кераміки, а також обслідування могил в лісі за валами, 

на північ від городища. Чотири з них були розкопані під час останньої війни 

для військових цілей. Виявлено дрібні керамічні фрагменти в розкопаному 

насипі, а також устійнено, що основа курганів з ритуальним похованням була 

непорушена” [124, арк. 10]. 

Як писав І. Старчук, з кінця ХІХ ст. Пліснеське городище уже було 

об’єктом дослідження. Розкопки проводилися несистематично, передусім з 

метою здобуття музейних експонатів. Враховуючи це, значну увагу він 

зосередив на вивченні оборонних ліній городища, оскільки до нього, 

спеціалізовано ніхто цим не займався. Досліднику вдалося обстежити дві 

лінії захисту: “північного” валу так званого “Середгороддя” або урочища 

“Дитинець” та зовнішньої лінії захисту в урочищі “Поруби” (в районі 

курганного могильника), про яку не збереглося інформації, лише на 

кресленику за 1947 р. дослідник зобразив цю траншею [125; 152]. Пізніше 

О. Ратич подав інформацію про дослідження І. Старчука ліній захисту в 

районі курганного могильника [269, с. 115–129]. Уже в 1990 р. інший 

дослідник пам’ятки М. Филипчук з’ясував, що конструкції, виявлені 

І. Старчуком у 1946 р., аналогічні матеріалам з дослідження зовнішніх ліній 

захисту (південної частини Пліснеська) [326, с. 220–229]. 

У 1946 р. в урочищі “Поруби” дослідник розкопував не лише вал, але й 

курган. У “Деннику розкопок” за 18 липня 1946 р. він писав: “… наукові 

працівники експедиції обслідували точніше довкілля городища, особливо 

пригороддя на південь від розкопуваного терену. В другій половині робочого 

дня т. Свєшніков продовжував розкопування кургану при уїзній дорозі, на 

полі “Помірки”, де працював уже в днях 16. VII і 17. VII” [124, арк. 9 зв.]. Із 

пізнішого звіту та статті І. Старчука відомо, що на курганному могильнику у 

1946 р. він досліджував один з насипів, де виявив “мішаний тілопальний-

тілопокладний ритуал” [164, арк. 22; 314 с. 394]. До речі, збереглася низка 
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рисунків кургану: обчислення, вертикальний і горизонтальний профіль та 

зарисовки керамічного матеріалу [155]. 

На сьогодні невідомо, чому розкопкам курганного могильника в 

урочищі “Поруби” І. Старчук не приділив уваги. Можливо, причиною було 

мінування некрополя німецькими саперами у Другій світовій війні [164, 

арк. 22]. Цікаво, що археолог зауважував, що низка курганів перекриває 

оборонну лінію в урочищі “Поруби” [124]. Пізніше М. Филипчук підтвердив, 

що курганний могильник хронологічно пізніший за оборонний рубіж [326, 

с. 222–224; 328, с. 279–280]. 

Одночасно із дослідженням урочища “Дитинець”, І. Старчук заклав “Г-

подібну” траншею в урочищі “Оленин Парк”. Там він зафіксував деякі 

кам’яні деструкції та чимало фрагментів кружальної кераміки й “декілька”   

ранньої. Про це він вказував: “… підтверджували би здогад, що на південній 

частині городища феодальної доби було ще й раніше поселення” [152, 

арк. 10]. Археолог виявив фрагменти долівкових глиняних плиток, покритих 

коричневим ангобом, серед яких на одному глазурованому фрагменті був 

орнамент з кілець. Досить цікаво І. Старчук провів аналогію вявлених 

керамічних плиток з аналогічними з Галича: “… величина цих плиток – за 

винятком товщини – відповідає величині декоративних керамопластичних 

плиток з Галича. Долівкові плитки дають здогадне свідоцтво тому, що на 

городищі Пліснесько були більші будівельні споруди” [152, арк. 10–11]. 

У цьому сезоні археолог вирішив самостійно розібратися із системою 

забудови центральної частини пам’ятки. Про це свідчить закладення 

І. Старчуком двох розкопів у тій частині дитинця, яка найменше була 

порушена попередніми дослідженнями. Йому вдалося зафіксувати два житла 

заглибленого типу (№ 1 і 2) та залишки господарської ями [152, с. 6–10; 313, 

с. 78–81]. 

У північній частині дитинця, поблизу “траншеї 5” (1940 р.), археолог 

заклав траншею з прирізкою. Там, І. Старчук виявив заглиблене житло № 1 

та залишки меча. Власне про це він записав: “… на лаві при західній стіні 
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виявлено довгу червону смугу, обриси якої цілком відповідають формі 

меча, довжиною 1 м, шириною 3–5 см, – з виразним слідом рукояті, з 

круглим набалдашником. На тій же лаві помічено дальше до півдня рештки 

дерев’яного предмету, трикутної форми, що нагадує піхву меча…” [152, 

арк. 5–6]. Окремо слід відзначити, що дослідник вказував на спільні риси “за 

формою” виявлених жител “землянкового типу” Пліснеська, з аналогічними, 

які раніше досліджував М. Макаренко біля м. Ромни [152, арк. 11]. 

Наприкінці “Звіту” 1946 р. І. Старчук підсумував: “… майбутні розкопи 

уточнять, як треба сподіватися, характер будівель, зокрема приналежних 

феодальній верхівці. Досі добутий матеріал свідчить про культурний зв’язок 

Пліснеська з Галичем і з Волинською землею. Майбутні розкопи висвітлять 

краще становище Пліснеська в ряді городищ феодальної Русі” [152, арк. 12]. 

Під час експедиції 1946 р. І. Старчук зафіксував понад 300 артефактів. 

Серед предметів, найбільшу кількість становив керамічний посуд, фрагменти 

вінець, денець, боковин, вушок гончарного й ліпного виробництва – корчаги, 

горшки, миски з вушками, обмазка, частина з яких була орнаментована чи 

мала клейма та долівкові плитки (22 штуки). Меншу кількість становили 

кам’яні вироби (крем’яний наконечник стріли листковидної форми, кам’яні 

бруски, пряслиця з червоного шиферу), кістяні вироби (проколка, 

“вирізувана плитка”, “зубки невідомого призначення”) та скляні вироби 

(фрагменти скляних браслетів чорного і фіолетового кольору). Цікавими 

були й виявлені металеві артефакти – ножі, наконечники стріл, ножиці, 

скоби, ключі, остроги, окуття бляхи, цвяхи, вушка від дуги відра, фрагменти 

обруча [152]. Таким чином, у 1946 р. І. Старчук виявив унікальні матеріали, 

які склали основу для наступних широкомасштабних досліджень 

Пліснеського городища. 

У наступному польовому сезоні (упродовж липня – серпня 1947 р.) 

археолог продовжив дослідження пам’ятки, де взяли участь три наукові 

працівники Львівського відділу ІА АН УРСР: О. Фенін (заступник керівника 

і завідувач фондами (коштами)), О. Ратич (помічник заступника) та В. Гук 
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(завідувач археологічними матеріалами) (див. додаток Х) [127, арк. 1]. Як і 

попереднього року, експедиція мала дві проблеми: часто падав дощ та 

відсутність “копачів”. Власне про це усе, І. Старчук записував у 

“Щоденнику” експедиції. Зокрема, із запису за 8 липня 1947 р. відомо: 

“… прийшло на роботу коло 20 робітників. Як їх повідомлено, що зарплата 

копачів може найвище (згідно з розрахунками з Києва) – виносити коло 

30 крб. в день, вони не згодилися на це і відійшли. Остало тільки чотири 

робітники” [127, арк. 4–5]. 

Згідно з фінансово-розрахункового плану, на експедицію виділили 

40 тис. крб. З яких, 8380 крб. становила зарплата усіх науковців (в тому числі 

І. Старчук отримував 2650 крб.), 15350 крб. отримували наймані працівники 

та 15720 крб. виділялося на різні технічні й господарські роботи [161, 3 арк.]. 

Незважаючи на труднощі, дослідження пам’ятки все ж відбулося, як і 

планував учений. 

Мета археологічних розкопок 1947 р., як вказував І. Старчук – 

дослідження західної частини дитинця, на захід від траншеї 1940 р., впоперек 

городища. Досліджувану територію він розбив на 82 ділянки, розміром 

20×20 м кожна. Для наукового пошуку археолог обрав IV та XIX ділянки 

[126, арк. 5; 129; 157, арк. 5]. На XIX ділянці поряд з рухомим матеріалом 

археолог зафіксував житла заглибленого типу № 2, 4–5 і 7, а на IV ділянці – 

житло № 3 і 6 [126, арк. 6–23; 157, арк. 6–23]. 

Водночас археолог проводив дослідження й в урочищі “Оленин Парк”. 

У тексті звіту 1947 р. І. Старчук згадував, що у попередні роки в урочищі 

знайдено фрагменти керамічних глазурованих і неглазурованих долівкових 

плиток, деякі з яких мали глазуровані орнаменти. Тому він заклав пробний 

розкоп на північний захід від мису дитинця в урочищі “Оленин Парк”, де 

зафіксував біля 60 фрагментів керамічних плиток. Їх виявив в “глибокому 

наверстуванні спаленини і поблизу неї”. Дослідник припустив, що у цьому 

місці знаходилася велика будівля “пліснеської феодальної верхівки” [126, 

арк. 27; 157, арк. 27]. 
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Пізніше, починаючи з 2007 р. в урочищі “Оленин Парк” проводить 

дослідження М. Филипчук, який поблизу і на місці траншеї виявив ранні 

матеріали. Так, упродовж 2007–2014 рр. він відкрив культовий язичницький 

осередок слов’янського часу [329, с. 135–169], до складу якого входив 

жертовний пояс із рештками ритуальних інгумаційних та кремаційних 

захоронень [291, с. 174–176; 333, с. 62–95; 334, с. 24–41]. Стосовно 

давньоруського періоду, то йому вдалося зафіксувати сліди житлово-

господарської забудови, давньоруського валу та підтвердити думку 

І. Старчука про функціонування в урочищі “Оленин Парк” найбільш ранньої 

на Пліснеську церкви [174, с. 27–28; 175]. 

Розкопки 1947 р. у Пліснеську дали І. Старчуку цілісну картину 

існування пам’ятки. Тому в експедицію неодноразово приїздили науковці зі 

Львова, зокрема М. Смішко, П. Гнип, Е. Борисенко та ін., які знайомилися з 

городищем та виявленими ученим житлами заглибленого типу [127, арк. 22–

23]. Окрім цього, виявлені об’єкти не лише фотографували, але й 

фільмували. Так, 23 серпня 1947 р. усі розкопки за участі кожного члена 

експедиції знімав на камеру кінооператор з кіностудії “Львів” та фотограф з 

м. Олесько [281, с. 222–224]. 

Важливим доробком І. Старчука в розвитоку археології є його методика 

горизонтальної та вертикальної фіксації рухомих і нерухомих об’єктів. Суть 

горизонтальної прив’язки полягала в тому, що площа “Дитинця” ділилася на 

сектори. Кожен з секторів складався зі 100 квадратів, розмірами 2×2 м. 

Вертикальна система охоплювала по-штихові фіксації планіграфічних зрізів 

досліджуваної площі – 0, 20–0, 25 м [126; 134, арк. 3; 157; 164, арк. 4–5]. 

Однозначної відповіді на обізнаність І. Старчука в розумінні й застосуванні 

фіксації рухомих і нерухомих артефактів немає. Вважаємо, що значний вплив 

на методику І. Старчука справили наукові закордонні поїздки у Європу 

(упродовж 1930–1935 рр.) [11, арк. 9] та співпраця з Я. Пастернаком, який 

ознайомив його з методикою “по-штихової фіксації”. Можливо, незначний 

вплив мала праця С. Леонард Вуллі присвячена методиці ведення 
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археологічних розкопок на яку в міжвоєнний час він написав рецензію 

[371, s. 337–339]. Враховуючи у праці рекомендації й поради ведення 

археологічних розкопок, І. Старчук зміг їх використати під час організації 

стаціонарних розкопок Пліснеського городища. 

Окремо слід наголосити на відборі матеріалу для датування тих чи 

інших будівель. Хоча учений і датував споруди за принципом “у комплексі”, 

проте завжди чітко вказував походження конкретних речей, що дало змогу 

без особливих проблем реінтерпретувати нагромаджену ним джерельну базу 

[331, с. 74–88]. Підхід детальної фіксації дозволив йому сформувати 

повноцінне джерело з урахуванням аспектів горизонтальної і вертикальної 

стратиграфії, що пізніше стало основою періодизації і хронології пам’ятки, а 

також допомогло виділити житлові, господарські та виробничі типи споруд й 

охарактеризувати керамічні вироби [323, с. 21–38]. 

У 1947 р. І. Старчук зафіксував на досліджуваній території дитинця 982 

одиниці артефактів. Власне, як і попереднього року, він фіксував, 

присвоюючи виявленому матеріалу порядковий номер, місце знахідки, 

сектор (квадрат), штих (глибина від сучасної поверхні), виміри та замітки. 

Серед знахідок найбільшу кількість становили фрагменти керамічного 

посуду та чимало глазурованих керамічних плиток, а меншість займали 

металеві вироби (лунниці, ножі, залізна люлька, куски шлаку і т. п.), кістяні 

проколки з оленячого рогу та скляні браслети. До речі, інвентарний список 

заповнювали усі члени експедиції, на це вказують різні почерки тексту 

записів, а наприкінці “слова-русизми”   [142, 47 арк.]. 

Зі звіту дізнаємося про унікальні артефакти в урочищі “Дитинець”. 

І. Старчук зафіксував на денцях горщиків три види клейм: коловидні, 

хрестовидні й розетовидні. Серед них, цікавими становили одне клеймо зі 

знаком шестираменної зірки, а також два клейма наближені до знаків 

Рюриковичів – у вигляді тризуба, які він замалював у щоденнику [129, 

1 арк.]. У звіті він повідомляв про одне із них: “… друге клеймо відмічається 

тим, що двозубець має на кінці протягнені в долину і в цілому є хвилясто 
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оформлений, що не погоджувалося би з технікою різання знаків на 

гончарному кружку. Дальшою особливістю клейма є те, що не знаємо, як 

виглядала долина, тобто закінчення клейма. Судячи з захованого розміру 

денця можна припускати, що вистарчало би місця на закінчення двозубця 

хрестиком в долині. Не будучи впевненим в цій справі ми найрадше 

прирівняли би наше клеймо до старших клейм знаних з мідних підвісок з 

Мощинського городка / горішня Ока / і зі Сміли м. Києва…” [157, арк. 23–

24]. 

Відносно точильних брусків, археолог припустив, що вони імпортовані 

з інших території, оскільки були у використаному стані, “… а з другої про те, 

що були дорогі. В околиці немає ніде такого тривалого каменя, з якого 

зроблені деякі бруски і саме тому вважаємо, що деякі бруски 

спроваджувалися з подальших територій…” [126, арк. 27;]. 

Однією із важливих заслуг І. Старчука у дослідженні пам’ятки було 

встановлення ним хронології існування Пліснеського городища. На основі 

літописних відомостей і отриманих матеріалів він припустив, що городище 

існувало з кінця Х ст., а найбільшого розквіту зазнало у період боярської 

влади в Галичині у ХІ–ХІІІ ст. [157, арк. 28]. 

Цікаво, що за два роки дослідження пам’ятки, археолог припустив про 

“… існування густого поселення і відносно існування побіч землянок – також 

наземних будівель…” [126, арк. 24; 157, арк. 24]. Дослідник звернув увагу й 

на функції лав у житлах заглибленого типу, навівши аналогії із “призьбами” 

в українських селах. Також замислювався над значенням стовпових отворів у 

долівці й зробив реконструкцію житла заглибленого типу виявленого на 

IV ділянці [157, арк. 14]. Стосовно рівня забезпечення населення городища 

І. Старчук вказував, що “не було багате”. На основі аналізу виявлених 

артефактів та кісток тварин з’ясував основні заняття, які розвивалися – 

землеробство, скотарство і мисливство та ремесел – гончарство, ковальство, 

ливарництво, ювелірне мистецтво, шкірне виробництво й військову справу 

[126, арк. 24–26; 157, арк. 24–26]. 
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У 1948 р. основні дослідження продовжилися в урочищі “Дитинець”. 

У експедиції брали участь І. Старчук (керівник експедиції), О. Ратич, 

П. Завада, Т. Плаксій [165] та В. Манастирський [133, арк. 1; 134, арк. 1]. У 

перші дні експедиції – “розвідкові”, археолог знайшов долівкові плитки й 

зафіксував їх як “підйомний матеріал” та виявив “на просторі 200 м2” багато 

залізного важкого червоного шлаку і легкого глазурованого стопу, 

припустивши його керамічне походження. Досить цікаво він про це писав: 

“… стоп має багато бульбашок синявого і зеленявого коліру. Є дуже 

можливо, що десь на цьому просторі повинна знайтися робітня топки заліза і 

керамічна майстерня…” [133, арк. 2]. Пізніше археолог припустив думку, що 

“для оборонних і господарських потреб використовувалося тут передусім 

залізо. Його видобували напевно з надбужанських болотних руд. Сліди 

пізнішого добування залізняку збереглися в недалекому селі Руда 

Королівська. Болотна руда мусила здавна плавитися на городищі, бо на 

дослідженому терені знайдено немало залізного шлаку і куснів криці…” [131, 

арк. 27; 164, арк. 27]. В останні роки дослідження Пліснеська неодноразово 

зафіксовано залізний шлак фіксували у різних місцях пам’ятки [174–175]. 

Вважаємо, що подальші археологічні дослідження городища підтвердять чи 

спростують думку І. Старчука про існування майстерень з виплавки заліза 

домашнім способом. 

Як і у попередні роки, археолог продовжував розвідки з дослідження 

фортифікації й території заселення пам’ятки. Цікавим є один із записів 

І. Старчука: “… обходячи на північ від дитинця засаджені картоплею поля, 

ми знаходили такі місця, де на поверхні було дуже мало культурних 

залишків, або й зовсім їх не було, як пр. на захід від згаданої груші, на полі 

переселенця з Польщі Василя Бліща. Не багато черепків знайшлося також на 

одній ниві, безпосередньо на північ від наших розкопів за валами. Нинішні 

розшуки повчили нас, що невідкладною потребою нашої експедиції є добра 

карта цілого городища, з позначенням усіх валів, ровів, всіх доріжок, воріт, 

орієнтаційних дерев, тощо, бо без цього не можемо тепер докладніше 
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позначити окремих місць насичених тим чи іншим матеріалом…” [133, 

арк. 3]. 

Відносно фінансування експедиції, конкретної суми, виділеної на увесь 

період археологічних розкопок 1948 р. невідомо. У “Щоденнику” за 20 липня 

є запис: “керівник експ. втретє цього місяця ходив пішки до банку в Олесько 

і вибрав там 4000 карб. – всього дано 6000 карб.” [133, арк. 52]. На основі 

цього можна припустити, що експедиція зіткнулася з проблемою нестачі 

коштів. Очевидно, що лист І. Старчука до М. Смішка стосувався 

фінансування [168, 1 арк.]. 

У 1948 р. основні наукові пошуки археолог проводив на півдні від 

минулорічних розкопів, досліджуючи XXXI і XL ділянки, де заклав “декілька 

шурфів”, з яких один розрісся в розкоп “А”. Площа розкопок складала 

приблизно 1000 м2 [167]. На XXXI ділянці він зафіксував житла № 9–10, 12–

13, 16, 20, а на XL ділянці – житла № 11, 14–15, 17–19. Натомість в розкопі 

“А” І. Старчук зафіксував лише одне житло заглибленого типу № 8 із цілою 

кам’яною піччю, розмірами 1, 80×1, 35 м×0, 60 м (висоти). Археолог 

вказував, що серед виявлених жител повністю залишилися недослідженими 

житла № 14–18 та 20 [130–132; 164, 1–20 арк.; 166]. До речі, усі житла 

фотографував і зарисовував О. Костюк [133, арк. 96]. Таким чином, упродовж 

1947–1948 рр. І. Старчуку вдалося зафіксувати 19 жител заглибленого типа та 

20 жител наземного типу, з яких виявив пічні черені [131, арк. 23; 132, 

арк. 23]. Усі житла заглибленого типа І. Старчук датував ІХ–ХІ ст., а житла 

наземного типу – ХІІ–ХІІІ ст. [130–132; 314, с. 384–385]. 

На терені дитинця І. Старчук зафіксував ґрунтовий могильник 

давньоруського часу з християнськими інгумаціями зі скромним інвентарем. 

Так, 60 поховань знаходилися на глибині 0, 3–0, 4 м, 20 на 0, 5–0, 6 м та 10 – 

0, 7–0, 8 м від сучасної поверхні. Дослідник припустив, що могильник 

рівночасний з другим будівельним періодом городища [131, 51–55 арк.; 166, 

51–55 арк.]. У цьому контексті цікавим є його запис у “Щоденнику” за 

5 липня 1948 р., у якому археолог вказував, що виявив на XXXI ділянці 
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чотири кістяки людини. З них, у 70 квадраті частково знищений, 

орієнтацією захід-схід, а “біля нього і під ним кілька невеличких каменів” 

[133, арк. 7–8]. Останнім часом на Пліснеську зафіксувано два подібних 

поховання з білими каменями під головою та ногами (2013 р.) [175]. 

Виявивши могильник в урочищі “Дитинець”, І. Старчук припустив, що 

біля нього повинна розташовуватися церква, на що вказували долівкові 

плитки. Про це він так записав: “… припускаємо, що церква була в півд. зах. 

напрямку від нашого розкопу всього 40–60 метрів, або на півночі приблизно 

в не розкопаній ще Х ділянці” [133, арк. 26]. 

До цінних знахідок археологічного сезону 1948 р. належить 

християнський “образок” молівдул з тисненим зображенням Богоматері 

Оранти з однієї сторони і святим Василем з другої, розміром 0, 025×0, 02 м 

[133, арк. 12–13] та фрагмент рогового гребеня біля заглибленого житла № 12 

[166, арк. 44]. За два польові археологічні сезони І. Старчук зібрав чималу 

колекцію наконечників стріл: листовидні, ромбовидні, трибічні та тригранні 

стріли з черенками. Дослідник припускав, що переважна частина із них мала 

місцеве походження, а меншість становив імпорт чи потрапили під час війни 

[130, арк. 1; 131, арк. 33]. 

У 1949 р. І. Старчук продовжував дослідження Пліснеська [261], але як 

зауважував О. Ситник, звіти писав О. Ратич – заступник експедиції [281, 

с. 226]. Археологічні розкопки тривали впродовж 15 липня – 15 вересня, у 

якій брали участь Т. Плаксій, О. Костюк, Я. Лабій та В. Гук [138, арк. 1]. За 

цей період дослідження проводилися на могильнику (кургани) і валі в 

урочищі “Поруби”; високому валі “коло хреста” й на двох ділянках “Д” і “Е” 

на дитинці та двох ділянках “С1” і “С2” на посаді [136, арк. 1; 139, арк. 1]. 

На початку експедиції І. Старчук заклав розкоп в урочищі “Поруби”  , 

розкопавши 4 кургани. Вони знаходилися при дорозі, поправій стороні з 

с. Підгірці у напрямку до Підгорецького / Пліснеського монастиря. Відомо, 

що три кургани знаходилися в одному ряді, а один на схід від них, ближче до 

дороги. Керівник експедиції доручив О. Ратичу розкопувати курган № 1 і 2, а 
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Т. Плаксій – № 3 [138, арк. 3–5]. Під час їх дослідження І. Старчук 

використовував раніше згадувану по-штихову фіксацію. На початку й під час 

дослідження курган фотографували і поділили на чотири “чвертки 1, 2, 3, 4”, 

орієнтацією південь – північ та схід – захід, залишивши бровку шириною до 

0, 4 м [138, арк. 4]. Беручи до уваги виявлений керамічний матеріал археолог 

припустив існування курганів з Х ст., але в основному у ХІ–ХІІ ст. [135, 

арк. 50]. Про їх дослідження І. Старчук написав: “вони дуже однорідні. В них 

не знайдено нічого, що вказувало би на тілопокладання. За ті всі речі відкриті 

в курганах промовляють за цим, що тут ховано частково спалених 

небіщиків…” [135, арк. 47–52; 136, арк. 1; 139, арк. 1]. Доречно відзначити, 

що в інвентарному списку виявлених матеріалів вказано, що досліджувалося 

п’ять курганів, але у звітній документації інформацію подано про чотири 

кургани. Це пов’язано з тим, що у п’ятому кургані археолог зафіксував лише 

13 фрагментів кераміки (8 боковин, 5 денець) [138, арк. 94]. Вважаємо, що 

дослідник розкопав кенотаф, оскільки не виявив слідів тілопокладання, тому 

інформації про нього не опублікував. 

Після дослідження курганів, 23 липня І. Старчук приступив до 

розкопок валу і рову в урочищі “Поруби”. У результаті досліджена площа 

становила 30 м2 (2×2 м). Він вказував, що тогочасна висота валу становила 

2, 2 м, а розкопана глибина рову сягала біля 4 м від сучасної поверхні [138, 

арк. 17–22; 135, арк. 52–56]. 

Основну увагу археологічних досліджень 1949 р. учений приділив 

вивченню центральної частини городища. Саме у східній частині урочища 

“Оленин Парк”   І. Старчук заклав розкоп “Г”. Його площа становила 65 м2 

(2×2 м), а глибина валу 2, 5 м. Він зафіксував два ряди кам’яної кладки та 

вказував час функціонування валу – середина або кінець ХІ ст. [138, арк. 39–

40; 315, с. 32]. 

Археолог припустив, що каміння в розкопі “Г” служили для скріплення 

валу (довжина каменів 0, 8 м і більше). У “Щоденнику” він писав: “… кладку 

виявлено приблизно посередині західного валу у т. зв. Олениному Парку. 
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Збоку валу 2 стрімку. Положення кладки не позволяє не припустити, що на 

валі був якийсь будинок, що найвище могла тут бути сторожова башта, 

мабуть з викопаним підземеллям, яке ще будемо прослідувати…” [138, 

арк. 41]. Він писав: “… ділянку Г поглиблювано дальше. На глибині коло 

60 см. нижче кам’яної кладки всюди від заходу глина. Вона проглядає також 

з-під кладки. По прочищенні поглиблено до західного терену показалася 

дуже виразно, горизонтальна границя Пн.-Пд., яка йде паралельно до кладки 

на віддалі від неї приблизно 40 см. Від сторони кладки тою границею 

відзначилася чиста, темна, темно-сіра глина, а від сторони склону валу – 

виразна мішана жовто-бура і жовто-біла – насипові глини. В плані 2 

прослідити ще східний терен поза кладкою для провірки, чи там не 

знайдеться подібне. Справа кам’яної кладки поволі виясняться…” [138, 

арк. 43–44]. 

На південний-захід від описаного валу в урочищі “Дитинець”, археолог 

заклав розкоп “Д”. У ньому натрапив на рештки заглиблених житлових 

споруд – “півземлянок” № 21, 23–25 [135, арк. 56–69]. В урочищі 

“Дитинець”, у південно-східній частині, І. Старчук заклав розкоп “Е”, 

розміром біля 15 м2 (2×2 м), де на глибині 1, 18 – 1, 95 м від сучасної 

поверхні зафіксував заглиблене житло № 21 (розміром 6×4 м) з піччю-

кам’янкою та заглиблені житла № 26–28 [135, арк. 69–72]. 

Окрім жител, раніше в розкопі “Д” він виявив на глибині 0, 3–0, 5 м від 

сучасної поверхні християнські поховання. У звіті І. Старчук писав: “… між 

похованнями, які були в неглибокій ямі надибано також підплитові 

поховання. На 30 поховань 4 були накриті важкими грубо обтесаними, 

важкими плитами. Мабуть звичай ховання, небіжчиків під плитами з 

місцевою традицією був тут розповсюджений здавна; на півдні городища в 

1949 році серед приблизно 60 поховань виявлено два підплитові. Очевидно 

під плитами ховали видніших громадян. На могильні плити (лежачі) на 

могилах практикувалися місцевими монахами донедавна…” [135, арк. 71–

72]. 
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Як і у попередні роки, пам’ятку часто відвідували наукові 

співробітники ІА АН УРСР, керівництво районного центру з Олесько та 

колгоспники сусідніх сіл. Цікаво, що у серпні 1949 р. відвідав розкопки 

В. Гончаров, працівник Інституту археології АН УНСР, який приїздив до 

Пліснеська, як зазначав І. Старчук “… з припорученням П. П. Єфіменка для 

пізнання городища та для використання можливого терену як заповідника” 

[138, арк. 56–62]. Пізніше, на свято Спаса – 19 серпня, експедицію відвідав 

М. Смішко, наукові працівники історичного музею у Львові та російський 

археолог М. Тіханова [138, арк. 67]. До речі, задуми ученого щодо відкриття 

заповідника реалізовано у 2015 р. під назвою “Історико-культурний 

заповідник – “Давній Пліснеськ””. 

У вересні того ж року І. Старчук не був присутній на розкопках, 

оскільки викладав у ЛДУ ім. І. Франка. Тому О. Ратич, Т. Плаксій та 

О. Костюк проводили на городищі невеликі роботи – досліджували терен 

дитинця й закидували розкоп “Д” [143]. 

23 червня 1950 р. І. Старчук отримав “відкритий лист” на продовження 

дослідження Пліснеського городища (див. додаток Ц) [262]. Однак, через 

хворобу, подальші широкомасштабні роботи на пам’ятці не відбулися [335–

336]. 

Отже, І. Старчук належить до відомих постатей львівської 

археологічної школи. Його наукові здобутки в археології яскраво 

проглядаються на Пліснеському городищі, де він у 1940 р. та упродовж 1946–

1949 рр. провів фундаментальні й цілеспрямовані дослідження. Важливим 

був його внесок у дослідження Галича, особливо у вивченні керамічних 

плиток, основою чого послужила експедиція 1940 р. під керівництвом 

Я. Пастернака, який ознайомив І. Старчука з європейською методикою 

досліджень. 

У повоєнний час (1946–1949 рр.) археолог заклав основи послідовного 

стаціонарного вивчення Пліснеського городища, відійшовши від 

скарбошукацького підходу. Йому вдалося виявити чимало археологічних 
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матеріалів, які значно поповнили джерельну базу та з’ясувати важливі 

проблеми хронології, духовної і матеріальної культури. Об’єктами 

дослідження І. Старчук обрав оборонні лінії, курганний могильник, 

центральну частину літописного міста – урочище “Дитинець”, а також його 

складову – урочище “Оленин Парк”, на яких виявив житла заглибленого і 

наземного типу, знайшов безліч керамічного матеріалу та металевих 

знахідок. При дослідженні пам’ятки застосував згадану німецьку методику 

“по-штихової” фіксації. Таким чином, дослідження І. Старчука (див. 

додаток Ш) на Пліснеському городищі носило фундаментальний і 

цілеспрямований характер, який заклав фундамент для наступних 

дослідників пам’ятки. 
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3. 3. Викладацька робота 

 

 

 

На сучасному етапі розвитку науки в Україні відбуваються зміни, 

викликані реформуванням та модернізацією освіти. Першочерговими 

питаннями залишаються перехід до інноваційної моделі освіти. У цьому 

контексті серед сучасних напрямків історичних досліджень цікавим 

залишається вивчення та аналіз творчої спадщини учителів та педагогів 

минулого, які залишили вагомий внесок у підготовці кадрів навчальних 

закладів різного профілю. Власне одним з педагогів першої половини ХХ ст. 

був І. Старчук – учитель семирічної школи ім. Б. Грінченка, семінарій у 

Львові та викладач Львівського університету, педагогічна праця, якого 

залишалася поза увагою науковців і громадськості. 

Аналіз педагогічної праці І. Старчука дає підстави автору 

дисертаційного дослідження виокремити три періоди діяльності: “польський” 

(1921–1939 рр.), період “Другої світової війни” (1939–1944 рр.) та 

“радянський” (1944–1950 рр.) [40, с. 114–130; 45, с. 65–75]. 

Інтерес до професії педагога в І. Старчука заклала у дитинстві 

Юлія Шуберт – учителька початкової школи с. Пилипи на Коломийщині. Про 

це дізнаємося зі спогадів дочки О. Старчук. Зокрема вона записала: “… охоту 

до навчання, допитливість і пильність завважила учителька Юлія 

Шубертівна, яка допомагала чим могла, тішилася його пізнішими успіхами… 

Щира вдячність першій учительці залягла йому глибоко в душу і, напевно, їй 

він завдячував уміння вчити дітей малювати. Разом з тим він вважав, що 

професія учителя дуже важка і часто невдячна…” [317, с. 329]. 

Уже під час Першої світової війни, І. Старчук служив у легіоні УСС, де 

виявив у собі здібності педагога. Перебуваючи на Волині упродовж 1914–

1916 рр., УСС відкрили із просвітницькою метою 156 народних шкіл [320, 

с. 9–10]. Зокрема, до цієї діяльності долучився І. Старчук. Так, у 1916 р. він 
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разом з четовим М. Саєвичем у с. Ставки організував школу і навчав 40 

дітей [1, с. 307]. Достеменно невідомо, якою була його участь у роботі школи 

– організаційна чи учительська, але цей факт вказує на інтерес до вибору 

майбутньої педагогічної діяльності. 

У складі УСС, за час війни, стрілець І. Старчук отримав поранення в 

голову, втративши праве око та дослужився до рангу хорунжого (див. 

додаток В). Побував у Києві, де захворів на черевний тиф. Після цього, 

повернувся у Львів, який з розпадом Австро-Угорської імперії увійшов до 

складу Польської держави. У Львові І. Старчук одночасно працював та 

навчався [317, с. 330]. Пізніше, в “Описі життя” про цей період він написав: 

“… не маючи змоги лікуватися на селі постановляю зробити іспит на вчителя 

народних шкіл, доповнюючи натуру гімназіальну з педагогічних предметів. 

Це мені удається, 28 мая 1921 р. здав іспит у Львові в Державних 

кваліфікаційних семінарійних курсах…” [254]. 

Відомо, що 1 жовтня 1921 р. його прийняли на посаду учителя рисунку 

в семикласну народну школу імені Б. Грінченка у Львові, яка тоді 

знаходилася на вул. Городоцька, будинок 95 [11, арк. 7]. Пізніше, 22 березня 

1922 р. І. Старчук отримав лист від Головної управи УПТ. У ньому йшлося, 

що за “… учительську службу від 1 жовтня 1921 р. і признається Вам 2 літ 

5 місяців служби, а внаслідок сего X степеня платні відповідно до постанов 

для учителів шкіл удержуваних державою… З огляду на се від 1-го марта 

1922 р. будете набирати платинь X степеня платень у 75 % аж до зміни сего 

розпорядку через Головну Управу У. П. Т.” [213]. Таким чином, завдяки 

педагогічній праці І. Старчук отримав кошти на проживання, харчування та 

оплату за навчання. Власне про це він написав: “… через вчительську посаду 

поліпшилися дещо мої матеріальні обставини і через весь час лікую мою 

недугу жолудка у лікаря Мар’яна Пальчишина. Остаточно в 1924 р. (осінь) 

перебуваю тяжку операцію жолудка…” [254]. 

Одночасно з учительською працею І. Старчук удосконалював 

мистецькі здібності в “Асоціації польських вчителів загальноосвітніх шкіл 
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“OGNISKO” у Львові”. Так, упродовж 1 лютого – 31 травня 1922 р. 

відвідував методичний курс робіт для учителів з удосконалення вишивання, 

праць з глини, картону, текстури та рисунку [214]. У подальшій педагогічній 

діяльності він отримані знання використав у навчанні учнів школи. Тоді ж, у 

вечірній час, він відвідував ВАМ у Львові та мистецьку школу 

О. Новаківського у Львові, де навчався науки рисунку та малярства [254]. 

У 1925 р. І. Старчук поступив на гуманістичний факультет Львівського 

університету імені Яна Казимира (див. додаток Е). Там він захопився 

вивченням античного і середньовічного мистецтва [11, арк. 5]. Після 

закінчення університету й захисту докторської дисертації  він продовжив у 

ньому працювати на посаді молодшого асистента в Інституті класичної 

археології у професора Е. Булянди [11, арк. 11; 54; 220; 461, s. 153]. На жаль, 

у тогочасному Львівському університеті домінувала пропольська орієнтація, 

що надавала переваги у навчанні й роботі полякам та дискримінувала 

українську освітянську еліту [98]. Це й вплинуло на долю українця 

І. Старчука, оскільки він не мав можливості зробити професійну кар’єру у 

тогочасній польській системі освіти. 

Достеменно відомо, що в університеті у міжвоєнний період, Е. Булянда 

читав студентам, які спеціалізувалися з класичної археології низку лекційних 

курсів, серед яких: “Елліністична та римська скульптура”, “Семінар 

археологічний”, “Історія римського мистецтва” та ін. На 1930 / 31 навчальний 

рік він читав лекційний курс “Ćwiczenia archeologiczne” (“Археологічні 

вправи”), який йому допомагали проводити асистенти очолюваного ним 

Інституту класичної археології [460, s. 32]. Можливо, одним із асистентів був 

І. Старчук. Упродовж 1931–1935 н. р. професор дозволив асистентам 

К. Маєвському та І. Старчуку проводити курс “Ćwiczenia archeologiczne” 

(“Археологічні вправи”). Двогодинні заняття вони проводили щочетверга і 

щоп’ятницю у 16 залі університету в 12–13 год. дня [461, s. 47; 462, s. 47; 463, 

s. 47; 464, s. 45]. 
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Одночасно із викладацькою працею у Львівському університеті 

ім. Я. Казимира, він навчав дітей науки рисунку та надавав приватні уроки. 

Відомо, що з 1929 р. він навчав мистецтву й мистецтвознавству дочку 

І. Свєнціцького – Віру. Пізніше вона займала посаду помічника музейного 

реставратора С. Паращук у Національному музеї у Львові та навчалася на 

відділі мистецтвознавства при гуманістичному факультеті Львівського 

університету. Саме вибір Вірою професії мистецтвознавця сприяв тому, що 

І. Старчук ґрунтовно навчав її іконописанню [276, с. 17–18; 277, с. 6]. 

Очевидно, що він був багатогранною особистістю, оскільки не лише навчав 

дітей у школі рисунку, але й мав ученицю В. Свєнціцьку, якій викладав науку 

рисунку, малярства та іконописання. 

Працюючи у Львівському університеті, І. Старчук продовжував 

викладати у семінаріях Львова. Про це дізнаємося з листів від “Kuratorjum 

Okregu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie” (“Кураторія львівських шкіл у 

Львові”). З документу відомо, що І. Старчук просив дозвіл на учительську 

працю та отримав кваліфікацію учителя й право викладати рисунок 

польською і українською мовами з 1 вересня 1931 р. – 31 серпня 1932 р. у 

“Приватній семінарії учителів жінок УПТ ім. Т. Шевченка у Львові” [234]. З 

наступного року йому знову дозволили викладати у семінарії з 20 серпня 

1933 р. до 19 серпня 1934 р. [238]. 

У 1935 р. він попросив Головну управу “Рідної школи” про видачу 

довідки, оскільки з 1 жовтня 1921 р. – 31 серпня 1929 р. працював у 

приватній семикласній всенародній хлоп’ячій школі ім. Б. Грінченка у Львові 

[240]. Вважаємо, що це пов’язано зі зміною місця роботи. Упродовж 

1 вересня 1935 р. – 31 серпня 1936 р. працював викладачем рисунку в 

“Приватній семінарії св. Василія Великого у Львові” [245]. На жаль, через 

недостатню кількість збереженої інформації невідомо, які заняття окрім 

рисунку він викладав та не збереглося відомостей про подальшу педагогічну 

працю у міжвоєнний період. 
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Окремо відзначимо, що під час учителювання, І. Старчук збирав та 

вивчав дитячі рисунки різного віку. Згодом це призвело до написання 

спеціального дослідження з цієї проблематики. Доречно вказати, що у 

ЦДІАЛ України зберігається список праць ученого, складений невідомим 

автором у 30-х рр. ХХ ст. Серед праць значну увагу становить стаття 

І. Старчука “Наука рисунків в народних школах”, опублікована в журналі 

“Учительське слово” (1933 р.) [348, 1 арк.]. Однак, після опрацювання усіх 

випусків часопису, вказаної праці науковця не виявлено. 

У цьому контексті значне місце становить рецензія українського 

педагога та маляра О. Кульчицької на зазначену статтю ученого, рукопис 

якої зберігається в Ю. Тузяка під назвою “Наука рисунків в народних 

школах. Проект програми рисунків зладжений Др. Старчуком” [241]. Свого 

часу О. Купчинський ознайомлювався із рецензією, однак помилково вказав, 

що її написано на працю – “Діти рисують” [110, с. 562]. 

У рецензії О. Кульчицька зауважила на важливості обґрунтування мети 

і завдання “науки рисунків” та методу “спостереження”, які використовував 

учений. На думку автора рецензії “… завдання науки рисунків – повільне, 

постійне призвичаювання дітей до свідомого спостерігання свого окруження. 

Інакше сказавши, діти мають бачити природу, окруження своїми власними 

очима…” [241]. Також, вона зауважувала, що І. Старчук звертав увагу на 

“здібних” та “нездібних” дітей у рисуванні, відзначаючи, що цьому сприяв їх 

розвиток уяви, пам’яті та естетики. О. Кульчицька наголошувала на 

важливості орнаменту й нанесення дітьми ліній на папері, зауваживши, що 

“… слушно запримічує Др. Старчук, що діти рисують дуже тонко…” [241, 

с. 4]. У цілому в рецензії позитивно оцінено статтю ученого та 

проаналізовано його доробок у дослідженні дитячого рисунку. 

Продовжуючи цю проблематику у 1936 р. І. Старчук опублікував 

статтю “Із дослідів над дитячим рисунком” [305, с. 41–58] та працю “Діти 

рисують” [306]. Так, праця “Діти рисують” складається з трьох розділів. У 

першому розділі автор подав свої роздуми з проблематики дитячих рисунків 
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й вказав, що “…рисунки дітей – це графічні документи їхнього духовного 

розвитку, в першу чергу інтелекту й уяви, – це щирі, упрощені схеми 

світосприйняття дітей, що назрівають, збагачуються вміру вмілого 

провадження… діточі рисунки є рівночасно важним свідоцтвом психічного 

розвитку дітей…” [306, с. 4]. Поряд з цим, І. Старчук подав методику та 

висвітлив етапи розвитку рисунку дітей віком від 3 – до 11 років, опираючись 

на тогочасні дослідження європейських і американських педагогів Г. Брітша, 

К. Річчі, Е. Барнеса, С. Шумана [306, с. 4–7]. 

Що ж стосується другого розділу праці “Діти рисують” [306], то у 

ньому він розкрив використання методів дослідження дитячих рисунків, які 

упродовж 1927–1932 та 1934–1935 рр. збирав, працюючи в українських 

приватних школах Львова. В аналізі рисунків І. Старчук брав до уваги вікові 

особливості дітей, їх малюнок та орнаментацію. Разом з тим, у тексті праці 

основну увагу зосередив на одному із методів дослідження – “методі 

спостереження” та подав результати опису рисунків двох дівчат і трьох 

хлопців. У цьому контексті варто подати опис рисунків одного із учасників, 

хлопця “Я. Чичк.”, віком чотири роки і шість місяців. Автор писав: 

“досліджуваний 10. ХІ. 1927, 2. ІV. 1928 і 30. V. 1930. За кожним разом усі 

його рисунки хаотичні… В рисунку ринки трудно знайти якусь подібність до 

рисованого предмету. Вже більше подібности в рисунку ворони (в лету). 

Візок рисує раз так, що зазначує тільки колесо, все решта одною лінією; 

другим разом додає вже більше подробиць. При наступних дослідах 

розпізнає і влучно називає тільки візок…” [306, с. 12]. 

Зауважимо, що у праці “Діти рисують” автор подав власні 

спостереження понад 30 дітьми, віком від 4 – до 11 років, половина з яких 

були дівчата. Серед дітей, постійно, упродовж 1927–1932 рр. досліджував 

лише двох учнів. Саме про це І. Старчук вказав у третьому розділі, де підняв 

такі питання як: “Що діти рисують найчастіше?” та “Як діти рисують?”. 

Відзначимо, що у написанні останнього розділу дослідження, насамперед 

статистики, учений завдячував Я. Кузьміву, українському педагогу та автору 
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дитячих творів [306, с. 14]. Легко помітити, що, працюючи учителем 

рисунку упродовж 6–8 років І. Старчук вів спостереження, як діти малюють, 

збирав та аналізував їх рисунки. В основному зображення, які він просив їх 

нарисувати були дім (хата), люди, тварини, дерева тощо. У результаті чого 

він з’ясував чому діти рисують окремі малюнки та висвітлив ступінь 

розвитку рисунку дітей від хаотичного – до схематичного, наближеного до 

натуралістичного рисунку відносно вікових особливостей [306, с. 14–20]. 

У 1936 р. вийшла друком стаття стаття І. Старчука “Із дослідів над 

дитячим рисунком” [305, с. 41–58], яка стала основою праці “Діти рисують” 

[306]. Вказану публікацію учений надрукував у педагогічно-методичному 

віснику “Шлях виховання й навчання”. До речі, журнал виходив у Львові 

упродовж 1927–1939 рр., спершу як додаток до “Учительського слова”, а 

згодом з 1930 р. самостійно з додатком “Методика і шкільна практика”. 

Редакторами і співредакторами вісника були тогочасні українські педагоги 

М. Возняк, Я. Кузьмів, С. Русова, В. Сімович, Є. Пеленський, 

А. Домбровський, С. Сірополко, серед яких І. Старчук [352, с. 3879]. 

Невипадково, що у часописі “Шлях виховання й навчання” учений 

опублікував своє дослідження, яке потім надрукували окремою книжкою під 

назвою “Діти рисують” [306]. 

Повертаючись до викладацької діяльності І. Старчука у Львівському 

університеті ім. Я. Казимира, зазначимо, що з 1935 р. ад’юнкт І. Старчук 

проводив практичні заняття з курсу “Ćwiczenia archeologiczne niższe” 

(“Нижчі археологічні вправи”) [465, s. 48; 466, s. 51; 467, s. 52; 468, s. 53]. 

Незважаючи на те, що інформації про “польський” період викладацької 

діяльності І. Старчука збереглося не так уже й багато, наявні матеріали 

свідчать про його цілеспрямованість у вдосконаленні науки рисунку у 

семінаріях Львова та працею у Львівському університеті ім. Я. Казимира. 

У період “Другої світової війни” (1939–1944 рр.) викладацька 

діяльність ученого пов’язана з окупацією західноукраїнських земель СРСР, а 

потім Німеччиною та перебігом воєнних дій на території Західної України. 
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Радянська влада здійснювала кадрові зміни в усіх без винятку сферах 

західноукраїнського суспільного життя. Так, відповідно до статуту про вищу 

школу СРСР, проведено докорінну організаційну перебудову університету як 

вищого навчального закладу з безкоштовним і вільним навчання для всіх 

громадян. У Львівському університеті “новою владою” створено нові 

факультети, кафедри й запрошено на роботу українських учених – 

І. Крип’якевича, Ф. Колессу, М. Возняка та ін. У цей час І. Старчука спільно 

із В. Дорошенком проводили “фронтальне обстеження бібліотеки” 

Львівського університету, що передбачало опис наявних матеріалів [347, 

1 арк.]. 

На відміну від польської моделі навчання за радянською моделлю в 

університеті тривало чотири роки на гуманітарних факультетах і п’ять на 

природничих. Також, указом від 8 січня 1940 р. Президія Верховної Ради 

УРСР присвоїла Львівському державному університету ім’я українського 

письменника Івана Франка. Увесь викладацький склад мав виховувати 

студентів на основі марксистсько-ленінської ідеології та матеріалістичного 

світогляду [98]. Саме за таких умов І. Старчук працював в окупованому 

Львові [40, с. 114–130; 45, с. 65–75]. 

У 1940 р. в ЛДУ ім. І. Франка замість гуманістичного факультету 

створено історичний факультет та замінено багато польських викладачів, що 

було викликано переходом на українську мову викладання. Тоді ж 

ліквідовано кафедру класичної археології, а керівника кафедри Е. Булянду 

переведено професором на кафедру класичної філології [281, с. 165–166]. 

Натомість І. Старчука перевели на новостворену кафедру археології за 

сумісництвом, якою керував Я. Пастернак [11, арк. 12]. До речі, з 1939 р. 

ученого прийняли до профспілки працівників вищих шкіл [255]. 

У цей час І. Старчук звернувся до ВАК у справах вищої школи з 

проханням надання йому учене звання професора і науковий ступінь 

кандидата історичних наук. Спочатку його прохання відхилили. Вважаємо, 

що однією із причин було те, що у характеристиці на І. Старчука записали: 
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“… заслуговує отримати учений ступінь кандидата історичних наук без 

захисту дисертації і ученого звання доцента на кафедрі археології…” [4, 

арк. 27]. І лише згодом йому присвоїли вчене звання доцента кафедри 

археології і науковий ступінь кандидата історичних наук [11, арк. 17]. В 

особовій справі ученого зберігається копія диплома кандидата наук МКД 

№ 06840, виданого 5 квітня 1941 р., а згодом ВАК затвердив його у вченому 

званні доцента (МДД № 07601) кафедри археології [11, арк. 40–41]. 

Незважаючи на те, що його основним місцем роботи був відділ 

археології АН УРСР, І. Старчук за сумісництвом викладав “Археологію 

стародавньої Греції, Риму та близького Сходу” на І курсі історичного 

факультету (40 год.). У період літньої практики, впродовж серпня 1940 р., він 

проводив археологічну експедицію на Пліснеському городищі, у якій брало 

участь троє студентів. Важливо, що під час виробничої практики студенти 

слухали лекції з археології [61, арк. 36]. Цього ж літа, він із шістьма 

студентами ІV курсу історичного факультету перебував на археологічних 

розкопках Я. Пастернака у Галичі [77, арк. 2]. Отже, за короткий період 

радянської окупації учений адаптувався і приступив до викладацької 

діяльності, залишаючись при цьому свідомим українцем. 

У 1941 р. з окупацією західноукраїнських земель Німеччиною, сучасні 

Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області були включені до 

“дистрикту Галичина”. На цій території “нова влада” розпочала становлення 

пронімецької школи як для українців, так і для поляків. Усі середні, неповні 

середні та початкові школи перетворили у “народні”. З навчальних планів і 

програм виключили викладання історії, географії, російської мови, а з інших 

предметів, учителі мали давати учням елементарні уявлення. Восени 1941 р. 

в усіх містах західноукраїнських земель німецька влада відкрила професійні 

школи, котрі ділилися на чотири типи: ремісничі, промислові, торговельні та 

сільськогосподарські [278, с. 30–31]. 

Упродовж 1941–1944 рр. Львівський університет не працював. Тому 

І. Старчук влаштувався працювати учителем рисунку в “Фаховій Технічній 
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Школі” м. Львова, де поєднував педагогічну і мистецьку діяльність [11, 

арк. 6–7]. Він зумів досягти неабиякого успіху. Так, на “Виставці праць учнів 

Української Технічної Фахової Школи” роботи його підопічних привернули 

увагу громадськості, про що свідчить стаття з однойменною назвою у газеті 

“Львівські Вісті. Щоденник для дистрикту Галичини” (27/28 червня 1943 р.), 

присвячена виставці. У ній, зокрема, зазначалося, що доктору І. Старчуку 

належить вагомий вклад в успіх робіт учнів й проведенні виставки [24, с. 6], а 

це, своєю чергою, свідчить не лише про високий мистецький, педагогічний і 

викладацький рівень ученого-педагога у викладанні рисунку, але й у вмінні 

прищепити учням любов до мистецтва. 

Одночасно з працею у фаховій технічній школі він викладав історію 

античного і ранньосередньовічного мистецтва у Богословській академії у 

Львові [110, с. 556; 317, с. 332–333]. До речі, в особовій справі ученого 

повоєнного часу [11], відсутня інформація про працю у Богословській 

академії, що пов’язувалося з тривогою за долю сім’ї через можливі репресії 

радянської влади. 

Таким чином, за час окупації І. Старчук працював у різних наукових 

установах: Львівському університеті, відділі археології АН УРСР, фаховій 

технічній школі та Богословській академії у Львові. Він удосконалив 

викладацьку майстерність, незважаючи на складні воєнні роки, коли репресії 

і голод знищили чимало української інтелігенції. Більше того, у цей період 

учений навіть успішно проводив польові дослідження у Галичі та Пліснеську 

(1941 р.) [141; 152]. 

Наступний період викладацької діяльності І. Старчука – “радянський”, 

який тривав упродовж 1944 р. – аж до смерті ученого (1950 р.), 

характеризується активною науковою діяльністю у відділі археології 

АН УРСР та викладацькою працею у ЛДУ ім. І. Франка. У 1944 р. учений 

відновив науково-педагогічну діяльність у ЛДУ ім. І. Франка, на що вказує 

витяг із наказу № 86 від 30 листопада 1944 р.: “Відповідно до штатного 

розпису і наявної кількості академічних груп затвердити доц. Старчука І. Д. 
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на ½ ставки по кафедрі стародавньої історії і археології. Штатний розпис 

на 1944 / 45 рр.” [11, арк. 3] та встановити оклад 1400 карбованців на місяць 

[11, арк. 2]. Згідно з наказом ректора Львівського державного університету 

іменні І. Франка “…ч. 9, § 3. з дня 9 серпня 1944 р. назначено в. о. 

завідуючого кафедри археології доц. М. Ю. Смішка і приділено до кафедри 

доц. І. Д. Старчука” [65, арк. 3]. 

У липні 1944 р. створено кафедру історії стародавнього світу та 

археології. На якій він читав курс “Археологія Греції і Риму” (126 год.) для 

студентів ІІІ курсу [64, арк. 2]. Увагу привертає цікавий факт навчального 

процесу. Підготовка до заліків з названого спецкурсу “була проведена 

шляхом коротких повторень лекцій і вправами на підставі ілюстраційного 

матеріалу”, що суттєво підвищило процент успішності. Після закінчення 

ІІ семестру він із завідувачем кафедри М. Смішком провів археологічну 

польову практику (240 год.) зі студентами І курсу історичного факультету 

[65, арк. 2]. 

З наступного навчального року кількість предметів та годин суттєво 

зросла. І. Старчук читав такі курси: “Скіфія і Причорноморські колонії” 

(36 год.) для ІV курсу; “Історія стародавнього світу”   (загальний курс) для 

І курсу (4 групи по 30 год.) та “Історія Стародавнього Сходу” (36 год.) для 

І курсу історичного факультету [66, арк. 3]. Крім цього, йому доручили 

читати “Історію стародавнього світу” на філологічному факультеті (28 год.), 

а також вести спецсемінар – “Скіфія і грецькі колонії Причорномор’я” 

(32 год.) для студентів ІV курсу та “практикум по історії матеріальної 

культури Греці і Риму” (80 год.) для студентів І курсу історичного 

факультету [66, арк. 4–5]. Упродовж І семестру завідувач кафедри 

І. Вейцківський відвідував лекції викладачів кафедри і відзначав, що лекції 

І. Старчука та М. Смішка “стоять на високому рівні” [67, арк. 2 зв.]. 

У 1946 / 1947 навчальному році доцент кафедри стародавньої історії та 

археології І. Старчук читав: “Історію стародавнього світу (докласового 

суспільства і стародавнього сходу)” на І курсі класичного відділу 
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філологічного факультету, “Історію стародавньої Греції і Риму” для 

відділу іноземних мов філологічного факультету та “Класичну археологію” 

на класичному відділі філологічного факультету [69, арк. 2 зв.]. Упродовж 

навчання він проводив колоквіуми, консультації, а після закінчення читання 

дисциплін – іспити та заліки [69, арк. 3 зв. –5]. У протоколі засідання 

кафедри від 11 вересня 1946 р. зазначено, що крім зазначених курсів, він 

також читав у І семестрі курс “Археологія скіфів і грецькі колонії 

Причорномор’я” для студентів ІІІ курсу історичного факультету [68, арк. 2]. 

У семестровому звіті кафедри за І семестр 1946 / 1947 навчальний рік 

міститься інформація про те, що І. Старчук, М. Смішко, І. Вейцківський 

систематично проводили консультації для студентів на всіх лекційних 

курсах, незважаючи на те, що відвідування “не завжди було задовільним”. 

Тому варто зауважити, що під час засідань кафедри неодноразово 

розглядалися методичні проблемні питання, пов’язані з організацією 

систематичної роботи студентів. Результатом навчальної роботи викладачів 

зі студентами стало успішне складання іспитів з дисциплін кафедри на 

“відмінно” і “добре” [70, арк. 3]. У ІІ семестрі І. Старчук читав лише “Історію 

стародавньої Греції і Риму” та “Історія стародавнього світу” на І курсі 

класичного відділу філологічного факультету [69, арк. 7; 70, арк. 8]. 

Упродовж 1947 / 1948 навчального року він викладав для студентів І 

курсу “Історію стародавнього світу” на класичному, українському, 

слов’янському відділах і відділі логіки філологічного факультету. У той час 

навчально-методична робота передбачала проведення заліку у вказаних 

відділах. Так, у ІІ семестрі І. Старчук викладав предмет “Історія 

стародавнього світу” ще й у студентів І курсу на відділах логіки і психології 

на філологічному факультеті й приймав у них залік. Педагогічне 

навантаження аудиторними годинами було чимале. Зазначимо, що за 

1947 / 1948 навчальний рік на кафедрі стародавньої історії та археології він 

мав навантаження 428 год. [73, арк. 2]. Однак, це не впливало на високий 

рівень його педагогічної діяльності, оскільки на засіданнях кафедри постійно 
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відбувалися доповіді та обговорення питань, пов’язаних із методикою 

викладання історичних дисциплін у вищій школі. Зокрема, 25 лютого 1948 р. 

заслухано доповідь І. Вейцківського і співдоповідь І. Старчука, на яких 

ставилося питання “методів проведення колоквіумів, групової та 

індивідуальної консультації” [72, арк. 1–4 зв.]. 

Такі обговорення передбачали обов’язкове рецензування відвіданих 

лекцій. У протоколі засідання кафедри від 8 грудня 1947 р. є рецензія 

І. Вейцківського на лекцію І. Старчука, що відбулася 3 грудня 1947 р. на І 

курсі класичного відділу на тему: “Греко-перські війни”. Рецензент, зокрема 

зазначав, що “лекція змістовна, вона охоплює весь програмовий матеріал по 

темі. Будова лекції не є цілком стройною, не завжди хід подій дано в строгій 

хронологічній послідовності. Позитивним моментом потрібно відмітити те, 

що лектор використовує на лекції картини, які мають безпосереднє 

відношення до теми лекції, що дає можливість студентам більш яскраво 

уявити собі викладений матеріал. Негативним моментом є те, що Іван 

Данилович не показує на карті ті місця, які торкався у викладі. Хоч в лекції є 

другорядні неточності, все ж вона з боку фактичного і методичного стоїть на 

відповідному рівні” [70; 71, арк. 6]. 

Вислухавши усі зауваження, І. Старчук їх “прийняв до уваги і надалі 

постарається ці недоліки усунути” [70; 71, арк. 6]. Тоді ж, на засіданні 

кафедри стародавньої історії та археології від 8 грудня 1947 р., він подав 

інформацію про навчання з предметів, які викладав та зробив аналіз 

ставлення студентів до навчання, їх участь у навчальному процесі під час 

заняття і колоквіумів. Крім цього, він відзвітував про хід виконання 

навчального плану [71, арк. 17 зв. –18]. 

Аналогічні звіти він, як і більшість викладачів, робив практично 

щомісяця. Наприклад, 1 січня 1948 р. І. Старчук звітував на засіданні 

кафедри “про виконання навчального плану на І курсі істфаку по основам 

археології, по докласовому суспільстві та стародавнього Сходу, на І курсі 

класичного відділу про виконання навчального плана з іст. стародавнього 
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світу, на ІІ курсах української та слов’янської філології по історії 

стародавнього Світу” [71, арк. 20]. 9 лютого 1948 р. він виступав з 

інформацією “про складений навчальний план на ІІ семестр з курсу історії 

стародавнього світу для студентів І курсу класичного відділу філологічного 

факультету і навчальний план з курсу історії стародавнього світу для відділу 

логіки філологічного факультету” [71, арк. 21–21 зв.]. 

У протоколі засідання кафедри від 24 квітня 1948 р. йдеться про звіт 

щодо навчання на І курсі класичного відділу філологічного факультету з 

курсу “Історії Стародавнього Риму”. Там зазначено, що “лекції відбуваються 

по плану, при дуже добрій явці студентів і значному зацікавленні”, що 

вказувало на те, що викладач відмінно володів інформацією, яку із 

зацікавленням сприйняли студенти під час семінарських занять чи 

колоквіумів [71, арк. 25]. 

Практика роботи кафедри дала свої позитивні результати. У рецензії 

І. Вейцківського на лекцію “Виникнення християнства. Династія Северів”, 

яку І. Старчук прочитав для студентів І курсу класичного відділу в травні 

1948 р., серед позитивних моментів відзначено, що “… лекція була 

прочитана відповідно до навчального плану, охопила програмовий матеріал 

теми. Матеріал лекції подано в доступній для студентів формі. Лекція по 

своїй конструкції у всіх своїх частинах була побудована вдало, підкреслено 

основні моменти, які становлять вузлові проблеми теми…” [71, арк. 6 зв. –7; 

82]. Основні зауваження рецензента зводилися до того, що лектор 

недостатньо уваги приділив “з’ясуванню соціально-економічних коренів 

раннього християнства, не виразно показана класова боротьба тієї доби, в 

умовах якої виникало християнство” [71, арк. 6 зв. –7; 82]. Після цього 

І. Вейцківський порадив І. Старчуку “більше звернути уваги при виконанні 

програмового матеріалу на роль класової боротьби, на характеристику 

соціально-економічних відносин, на критику помилкових поглядів в 

історіографії так, щоб лекція цілком відповідала вимогам партійності 
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викладання і стояла б на високому ідейному і теоретичному рівні” [71, 

арк. 6 зв. –7; 82]. 

Незважаючи на незначні хиби викладача, лекція відповідала навчальній 

програмі. Звичайно, що будучи членом комуністичної партії, завідувач 

кафедри вимагав від своїх підлеглих партійного підходу. В помислах і навіть 

уявленнях І. Старчука, як високопрофесійного фахівця, місця марксистським 

підходам та ідеології не знайшлося. Тому, подібне зауваження 

“перекочовувало” з однієї рецензії в іншу. Насправді, сьогодні ми можемо 

порівняти позицію І. Старчука та І. Вейцківського стосовно так званого 

“партійного підходу”. До речі, І. Вейцківський постійно відвідував лекції 

викладачів кафедри з різних дисциплін. Так, у протоколі кафедри від 

22 травня 1948 р. міститься інша рецензія І. Вейцківського на лекцію 

І. Старчука, прочитану для студентів І курсу філологічного факультету 

класичного відділу на тему: “Матеріальна культура і мистецтво Греції”. На 

черговому засіданні кафедри її очільник зазначав, що “лекція цілком була 

побудована на ілюстраційному матеріалі, який в значній мірі охоплював 

матеріал матеріальної культури часів імперії… І. Старчуком були висвітлені 

такі моменти: утилітарне будівництво, культова архітектура, тріумфальна 

арки, мистецький промисел” [71, арк. 7–8, 29 зв. –30]. Лекційне заняття 

відбувалося у кабінеті кафедри історії мистецтва й І. Старчук використав 

значну кількість ілюстративного матеріалу, які доповнював короткими, але 

змістовними поясненнями, чим зацікавив аудиторію під час викладу 

матеріалу. Як побажання, І. Вейцківський зазначав, що І. Старчуку потрібно 

було “більше підкреслювати соціальні мотиви, класову ідеологію, які 

знаходять своє відображення в мистецтві”, і “те, що в ході лекції не показує 

лектор на карті ті місця, на яких розгортались дані історичні події” [71, 

арк. 7–8, 29–30]. Однак, незважаючи на несуттєві неточності, лектор досяг 

значних результатів у викладанні, оскільки так висвітлив навчальний 

матеріал, що зацікавив не тільки студентів, але й можливо рецензента – 

І. Вейцківського. 
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Упродовж І семестру 1948 / 1949 навчального року І. Старчук читав 

на історичному факультеті студентам І курсу “Основи археології”, “Історію 

докласового суспільства і основи етнографії”, “Історію Стародавнього 

сходу”, а для ІV курсу історичного факультету проводив “Спецсемінар 

(Скіфи і грецькі колонії Причорномор’я)” та консультації, а потім приймав 

іспити із цих дисциплін [75, арк. 2–2 зв.]. На засіданнях кафедри завжди брав 

активну участь в обговоренні методів проведення практичних занять, 

організації і проведення групових й індивідуальних консультацій та 

проведення заліків та іспитів [75, арк. 3]. Крім цього, він був задіяний до 

організації і упорядкування кафедрального археологічного музею. 

У ІІ семестрі І. Старчук читав курс “Історія докласового суспільства і 

основи етнографії” на історичному факультеті [75, арк. 5–6 зв.]. Для 

успішного закріплення викладеного матеріалу, він постійно проводив зі 

студентами бесіди та консультації, а незрячим робив це повторно. Своє 

захоплення і любов до історії рідного краю Іван Данилович прищеплював 

майбутнім фахівцям не лише в аудиторії, але й за межами університету. Так, 

навесні 1948 р. доцент І. Старчук організував археологічну екскурсію у 

передмістя Львова для студентів І курсу історичного факультету, під час якої 

ознайомлював їх із відомими та нововідкритими археологічними пам’ятками 

слов’яно-руського періоду [76, арк. 6 зв.]. І це невипадково, адже саме у цей 

час закладався фундамент українського народу. Однак, усе це потрібно було 

вміло приховати від “прискіпливого ока” радянських органів влади. Тут 

треба зазначити, що йому майже завжди вдавалося досягати поставленої 

мети, використовуючи при цьому як аудиторні, так польові практичні 

заняття. Яскравим підтвердженням сказаного може слугувати рецензія 

завідувача кафедри І. Вейцківського на лекцію ученого для студентів І курсу 

історичного факультету “Матеріальна культура Київської Русі”, прочитану 

26 листопада 1948 р. 

Рецензент відзначав, що під час лекції І. Старчук значну увагу приділив 

висвітленню матеріальної культури Київської Русі; могильників та їх 
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інвентарю на прикладі “Чорної Могили”; розкрив значення ремісничих 

майстерень для городищ; висвітлив роль виявлених скляних браслетів і їх 

значення для науки та наочно показав культурні зв’язки з усіма тодішніми 

слов’янськими і сусідніми територіями. Крім цього, І. Вейцківський 

наголосив, що “в лекції використаний новий матеріал, здобутий в ході 

археологічних розкопів за останні роки, використана найновіша наукова 

література по археології” [74, арк. 4–5]. 

Викладаючи матеріал, І. Старчук спирався на особисті результати, 

отримані під час стаціонарних розкопок Галича і Пліснеська. Завідувач 

кафедри звернув увагу присутніх, що “лектор читає дохідливою, зрозумілою 

для студентів мовою, компенсує відсутність ілюстраційного матеріалу 

рисунком на дошці…” [74, арк. 4–5]. Поряд з позитивними якостями, він 

відзначав і негативні. Зокрема, він зазначав, що “хибою лекції, яка не 

залежить від лектора є те, що не було відповідного до тематики 

ілюстративного матеріалу. Відсутність ілюстративного матеріалу в деякій 

мірі все ж таки гальмує виклад, вимагаючи від лектора багатьох додаткових 

пояснень” [74, арк. 4–5]. Наприкінці свого виступу, він зазначив, що лектор 

“цілком опановує аудиторію і викликає зацікавленість до дисципліни. Бажаю, 

щоб лектор більше щільно нав’язував явища, які характеризують матеріальну 

культуру з явищами соціально-економічного життя” [74, арк. 4–5]. Така 

рецензія свідчить про високу кваліфікованість І. Старчука, його ґрунтовні 

знання з археології, частину із яких склали особисті дослідження у 

Пліснеську та вміння зацікавити вивченням дисципліни студентів. 

Висвітлення тієї чи іншої теми базувалося на добре обґрунтованому 

лектором структурному підході, який передбачав детальну характеристику 

джерел, а вже на їх основі – подання археологічних та історичних 

узагальнень. Підтвердженням цьому може бути протокол № 7 від 10 грудня 

1948 р., у якому йдеться про обговорення стенограми лекції І. Старчука, 

прочитаної 16 листопада на І курсі історичного факультету з предмету 

“Основи археології”. Лекція присвячувалася “Матеріальній культурі Риму” 
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[74, арк. 7–8 зв.; 78, арк. 36–61 зв.]. Знову ж таки, рецензент лекції – 

завідувач кафедри І. Вейцківський зазначав, що під час висвітлення теми 

лектор підняв такі питання: “1) Римську кераміку, яка найкраще 

проявляється у вазі, античного посуду, званого τерра ςігіллята. 2) Римський 

посуд, яким користувалися верхні шари римського рабовласницького 

суспільства, знаний з Боскореале біля міста Помпеї. 3) Важливіші елементи 

римського будівництва. 4) Середня залізна доба в СРСР” [74, арк. 7–8 зв.], 

під час висвітлення яких всебічно охарактеризував римський керамічний 

посуд, його поширення та навів найважливіші риси “червоно-лакової 

кераміки”. При розгляді третього питання, він детально зупинився на 

розгляді римських колон імператорів “Траяна, Марка Аврелія” і “Вівтаря 

Августового Миру” та перерахував основні види колон [78, арк. 36–61 зв.]. 

І. Вейцківський вказував і на те, що І. Старчук звернув значну увагу на 

розвиток рабовласницької економіки в цілому, техніки металовиробництва, 

художнього ремесла та вказував значення фігурних зображень на посуді для 

вивчення побуту історії стародавнього Риму. Висвітлюючи період середньої 

залізної доби, І. Старчук зупинився на прикладі городища Березняки, яке 

свого часу виявив і досліджував П. Третьяков. Спочатку лектор ґрунтовно 

охарактеризував житлове будівництво, структуру окремих жител, їх 

призначення, а згодом приділив належну увагу знаряддям праці, зокрема із 

заліза [74, арк. 7–8 зв.]. 

Враховуючи зауваження, висловлені І. Вейцківським попередньо, він 

вдало використовував ілюстрації і на дошці малював схематичні рисунки. 

Поряд з позитивними моментами в лекції, рецензент вказав і на негативи. 

Зокрема, те що І. Старчуку потрібно було більше уваги приділити 

перехідному періоду від ранньої до середньої залізної доби, а також на 

відсутність у лекції “зв’язку суспільних відносин з матеріальним 

виробництвом” [74, арк. 7–8 зв.]. Підсумовуючи зауваження, рецензент 

наголосив, що: “лекція була насичена великою кількістю фактичного 

матеріалу… лектор в потрібних випадках давав вичерпні пояснення…. В 
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Івана Старчука виявився педагогічний хист і солідна ерудиція в галузі 

археології. В лекції використано свіжі, нові дані з сучасної фахової 

радянської літератури. Лекцію попереджували практичні заняття по 

матеріалу, а в тому таки по матеріалу тісно зв’язаного з лекцією” [74, арк. 7–

8 зв.]. Отже, незважаючи на висловлені зауваження, лекція І. Старчука 

отримала позитивну оцінку. Якщо у попередні часи він не використовував 

ілюстративного матеріалу, а лише схематичні рисунки, то тут він поєднав ці 

види наочності. Заслуговує на увагу і похвала лектора щодо ґрунтовних 

знань фактологічного матеріалу під час висвітлення теми. 

Якщо з викладом фактологічного матеріалу та джерел загалом у 

І. Старчука не виникало труднощів, то подання археологічних та історичних 

узагальнень під кутом зору марксистської ідеології вимагало обережності та 

витонченого підходу. Адже розуміючи хибність марксистської концепції у 

висвітленні давньої історії, йому постійно приходилося “підкріплювати”   ті 

чи інші події, явища, процеси, що проходили у первісних та ранньокласових 

суспільствах, цитатами К. Маркса та Ф. Енгельса, чого вимагала радянська 

вища школа. Так, у межах теми “Виникнення ранніх історичних держав”  , 

прочитаної для студентів І курсу історичного факультету 19 квітня 1949 р., 

він детально зупинився на таких питаннях як: “1) Основи родового ладу в 

стародавніх греків. 2) Початок розкладу родового ладу з героїчної епохи. 

3) Розвиток ремесл і торгівлі. 4) Зростання майнової нерівності. 

5) Збільшення соціальної диференціації. 6) Перетворення родової знаті в 

аристократичну знать, що стає панівною верхівкою і пригноблює зубожіле 

населення. 7) Соціально-економічні відносини в добу формування афінської 

рабовласницької держави…”, які своєю чергою були пов’язані з 

висвітленням “соціально-економічних відносин у Стародавньому Римі в добу 

пізньородових відносин та в добу формування держави”. При цьому, згідно з 

зауваженнями І. Вейцківського, мало використовував і цитував Ф. Енгельса 

[74, арк. 26–26 зв.]. 
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І. Старчук використовував цитати Ф. Енгельса для з’ясування 

історичного значення реформи Сервія Тулія і розгляду історії боротьби 

плебеїв з патриціями. У підсумку рецензент зауважував, що “методологічних 

хиб не було. В цілому лекція охопила основний програмовий матеріал по 

темі” [74, арк. 26–26 зв.]. Беручи до уваги сказане, можна констатувати, що 

лекція була проведена на високому рівні, незважаючи на зауваження 

завідувача кафедри. 

У І семестрі за 1949 / 1950 навчального року І. Старчук читав курс 

“Історія докласового суспільства і основи етнографії” (40 год.) та “Основи 

археології” (50 год.) для студентів І курсу історичного факультету. Крім 

лекційних і практичних занять, він проводив консультації з курсу “Історія 

докласового суспільства і основи етнографії” та приймав іспити з “Основи 

археології” [80, арк. 2–2 зв.]. Варто зазначити, що під час затвердження 

робочих навчальних планів на 1949 / 1950 навчальний рік на засіданні 

кафедри історії стародавнього світу і середніх віків (1 вересня 1949 р.) 

І. Старчук присутній не був, оскільки знаходився у Пліснеську, однак, його 

навчальний робочий план було затверджено [79, арк. 4]. В іншому звіті 

кафедри вказано, що він прочитав, згідно з навчальним планом, курс лекцій 

за І семестр 1949 / 1950 навчального року з предметів “Основи археології” 

(50 год.) та першу частину курсу лекцій з “Історії докласового суспільства і 

основ етнографії” (40 год.). Крім цього, він систематично проводив 

колоквіуми, консультації із лекційних курсів та іспит з “Основ археології”. 

Для ІІІ курсу історичного факультету він прочитав курс латинської 

епіграфіки й провів залік [83, арк. 1]. 

На початку 1950 р. здоров’я викладача суттєво погіршилося. Однак, 

впродовж ІІ семестру він продовжив читати такі курси, як: “Історія 

докласового суспільства і основи етнографії” [80, арк. 7]; “Епіграфіка” – для 

студентів ІІІ курсу (38 год., 2 заняття на тиждень) та “Грецькі колонії 

Північного Причорномор’я і скіфи” для студентів І курсу (48 год., 3 заняття 

на тиждень) [83, арк. 1]. Зауважимо, що 6 лютого 1950 р., під час 
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затвердження робочих планів викладачів кафедри на ІІ півріччя 

1949 / 1950 навчального року затверджено “робочий план з курсу історії 

докласового суспільства (32 год.)”, згідно з яким І. Старчук читав лекції для І 

курсу [79, арк. 20–20 зв.]. Звітуючи на кафедрі, він зазначав, що “лекції по 

історії докласового суспільства (32 год.) на І курсі читаються згідно з 

робочим планом. Студенти сидять під час лекцій спокійно. Студенти 

особливо цікавляться літературою, яка нещодавно появилась на книжковому 

ринку та статтями, недавно надрукованими в журналах. Практика по 

археології відбувається весь час, але студенти з’являються зараз рідше, 

пояснюючи ще перевантаженням і підготовкою до семінарських занять та 

колоквіумів” [79, арк. 22]. 

Робота зі студентами не обмежувалася лише лекціями та практичними 

заняттями. Разом із І. Вейцківським вони проводили консультації з курсу 

джерелознавства і епіграфіки для студентів, які спеціалізувалися на 

стародавній історії [81, арк. 1–2]. Результати кропіткої роботи не забарилися. 

Під час літньої сесії іспит з “Основ археології” усі 59 студентів І курсу 

історичного факультету склали на “відмінно” і “добре” [81, арк. 1–2]. Як 

зазначалося у звіті кафедри “… найкраще відповідали на іспитах по основах 

археології слідуючі студенти: Білевич Г. Н., Заховай Я. Ю., 

Крушельницький В. Л., Паньків Б. М., Павлюк В. І., Степанюк І. І. Важливу 

позитивну роль в підготовці студентів до іспитів по основах археології 

відіграли (крім індивідуальних і групових консультацій) екскурсії до 

історичного музею і до музею при Львівському Відділі Інституту АН УРСР і 

демонстрування діапозитивів та малюнків із підручників за допомогою 

епідіаскопу. Відбулися дві двогодинні екскурсії до історичного музею і п’ять 

одногодинних екскурсій до музею при Львівському Відділі Інституту 

археології АН УРСР. Екскурсії відбувалися після занять у вільні для 

студентів години” [81, арк. 2]. Зауважимо, що ця цитата висвітлила 

результати з курсу “Основи археології”, який читав І. Старчук. 
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Упродовж третього періоду викладацької діяльності І. Старчук 

читав лекції з археології, етнографії, епіграфіки, історії первісних та 

ранньокласових спільнот тощо. За цей час він став висококваліфікованим 

спеціалістом і заслужив повагу від студентів та викладачів. Маючи значний 

науковий авторитет і знання з історії античності, учений неодноразово 

відвідував лекції колег, писав рецензії на підручники і посібники. 

Підтвердженням висловленого можуть бути відвідини лекції І. Вейцківського 

“Участь Карфагену в Пірровій війні”, прочитаній 3 квітня 1950 р. для 

студентів ІІІ курсу історичного факультету. У рецензії, зачитаній на засіданні 

кафедри, І. Старчук зазначав, що пояснення І. Вейцківським подій Піррової 

війни та висвітлення боротьби царя Пірра з Карфагеном на території Сицилії 

є об’єктивно подано лектором. Крім цього, “лектор цілком опанував матеріал 

по темі в плані науково-дослідному і в популярній формі подав результати і 

висновки самостійного власного дослідження, в якому враховано і критично 

використано всі джерела і наукову літературу”. Разом з тим, “лекція читалася 

для студентів ІІІ курсу, які спеціалізуються по стародавній історії і тільки 

починають вивчати грецьку мову, є зайвим наводити цитати в грецькій мові 

бо однаково лектору доводилося перекладати їх на українську мову. Від того 

уникання грецьких цитат й інших деталей лекція мала б більш популярний 

характер і була б більш легкою для засвоєння студентів” [84, арк. 21]. 

Варто зауважити, що лекція відбулася 3 квітня, а рецензія написана 

4 травня 1950 р. Згодом, на засіданні кафедри історії стародавнього світу і 

середніх віків від 19 травня 1950 р., члени кафедри відзначали, що рецензія є 

“об’єктивною і містить в собі правильну оцінку лекції. Що торкається 

зауваження доц. Старчука І. Д. відносно грецьких цитат, то кафедра вважає, 

що студенти, які спеціалізуються по стародавній історії, повинні поступово 

привчатися до використання грецьких джерел, а тому використання в деяких 

важливих моментах грецьких цитат є доцільним. Стенограма лекції стоїть на 

належному науковому і теоретичному рівні задовольняючи вимоги 

університетського викладання” [84, арк. 22]. Там же, у звіті кафедри історії 
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стародавнього світу та середніх віків за І семестр 1949 / 1950 навчального 

року, вміщена коротка рецензія керівника кафедри І. Вейцківського на 

лекцію І. Старчука на тему: “Бронзова доба на півдні СРСР” з курсу “Основи 

археології”. У рецензії робиться наголос на висвітлення позитивних сторін 

лекції і використанні лектором праць відомих на той час істориків “Рибакова, 

Пассек, Третьякова”, опублікованих у радянських журналах “Советская 

археология”, “Археологічні пам’ятки УРСР” та інших [81, арк. 4–4 зв.]. Свої 

знання та науковий доробок І. Старчук не лише передавав молодому 

поколінню, але й брав активну участь у роботі кафедри, і це при тому, що 

саме в цей час він проводив широкомасштабні польові дослідження у 

Пліснеську. 

Педагогічна діяльність ученого добре проявилася і під час проведення 

виробничих археологічних практик. Упродовж 8–20 липня 1949 р. в 

археологічну експедицію до Ольвії відправлялися І. Старчук (керівник групи) 

та три студенти (З. Матисякевич, Г. Подгорський, А. Билькевич) з оплатою 

відрядження 3 тисячі карбованців. У 1949 р. він залучав до роботи в 

археологічній експедиції на городищі Пліснесько двох учнів середньої і 

одного студента вищої школи [11, арк. 34–35]. 

Матеріал, отриманий внаслідок польових пошукових робіт, осідав не 

лише у фондах відділу археології, тобто за основним місцем роботи, але й 

складав основу збірок майбутнього археологічного музею університету. 

Дійсно, у цей час чимало уваги він приділяв розвитку навчальної бази для 

викладання археологічних дисциплін у стінах закладу. Також музейні 

експонати І. Старчук використовував під час лекційних занять як 

ілюстративний і наочний матеріал. Зокрема, на лекціях з археології та історії 

докласового суспільств, він систематично демонстрував діапозитиви із 

музейної колекції, а також проводив навчальну екскурсію студентам І курсу 

історичного факультету [80, арк. 5–5 зв., 11]. 

Як згадувала у спогадах дружина І. Старчука – Любомира, її чоловіка 

студенти любили і поважали за знання, детальні лекції та цікаві розповіді, які 
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він підкріплював ілюстративним матеріалом. Студентів захоплювали не 

лише лекційні заняття, але й практичні. Особливо їх вражало те, що 

І. Старчук, взявши крейду, міг не відриваючи руки від дошки намалювати з 

пам’яті античну амфору, скульптуру чи постать античного героя, бога або 

римського імператора [172, 1 арк.]. 

На жаль, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, І. Старчук не зміг 

працювати в університеті. У витязі із наказу № 482 від 20 вересня 1950 р. 

вказано, що “із-за неможливості використання його на науковій праці, в 

зв’язку зі станом його здоров’я, звільнити з посади з 1. 09. 1950” [11, арк. 44–

46]. 

Отже, викладацька діяльність І. Старчука є складовою розвитку 

історичної науки. Саме педагогічна праця посідала важливе місце у його 

багатогранній діяльності. Перші кроки на цій ниві він розпочав під час 

Першої світової війни. У “польський” період (1921–1939 рр.), І. Старчук 

викладав рисунок у семикласній народній школі імені Б. Грінченка, 

приватних семінаріях Львова та у Львівському університеті ім. Я. Казимира. 

Під час Другої світової війни (1939–1944 рр.) – працював у ЛДУ ім. І. Франка 

та учителював у фаховій технічній школі м. Львова, де підвищував 

педагогічну майстерність викладання. Згодом, у “радянський” період (1944–

1950 рр.), він продовжив працювати за сумісництвом у ЛДУ ім. І. Франка, де 

викладав низку історичних дисциплін: “Основи археології”, “Історію 

докласового суспільства і основи етнографії”, “Історію стародавнього світу”, 

“Історію Стародавнього Сходу”, “Скіфію і Причорноморські колонії”, 

“Скіфію і грецькі колонії Причорномор’я” та ін. Таким чином, педагогічна 

праця І. Старчука стала значним внеском у розвиток і виховання молодого 

покоління й формування майбутніх фахівців-істориків. 
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РОЗДІЛ 4 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ СТУДІЇ ТА ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА 

 

4. 1. І. Старчук – мистецтвознавець, рецензент і критик 

 

 

 

В Україні, упродовж багатьох віків тема мистецтва цікавила 

художників й мистецтвознавців, що призвело до створення художніх шкіл та 

окремих напрямків. Саме у ньому, з покоління у покоління передавалося 

світосприйняття, прагнення власної національної самоідентифікації, що 

відобразилося у архітектурі, скульптурі, внутрішньому мистецькому 

оздобленні храмів: іконах, розписі, мозаїці тощо. 

Одним із яскравих українських митців й мистецтвознавців першої 

половини ХХ ст. був І. Старчук. Творча спадщина якого стала вагомим 

набутком національного мистецтва й культури України. Освіту в галузі 

мистецтва він отримав у ВАМ у Львові [29, с. 58; 211]. Під час Першої 

світової війни, перебуваючи на фронті, рисував портрети 

військовослужбовців, малював краєвиди та пейзажі [367, s. 3–11]. Після 

завершення війни І. Старчук зумів виставити для огляду громадськості свої 

мистецькі твори. Так, у 1919 р., відбулася “Виставка сучасного малярства 

Галицької України” у Львові, на якій були представлені праці тогочасних 

українських малярів і портретистів: Е. Білявського, І. Іванця, О. Кульчицької, 

О. Куриласа, О. Новаківського та інших. Одним із учасників був І. Старчук 

[25, с. 15]. Пізніше, М. Голубець – критик і рецензент виставки надрукував 

статтю, присвячену огляду виставки, вказавши на “дебютантів” – І. Старчука 

та А. Чайківського [35, с. 2]. 

Саме “успіх” на виставці дав упевненість І. Старчуку у продовженні 

навчання у ВАМ у Львові (1921–1922 рр.) [11, арк. 11; 212]. Будучи учнем 
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академії, він взяв участь у “Виставці гуртка діячів українського 

мистецтва” (червень 1922 р.) [25, с. 15]. 

З огляду на вказане зазначимо, що участь І. Старчука в художніх 

виставках 1919 р. та 1922 р., й схвальна оцінка його робіт як митця, 

дозволили йому продовжити навчання малярства у мистецькій школі 

О. Новаківського у Львові [11, арк. 11; 29, с. 58; 289, с. 2]. Навчання в 

О. Новаківського дало результати, по-перше, він почав більш досконало 

писати картини, а по-друге, навів дружні відносини з учнями школи – 

Г. Смольським, В. Гаврилюком, Р. Чорнієм, М. Морозом, С. Луциком, 

О. Плешкан, С. Рудакевич та іншими митцями й мистецтвознавцями 

міжвоєнного Львова [29–30]. 

Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. у місті пожвавилося художнє життя, 

зумовлене інтересом української інтелігенції до діяльності мистецьких шкіл і 

окремих художників та їх мистецтва. Тоді ж І. Старчук розпочав активно 

брати участь у культурному житті тогочасного Львова як учень 

О. Новаківського. Він часто відвідував художні виставки, що проводили 

АНУМ та УТПМ. На них учений був запрошений як гість та 

мистецтвознавець і критик. Саме під час проведення виставок відбувалося 

ознайомлення й обговорення української інтелігенції, меценатів мистецтва, 

науковців з творами відомих і маловідомих художників. Зокрема, І. Старчук 

особисто познайомився з українськими та закордонними митцями й 

мистецтвознавцями, насамперед з П. Ковжуном, М. Осінчуком, М. Бойчуком, 

С. Гординським, О. Лятуринською, Н. Хасевич, Р. Сельським, Н. Мілян, 

Н. Білецькою та ін. Таким чином, у міжвоєнний час діяльність АНУМ та 

УТПМ об’єднали навколо себе плеяду талановитих українських митців та 

мистецтвознавців, які висвітлювали у своїх працях не лише тогочасне 

сучасне європейське мистецтво, але й вітчизняне мистецтво [192, с. 69–72]. 

У вересні – жовтні 1931 р. в залах Національного музею відбулася 

перша виставка АНУМ та виставка образів української пластики у 

Промисловому музеї. Серед гостей виставок був І. Старчук, 
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мистецтвознавець та художній критик. У рецензії він зауважував, що мета 

виставок – “… висвітлити, як на тлі тогочасного новітнього 

західноєвропейського мистецтва розвивалося українське мистецтво…” [294, 

с. 484]. Так, на виставці АНУМ, І. Старчуку запам’яталися праця 

О. Новаківського та його учнів С. Гординського, М. Мороза, С. Зарицької, 

Луцика, Р. Чорнія, які отримали його схвальні відгуки. Серед митців 

найбільше вразила творчість О. Кульчицької, яка у працях передавала 

переживання українського народу [294, с. 484]. 

Натомість, художня виставка УТПМ, менше зацікавила І. Старчука. 

Про неї рецензент відзначав, що “… на виставці УТПМ сильно говорить 

поезією кольорів та делікатних форм Лев Ґец, котрого мабуть вражає 

подібно, як дуже багато з виставляючи, і ритміка форм і ще раз повторимо, 

поезія кольорів…” [294, с. 485]. Аналізуючи художні виставки, рецензент 

зауважував, що на них були представлені різні мистецькі школи і напрямки 

[294, с. 485]. 

Слушно зауважити, що на початку 30-х рр. ХХ ст. у Львові утворилося 

УТПМ з метою об’єднання українських митців та підтримки діяльності 

мистецької школи О. Новаківського [192, с. 67–68]. Осередок товариства 

складали учні О. Новаківського, серед яких І. Старчук. Будучи учасником 

мистецького об’єднання, він активно відвідував художні виставки УТПМ, 

про які написав низку оглядів й рецензій. 

Упродовж 4 грудня 1932 – 17 січня 1933 рр. у Львові відбулася 

виставка УТПМ в музеї НТШ, критиком якої був І. Старчук. У рецензії він 

зазначав, що на виставці виділялися дві групи митців: перша – “новаківці”, на 

чолі з мистцем О. Новаківським та друга – художники, які працювали за 

кордоном. Зокрема І. Старчук вказував, що “… у перших завсіди є слід 

впливу Новаківського, котрий проявляється на далі з нестримною бравурою, 

промовляє надзвичайною експресією барв в студіях до Барвінського і в 

інших численних композиціях. Близьким йому являється Мороз Михайло, 

який образом “Церква св. Юра” і пейзажом (ч. 19) показав, що його 
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імпресіоністична фактура з водопадами може перемінитися в динамічну, 

вибухову експресію, що його побутові образи, пережиті глибоко, гідно 

репрезентують його середовище…” [301, с. 797]. Там же, згадував й праці 

С. Рудакевич, І. Нижник, О. Плешкан, М. Морачевської, О. Стефанович та ін. 

Окрім цього, його увагу привернули твори О. Климка, який виставив 

ілюстрації підміського життя й олійний портрет сестри [301, с. 797]. 

Критик відзначав, що інша група митців, які працювали за кордоном, 

не так численно представлена на виставці, як перша. Серед них він вказував 

на те, що М. Кричевський “… дав 2 дуже ніжні картини, а Перебийніс 2 повні 

виразу портрети…” [301, с. 797]. Також на виставці були представлені праці 

С. Борачка (Париж) та О. Третятіва [301, с. 797]. 

Зауважимо, що в рецензії автор менше уваги приділив висвітленню 

творів українських закордонних митців, а більше “новаківцям”. Це пов’язано 

з тим, що І. Старчук навчався у школі О. Новаківського і особисто знав 

значну частину його учнів. Підтвердженням цього є вміщений у рецензії 

аналіз виставлених робіт В. Гаврилюка та В. Ласовського. Зокрема, 

В. Гаврилюк представляв чотири праці: “Білий камінь”, “Інструменти”, 

“Портрет” та “Композиція”, які рецензент піддав критиці [301, с. 797]. 

Відносно В. Ласовського, то І. Старчук зазначав, що той написав 

натуралістичні праці “з пам’яти”. Серед яких увагу рецензента привернула 

праця “Ляльки”  , у якій мистець прагнув “… представити погляд на кохання, 

залицянки деякої катеґорії людей. Тут як і у всіх своїх “модерністичних” 

образах автор наочно упрощує, примітивізує форми, бо уважає, що так ліпше 

може віддати свої переживання…” [301, с. 798]. Наприкінці рецензії 

І. Старчук позитивно відгукнувся про В. Гаврилюка та В. Ласовського, які 

“… вміють висловлюватися і натуралістично, але чують, що натуралістичні 

способи за слабі, щоб віддати всі скалі мистецьких переживань нинішньої 

доби. Вони теж відчувають потребу шукання нових форм мистецького 

вислову…” [301, с. 798]. 
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Одночасно відбулася й “вистава образів паризької групи 

українських мистців з участю запрошених мистців французів та італійців в 

Національному Музею у Львові” (1933 р.). Враження від побаченого він 

висвітлив у публікації з однойменною назвою. На виставці автор особливу 

увагу звернув на зимовий пейзаж “Бріяншона”, лісовий краєвид “Удо 

(Oudot)”, краєвиди “А. Олі (Holy)”, “Паілєса (Pailes)” та українських 

художників – “Глущенка, Кричевського, Перебийноса” [300, с. 201–202]. 

Окрім них І. Старчук відзначав портрети іноземних митців: “Варокіє 

(Waroquier), Ано (Hanau), Блян” та українських – “Глущенка, Перебийноса, 

Третякова, Бабія, Хмелюка”. У кінці рецензії він зауважував, що каталог 

виставки зредагований “гарно і добре підібрано кілька характеристичних 

ілюстрацій” та розміщено 12 фотографій праць митців [300, с. 201–202]. 

У 30-ті рр. ХХ ст. діяльність АНУМ була багатогранною, що вказує не 

лише на проведення художніх виставок у Львові та за кордоном, але й 

існування власного друкованого журналу “Мистецтво. Орган Асоціяції 

незалежних українських мистців”. У ньому публікувалася більшість 

талановитих критиків і мистецтвознавців товариства: М. Голубець, 

М. Драган, Л. Ґец, П. Ковжун у тому числі і І. Старчук [192, с. 70–71]. 

Однією із перших його статей у журналі була рецензія на працю 

Т. Северина “Pokucka majolika ludowa” (1932 р.) [295, с. 71]. У праці автор 

дослівно подав інформацію про покутських гончарів від 1811 р. до 1929 р., 

серед яких назвав О. Бахмінського, І. Тим’яка, П. Кашака та ін. У рецензії 

І. Старчук розкритикував автора за те, що той прирівняв більшість майстрів-

гончарів до поляків. Причиною цього Т. Северин вважав закінчення прізвищ 

О. Бахмінського і М. Барановського на “ський” та їх знання польської мови. 

Рецензент вказував й на позитиви у висвітленні характеристики декорацій та 

рослинно-геометричного розпису керамічних виробів Покуття, роздумував 

про формування цього розпису й дійшов підсумку, що він поширився із 

Семигороду. Окрему увагу автор приділив аналізу гуцульських кахлів, які 

досліджував у 1923 р. Т. Северин на 30 печах із фігуральними сценами 
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циганського життя, полювання, церкви, звірів та образів святих Миколая, 

Катерини, Варвари. Наприкінці рецензії І. Старчук вказав, що у другій 

частині праці автор розкрив технічну сторону покутської кераміки та дав 

йому пораду більш детальніше звернути увагу на працю “професора 

Шухевича” з проблематики гончарного мистецтва Гуцульщини [295, с. 71]. 

Наступного року на сторінках видання опубліковано іншу рецензію 

ученого на працю Т. Северина [298, с. 111], присвячену іконографії. У 

рецензії автор охарактеризував техніку мистецтва образів на склі. Учений 

звернув увагу й на те, що “… митці часто були склярами, знали якість скла і 

малювали на випуклій стороні скляної тафлі, бо вона сильніша. Обмивши її, 

рисували контури, вживаючи часто підліпленого деревориту. До рисування 

контурів уживали пензля з волосків видри, куни або з брів вола, а також при 

контурованню послуговувалися пером. Фарби вживані при такому 

контурованні і мальовані були олійні і рідко темперові, де пігмент був 

злучений темперовою емульсією. Контури рисовані пензлем (тревалі) є 

чорні, або цеглясті, часом синяві. Контури, рисовані пером завсіди чорні і 

стираються легко. Олійні фарби були злучені льняним олієм… Коли маляр 

нарисував контури, тоді накладав лязерунки при помочі фарби розпущеної в 

терпентині. Дальше йшли ясні краски нпр. румянці, білі світла, далі лице і 

т. д. постепенно до найтемніших красок…” [298, с. 111]. 

Рецензент виклав роздуми Т. Северина щодо використання чотирьох 

кольорів на образах зі скла – червоного, білого, синього та жовтого. Відносно 

цього відзначав, що беручи до уваги тип і стиль образу на склі, можна 

з’ясувати його походження. І. Старчук вказував на недоліки праці, зокрема 

про “не послідовність”, пишучи “… не можна вважати за польські “образи на 

шклі, на Покутті”, хоч би навіть вони “вийшли з польських рук”, були з 

польськими написами та підліплені польськими часописами…” [298, с. 111]. 

Учений зауважував, що малюнки на склі з Покуття, Буковини і Прикарпаття 

ще не були ґрунтовно висвітлені у тогочасній літературі й цим він прагнув 

зацікавити тогочасних мистецтвознавців. 
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У цьому ж номері журналу І. Старчук опублікував рецензію на 

монографію російського мистецтвознавця М. Ростовцева. У праці під назвою 

“The animal style in South Russia and China” (“Звіринний стиль у Південній 

Росії та Китаю”) [299, с. 111], автор охарактеризував звіриний стиль 

мистецтва на території Китаю та Південної Росії. Відносно території, автор 

уточнював, на що звернув увагу І. Старчук “… такий стиль власне з 

української території, називаючи її “South Russia”…” [299, с. 111]. Рецензент 

відзначав, що у праці висвітлено звіриний стиль “скитів” (скіфів) й 

проаналізовано його поширення та вплив інших народів, насамперед грецької 

цивілізації [299, с. 111]. 

У 1935 р. в журналі “Дзвони” І. Старчук надрукував дві рецензії на 

праці українських мистецтвознавців ХХ ст. В. Залозецького [303, с. 148–149] 

та В. Січинського [304, с. 223–224]. У першій рецензії вказував, що 

дослідження В. Залозецького “Церковне мистецтво: 1. Огляд історії 

старохристиянського мистецтва” – це ХІІІ том “Праць Греко-католицької 

Богословської академії у Львові”, присвячений огляду християнського 

мистецтва на основі тогочасної наукової літератури. У першому розділі автор 

висвітлив мистецтво катакомбного Риму з поданням 16-ти ілюстрацій та їх 

пояснення. У праці В. Залозецький в окремих розділах подав різьблення, 

архітектуру, монументальне, мініатюрне та книжкове старохристиянське 

мистецтво. Відносно останнього шостого розділу, то І. Старчук вважав, що 

автор присвятив його аналізу ролі старохристиянського мистецтва античності 

для середньовічної епохи [303, с. 148–149]. 

Окреме місце серед публікацій ученого містить рецензія на працю 

українського мистецтвознавця, графіка, архітектора, дійсного члена НТШ –

В. Січинського “Архітектура св. Юра у Львові з обмірами й фотоґрафіями 

автора та іншими ілюстраціями” [304, с. 223–224], опубліковано як шостий 

том “Праць Богословського наукового товариства”. Рецензент відзначав, що 

позитивом монографії є резюме французькою мовою, яке всеохоплююче 

ознайомлювало іноземних науковців із бароковим храмом св. Юра у Львові. 
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У дослідженні, як зазначав І. Старчук, у першому розділі висвітлено 

національне, культурне, релігійне, політичне й господарське значення 

катедри св. Юра, як осередку життя Львова та західноукраїнських земель. 

Відносно другого розділу, то автор проаналізував наукову літературу та 

архівні матеріали, у третьому – виконав виміри і фотографії будівлі храму, а 

четвертий, присвячений побудові собору від 1282 р. Уже наприкінці рецензії 

І. Старчук відзначав, що В. Січинський значну увагу приділив опису 

архітектури катедри св. Юра та нечіткість ілюстрацій [304, с. 224]. 

Після друку рецензії у журналі “Дзвони”, автор праці про архітектуру 

св. Юра у Львові надіслав І. Старчуку з Праги листівку. У листі від 20 травня 

1935 р. В. Січинський дякував йому за написану рецензію, зазначаючи: 

“… розуміється, моя праця не є така бездоганна, щоби її так хвалити. Та ваше 

добре слово розумію, як підбадьорювання для дальшої праці…” [110, с. 594]. 

Наприкінці В. Січинський виклав свою критичну думку про вихід 

тогочасного найновішого номеру журналу “Мистецтво” – “… нема рецензій 

ані мист[ецької] хроніки, хоч таку я був у свій час вислав 

В[исоко]п[оважному] К[овжну]. Через те віє від часопису якась відірваність 

від життя і дійсности…” [110, с. 594]. 

Достеменно відомо, що у 1934 р. УТПМ запросило ученого, як одного 

із членів журі, відвідати художню виставку образів, що мала відкритися 

17 жовтня у будівлі НТШ на вулиці Чарнецького 24 [239]. 

У цей же час І. Старчука зацікавила одна із робіт українського 

скульптора С. Литвиненка – праця “Око”. У статті під назвою “Керамічна 

робітня “Око” у Львові” [302, с. 4] автор дав високу оцінку праці митця. 

Зауважимо, що машинописний текст зберігається в архіві ІА ЛНУ 

ім. І. Франка [145]. У праці І. Старчук зазначав: “… “Керамічна робітня 

“Око” ставить собі мету: розвинути українське керамічне мистецтво через 

вишколення токарів і керамічних декораторів та через поліпшення 

керамічної техніки. У цій ділянці є у нас великі можливості, особливо коли 

взяти під увагу велику декораційну можливість нашого народу та його 
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уперту витривалість…” [302, с. 4]. Також рецензент зауважував, що 

“… праця йшла, хоч з початку не було ще за неї ніякої винагороди, а до 

робітників часом заглядав… голод. Та не спинив ні ініціатора і власника 

робітні ані робітників…”. Окрім цього, у публікації І. Старчук відзначив, що 

в створенні праці “Око” “знайшло працю трохи наших безробітних людей…” 

[145, 3 арк.; 302, с. 4]. 

З початком радянсько-німецької війни культурне життя у Львові не 

зупинялося. У 1941 р. українські митці й мистецтвознавці згуртувалися в 

мистецьке об’єднання “Спілка українських образотворчих митців”. За час 

діяльності упродовж 1941–1944 рр., спілка організувала п’ять художніх 

виставок та видала каталоги [192, с. 82–84]. Одними серед відвідувачів 

виставок СУОМ були І. Старчук з дочкою Оксаною. У спогадах вона 

зазначала, що “… запам’яталася образотворча виставка у 1942 чи 43 р. 

Батько, здається, був у складі жюрі, було довге обговорення, а для мене тоді 

було головне, що продавали фотографії деяких творів. У нас збереглися 

“Жниці” Олени Кульчицької…” [317, с. 332]. 

Дійсно у 1942 р. відбулася Третя мистецька виставка, організована 

СУОМ. Одночасно вийшла друком стаття І. Старчука – “Мистецька виставка 

у Львові” [307–310]. У ній автор відзначав, що на мистецькій виставці 

представлено понад 300 експонатів й вона присвячена 25-річчю заснування 

Київської академії мистецтв. Серед запрошених мистців І. Старчук виділив 

праці Г. Смольського, О. Куриласа, П. Мегика, О. Винницького, І. Іванця, 

М. Азовського, М. Мухина та інших. Перша частина публікації (21/22 лютого 

1943 р.), містить огляд праць українських мистців – О. Куриласа, 

А. Манастирського, Є. Козака Г. Мазепи та ін. Зокрема, О. Курилас 

представив на виставці “три олійні образи і три рисунки олівцем”, але серед 

них яскраво виділявся портрет митрополита А. Шептицького. Натомість, 

А. Манастирський у картинах “У горах” та “У ворожки” висвітлив 

український краєвид і побут [307, с. 2]. 
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Окремо І. Старчук проаналізував творчість Є. Козака, серед робіт 

якого на експозиції було представлено: “Матч письменників із 

журналістами”, “Ой на горі, на горі малювали малярі” та “Ярмарок”, що 

“композиційно була найкращою” [307, с. 2]. Увагу автора привернули й 

ілюстрації митця до казки “Як Панас кізку пас”. І. Старчук не оминув і того 

факту, що раніше Є. Козак ілюстрував декілька дитячих журналах [307, с. 2]. 

На третій виставці СУОМу були представлені експонати на історичну 

тематику, авторами яких були П. Андрусів та І. Іванець. Мистецтвознавець із 

захопленням відмітив картини І. Іванця “Боротьба за прапор” та “Похід 

Ігоря”. Він зауважував, що “…“Боротьба за прапор” – це добра скомпонована 

фаталістична сцена. Мистець вміло зосередив рухи коней і людей. Під 

композиційно-малярським оглядом це чи не найцікавіша картина з 

історичним сюжетом, хоч до її закінчення треба би ще багато студій…” [308, 

с. 2]. Окрім робіт цих двох художників, історичну тематику представляли: 

Л. Перфецький (“Козаки під Трапезунтом”), Д. Поторока (“Рік сорок 

перший”), А. Наконечний (“Благовіщеня”, “Різдво”), М. Бутович (“Вулиця в 

Дервенті”) та М. Азовський (“Жнива”) [308, с. 2]. 

І. Старчука захопив олійний образ “Пісня”, виконаний М. Дмитренком. 

На картині зображено трьох дівчат, які йдуть, співаючи й “… намальовані 

інтенсивними барвами і вміщені, подібно, як “Жнива” Азовського дещо вище 

від лінії обрію. Майже не бачимо теренового тла. За дівчатами видно тільки 

мерехтячи стишені барви, які творять залиту сонцем глибоку далечінь і 

синяву неба. Скромне вбрання дівчат робітниць порушується разом з ними. 

Такий спосіб зображення надає картині велич і помітну динаміку. З образу 

наче б ішли звуки степової української пісні, яка стелиться по безмежній 

рівнині і відбивається у синіх надземних просторах…” [309, с. 2]. Окрім 

М. Дмитренка, акварельні роботи на виставці виставляли – О. Касараб, 

О. Масляк та М. Радиш [309, с. 2]. 

У третій завершальній, частині статті (25 лютого 1943 р.), І. Старчук 

проаналізував графіку і різьбарство. Так, серед графіків, увагу критика 
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привернули роботи Р. Лісовського, М. Михалевича, Ю. Кульчицького. 

Окрім них, І. Старчук відзначав, що сенсацією вистави була воскова пластика 

М. Мухина у композиції “Слава” [310, с. 2]. 

На виставці різьбярство репрезентували: С. Литвиненко, А. Павлось, 

М. Новицька, Е. Дзиндри, Н. Мілян, В. Ласовський, М. Станько, В. Петріца 

та ін. Серед них увагу І. Старчука привернули три різьблені портрети 

С. Литвиненка: портрети Р. Єндика, “п. М.” та “За неї Господа молім” [310, 

с. 2]. Зауважимо, що раніше критик не оминув однієї із праць С. Литвиненка 

– “Око”, якій присвятив невелику публікацію [145; 302, с. 4]. 

Після закінчення Другої світової війни І. Старчук відійшов від 

дослідження культурного та мистецького життя українського народу. Це 

було викликане тим, що більшість інтелігенції зазнавали утисків з боку 

радянської влади: розстріляні, вивезені на Сибір чи у кращому випадку 

утекли за кордон. Тому учений зосередився на археологічних дослідженнях 

Пліснеського городища [126; 152; 157; 166]. 

Окремо слід відзначити, що І. Старчук прищепив любов до мистецтва і 

своїй дочці Оксані. Вона згадувала, що “… з батьком часто бувала в музеях і 

це було не лише для того, щоби показати щось дитині, це в першу чергу була 

його особиста душевна, професійна потреба. Я від цього багато виграла. 

Саме через це вже в дитинстві у мене сформувалося спеціальне ставлення до 

образотворчого мистецтва – живопису, графіки, скульптури, до ужиткового 

мистецтва…” [317, с. 331–332]. 

Таким чином, мистецтвознавчу діяльність І. Старчук розпочав як 

учасник художніх виставок, а потім – рецензент й критик мистецьких 

виставок та праць з мистецтва. Саме на виставках особисто познайомився з 

інтелігенцією, українськими та закордонними художниками й 

мистецтвознавцями. У 30-х рр. ХХ ст. одночасно з працею в Львівському 

університеті він здобув науковий авторитет та брав активну участь у 

мистецькому житті міжвоєнного Львова. 
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4. 2. Мистецький доробок діяча 

 

 

 

Перша половина ХХ ст. в історії українського мистецтва і 

мистецтвознавства представлена новою генерацією українських митців, які 

з’явилися в період національно-визвольних змагань та у міжвоєнний час. 

Зокрема, вагоме місце у дослідженні українського мистецтвознавства 

належить І. Старчуку. Його мистецький хист розкрився у сільській школі 

[317, с. 330], а розвинувся у Коломийській гімназії та ВАМ у Львові [29, 

с. 58; 254]. 

Навчання у ВАМ у Львові перервав початок Першої світової війни та 

участь І. Старчука в легіоні УСС [1, с. 5]. Зі спогадів його дочки Оксани 

дізнаємося, що батько “… під час визвольних змагань рисував товаришів 

(деякі рисунки шаржовані)…” [317, с. 330]. Зокрема, що під час п’яти днів 

перебування у Ґоронді, де формувалися бойові частини УСС [320, с. 6] 

І. Старчук написав олівцем та тушшю на папері низку рисунків. На жаль, 

збереглися лише “Дівча з Горонди” [179] та “Хата в Горонді на Угорщині” 

[178]. Так, у роботі “Дівча з Горонди” (розмір –19, 4×13; 13, 5×9, 2), митець 

зобразив сільську дівчину в погрудді, з головою трохи похиленою вліво та 

великими очима, що уважно дивляться на глядача. На голові хустина, з-під 

якої видно волосся. Тло тіньоване вертикальними штрихами. Внизу справа 

напис: “Типи. Горонда. 11 / 10. 14” та ініціали автора – “Ів. Ст.” [179]. 

У іншому творі – “Хата в Горонді на Угорщині” (13×14, 5; 10, 7×12, 8) 

подано архітектурний пейзаж. На білому тлі зображений одноповерховий 

будинок з ґонтовим, дерев’яними арками, дверима та двома вікнами. Зліва 

фрагмент високого дерев’яного стовпа, а внизу справа напис: “Горонда. 

20 / X. 14. Ст. (Угорщина) хата” [178]. 

Зауважимо, що відомі й ранні роботи І. Старчука – “Селянин” [176] та 

“Гуцул-утікач” [187]. Так, рисунок “Селянин” (15, 7×10, 2; 17×12) написаний 
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аквареллю на папері. На ньому зображений у сидячій позі на лаві, 

обличчям до глядача старшого віком селянин, заклавши руки; без шапки, із 

зарослим обличчям. Одягнений в білу сорочку та штани, поверх якої свита, а 

на ногах чоботи. Колорит сіро-білий. Зліва напис: “Божанка. 15 / IX. 914” та 

ініціали автора, а внизу справа напис – “Волинь” [176]. У іншій праці 

“Гуцул-утікач” (туш, перо, папір; розмір – 16×10), автор зобразив обличчям 

до глядача, сидячого гуцула середніх літ; волосся довге, зачесане на проділ, 

обличчя з вусами, одягнений в сердак. Права рука зігнена в ліктю й лежить 

на столі, а ліва – на нозі. Вгорі зліва затушований папір. Внизу зліва напис – 

“Гуцул-утікач з Жаба – XI. 914” та ініціали автора – “Ів. Старчук” [188]. 

Відзначимо, що під час воєнних дій працювати творчо було складно, 

однак І. Старчук не покидав мистецького фаху. Серед малюнків і зарисовок, 

які виконав митець у 1915 р відзначимо: “Коловорот на студні (Керниця на 

замку)” [182], “Євка” [187], “Дівча з Камінки” [184] та ін. Так, роботу 

“Коловорот на студні (Керниця на замку)” митець виконав на папері пером і 

тушшю (16, 5×11; 22×13, 5). Він зобразив велике дерев’яне коло з валом. 

Внизу – справа отвір криниці, а поруч – корито на якому сидить чоловік з 

великою бородою та палицею в руці, босоніж. Внизу зліва напис: 

“В. Полянка. V. 915. І. Ст. “Керниця на замку””, а справа – “19. VI” [182]. 

На іншому рисунку – “Бюст дівчини” (перо, туш, акварель; розмір – 

16×10, 5; 20, 5×13), І. Старчук подав портретну студію молодої дівчини-

медсестри. На папері зобразив дівочу голову, трохи звернену вліво; повне, 

серйозне обличчя, прямий ніс, стулені уста, коротке волосся, випущене з-під 

білої шапочки. Видно частину сірої полосатої сукні та білого фартуха, а на 

шиї коралі. Тло охристе з краткою. З правого боку на обличчі тінь. Внизу 

олівцем напис: “Ів. Ст. Лінц. V. 15” [180]. 

Окремої уваги заслуговує портретний рисунок – “Мухамед Рахим 

Каримов” (15, 6×11), на якому митцем зображений в погруддю, профілем 

вправо середніх літ чоловік в картузі на голові. Голова легко нахилена 

вперед. Обличчя з маленькими очима, вусами. Одежа (блуза) етюдно 
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передані. Внизу напис, дата, підпис – “Мухамед Рахим Каримов. губ. 

Оренбурзька, Сарапкомнівська волость … уєзда. 30. VI. 915. Рис. 

Ів. Старчук” [190]. 

Пізніше І. Старчук написав аквареллю два твори – “На річці. Краєвид” 

[185] та “Дівча з Камінки” [184]. Так, “На річці. Краєвид” (13×20; 

10, 5×16, 4), зображений гористий краєвид з річкою в долині. На першому 

плані справа, на купі каміння, сидить в профіль чоловік, трохи схиливши 

голову. Подалі річка. На другому плані жовто-зелені горби з воринням, а 

зліва ліс. Колорит в жовто-зелених тонах з домішкою коричневих. Справа в 

куті напис: “Камінка. 8. 7. 15. Ів. Ст.” [185]. У роботі – “Дівча з Камінки” 

(20, 5×11, 3; 15×9, 2) зображена сидячи маленька сільська дівчинка з світлим 

волоссям та зложеними за шию руками. Босоніж, одягнена в рожеву сукню. 

Колорит в рожево-голубих тонах на білому тлі. Внизу справа напис: 

“Камінка. 915” та ініціали автора – “Ів. Ст.” [184]. 

Серед праць І. Старчука з краєвидами, виділяємо групу рисунків під 

назвою – “Типи”, до якої відносяться: “Євка” [187], “Сільські типи” [191] та 

“Типи. Наймолодший син убитого батька” [189]. У роботі “Євка” (15, 5×9, 5), 

яку митець виконав на папері аквареллю, зображена до пояса профілем 

вправо сільська жінка середніх літ. Темне волосся зав’язане вузлом. 

Зодягнена в сіру обшиту зеленою стяжкою камізелю поверх білої вишиваної 

сорочки. Тло сіро-зеленаве. Вгорі не замальований папір, а внизу зліва 

олівцем напис – “Липень 915. Ів. Ст. – Типи. Євка” [187]. 

На іншому рисунку – “Сільські типи” (техніка і матеріал написання – 

олівець, папір; 16×10), зображено майже фронтально на цілий ріст хлопчика. 

Обличчя легко звернене вліво. Одягнений в сорочку до колін, босоніж. 

Обличчя безпорадне, скривлене від плачу. Навкруг голови тінь. Внизу напис: 

“Майдан в вересни 915. І. Старчук – сільські типи”, а справа напис: “Тато на 

війні, то ви будете моїм татом. Хліба” [191]. 

У роботі “Типи. Наймолодший син убитого батька” (техніка і матеріал 

написання – акварель, папір; розмір – 18×11, 5), зображена профілем вправо 
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жінка середніх літ, босоніж, що сидячи на кріслі тримає дитину. Голова 

пов’язана хустиною, зодягнена в чорну камізолю поверх білої вишитої 

сорочки, в спідниці, поверх якої сіро-синя запаска. Тло сіро-біле. Вгорі не 

замальований папір. Рисунок витриманий в сіро-ліловій тонації. Внизу зліва 

тушшю дата, підпис, напис – “Майдан в вересни 915. І. Старчук – Типи 

наймолод. Син убитого батька” [189]. 

Упродовж 1914–1916 рр. І. Старчук у складі легіону УСС перебував на 

Волині [1, с. 307]. Вважаємо, що там, він написав низку рисунків. Зокрема, 

1916 р. датується праця “Могилки з хрестами в Гінцу” (20×13; 17, 3×11, 2), на 

якій митець зобразив кладовище літньою порою. На передньому плані – 

багато високих чорних хрестів, дещо похилених, а позаду – зелені дерева на 

тлі білого неба. Колорит в сіро-зеленуватій тонації. Внизу напис: 

“Кладовище (могилки). Гінце. 23. 6. 916” [181]. 

Окрім цього, І. Старчуку належать акварельні рисунки “Ріка з лодкою” 

[183] та “Дівча колише люльку” [177]. На жаль, дата їх написання невідома. 

На рисунку “Ріка з лодкою” зображений рівнинний річковий пейзаж літа. 

Розмір – 13×17 та 10, 5×15, 5. На передньому плані зліва – невеликий човен 

на якому збудований коловорот. Човен стоїть на річці. Небо сіро-біле. 

Колорит в сіро-зелених тонах [183]. На іншому малюнку – “Дівча колише 

люльку” (16×9, 6 та 18, 5×13) подана сцена в інтер’єрі сільської хати. На 

ньому зображена босоніж маленька сільська дівчинка, яка, стоячи на столі, 

колише колиску, прив’язану до стелі. Зліва видно стільчик. Дівчинка коротко 

підстрижена, одягнена в сорочку та синю спідницю, на шиї коралі. Колорит 

поданий в сіро-коричневих тонах з домішкою охри [177]. 

Його мистецька діяльність у легіоні УСС засвідчена на сторінках 

видання “Ukrainische Legion” (1917 р.) у статті О. Грицая [367, s. 7]. У 

листопаді 1918 р., у бою з поляками за Львів, під Жовквою, його важко 

поранили в голову, внаслідок чого втратив око [1, с. 307]. Тоді ж, І. Старчук 

написав свій “Автопортрет” (21×15, 7) (див. додаток В), виконаний синім 

олівцем. Зауважимо, що папір, на якому виконаний твір, пожовтів від 



 140

вологості. На рисунку зображений фронтально майже в погруддя 

молодий, поранений чоловік з перев’язаним бинтом головою і половиною 

обличчя. Обличчя худорляве з малими простриженими вусами, сумно 

задумане. Біла сорочка розіп’ята, видно частину грудей. Контури голови і 

сорочки обведені сильнішою лінією. Внизу справа напис: “Жовква. 

ІІ / V. 919. Ів. Ст.” [186]. 

Після завершення Першої світової війни, І. Старчук повернувся у Львів 

й активно зайнявся мистецькою діяльністю. У 1919 р. він взяв участь у 

“Виставці сучасного малярства Галицької України”. Там же, виставив 

“портретні студії та другі рисунки і акварелі (166–170)”. Зауважимо, що 

значна частина художників, які брали у ній участь, зазначали, що вони 

представники “львівської, краківської, віденської академії”. Натомість 

І. Старчук вказав, що у нього – “учитель народ” [25, с. 15]. Можливо, цим він 

підкреслював те, що малярству можна навчитися не тільки у мистецькій 

академії. Після виставки з’явилася стаття М. Голубця, присвячена її огляду. 

У ній автор зазначав, що “дебютантами” виставки із виставленими 

портретами, написаними олівцем, були І. Старчук та А. Чайківський [35, 

с. 2]. 

Наступною художньою виставкою, що викликала інтерес І. Старчука, 

стала “Виставка гуртка діячів українського мистецтва” (червень, 1922 р.). На 

ній, він представив: “260. Автопортрет” (див. додаток В) та “261–262. Студії” 

[186; 319, с. 15]. Також зауважимо, що у програмі виставки молодий митець 

зазначав, що він представляє ВАМ у Львові [319, с. 15]. Таким чином, участь 

в мистецьких виставках дала можливість І. Старчуку продовжити не лише 

вивчати мистецтво, але й гідно його представити своїми творами. 

Низка робіт, які виконав митець упродовж 20–30-х рр. ХХ ст., 

зберігаються у Ю. Тузяка у Львові. Серед його ранніх робіт відзначимо 

“Натюрморт” [225] та “Дівчина” (див. додаток К) [226]. Вважаємо, що їх він 

написав, навчаючись у мистецькій школі О. Новаківського. Також, значну 

увагу у творчості митця становлять праці, присвячені висвітленню природи і 
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краєвиду рідного краю – с. Пилипи на Коломийщині – “На узліссі. Село 

Пилипи” (22×35) [227], “Гора Погорілець біля с. Пилипи. Коломийщина” 

(34, 5×26) [228], “Пейзаж з копицями” (34, 5×36) [229]. 

Окрім цих робіт, І. Старчук писав портрети. Так, на праці “Портрет 

священника” [230], митець зобразив батька його дружини Любомири – отця 

С. Йойка. Про іншу картину, дізнаємося зі спогадів дочки Оксани, яка 

записала, що “… батько намалював портрет молоденької Зені, біля 

фортепіано, задуманої, засмученої через швидкий виїзд з дому на 

навчання…” [317, с. 329]. Також О. Старчук вказувала про портрет 

З. Ґоянюк, родички з Коломиї, написаної митцем [317, с. 330]. 

Цікавим є пейзаж І. Старчука “Узбережжя Малої Азії”, де на 

передньому плані він зобразив невеликий човен у морі, а на другому – 

узбережжя Малої Азії. Внизу зліва напис: “brzeg malo aziatzski” (“берег 

Малої Азії”) [233]. Саме цей пейзаж митець намалював упродовж квітня –

 липня 1931 р., перебуваючи у науковій поїздці Європою, побувавши зокрема 

і в Стамбулі [11, арк. 5]. 

Зауважимо, що вказані твори експонувалися під час відзначення 75-

ліття мистецької школи О. Новаківського (1998 р.) у НМЛ та ХММ 

О. Новаківського [30]. 

Як зазначала у своїх спогадах його дочка, І. Старчук особисто знав 

значну кількість українських та польських митців та мистецтвознавців 

Львова [317, с. 329–334]. Митець був особисто знайомий із директором 

І. Свєнціцьким та його старшою дочкою – Вірою, яку навчав іконопису. У 

спогадах її сестра Марія Свєнціцька, зазначала, що вперше зі І. Старчуком 

познайомилася у 1929 р., коли він розпочав навчати мистецтву й 

мистецтвознавству її сестру Віру. Пізніше, у 1932 р., В. Свєнціцька закінчила 

гімназію й поступила на відділ мистецтвознавства при гуманістичному 

факультеті Львівського університету, займаючи рівночасно посаду 

помічника-лаборанта у Національному музеї у Львові. Беручи це до уваги, 

І. Старчук змінив тип заняття з ученицею й більше часу приділяв 
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іконописанню. Це було зумовлене працею Віри, як помічника музейного 

реставратора С. Паращук та необхідністю ознайомитися із технікою 

малювання ікон. Тому митець навчав її усім етапам творчості іконописця. 

Про це у спогадах детально написала М. Свєнціцька: “… починаючи з 

обробки дошки і закінчуючи малюванням облич… розумітися на окремих 

етапах виникнення середньовічної ікони, щоб могти визначити час і місце її 

походження й застосувати відповідні засоби при реставрації… Отже, 

почалася тоді обробка дошки каруком, каруком і крейдою, каруком, крейдою 

і білком… Нарешті – малювання самої ікони…” [277, с. 6]. У результаті 

В. Свєнціцька, під керівництвом І. Старчука, написала ікони “Богородиця” та 

“Іван Хреститель” [276, с. 17–18]. 

У спогадах О. Старчук вказувала, що “… батько сам малював ікони. У 

нас збереглися з Константинополя Мати Божа, Успеніє Матері Божої і Ісус 

Христос-Пантократор, а також не дорисовані рисунки олівцем…” [317, 

с. 331]. Дійсно, у Львові в зятя ученого Ю. Тузяка зберігаються не лише 

твори мистецтва, але й ікони “Успіння” (див. додаток З) [231] та 

“Богородиця” [232]. Вважаємо, що на створення ікон митця надихнуло те, що 

образ Богоматері набув широкого поширення на усій території України й 

іконописці найчастіше зображували Марію та Ісуса Христа. 

У центрі композиції ікони “Успіння” (див. додаток З), на передньому 

плані митець зобразив ложе з покійною Богородицею у синьо-голубому 

хітоні та темно-червоному мафорії. Ложе укрите світло-червоним 

покривалом, за яким у великому сяючому ореолі змальований Ісус Христос у 

Славі з душею Марії на руках, у вигляді немовляти загорнутої в білу 

пелюшку. Постать Христа повернута ліворуч, рукою благословляючи, 

одягнутий у золотистий хітон та гіматій. Поруч Ісуса, зліва, І. Старчук 

намалював постать ангела з трикирієм в руках, зодягненого у червоний хітон 

та білий гіматій. Позаду ангела зображено будівлю у світло-сірому тоні з 

фігурним трикутним фронтоном та світло-червоним дахом. Праворуч Христа 
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стоять два апостоли, осяяні німбами, один з яких зображений з відкритою 

книгою [231]. 

На першому плані, навколо ложа Богоматері, зліва, митець змалював, 

двох святих, серед яких попереду подав апостола Петра з кадилом. Справа, 

на передньому плані, поруч апостолів, зобразив трьох святих: один у темно-

червоному та два у темно-синіх хітонах, поклали руки на ноги Марії. Окрім 

цього, на першому плані, наперед ложа Богородиці, І. Старчук подав два 

трикирія, які оточували одну велику свічку на підставці. Відносно ікони, то 

вона написана технікою темпера на фанері, розміром – 40×35 [231]. 

Відзначимо, що ікона “Успіння” виставлялася на виставці, присвяченій “75-

річчю заснування Мистецької школи Олекси Новаківського” в НМЛ та ХММ 

О. Новаківського (15. 12. 1998 – 15. 02. 1999 рр.) [30; 50, с. 404–411]. 

У проаналізованій іконі окремі стилізовані ознаки, мотиви й елементи є 

спорідненими з іншими відомими пам’ятками української іконографії – 

іконами “Успіння Богородиці” зі збірок Національного музею народної 

архітектури і побуту України, НМЛ, Національного музею у Кракові та 

інших [21, с. 69–78]. 

Заслуговує уваги й інша ікона – “Богородиця”, яку митець написав на 

темно-коричневому тлі. На ній зображено пресвяту Діву Марію, яка тримає у 

руках малого Ісуса. Ікону виконано гуашшю на картоні, розміром – 29×23. 

Свого часу вона виставлялися упродовж 14. 03. – 20. 04. 1997 рр. на виставці 

“Мистецька школа Олекси Новаківського” у Музеї етнографії та художнього 

промислу Інституту народознавства НАН України [232]. 

Окрему увагу у творчості І. Старчука становлять “зарисовки-фіксації 

німих охоронців українських польових урожаїв, знаних під різними назвами 

– страхопуд, пугало, опудало, пудик, страшок”, які він нарисував у 30-х 

роках ХХ ст. поблизу Яворова та Гійче [359, с. 380–381]. 

Після завершення Другої світової війни учений поєднував мистецтво і 

археологію [317, с. 333]. У 40-х рр. ХХ ст., досліджуючи Пліснеське 

городище, митець написав дві карикатури, під назвою – “Пані Зося”, де 
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зобразив жительку хутора Пліснесько (поблизу с. Підгірці Бродівського 

району Львівської області) – Косінську Йосифію Іванівну [171], а також 

“Микула Софія” – жительку с. Підгірці Микулу Софію [170]. 

На жаль, значна частина мистецьких творів І. Старчука не збереглася. 

Зокрема, за наказом радянської влади, у 1952 р. знищено значну кількість 

мистецьких експонатів у НМЛ. Серед робіт, опинилися низка графічних і 

акварельних рисунків І. Старчука – “Два стрілецьких старшини” (1917 р.), 

“Стрілець Василь Бобинський” (1920 р.), “Стрілець Лев Гец”, “Старшина 

Яцура”, “Портрет хорунжого УСС”, “Подорож двох приятелів”, “Портрет 

В. Сідельника”, “Портрет Лотоцького”, “Замкова галявина”, “Гуцул” та 

карикатура – “Портрети січовиків” [99, с. 43, 81, 92]. 

Важливо також відзначити, що малярству І. Старчук вчив дочку 

Оксану. Пізніше вона згадувала, що “… як кожна дитина, я пробувала 

рисувати, деколи батько приглядався, показував якийсь штрих, але рідко. 

Головне, це були його слова – рисувати з натури, не перемальовувати, а 

найгірше, не перебивати через скло, що я потім робила не раз для шкільної 

газети…” [317, с. 332]. 

Отже, І. Старчук був талановитим українським митцем і 

рисувальником. Відзначився діяльністю в УСС, ВАМ у Львові та мистецькій 

школі О. Новаківського у Львові. Саме у стрілецькому середовищі розкрився 

його талант графіка з яскраво вираженим творчим почерком та псевдонімом 

“Ів. Ст.”, який він пізніше використовував у авторстві публікацій і статей. У 

рисунках учений зображував фронтові будні, життя селян, краєвиди та 

портрети стрільців, родини і знайомих. У повоєнний час митець продовжив 

навчання у ВАМ та мистецькій школі О. Новаківського у Львові, де розвинув 

талант рисівника, маляра та іконописця, створивши низку рисунків, шаржів, 

живописних творів й ікон. 
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4. 3. Античне мистецтво у працях ученого 

 

 

 

У різні історичні епохи доба античності впливала на науковий та 

культурний рівень життя людства. У ХІХ – першій половині ХХ ст. 

античною спадщиною активно цікавилися європейські дослідники (поети, 

мистецтвознавці, археологи) та наукові установи. Науковий інтерес 

становили результати археологічних розкопок, мистецькі праці та твори про 

античну культуру, історію і релігію. 

У міжвоєнному Львові, цією проблематикою на професійному рівні 

досліджували у Львівському університеті імені Яна Казимира. Серед відомих 

тогочасних антикознавців міста й університету слід відзначити 

Р. Ганьшинця, Е. Булянду, В. Подляху, К. Маєвського та ін., з якими 

працював І. Старчук. Нагадаємо, що, навчаючись у Львівському університеті 

(1925–1930 рр.), І. Старчук, як студент із цікавістю слухав лекції про античну 

археологію й мистецтво, іноземні мови та інші гуманітарні дисципліни. Між 

іншим, велике значення для формування наукових поглядів майбутнього 

ученого відіграв Е. Булянда – керівник Інституту класичної археології та 

викладач кафедри класичної археології Львівського університету 

ім. Я. Казимира. Перебуваючи під впливом професора, І. Старчук цікавився 

працями та досліджував музейні експонати античної доби. Результати своїх 

досліджень з античного мистецтва публікував на сторінках тогочасних 

видань. 

Повертаючись до розвитку античної науки у Львові, зауважимо, що 

львівські антикознавці прагнули популяризували досягнення тогочасної 

науки серед широкого загалу. Результати власних досліджень вони 

публікували на сторінках львівських журналів (“Filomata”, “Kwartalnik 

klasyczny”, “Przegląd klasyczny” та ін.), які редагував філолог Р. Ганьшинець 

та на сторінках престижних закордонних видань (“Revue archéologique”, 
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“American Journal of Archeology”) [13, с. 127]. Саме Р. Ганьшинцю 

належить значна роль у публіцистичній діяльності І. Старчука. Завдяки 

співпраці з редактором він друкував власні наукові дослідження та ілюстрації 

з описами пам’яток античного мистецтва у вище зазначених наукових 

виданнях [369–432; 441–458]. 

Навчаючись у докторантурі, під керівництвом професора Е. Булянди, 

І. Старчук досліджував кам’яні оздоби із палацу Вілянів [53]. Ця робота 

відзначалася надзвичайною деталізацією та прагненням ученого об’єктивно 

відобразити античну скульптуру. Продовжуючи це дослідження, у 1929 р. 

І. Старчук надрукував французькою мовою статтю “Les sculptures antiques de 

Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) [442, s. 389–422], яка 

висвітлювала окремі аспекти дисертації. Працю надрукували у львівському 

журналі “EOS”, де учений підписався “Starczuk Ioannes” (“Старчук Іван”). У 

праці, опираючись на тогочасну праці С. Райнаха, О. Келлера, Ц. Роберта, 

Ф. Баумгартена, А. Геклера, Г. Ліппольда та ін. науковців, автор детально 

висвітлював й порівняв античні скульптури та барельєфи палацу Вілянів 

(див. додаток Ж). Серед них, І. Старчук детально описав 10 пам’яток: бюст 

невідомого римлянина, портрет римлянина, голова жінки школи Праксителя, 

римська копія голови Аполлона Пеонія, голова Сабіни, фрагмент рельєфу 

кентаврів та ін. Для кращого розуміння вказаних пам’яток він додав їх 

фотографії з детальним стилістичним і технічним аналізом [442, s. 389–422]. 

Поряд з цим І. Старчук реконструював у формі рисунка, доповнюючи 

втрачені частини скульптури “Dioscure du muthe de Méléagre” (“Діоскур міф 

про Мелеагра”) [442, s. 400]. Пізніше, львівський дослідник О. Купчинський, 

помилково вказав, що І. Старчук реконструював скульптуру “Siléne punissant 

un Satyre” (“Сілена, що карає сатира”) [110, с. 557]. 

У 1929 р. одночасно з друком статті про античні пам’ятки Віляніва 

учений написав рецензію на працю С. Цибульського “Bogowie i ludyie w 

sztuce greckiej i rzymskiej. Zeszyt I: Zeus w sztuce” (“Боги і люди в мистецтві 

грецькому та римському. Зошит І: Зевс в мистецтві”) [441, s. 532–535]. До 
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речі, окрім нього, редакція журналу “Kwartalnik klasyczny” отримала ще 

дві рецензії, серед яких опублікували дві найкращі – Т. Зілінського [469, 

s. 532–534] та І. Старчука [441, s. 534–535]. Так, у зауваженнях, поданих 

Т. Зілінським, пов’язаних із описом пергаменських рельєфів, що зображують 

Зевса в боротьбі з гігантами, він вказував, що зображення невиразні, подані 

С. Цибульським не з оригіналу, а є реконструкцією. Відносно трьох монет із 

зображенням Зевса з Ітому та Зевса Олімпійського вказував на те, що 

потрібно більше уваги автору приділити опису першої монети, відомої у 

декількох екземплярах й збережених у музеях Європи [469, s. 532–534]. 

Більш критичніше до аналізу праці С. Цибульського підійшов 

І. Старчук, який зосередив увагу на недоліках в описі зображень Зевса та 

Тифона. Також рецензент зауважував, що недостатньо уваги приділено 

відтворенню зображення Зевса, якого автор погано передав на кольорових 

фотографіях. Окрім цього, І. Старчук відзначав використання 

С. Цибульським описів й інтерпретацій К. Міхаловського – польського 

археолога та історика [441, s. 534–535]. 

Зазначимо, що у першій половині ХХ ст. античні скульптури із 

Віляніва залишалися відомими тогочасним антикознавцям, але водночас 

малодослідженими у науковій літературі. Тому й невипадково, що І. Старчук 

узявся досліджувати цю пам’ятку. Усю наявну інформацію щодо мистецької 

збірки Віляніва учений ретельно перевіряв, шукав аналогії в інших збірках та 

за фототеками. Водночас він консультувався відносно атрибуції пам’яток з 

тогочасними європейськими науковцями – членами археологічних товариств, 

працівниками інститутів та музеїв [110, с. 557]. Так, у 1930 р. І. Старчуку 

відповів професор античної історії та археології Будапештського 

університету А. Гарлер, який написав критичні зауваження до статті “Les 

sculptures antiques de Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) [442, 

s. 389–422]. У листі від 28 квітня 1930 р. він подав власну думку про портрет 

грека “на таб. ІХ фіг.10” та з’ясував, що це не римлянин, а грек початку 

еллінської ери [110, с. 569–570]. 
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Роботи І. Старчука високо оцінили й інші європейські науковці. 

Так, йому відповів австрійський історик мистецтва античності, археолог 

Е. Леві. У листі він дякував за надіслану статтю про античну скульптуру із 

палацу Вілянів та звернув увагу на опис двох перших рельєфів та їх можливе 

походження з Александрії [110, с. 558, 573]. Доречно відзначити, що статтю 

“Les sculptures antiques de Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) 

І. Старчук надіслав європейським науковцям для ознайомлення. Серед 

фахівців з античної доби її отримали: Е. Потьє – французький дослідник у 

галузі археології, античного мистецтва й історії [110, с. 585–586], 

Ґ. Роденшельдт – німецький археолог, історик античної історії, працівник 

Археологічного інституту німецької держави у Берліні [110, с. 590–591; 222] 

та Я. Сагайдак – філолог, професор Львівського університету [110, с. 592]. 

Цікаво відповів І. Старчуку німецький археолог і мистецтвознавець 

Ґ. Ліппольд. У листі від 23 листопада 1930 р. він писав: “… ви правильно 

визначили, що голова – це портрет часів Юлія-Клавдія. Напевно, це голова 

одного з принців тіберіанського періоду в юності…” [110, с. 557–558]. Далі 

він роздумував над виявленими творами: “Я не наважуюся визначити, хто це. 

Жодні точні копії мені невідомі. Певно, що це не Август в молодості; не 

можна погодитися і з раніше запропонованим Калігулою, і з типом Гая 

Цезаря (онука Августа), що на нього вказував Студнічка. Волосся, що спадає 

низько на чоло, очі, а також рот нагадують голову в музеї в Термах… і 

голову, що представляє ту ж саму особу в Капітолії… Можливо, це той 

самий принц у дорослішому віці. Задовільної назви цього портрета це не 

знайшлося” [110, с. 557–558]. 

Одразу ж після захисту І. Старчуком докторської дисертації, 

Ґ. Ліппольд опублікував рецензію на його статтю “Les sculptures antiques de 

Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) [224; 442, s. 389–422]. 

Рецензент написав позитивну характеристику та зауважував щодо опису 

голови скульптур Сабіни і Демосфена із палацу Вілянів. Окрему увагу 

Ґ. Ліппольд зосередив на рельєфах, зазначивши: “… серед рельєфів є два, які 
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походять від різних монументів, одначе обидва стародавні зображення – 

“пародії” перегонів на колісницях, ведмідь на верблюді та сова на лебедях – 

зображення, які радше трапляються в імператорських часах і з яких тяжко 

встановити, чи це справжні трюки, чи мистецькі фантазії…” [110, с. 575–576; 

224]. 

З часом дослідження І. Старчука, присвячене опису античних 

скульптур із Віляніва (1929 р.) і далі цікавило тогочасних фахівців з 

античного мистецтва. Так, у 1933 р., на вказану статтю І. Старчука написав 

рецензію В. Міллер – німецький історик античного мистецтва [437, s. 179]. 

Рецензію опублікував у “American Journal of Archeology”, журналі 

присвяченому питанням археології, античної історії та мистецтва [110, с. 595; 

437, s. 179]. Рецензент вказував на деякі дискусійні аспекти теоретико-

методологічних засад І. Старчука, окремих його трактувань і висновків. 

Відносно опису трьох античних скульптур, рецензент відзначав чоловічу 

голову грека Демосфена, Софокла в Латерні та жіночу голову Сабіни. У 

тексті рецензії В. Міллер відзначався обізнаністю у тогочасній науковій 

літературі, зауваживши, що раніше жіночу голову Сабіни опублікував 

“Амелюнг” (“Amelung”). Там же, він відзначав, що “… автор розумно вказав, 

що одне з зображень іскрі та частина фігури Артеміди належать до сцени, яку 

подав Роберт, ІІІ, р. 83; другий рельєф, частина саркофага, зображає Сілена, 

який жорстоко карає Сатира і порівнюється з подібним у Музеї Капітоліно. 

Галерея, № 46 А…” [110, с. 581–582; 437, s. 179]. До речі, В. Міллер, як і 

раніше Ґ. Ліппольд звернув увагу на рельєфи зі зображенням перегонів на 

колісницях. Стосовно цього, він припустив думку, що вони належали до 

поширених типів пам’яток Єгипту, а не до римського амфітеатру, як вважав 

автор статті – І. Старчук [110, с. 581–582; 437, s. 179]. 

Нагадаємо, шо вирішальним етапом у житті ученого став 1930 р. Тоді 

І. Старчук успішно захистив докторську дисертацію та отримав науковий 

ступінь “доктора гуманітарних наук з археології класичної та історії 

мистецтв” [11, арк. 11]. Після цього, працюючи в Інституті класичної 
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археології та на кафедрі класичної археології Львівського університету, 

сферою наукових уподобань він обрав дослідження пам’яток античного 

мистецтва й археології. Поряд з цим, важливу роль для подальшого успіху 

ученого у науковій і публіцистичній діяльності відіграли подорожі у 

європейські наукові установи. Саме під час поїздок І. Старчук ґрунтовно 

опрацьовував музейні експонати античного мистецтва, які потім стали 

основою для розгорнутих статей та публікацій дослідника на обкладинках 

львівських і закордонних видань. 

Незадовго після виходу у світ праці “Les sculptures antiques de 

Wilanów” (“Стародавні скульптури Віляніва”) [442, s. 389–422], учений 

опублікував продовження у журналі “EOS”, а заодно й доповнення 

попередньої статті. У дослідженні з однойменною назвою, основну увагу 

приділив висвітленню 5 скульптур і рельєфів палацу Вілянів, які раніше не 

стали об’єктом наукового зацікавлення. Серед них цікавими є фрагмент 

рельєфу з портретом римлянина, бюст підлітка епохи Юліїв-Клавдіїв, голова 

Адріана та рельєф “Теллус і дитина”. Також у тексті, автор детально 

проаналізував техніку виконання, стиль, хронологію, риси обличчя та одяг 

античних скульптур, рельєфів і бюстів. Окремо учений наводив аналогії 

описаних античних пам’яток Вілянів із експонатами музею Консерваторів у 

Римі, Капітолійського музею, Ватиканського музею, Національного музею 

Будапешту, Неаполітанського музею та при написанні використовував праці 

тогочасних фахівців античного мистецтва – Г. Ріхтер, С. Роберт, Г. Ліппольд 

та ін. Наприкінці дослідження І. Старчук подякував Г. Ліппольду за 

допомогу в уточненні опису пам’яток, який вказував, що на його думку 

“портрет молодого принца” з Віляніва належить до епохи Юліїв-Клавдіїв 

[445, s. 555–569]. 

Пізніше, рецензію на його працю “Les sculptures antiques de Wilanów” 

(“Стародавні скульптури Віляніва”) [445, s. 389–422] написав С. Рейнах – 

французький дослідник у галузі античної та середньовічної культури, 

філолог, історик, професор Сорбони та інших наукових установ Парижа [110, 
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с. 599]. Рецензент відзначав детальність в описі мармурових античних 

скульптур та підкреслював “ерудицію автора, яку було досить нелегко 

набути” [110, с. 588–589; 440, s. 351]. 

З 1931 р. І. Старчук розпочав активно публікувати ілюстрації та описи 

до них на обкладинці журналу “Filomata”. Цьому сприяло й те, що журнал 

неодноразово проводив конкурс на кращий дизайн обкладинки видання, який 

йому вдавалося виграти. До речі, під публікаціями І. Старчук підписувався 

“J. St.”. Так, у 35 номері, журнал опублікував його ілюстрацію та детальний 

опис портрету жінки, яка жила у ІІ ст. н. е. Автор вказував, що аналізований 

портрет зберігається у Єгипетському музеї в м. Берліні та знайшов його у 

1892 р. “професор Кауфман” поблизу м. Фаюма у Єгипті. Там же, у камері 

могили поряд із портретом виявили надгробок з написом на грецькій мові, у 

якому написано, що на портреті зображена 35-літня жінка на ім’я Аліна. 

Відзначимо, що наприкінці дослідження І. Старчук розкрив техніку 

написання портрету в Стародавньому Єгипті [369]. 

Продовжуючи тематику стародавнього малярства він опублікував 

статтю “Technika malarstwa starożytnego”   (“Стародавня техніка живопису”  ) 

(1931 р.) [443, s. 433–448], зміст якої передбачав краще розуміння 

стародавньої техніки малярства. Відзначимо, що свого часу О. Купчинський 

опрацьовував архів родини Старчуків, який з’ясував, що в основі статті була 

доповідь І. Старчука, прочитана на семінарі з історії польського і 

східноєвропейського мистецтва гуманістичного відділення Львівського 

університету. У свідоцтві за участь у семінарі (30 червня 1929 р.) професор 

В. Подляха вказав: “цей реферат, опертий на ряді власних спостережень пана 

Старчука, що запропоновані для наочності ілюстрації висновків, дає 

належний образ техніки, що застосовувалася в церковному малярстві” [110, 

с. 559; 218]. Власне, вибір І. Старчуком тематики дослідження пов’язано з 

інтересом до античної археології й мистецтва, які вивчав під час навчання у 

Львівському університеті у професорів Е. Булянди та В. Подляхи [39, с. 114–

130; 110, с. 557]. 
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Повертаючись до аналізу статті зауважимо, що для поглибленого 

ознайомлення з проблематики дослідження І. Старчук написав історіографію. 

Під текстом статті автор подав використовувані ним наукові терміни: 

“техніка фрески”, “техніка темпери”, “техніка штукатурних дзеркал” 

(“technika stucco lustro”), “фарбувальний пігмент” та ін., які читачу давали 

можливість всебічно зрозуміти проблематику праці. Також, І. Старчук 

ґрунтовно висвітлював техніку малярства Стародавнього Єгипту, крито-

мікенської цивілізації та Стародавньої Греції і Риму [443, s. 433–448]. 

Відносно Стародавнього Єгипту вказував, що там розвивалося пластичне й 

декоративне мистецтво із використанням чорного, жовтого, червоного, 

синього, зеленого, червоного, фіолетового та золотого кольорів. Поряд з цим, 

вперше у Стародавньому Єгипті народився так званий “станковий живопис”, 

а саме малюнок на дереві та розпис саркофагів мумій, які детально описав 

автор [443, s. 434–437]. 

Значну увагу дослідник приділив висвітленню фресок крито-мікенської 

культури, грецького настінного розпису у храмах Аполлона, Афіни та у 

римський час. Наприкінці дослідження І. Старчук на основі аналізу 

тогочасної наукової літератури охарактеризував різні техніки живопису; 

подав за “Бергером” види розпису в стародавні часи та інструменти, які 

використовували при малюванні [443, s. 445–448]. 

Наступного року, у продовженні статті “Technika malarstwa starożytnego 

ІІ” (“Стародавня техніка живопису ІІ”) (1932 р.) [444, s. 13–24] він більш 

детальніше висвітлив станковий живопис та енкаустичне малярство. 

Розглядаючи станковий живопис, охарактеризував різні типи фарб та 

змішування пігменту кольорів. У наступній частині статті автор акцентував 

увагу на висвітленні енкаустичної техніки малярства у Стародавньому 

Єгипті, Греції, Римі та у катакомбних картинах ранніх християнських громад. 

Окрім цього, у дослідженні, І. Старчук подав портрет Аліни з Берлінського 

музею, який представляв розвиток техніки малярства Стародавнього Єгипту 
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[444, s. 15–24]. Раніше вказаний портрет з цим описом він опублікував на 

обкладинці журналу “Filomata” [369]. 

Цікавою є публікація І. Старчука, присвячена грецькому богу морів – 

Посейдону, під назвою “Walka Poseidona z Polybotesem” (“Боротьба 

Посейдона з Поліботесом”) [370]. В основі покладено рисунок, виконаний на 

червоно-фігурній грецькій вазі з Вульчі, що зберігається у Берлінському 

музеї. На ній, у центрі ілюстрації – образ Посейдона, богині Геї та 

переможеного гіганта Поліботеса. Окрім цього, у верхній частині на чорному 

тлі, а внизу на білому написи грецькою мовою. Автор датував амфору V ст. 

до н. е. [370]. 

Заслуговує на високу оцінку огляд бібліографії ученим в журналі 

“Kwartalnik klasyczny” за 1932 р. Зокрема, І. Старчуку належить рецензія на 

працю С. Леонард Вуллі “Mit Hacke und Spaten, dis Erschliessung versunkener 

Kulturen, mit 46 Abbildungen und Rissen” (“З мотикою та лопатою, відкриття 

зниклих культур на 46 ілюстраціях і рисунках”) [371, s. 337–339]. У рецензії 

він відзначав, що дослідження складається із чотирьох розділів. У першому 

розділі С. Леонард Вуллі висвітлив важливість археологічних розкопок та 

подав тогочасну методику польових досліджень. Відносно другого розділу 

“Початок розкопок” І. Старчук вказав, що автор зробив акцент на штат 

археологічної експедиції: керівник розкопок, його помічник та у потребі 

мали в поміч фахівців – архітектора, епіграфіка, рисівника та робітників. 

Також увагу рецензента привернув склад технічного персоналу в 

археологічній експедиції, який працював в Урі: “… була розділена на малі 

групи, кожна з яких складалася з однієї людини з гаком (людина з гаком), 

одну людину з лопатою (людина з лопатою) і трьох-чотирьох чоловік з 

кошиками (людина з кошиком). Перший робітник повинен бути досвідчений 

та інтелігентний, тому що він розкопував терен і відповідав за знайдені 

знахідки, другий працівник збирав у кошик розкопану першим землю і 

можливо, контролював, якщо перший робітник пропускав. Решта працівників 

носить землю. Технічний керівник знаходиться поруч з археологом... Як 
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компенсацію за роботу і працьовитість під час витягу об’єктів робітники 

отримують додатковий бакшиш…” [371, s. 337–338]. 

У третьому розділі “Розкопки міста” рецензент відзначав, що 

С. Леонард Вуллі значну увагу приділив важливості штампованої цегли, 

реконструкції дерев’яних об’єктів тощо. Натомість, у четвертому розділі 

автор ґрунтовно висвітлив дослідження могил, а у заключній главі “Оцінка 

археологічного матеріалу” обґрунтував переваги археологічних розкопок в 

історичній науці [371, s. 338–339]. 

У наступній бібліографічній публікації “W chronice Revue des Etudes 

Latines” (“В хроніці латинських досліджень”) [372, s. 352], І. Старчук 

висвітлював інформацію Ж. Марузо про заплановані наукові конференції на 

1933 р. у Римі та Варшаві. Поряд з цим, вказав про видання двох нових 

часописів: “Rivista di Lettere, Storia е Filosofia” та “Les Etudes Classiques”, які 

друкували статті, хроніку, бібліографію й огляд книг [372, s. 352]. Там же, у 

журналі “Kwartalnik klasyczny” І. Старчук опублікував у розділі хроніка 

статтю “Przegląd wykopalisk archeologicznych” (“Огляд археологічних 

розкопок”) [373, s. 353–360]. На початку публікації описав результати 

археологічних розкопок з Гермополіса у Єгипті, які досліджував в 1920 р. 

французький учений Ж. Лефебре. Окрім цього, дослідник відзначав, що у 

Нубії відбулися більш значні наукові досягнення: відкриття Великого храму 

в Абу-Сімбел та гробниці фараона Тутанхамона, яку знайшов Г. Картер. 

Поряд з цим, автор вказав, що виявлені предмети з гробниці зберігаються у 

Єгипетському музеї, серед яких частину перелічив [373, s. 353–354]. Також, 

учений не оминув увагою історію дослідження Месопотамії – міста Тель-

Асмар, пам’ятки, яка знаходиться поблизу Багдада. У статті І. Старчук подав 

детальний опис виявлених археологічних матеріалів, палаців і храмів міста 

[373, s. 355–356]. Більш детальніше учений висвітлив відносини Месопотамії 

з Індією та узагальнив результати археологічних досліджень Дур Шаррукіне 

за 1932 р., яку досліджував Г. Франкфурт. Наприкінці дослідження І. Старчук 

подав результати розкопок 1931–1932 рр. в Ніневії [373, s. 353–360]. До речі, 
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у тексті статті учений неодноразово вказував на те, що інформацію про 

археологічні розкопки він використовував зі “статей новин м. Лондона”. 

Відомо, що в Англії І. Старчук перебував під час наукової поїздки з метою 

дослідити музейні експонати доби античності [11, арк. 9; 144, арк. 11]. 

У 1933 р. учений опублікував рецензію на працю Н. Анії “Zadoks-

Josephus Jitta. Ancestral Portraiture in Rom and the art of the last century of the 

republic” (“Жадокс-Жозеф Жітта. Родові портрети в Римі та мистецтво 

минулого століття республіки”) [446, s. 58–60], у якій проаналізував розвиток 

портретного живопису в Стародавньому Римі. 

Окреме місце у науково-публіцистичній діяльності І. Старчука 

становить ґрунтовна праця “Conception of the ornament and foundation of its 

evolution” (“Концепція орнаменту та підстави його еволюції”) (1933 р.) [447, 

s. 277–287], яку надруковано англійською мовою на сторінках журналу 

“EOS”. На початку статті дослідник подав різні версії поняття “орнамент” та 

використання цього слова з різним значенням у тогочасній науковій 

літературі. Автор звернув увагу на дослідження Г. Земпера, А. Рігля, 

Г. Боссерта, А. Мануб’є та окремих “студентів”: “Schurtz, v. Steinen, 

F. Poulsen, Hoernes, Dessoir, Schmarzow, Worringer, Adama v. Scheltema, 

Wolflin”, які розглядали походження і еволюцію орнаменту. Окремо, учений 

зауважив про виокремлення двох видів “ритмів” і їх комбінацій та мотиву в 

декоративних формах орнаменту до яких відносив рослинні орнаменти, 

мотиви людей і фігури тварин. У тексті І. Старчук відзначав, що перші 

орнаментальні мотиви виникли у первісні часи – пряма, зигзагоподібна, 

спіральна й хвиляста лінії, коло, які потім розвинули й використовували 

мінойсько-міккенська цивілізація та у Стародавній Греції і Римі. Він вважав, 

що на створення орнаменту впливають емоційні та інтелектуальні сили 

людського розуму. Наприкінці дослідження І. Старчук з’ясував походження 

й мету нанесення графічних орнаментів на тілі людини – татуювань [447, 

s. 277–287]. При написанні статті учений опирався на працю польського 

психолога, філософа і фахівця з малярства В. Вітвіцького – “Psychologja 
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stosunków osobistych” (“Психологія особистих відносин”) [447, s. 278]. Як 

подяку за використану працю з психології І. Старчук надіслав йому своє 

дослідження з орнаменту. Незадовго після цього, В. Вітвіцький відповів, що 

працю отримав та дякував за “згадку про його працю з психології” [110, 

с. 568–569]. 

Пізніше, у 1935 р. на працю “Conception of the ornament and foundation 

of its evolution” (“Концепція орнаменту та підстави його еволюції”) [447, 

s. 277–287] вийшла друком рецензія в американському журналі “American 

Journal of Archeology”. У тексті рецензії вказано, що основою статті 

І. Старчука є обґрунтування походження та еволюції орнаменту. Відносно 

орнаменту рецензент зазначав, що автор “… орнамент визначав дещо 

загадково – як “ужиткове мистецтво, що має свою психічну і формальну базу 

в ритмі; його складовими частинами є природні об’єкти, взяті з погляду 

схеми або геометричні форми, розташовані у фізичному ритмі. Результатом 

цього творення є художня форма, що відкидає об’єктивний зміст…” [110, 

с. 564–565]. 

Повертаючись до огляду античного мистецтва у працях І. Старчука, 

зазначимо, що у 1934 р. на обкладинці журналу “Filomata”, у  двох  номерах  

опублікували його дві ілюстрації з описами. У першій публікації 

“Pallas Athena” (“Афіна Паллада”) [374] описано зображення Афіни Паллади 

на червонофігурній грецькій амфорі, висотою 74 см, яка датована другої 

половини IV ст. до н. е. До речі, амфора панахейського типу, знайдена у 

Кіренії. На ній зображена богиня Афіна в туніці, з високо піднятою головою 

у шоломі, прикрашеному гривою коня. У правій руці вона тримає спис, а в 

лівій – щит, прикрашений зображенням тирана Гармодія і Арістогітона. 

Обличчя, руки й ноги Афіни пофарбовані в білий колір. Поруч, по обидві 

сторони, зображені дві доричні колони і півні на них. Біля однієї з колон, 

напис грецькою мовою: “TΏΝ ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ” – “за ігри афінські” 

[374]. 
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Аналізуючи публікацію “Głowa Galla” (“Голова галла”) [375], 

І. Старчук описав мармурову скульптуру галла, після його поразки у битві з 

греками, яку досить реалістично виконав античний скульптор ІІІ ст. до н. е. 

Пам’ятник зроблений з бронзи “… за часів Атталоса, короля Пергама”. Автор 

вказав, що оригінал зберігається у Національному музеї Риму [375]. 

Одночасно в журналі “Kwartalnik klasyczny” він надрукував рецензію 

на працю М. Ростовцева “Some remarks on the Luristan bronzes” (“Деякі 

зауваження про Луристана з бронзи”) [448, s. 152–153]. Рецензент відзначав, 

що в основі праці був аналіз бронзової скульптури Луристана, яку виявили у 

Персії (сучасний Іран). Окрім цього, І. Старчук зауважував, що автор 

дослідження значну увагу приділив опису прикрас та звіриному стилі в 

оздобленні скульптури. Там же, у розділі хроніка він опублікував статтю “Po 

bitwie pod Pharsalos (48 r. przed Chr.)” (“Після битви при Фарсалі (48 р. до 

н. е.)”) [449, s. 165–166], присвячену висвітленню подіям, що відбулися після 

переможної битви при Фарсалі між військами Гая Юлія Цезаря і Гнея 

Помпея. Основну увагу в публікації І. Старчук приділив висвітленню 

оформлення храму Венери Праматері від часу її відкриття Юлієм Цезарем, 

від якої на сьогодні збереглися три колони [449, s. 165–166]. 

Доречно зауважити, що наприкінці 1934 р. журнал “Kwartalnik 

klasyczny” припинив свою науково-видавничу діяльність. Натомість на його 

місці Р. Ганшинець заснував інший науковий журнал “Przegląd klasyczny”, 

який більш детально висвітлював дослідження з античної культури. На 

сторінках цього видання публікувалися відомі на той час львівські й польські 

науковці, серед яких Л. Міллер, Р. Ганьшинець, С. Ленковський, 

C. Цибульський, Б. Надольський та ін., серед яких І. Старчук [43, с. 215]. Тоді 

ж, у середині 30-х рр. ХХ ст. зріс науковий авторитет І. Старчука, як фахівця 

з проблематики античного мистецтва. Тому, він часто публікувався у 

наукових журналах, які радо друкували його праці та ілюстрації з описами. 

Не став винятком журнал “Przegląd klasyczny”, який у першому номері 

опублікував на обкладинці журналу публікацію І. Старчука під назвою 
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“Apollon Kitharodos” (“Аполлон Кітародос”) (1935 р.) [376]. У публікації 

подано опис мармурової статуї Аполлона з Берлінського музею. Автор 

вказав, що бог одягнений у довгий, тонкий хітон, рукави застібалися на 

ґудзики, оперезані стрічкою. У лівій руці Аполлон тримав лютню, а в правій 

– струни лютні. Датував І. Старчук римську скульптуру V ст. до н. е. [376]. 

У другому номері часопису він опублікував оригінальне дослідження 

під назвою “Diptychon Symmachów” (“Диптих Сумахів”) [377]. У тексті 

вказав, що описаний диптих зберігається у музеї Вікторії й Альберта в 

Лондоні, який раніше належав родині Сумахів. На дощечці відтворено 

жрицю, що приносить жертву богу Юпітерові, кидаючи ладан у вогонь на 

вівтарі. Окрему увагу в публікації надав жриці, подавши її детальний опис. 

Поряд з цим, І. Старчук відзначав, що ретроспективний стиль цього рельєфу 

є рідкісним серед диптихів IV–V ст. н. е., який проявив риси майбутнього 

середньовіччя, як нагадування про стару віру і класичне римське мистецтво. 

На думку ученого, зображена жриця на диптиху, ймовірно це одна з родини 

Сумахів, які хотіли зберегти завмирання римських божеств [377]. У цьому 

контексті відзначимо, що у 1931 р. І. Старчук відвідав Великобританію, 

зокрема побував у музеях м. Лондона [144]. Вважаємо, що під час 

опрацювання експонатів у музеї Вікторії й Альберта він ознайомився із 

вказаним римським диптихом [43, с. 216]. 

У 1935 р., на підставі вивчення експонатів Капітолійського музею у 

Римі, а можливо під час опрацювання наукової літератури, І. Старчук подав 

опис однієї із скульптур під назвою “Głowa Massinissy” (“Голова Масініса”) 

[378], яку розмістив у журналі “Przegląd klasyczny”. У публікації він вказав, 

що без інших частин скульптури неможливо встановити чи це зображено 

бога, героя або людину. Окрім цього, дослідник навів факти, що портрет 

виконано у період ранньої Римської імперії та зображено короля Намібії 

Масініса, чим самим підтримав думку тогочасних науковців [378]. Наступна 

скульптура, з якою І. Старчук ознайомився в Капітолійському музеї – 

“Camillus” (“Камілл”). У публікації з однойменною назвою, детально 
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проаналізував та описав бронзову статую Каміла, вказавши, що її 

виготовлено за часів імператора Октавіана Августа [379]. 

У 5–6 номері за 1935 р. на обкладинці часопису “Przegląd klasyczny” 

учений подав опис барельєфу з м. Відня Гема Августа (“Gemma Augustea”), 

який присвячений імператорові Октавіану Августові [380]. Дещо пізніше, 

І. Старчук надрукував публікацію “Aphrodite z Frejus” (“Афродіта з 

Фрежюс”) [381]. У праці проаналізував скульптуру Афродіти, одягнену в 

довгу, прозору туніку з оголеними грудьми. Скульптор зобразив богиню в 

русі, крокуючи, справа вона надівала на себе накидку, а ліва рука була 

зігнута в лікті. Поряд з цим, учений порівняв описану статую з іншими 

відомими скульптурами Афродіти, що зберігаються у фондах Лувру [381]. 

Простежуючи огляд античного мистецтва у доробку І. Старчука 

зазначимо, що з середини 30-х рр. ХХ ст. він розпочав частіше друкувати не 

лише невеликі публікації, але й написав ґрунтовні праці, які публікували не 

лише на сторінках львівських наукових видань, але й закордоном. Раніше, 

опрацьовуючи пам’ятки античного мистецтва у Віляніві він почав збирати 

матеріали для майбутньої узагальнюючої статті присвяченої огляду античних 

пам’яток з палаців та замків усієї Польщі. Як зауважив О. Купчинський, що 

такий огляд учений зробив на замовлення редакції паризького журналу 

“Revue archéologique” [110, с. 560]. Достеменно відомо, що І. Старчук вів 

кореспонденцію з курівником журналу Е. Потьє. Вважаємо, що з метою 

друку у виданні він надіслав свою статтю у Париж для ознайомлення. Через 

деякий час учений отримав відповідь з Франції. У листі, Е. Потьє написав, 

що з 1934 р. він більше не керівник журналу “Revue archéologique” через вік 

та стан здоров’я, але залишається у редакційному комітеті журналу. 

Зважаючи на це, надіслану статтю І. Старчука буде читати М. Пікар – новий 

редактор журналу, професор археології Сорбони, який вирішить її долю [110, 

с. 586–587]. Вважаємо, що статтю М. Пікар отримав та з її змістом 

ознайомився. У результаті в 38 номері журналу “Revue archéologique” 

опублікували працю І. Старчука під назвою “Antiquités de Pologne” 
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(“Антикваріат Польщі”) (1935 р.) [450, s. 24–56]. На початку статті учений 

подякував Е. Булянді, Ґ. Ліппольду та Е. Потьє за консультації й “цінну 

інформацію”. У дослідженні автор детально розглядав окремі пам’ятки 

античного мистецтва з палацово-паркового комплексу у варшавських 

Лазєнках (скульптура Афродіти Анадіоменської), замку графа Альфреда 

Потоцького у Ланьцуті (скульптури Юпітера і Гермеса) та замку графів 

Браницьких у Віляніві (скульптура Гермеса). У першій частині тексту він 

описав скульптури Афродіти Анадіоменської й порівняв її з скульптурою 

Афродіти з Ватиканського музею та з’ясував, що дві роботи – імітації одного 

і того ж оригіналу. Далі учений навів аналогії та написав опис іншої 

скульптури Афродіти з Турину. Наприкінці І. Старчук вказав історію 

походження античних скульптур у Лазєнках за часів правління польського 

короля Станіслава Августа Понятовського [450, s. 24–35]. 

У другій частині статті він описав скульптуру “Юпітера Громовержця”. 

Автор досить оригінально наводив обґрунтовані аналогії рис обличчя, 

положення голови, рук і ніг римського бога із скульптурами грецьких й 

римських богів та імператорів з Британського музею, Ватиканського музею і 

музеїв Мюнхена, Неаполя, Копенгагена, Дрездена, Санкт-Петербурга [450, 

s. 35–45]. Третя частина дослідження була присвячена характеристиці трьох 

античних скульптур Гермеса (№ 7649) із замку у Ланьцуті [450, s. 45–54]. В 

останній частині статті І. Старчук описав скульптуру Гермеса із Віляніва та 

навів аналогії з іншими пам’ятками цього типу, що знаходилися в колекціях 

Ермітажу в Санкт-Петербурзі, Кальярі в Сардинії та Трої в Німі [450, s. 54–

56]. 

Одночасно, з опублікуванням статті “Antiquités de Pologne” 

(“Антикваріат Польщі”) (1935 р.) [450, s. 24–56], на неї написав рецензію 

Р. Ганьшинець [439, s. 434–435]. Рецензент вказав лише позитив праці в 

історії Польщі та був у захваті від інтерпретацій та детального опису 

античних пам’яток мистецтва – Афродіти Анадіоменської, Юпітера і 

Гермеса. Р. Ганьшинець зауважував, що дослідження І. Старчука “… є 
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великою заслугою львівського археолога, професора Е. Булянди, який не 

тільки навчив персонал фахівців, але керував їхніми працями…” [439, s. 434–

435]. 

У 1935 р. на сторінках журналу “Filomata” надрукували низку праць 

І. Старчука, серед яких: “Octavianus Augustus” (“Октавіан Август”) [382], 

“Apollon Musagetes” (“Аполлон Мусагет”) [383], “Stele Aristonautesa” (“Стела 

Арістонатеса”) [384] та ін. Так, у публікації “Octavianus Augustus” (“Октавіан 

Август”) [382] описав скульптуру імператора Октавіана Августа. Цікавою є 

його наступна праця – “Apollon Musagetes” (“Аполлон Мусагет”) [383], 

приділена огляду скульптури Аполлона в оточенні муз. До речі, скульптура 

зроблена з мармуру, за часів Римської імперії і зберігається у музеї Ватикану 

в так званому “залі Муз”. Науковець вказав, що виявили її на віллі Касія біля 

Тібур. На ній зображений Аполлон у довгому хітоні з плащем на плечі, на 

голові лавровий вінок, а у руці тримав арфу. І. Старчук висловив думку, що 

статую Аполлона в оточенні муз міг виконати грецький різьбар Пракситель 

[383]. 

Пізніше, науковець опублікував наступну публікацію у якій 

проаналізував мармуровий надгробок з Греції, що виявили 1861 р. у Афінах, 

неподалік Дипілонської брами. Виявлений експонат зберігається у 

Національному музеї під назвою “Stele Aristonautesa” (“Стела Арістонатеса”) 

(висота – 2, 85 м), оскільки вказане ім’я вигравірувано на стелі. І. Старчук 

звернув увагу, на те що скульптор детально передав обладунки воїна з 

круглим щитом в лівій руці і правій (частково пошкоджена), у якій можливо 

тримав меч чи спис. Стелу датував другою половиною IV ст. до н. е., а 

автором вказав скульптора Лісіппа [384]. 

У наступному номері журналу І. Старчук опублікував публікацію під 

назвою “Melpomene” (“Мельпомена”) [385]. У ній висвітлив опис мармурової 

статуї музи з Зали Муз Ватиканського музею, яку виявили археологи у 

1774 р. на віллі поблизу Тіволі. Муза одягнена у трагічний театральний 
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костюм у довгу туніку. У правій руці вона тримає маску Геракла, а ліва – 

меч [385]. 

Цікаве є дослідження ученого присвячене аналізу червоно фігурної 

амфори з Британського музею Лондона. У тексті публікації І. Старчук вказав, 

майстра Путона та художника виконаного орнаменту – Епіктета, імена яких 

написано на посудині. Між іншим, Епіктет вважається автором понад 20 

амфор, більшість з них присвячена танцям. Повертаючись до опису амфори, 

то на ній зображено дві постаті: молодого чоловіка, що грав на подвійній 

флейті та молодої жінки, яка танцює. Датував цю вазу І. Старчук 520 р. до 

н. е. [386]. 

Оригінальною є публікація ученого під назвою “Arkadia” (“Аркадія”) 

[387]. Центральною постаттю є зображення задуманої жінки – Аркадії, 

опертої на праву руку. На голові вона увінчана вінком різних квітів та 

одягнена в доричний хітон і мантію. Як відзначав І. Старчук, митець досить 

вдало передав зображення великих очей жінки, які ніби пророчо вдивляються 

вдалину. Позаду Аркадії античний митець зобразив молодого юнака (“пана”) 

[387]. 

У наступних номерах за 1936 р., І. Старчук опублікував на обкладинці 

журналу “Przegląd klasyczny” праці: “Stary rybak” (“Старий рибак”) [388], 

“Portret Maecenasa” (“Портрет Мецената”) [390], “Apollon Belwederski” 

(“Аполлон Бельведерський”) [395] та ін. Зокрема, після відвідин палацу 

Консерваторів у Римі, він ознайомився з мармуровою статуєю старого рибака 

[388] та портретом Мецената [390], які висвітлив у двох працях з 

ілюстраціями скульптур. В іншій публікації – “Licinius” (“Ліциній”) [391], 

дослідник охарактеризував портрет римського імператора Ліцинія, якого 

античний скульптор зобразив у мармуровому бюсті. 

Окрему увагу серед праць І. Старчука займає “Posąg Caesara Tiberiusa” 

(“Статуя Тиберія Цезаря”) [392]. У тексті статті автор проаналізував статую 

Цезаря Тиберія з Ватиканського музею, яка знаходилася у храмі Венери-

Праматері у Римі [392]. Відносно іншої публікації – “Demon Etruski, unoszący 
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Zmarłą” (“Етруський демон, що уносить померлу”) [393], науковець 

розкрив етруський живопис на пофарбованій теракотовій пластині, розміром 

1 м2. Знайдено її в Керветрі, поблизу Каїра й зберігається у Луврі. На 

пластині чорною, коричневою, білою та жовтою фарбою зображено двох 

чоловіків й жінку, які йдуть ліворуч від вівтаря. Перший чоловік – бородатий 

воїн зі стрілами і луком, другий – із крилами (крилате божество / демон), 

який тримав у своїх руках жінку. Наприкінці дослідження І. Старчук 

пояснював різні елементи вірувань стародавніх єгиптян, греків та християн, 

що пов’язані з поховальним обрядом [393]. 

Аналізуючи публікацію “Willa Rzymska” (“Римська вілла”) [394] 

зауважимо, що у ній науковець описав виявлену мозаїку, що служила 

підлогою у римській віллі, яку розкопали поблизу Тгабраку. Датували її ІІІ–

IV ст. н. е. й зберігається вона у музеї в Тунісі. На мозаїці зображено 

двоповерхову давньоримську віллу, оточену парком із деревами, квітами і 

птахами [394]. Продовжуючи тему римської вілли, І. Старчук опублікував 

ґрунтовне дослідження “Majątek i willa Horatiusa na tle epoki” (“Маєток і вілла 

Горація на тлі епохи”) [451, s. 413–444], у якому висвітлював маєток і палац 

Горація у Сабінських горах на основі археологічних та писемних даних 

тогочасної науки. Автор вказав, що археологи розпочали дослідження вілли у 

1911 р., а лише 1930 р. виявили фундаменти будівлі вкритої мозаїкою 

підлоги кімнат. Також, він подав низку фотографій з розкопок, розписи 

мозаїк, карту Італії та детальні плани споруд і окремих кімнат. Поряд з цим, 

цитував фрагменти віршів Горація та розмістив власні фотографії тогочасної 

природи і місцевості навколо вілли [451, s. 413–444]. Нагадаємо, що у 30-х 

рр. ХХ ст. з метою наукового ознайомлення з античною спадщиною він 

відвідав європейські музейні установи [11, арк. 5] та можливо, побував на 

археологічних розкопках вілли Горація. 

У наступній публікації він описав статую юного бога Аполлона, що 

зберігається у Ватикані – музеї К’ярамонті. Поряд з описом скульптури, 

І. Старчук зауважив, що більшість тогочасних науковців вважали Аполлона 
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Бельведерського грецьким оригіналом, який виявився римською копією 

[395]. 

Окремо заслуговує уваги огляд бібліографії в “Revue Archeologique”. 

Основний акцент учений зосередив на детальному аналізі статей 

надрукованих в журналі упродовж 1931–1935 рр., більшість із яких 

присвячені археологічним відкриттям ХХ ст. [389, s. 51–56]. 

Пізніше, на обкладинці 9–10 номеру журналу “Przegląd klasyczny” 

І. Старчук опублікував публікацію “Muzy na bazie Mantynejskiej Praxitelesa” 

(“Музи на основі Праксителя Мантинейського”) [396]. У ній висвітлював 

прикрашену рельєфами музичну сцену Аполлона і Марса в присутності 

шести муз із виявлених трьох мармурових плиток. Їх відкрили у 1887 р. 

французька археологічна експедиція. Він зазначав, що на плитках зображено 

Летону та богів Аполлона й Артеміду, яку виконав скульптор Пракситель для 

мантінейського храму [396]. 

У наступних номерах журналу “Filomata” за 1936 р. І. Старчук 

опублікував низку праць: “Byk Farnezyjski” (“Фарнезійський бик”) [398], 

“Brodaty biesiadnik” (“Бородатий бесідник”) [399], “Młodzieniec grajacy na 

kitharze” (“Молодий чоловік грає на кіфарі”) [400], “Dziecko z Gesia Egipska” 

(“Дитина з Гесії Єгипетської”) [402] та ін., які детально висвітлювали рідкісні 

зразки античного мистецтва з музейних колекцій Європи і Америки. Так, з 

відвідин Національного музею в Неаполі, його зацікавила римська копія 

грецького оригіналу скульптура “Фарнезійський бик”. В основі сюжету 

покладено грецьку міфологію та трагедію Еврипіда “Антіопа”, яка збереглася 

фрагментарно. За Гомером відомо, що Антіопа донька річкового бога Асопа, 

завагітнівши від Зевса народила двійнят – Амфіона і Зета. Повертаючись до 

опису скульптури, І. Старчук вказав, що у її сюжеті лежить помста Антіопи, 

дружині правителя Фів Дірки, яку стратили Амфіон і Зета, прив’язавши її до 

хвоста дикого бика. Також, учений відзначав відмінність римської 

скульптури від втраченого грецького оригіналу, оскільки копія доповнена 
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численними скульптурними добавками: Антіопа, гірський бог, собака 

поруч з ним [398]. 

У наступному дослідженні, опублікованому на обкладинці журналу, 

І. Старчук подав опис бронзової скульптури Кефісодота (395–370 рр. до 

н. е.). Автор відзначав, що давньогрецький скульптор відомий завдяки 

збереженій унікальній статуї богині світу Ейрени, що тримає на руках 

немовля, бога достатку Плутоса, які стали основою статті [397]. 

Опрацьовуючи закордонну наукову літературу та співпрацюючи з 

науковими установами Європи і Америки, ученого зацікавила декорація 

грецької вази з музею в Кембриджі, виконаної біля 500 р. до н. е. невідомим 

художником. У публікації під назвою “Brodaty biesiadnik” (“Бородатий 

бесідник”) він описав зображення танцюючого грека з посудини [399]. У 

наступній публікації “Młodzieniec grajacy na kitharze” (“Молодий чоловік грає 

на кіфарі”) [400], І. Старчук охарактеризував зображення іншої грецької 

червоно фігурної амфори, знайденої в етруській могилі у Вульчі, що 

зберігається у Британському музеї Лондона. На посудині зображено 

молодого грека, який грає на давньогрецькому струнному музичному 

інструменті – кіфарі. Декорації амфори здійснив маляр Ольтос, який 

працював у грецьких керамічних майстернях Афін біля 520–510 рр. до н. е. 

[400]. 

Раніше, подорожуючи Європою, І. Старчук відвідав Музей 

консерваторів у Римі, у якому його зацікавили експонати античної доби. 

Опис й ілюстрацію однієї із скульптур раннього періоду еллінізму під назвою 

“Dziewczyna siedząca” (“Дівчина сидить”) (1936 р.) він розмістив на 

обкладинці журналу “Filomata”. У публікації з однойменною назвою описав 

скульптуру, яку знайшли в 1879 р. на “Esquilinie” із зображення сидячої 

молодої дівчини на стільці [401]. 

У 1936 р. І. Старчук опублікував статтю “Dziewczynka z gołębiem” 

(“Дівчина з голубом”) [403]. У центрі опису мармурова статуя маленької 

дівчинки, яка одягнена у довгий хітон, голова звернена вниз. З лівого боку 
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вона тримає під мантією голуба, а праворуч, біля ніг – змія, як зауважив 

І. Старчук – дороблена в наш час. На її місці колись було, ймовірно, кошеня 

або песик, яке весело дражнило дівчинку. Визначаючи час створення, учений 

приділив її до епохи еллінізму, школи скульпторів Пергама. Водночас він 

вказав, що описана скульптура з Капітолійського музею не є оригіналом, а 

лише римське наслідування елліністичної скульптури [403]. 

Цікавою є публікація “Młoda rzymianka grająca w kosti” (“Молода 

римлянка грає в кістки”) [404], присвячена опису мармурового надгробка, 

виконаного невідомим скульптором за час правління династії Антонінів 

(ІІ ст. н. е.) у Римі. Автор вказав, що скульптура зберігалася у Державному 

музеї Берліна й на ній зображена постать сидячої молодої римлянки граючої 

в кості [404]. У наступному 84 номері журналу “Filomata” І. Старчук 

розмістив опис мармурової статуетки Діогена з вілли Альбані в Римі. У 

тексті він зауважив, що скульптура з часом була сильно пошкоджена, але 

потім її відновили. Досить цікаво автор публікації описав риси філософа: 

старий, зубожілий й голий, спираючись на посох з тяжкістю ступає; серйозне 

обличчя з бородою. Поряд з Діогеном античний скульптор зобразив “голу 

собаку”, показавши спосіб життя філософа, його самозречення та 

позбавлення від всіх бажань, пристрастей і потреб [405]. 

Доречно відзначити, що у 1937 р. журнал “Przegląd klasyczny” 

розмістив на обкладинці, в усіх номерах публікації І. Старчук з ілюстраціями, 

що вказувало на його високий науковий авторитет та фахову обізнаність у 

дослідженні античного мистецтва. Так, у 1–4 та 8 номері він опублікував 

дослідження, присвячені римським імператорам. У праці “Cesarz Iustinianus 

ze świtą” (“Імператор Юстиніан зі своєю свитою”) [406] висвітлено розвиток 

культури у Римській імперії на прикладі виявленої мозаїки з храму 

“St. Vitale” (“святого Віталія”) в Ревінні. Автор вказав, що на мозаїці 

зображено групу чоловіків. Посередині імператор Юстиніан, одягнений в 

білу туніку і темно-фіолетове декоративне пальто із застібнутою пряжкою, 

інкрустованою коштовним камінням та діадемою на голові. У руках він 
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тримав кошик з подарунками для церкви. Зліва від імператора стояли 

солдати з щитами і списами, а праворуч – єпископ Максиміан, який тримав у 

руках хрест. Поруч з ними знаходилися священики, один із них тримав 

Євангеліє, інший – ладан, як символ щедрості Юстиніана церкві [406]. 

Натомість у іншій праці, з музею Ватикану, він описав постать імператора 

Гая Октавіана Августа, яку знайшли на віллі Лівії “Пріма Порта” [408]. 

У інших номерах часопису за 1937 р. учений розмістив ілюстрації й 

публікації, присвячені грецьким героям-напівбогам Гераклу та Ахіллесу. Так, 

у праці “Herakles u Omphali” (“Геракл і Омфала”) [407], І. Старчук 

проаналізував виявлений живопис із Помпеїв з будинку Марка Лукреція, 

який виконано “в епоху так званого четвертого помпейського стилю в часи 

Флавіїв”. В основі мозаїки показано фрагмент життя Геракла в полоні у 

Омфали, через вбивство Іфікла. Наприкінці дослідження учений відзначав, 

що ця робота “нагадує працю Рубенса” [407]. 

Наступна публікація – “Achilleus i Penthesileia” (“Ахіллес та 

Пантесілея”) [409], у якій І. Старчук проаналізував розпис червоно-фігурної 

вази давньогрецького художника Полігнота з Мюнхенського музею. В основі 

зображення вази – королева амазонок Пантесілея, яку вбив мечем Ахіллес. 

Поруч них з обох боків намальовані грецький воїн та жінка-амазонка [409]. 

Як відомо, І. Старчук вів кореспонденцію не лише з закордонними 

науковими установами (інститутами і музеями) та окремими фахівцями з 

античного мистецтва, але й з видавництвами. Так, достеменно відомо про 

його листування з британським видавництвом “A & C. Black LTD”, щодо 

можливості публікуватися [110, с. 566–567; 242]. У цей же час, учений 

розпочав співпрацю з іншим європейським видавництвом – мюнхенською 

видавничою фірмою Ф. Брукмана, що спеціалізувалася на мистецьких 

виданнях. Саме у них друкували журнал “Photographische Einzelaufnahmen 

Antikel Sculpturen”, яку видавав Інститут античної пластики при 

Ерлангенському університеті. Як зауважив О. Купчинський, одна із серій 

цього видання – “Serien zur Vorbereitung eines Corpus Statuarum” 
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досліджувала античне мистецтво, до складу редакторів якого входили 

П. Арндт та Ґ. Ліппольд [110, с. 596]. Видання було досить популярне у 

наукових колах, чим зацікавило І. Старчука. 

Перш за все, дослідник ознайомив редакцію журналу зі своїми працями 

[110, с. 590–591], а потім надіслав низку публікацій для можливого друку. З 

листа від 17 грудня 1935 р. Ґ. Ліппольд вказав, що переглянув фотографії та 

тексти І. Старчука, які “зможе опублікувати наступного року”, “… за 

винятком обох фотографій фрагментів саркофага № 3 і №10, які краще 

підходять до рельєфів античних саркофагів, що їх видає Роденвальд. 

Стосовно герм № 15–18, Адріана 4 і Зевса 14, то вистачить вигляду спереду. 

Однієї фотографії Афродіти 12 також буде достатньо…” [110, с. 577–578]. 

Напередодні публікації “текстів”, Ґ. Ліппольд надіслав листа 

І. Старчуку. У ньому він написав: “… я скористався з Вашого уповноваження 

і зробив деякі скорочення та зміни, але сподіваюся, що все суттєве з Вашої 

точки зору зберіг. Ми опустили кілька знімків, фрагментів саркофага і т. ін. Я 

прошу Вас вичитати коректуру по можливості терміново і вислати мені її 

назад так, щоб серія вийшла своєчасно…” [110, с. 578–579]. Дійсно, у 1937 р., 

на сторінках “Photographische Einzelaufnahmen Antikel Sculpturen” 

опублікували його описи й ілюстрації античного мистецтва з території 

Польщі: скульптури із Лазєнок, Ланьцута та Віляніва [453, s. 20–28]. 

Після друку його матеріалів, видавництво надіслало І. Старчуку лист, з 

якого відомо, що “… 5 зшитків (з текстами) окремих фотографій античних 

скульптур, що також вийшли в серії XV A; подальші зошити охоче надаємо 

Вам безплатно…” [110, с. 567–568; 247], а через два тижні він отримав ще 

п’ять випусків “Einzelaufnahmen” Serie XV A” [110, с. 567–568; 248]. 

Доречно відзначити, що у першій половині 30-х рр. ХХ ст., І. Старчук 

опрацьовував колекції античного мистецтва у Британському музеї Лондона, 

матеріали яких використав у своїх дослідженнях. Так, у 1937 р. він 

опублікував один із експонатів музею – мармуровий рельєф під назвою 

“Apoteoza Homera” (“Апофеоз Гомера”) [410]. На ньому зображена одна зі 
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сцен апофеоз Гомера: вверху скульптор зобразив Зевса, нижче у першому 

ряді – шість, а у другому – чотирьох муз. У нижчих двох рядах зображено 

постаті Номера, Одіссея, Аполлона та ін. [410]. 

У наступній публікації “Vestalka” (“Весталка”) [411], на обкладинці 

журналу “Filomata” дослідник розмістив скульптуру давньоримської 

весталки. Автор вказав, що статую знайшли пошкодженою, однак науковцям 

вдалося реставрувати нижню частину та руки, в які вставлено блюдо і 

скриньку з пахощами. Наприкінці І. Старчук висвітлив зовнішній вигляд 

римської весталки [411]. 

У цей же час І. Старчук опублікував опис вази під назвою “Waza 

Portland” (“Ваза Портланд”) (1937 р.) [412] з Британського музею Лондона. 

До речі, у спогадах він вказав, що у згадуваному музеї опрацьовував амфори 

Стародавньої Греції [144, арк. 5]. Очевидно, що в проаналізованій публікації 

учений подав фотографію й опис одної із виявлених амфор. Дослідник 

звернув увагу на її розміри, що вона була невеликою з вузькою шийкою, з 

розплавленого скла напівпрозорого синього і білого кольору. На амфорі, на 

темно-синьому фоні зображені білим кольором грецькі боги – Посейдон, 

Ерос, Пелей та Афродіта [412]. 

Окрему увагу становить публікація “Hycieia (Zdrowie)” (“Гігіея 

(Здоров’я)”) [413]. Центральною постаттю є скульптура дочки бога 

мистецтва лікування Асклепія – Гігіея – богиня здоров’я. Античний 

скульптор зобразив її у вигляді молодої дівчини, що тримає в руках чашу, з 

якої годує змію [413]. До речі, з часом, чаша зі змією стали емблемою 

медицини. В наступному номері журнал “Filomata” розмістив публікацію 

“Aineias” (“Еней”) [414], де подав короткий опис римської пам’ятки Вівтаря 

Миру. Поряд з цим охарактеризував один із фрагментів фризу вівтаря, де 

зображено римську людину на ім’я Еней [414]. 

У 1937 р. І. Старчук опублікував у журналі “EOS” статтю під назвою 

“Attycki Lecyt bialo-gruntowany w Zakladzie Archeologii klasycznej we Lwowie” 

(“Аттицький лейцит біло-грунатовий в Закладі Археології класичної у 
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Львові”) [456, s. 357–359]. У ній зробив опис одновухого дзбана (лецита) 

знайденого в Аттиці, який до початку Другої світової війни зберігався у 

колекції Інституту класичної археології Львівського університету. У тексті 

дослідження автор докладно описав форму, колір, декорації та 

функціональне призначення лециту [456, s. 357–359]. Між іншим, одразу ж 

після виходу у світ цієї статті, друкарня Л. Вишневського у Львові 

передрукували її окремим “відбитком” з двома ілюстраціями посудини [36, 

с. 178–181]. 

Водночас у науковому доробку ученого не можна не зауважити 

ґрунтовної наукової праці під назвою “Ornament roślinny na Ara Pacis 

Augustae i jego Rekonstrukcja” (“Рослинний орнамент на Вівтарі Миру 

Августа і його реконструкція”) (1937 р.) [454, s. 399–420], яку опублікував у 

журналі “Przegląd klasyczny”. Так, у дослідженні І. Старчук проаналізував та 

подав детальний опис Вівтаря Миру (лат. “Ara Pacis Augustae”), 

спорудженого римським сенатом на честь тріумфального повернення 

імператора Октавіана Августа у 9 р. до н. е. до Риму. Автор вказав, що з 

часом, вівтар був знищений. Починаючи з XV ст. аж до 1937 р. археологи 

виявили більшість фрагментів рослинного орнаменту під час розкопок. На 

основі вивчення пам’ятки й зіставлення залишків виявлених фрагментів та 

тогочасної наукової літературої та експонатів античного мистецтва 

європейських музеїв, І. Старчук приступив до реконструкції пам’ятки. У 

праці він використав низку реконструкцій барельєфів постатей та власне сам 

здійснив реконструкцію рисунків орнаменту і схему будови кожного з них на 

фризі південного й північного боків вівтаря (див. додаток Н). В результаті, 

йому вдалося з’ясувати мотиви, типологію та тлумачення символіки 

рослинного орнаменту й ідентифікувати зображення постатей. Поряд з цим, 

він зробив спробу реконструкції плану розташування Вівтаря Миру [110, 

с. 560; 454, s. 399–420]. Наприкінці праці, І. Старчук написав німецькою 

мовою пояснення до ілюстрацій під заголовком “Das Rankenornament der Ara 

Pacis Augustae. Eine Rekonstruktion” (“Рослинний орнамент на вівтарі миру. 
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Реконструкція”) [455, s. 421–422]. Справді, праця про реконструкцію 

Вівтаря Миру стала важливим його науковим доробком та важливим 

дослідженням, як для того часу, так і для сучасності. 

Продовжуючи наші міркування, зауважимо, що з виходом праці 

“Ornament roślinny na Ara Pacis Augustae i jego Rekonstrukcja” (“Рослинний 

орнамент на Вівтарі Миру Августа і його реконструкція”) [454, s. 399–420], 

вона зацікавила науковців та наукові установи Європи і Америки [250–252]. 

Так, у листі Г. Роденшельд написав І. Старчуку: “… для мене, власне, 

незрозумілим є те, що не зроблено спроб реконструкції орнаментів у вигляді 

сплетених рослин. Наскільки дозволяють зробити висновок невеликі 

фотографії, проведені реконструкції переконливі, і мені було б приємно 

ознайомитися з вашим методом доказу…” [110, с. 591–592; 246]. 

Поряд з цим, І. Старчук отримав подяку від посольства Італії у 

м. Варшаві за реконструкцію рослинного орнаменту на Вівтарі Миру (див. 

додаток Р) [249]. 

Одразу ж, після виходу у світ вище вказаної статті, у 1938 р., учений 

надрукував окремою книгою монографію “Zum Figurenfries der Ara Pacis 

Augustae” (“Фігурний фриз Вівтаря Миру”) [457]. Працю опублікували 

німецькою мовою у шостому томі журналу “Hermaion”. У ній, автор подав 

узагальнене продовження реконструкції та інтерпретації фігурного фризу 

Вівтаря Миру. Саме дослідження складається з трьох розділів, які детально 

висвітлювали загальні та індивідуальні композиційні мотиви зображення 

фігур і рослин фризу. В останньому розділі учений здійснив детальну 

графічну реконструкцію бічних сторін південного й північного боків вівтаря, 

оскільки фриз зберігся фрагментарно. У праці, І. Старчук не лише детально 

висвітлив реконструкцію Вівтаря Миру, але й прикріпив низку фотографій 

скульптур і орнаментів та подав реконструкція зображення імператора 

Августа в оточені родини й державних чиновників [457]. У цьому контексті, 

як зауважив О. Купчинський, що у 1939 р. будівлю пам’ятки Римської імперії 
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було реконструйовано поблизу його історичного місцезнаходження [110, 

с. 597]. 

Як вище мовилося, навчання і праця у Львівському університеті та 

закордонні наукові поїздки заклали підвалини науково-мистецької діяльності 

І. Старчука. Між іншим, завдяки написанню праць присвяченим огляду 

пам’яток античного мистецтва палацу з Вілянів і Польщі та реконструкція 

Вівтаря Миру, піднесли його, як авторитетного науковця Львова. Про що 

вказує значна кореспонденція з окремими фахівцями з античного мистецтва, 

науковими установами та закордонними виданнями, які радо друкували його 

праці. Зокрема, 8 квітня 1938 р. до І. Старчука написав Р. Ганьшинець, який 

просив ученого підготувати публікації-описи з ілюстраціями до ювілейного 

100-го видання журналу “Filomata” [253]. 

У 1938 р., на замовлення журналу “Filomata”, учений опублікував 

низку публікацій, де висвітлював переважно зображення античних героїв, 

богів та римських імператорів. Серед них, цікавим є дослідження І. Старчука 

присвячене опису портрету скульптури Лівії (57 р. до н. е. – 29 р. н. е.) з 

музею в Копенгагені. До речі, зі скульптури збереглася лише голова жінки, 

яка стала об’єктом праці [415]. Продовжуючи цю тему, у 1938 р. І. Старчук 

опублікував на обкладинці видання наступну публікацію про іншу 

мармурову скульптуру Лівії – дружини імператора Августа на що вказує 

напис. Автор написав, що її знайшли у Помпеях й зберігається у колекції 

Національного музею в Неаполі [422]. 

Наступне дослідження ученого присвячено загальній характеристиці 

доби античності та опису мармурового бюсту Езопа – давньогрецького поета-

байкаря [421]. Натомість у публікації “Sappho” (“Сапфо”) [423], І. Старчук 

описав зображення жінки на давньогрецькій амфорі, що зберігається у музеї 

Чарторийських. Вазу він датував кінцем VI ст. до н. е., на якій на чорному тлі 

намальовано білою фарбою жінку, що грала на лірі. Поряд з нею, напис 

грецькою мовою, який вказує, що на амфорі зображено давньогрецьку 

поетесу Сапфо [423]. 
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Інша публікація ученого – “Aphrodite na tronie” (“Афродіта на 

троні”) [424] розкриває детальну характеристику теракотової статуетки з 

музею Лувру (Париж), на якій зображена сидяча на троні давньогрецька 

богиня вроди і кохання Афродіта. Автор детально подав риси обличчя, 

описав трон та підкреслив, що богиня тримає в правій руці голуба, а в лівій 

яблуко [424]. 

Серед публікацій на обкладинці “Filomata” окрему увагу І. Старчук 

приділив скульптурі давньогрецького філософа Сократа. Можливо, що після 

перебування у Британському музеї Лондона він написав опис мармурової 

статуетки філософа, датованої 300 р. до н. е. [425]. 

Окрему увагу становить опис І. Старчука статуї Зевса з музею Ермітаж 

у Санкт-Петербурзі. В описі він зауважив, що упродовж століть розвитку 

грецького мистецтва найвідомішим є тип Зевса, що сидить без сорочки з 

бородою. В лівій руці бог тримає скіпетр, а в правій блискавки або жертовну 

чашу. Поруч з Зевсом зліва сидить орел. Із тексту дізнаємося, що висота 

статуї складає більше трьох метрів і вона є оригінальною роботою римських 

часів Флавіїв (IV ст. до н. е.) [426]. Зауважимо, що інформацію до цього 

опису І. Старчук міг використати з праці С. Цибульського, на яку раніше 

написав рецензію [441, s. 534–535] чи ознайомився у науковій літературі. 

У 1938 р., на основі поїздок у Грецію (1933 р. та 1935 р.) [11, арк. 9] 

учений написав статтю “Studnie w starożytnej Grecji” (“Криниці в Стародавній 

Греції”) [458, s. 507–519]. На початку праці І. Старчук описав природно-

географічне становище Греції, розвиток культури і мистецтва, звернув на 

архітектуру храмів й особливості вазопису, що яскраво ілюструє грецьку 

міфологію та культуру. У тексті основну увагу автор приділив використанню 

у Стародавній Греції криниць, які за типом нагадували українські “журавлі”, 

як підтвердження І. Старчук подав ілюстрації, які виконали античні майстри 

на червоно фігурних вазах. Поряд з цим, описав використання греками 

свердловин та водопровідних труб для подачі води у лазні / купелі [458, 

s. 507–519]. 
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Цікавою є публікації І. Старчука “Kodros i Ainetos” (“Кодрос і 

Айнетос”) (1938 р.) [417], яку опублікували в журналі “Przegląd klasyczny”, 

де йдеться про короля Кодроса, зображеного на червоно-фігурній грецькій 

вазі. До речі, науковець вказав, що ваза зберігається в археологічному музеї 

м. Болонья під інвентарним номером 273. В основі зображення на амфорі 

подано царя Кодроса, який дізнався від віщуна Айнетос, що повинен до 

смерті захищати батьківщину від ворогів. Також, учений датував описану 

амфору 430–420 рр. до н. е. та вказав, що виготовлено її в Афінах [417]. 

Заслуговує уваги й праця “Antiochos III Syryjski (223–187 prz. Chr.)” 

(“Антіох ІІІ Сирійський (223–187 н. е.)”) [418]. У ній І. Старчук виклав 

роздуми про створення портретів у Стародавній Греції та проаналізував 

мармурову голову сирійського правителя Антіоха ІІІ, що зберігається у 

Парижі. Також, відобразив детальну характеристику рис обличчя короля, як 

імпульсивного, напруженого з насупленим лобом та стиснутими губами й 

злегка запалими щоками [418]. 

У 8–9 номері за 1938 р., на обкладинці журналу “Przegląd klasyczny”, 

учений розмістив опис двох мармурових скульптур під назвою “Zaproszenie 

do tańca” (“Запрошення до танцю”) [419] із колекцій “Уфізів у Флоренції”. В 

основі композиції статуя Сатира, який вибивав ногами ритмічні удари і рухи, 

запрошуючи до танцю дівчину, що сиділа на скелі, праворуч. Вона дивилася 

на Сатира із посмішкою. Наприкінці тексту публікації І. Старчук вказав, що 

празький археолог “Klein” зібрав та відновив ці дві флорентійські статуї у 

єдину композицію [419]. 

Цікавою є інша праця І. Старчука – “Srebrna patera z Aquilei” (“Срібна 

патера з Акулеї”) [420], що висвітлює античний декоративний рельєф із 

“Aąuilei” (“Акулея”) та зберігається у Віденському музеї. Центральними 

постатями зображення є фігури міфічних богів – Триптолема, Деметри, 

Персефони, Геракла та ін. [420]. 

У 1939 р. І. Старчук опублікував у журналі “Przegląd klasyczny” дві 

публікації “Ofiara Parthyjska” (“Жертва Партейська”) [427] та “Aphrodite z 



 175

Melos” (“Афродіта Мілоська”) [428]. Так, у першій праці висвітлено 

відомий з 1922 р. декоративний розпис. Автор вказав, що на рожевому тлі 

зображено сирійського Конона разом із двома священиками. Вони одягнені у 

довгі білі туніки з рукавами, босоніж, а Конон у туніці, червоній шапці та 

взутий. Далі він навів аналогії із іншим фризом із зображенням Юстиніана і 

Федора у храмі “St. Vitale” (“святого Віталія”) в Равенні [427]. Стосовно 

останньої публікації, основну увагу І. Старчук акцентував на описі 

скульптури Афродіти Мілоської з Лувру [428]. 

У цей же час, учений опублікував чотири публікації у журналі 

“Filomata”: “Widok na port Rzymski” (“Вид на порт Риму”) [429], “Skrzydła 

Daidalosa” (“Крила Дайдалоса”) [430], “Tzw. Flora Farnese” (“Так звана Флора 

Фарнезе”) [431] та “Nagrobek Jeźdźca Rzymskiego” (“Надгробок римського 

вершника”) [432]. Серед них, заслуговує уваги опис зображення настінного 

живопису стародавнього римського порту “Rzymski” (“Римський”). Оригінал 

зберігається у Національному музеї, на якому зображено порт з платформою 

для навантаження вантажу, будівлі й рибальські човни [429]. В іншій 

публікації – “Skrzydła Daidalosa” (“Крила Дедала”) [430], І. Старчук описав 

мармуровий рельєф з Палатин, що біля Риму з вілли Албані. На ньому 

увіковічений грецький міф про Дедала та Ікара (див. додаток Т) [430]. 

Пізніше, І. Старчук опублікував публікацію “Tzw. Flora Farnese” (“Так 

звана Флора Фарнезе”) [431], де описав мармурову статую жінки, яка 

зберігається у Національному музеї Неаполя [431]. У цей же час, в 

останньому номері журналу “Filomata” він опублікував “Nagrobek Jeźdźca 

Rzymskiego” (“Надгробок римського вершника”) [432] у якій здійснив аналіз 

надгробку із зображенням римського вершника на коні. 

З 1939 р. співпраця І. Старчука із журналами “Filomata”, “Przegląd 

klasyczny” та “EOS” закінчилася. Причиною цього стало закриття новою 

владою низки друкованих видань, незважаючи й на те, що вони друкувалися 

українською чи польською мовами. Не стали винятком вказані вище 
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журнали, які на початку 1940 р. припинили свою науково-видавничу 

діяльність [43, с. 221; 46, с. 222]. 

Нагадаємо, що упродовж 1939–1941 рр. І. Старчук працював на 

новоствореній кафедрі археології ЛДУ ім. І. Франка [11, арк. 11–12], де 

написав низку праць з античного мистецтва, однак через військові дії на 

території України вони не збереглися. Вціліли лише невелика частина 

рисунків елліністичних орнаментів [149–150] та статті “Жертва Енея на Ara 

Pacis Augustae” [256] та “Вівтар Августового Муру та його реконструкція” 

[324, с. 99], які залишаються неопублікованими. 

У повоєнний час основною проблематикою досліджень І. Старчука 

стала археологія, а античне мистецтво перестав вивчати через відсутність 

фахівців та від’їзд у Польщу поляків-антикознавців. 

Таким чином, у 30-х рр. ХХ ст. ім’я І. Старчука, фахівця з античного 

мистецтва стало відоме у тогочасних наукових колах не лише Львова, але й 

Європи та Америки. Цьому сприяла праця у Львівському університеті. 

Одночасно, упродовж 1931–1935 рр. учений здійснив низку наукових поїздок 

Європою, які залишили вагомий відбиток у його працях з античного 

мистецтва. Саме відвідування європейських музейних установ Лондона, 

Берліна, Риму, Парижу дали можливість І. Старчуку ознайомитися з 

експонатами й науковою літературою та вивчити й осмислити по-новому 

античне мистецтво. Результати і напрацювання він публікував на сторінках 

журналів “Filomata”, “EOS”, “Kwartalnik klasyczny”, “Przegląd klasyczny”, 

“Revue archéologique” та “Hermaion”. Зокрема, на обкладинці “Filomata” та 

“Przegląd klasyczny” учений друкував описи з ілюстраціями пам’яток 

античної доби. У статях І. Старчук досліджував й описував античні 

скульптури богів, героїв, напівбогів і людей, римських імператорів, рельєфи 

та амфори, експонати яких опрацював у Британському музеї м. Лондона, 

Національному музеї у м. Неаполі, Єгипетському музеї у Берліні, музеї 

Консерваторів, музеї Ватикану в м. Римі та із польських колекцій. 
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ВИСНОВКИ 
 

 

 

Постать та діяльність І. Старчука (1894–1950 рр.) у вітчизняній і 

зарубіжній історіографії висвітлена фрагментарно, оскільки значний обсяг 

інформації зберігається в архівних і музейних установах України та 

приватному архіві Ю. Тузяка. Незважаючи на наявність незначної кількості 

історіографічних наукових праць, досліджувана проблема вимагає 

комплексного ґрунтовного аналізу. Тому завдяки цілісному аналізу 

джерельних матеріалів вдалося ґрунтовно дослідити науково-педагогічну та 

мистецтвознавчу діяльність І. Старчука (1894–1950 рр.). 

У дисертаційному дослідженні важливою складовою джерельної бази 

стали документи і матеріали ЦДІАЛ України, Держархіву Львівської обл.; 

матеріали наукових архівів України: ІУ НАНУ, архів ІА ЛНУ та архіву ЛНУ 

ім. І. Франка; матеріали та експонати музейних установ: ХММ 

ім. О. Новаківського, НМЛ, ЛІМ; особисті матеріали І. Старчука в 

приватному архіві Ю. Тузяка у Львові; матеріали періодики; спогади. На 

основі опрацьованих джерел вдалося об’єктивно, цілісно та у хронологічній 

послідовності оцінити життєвий і творчий шлях, науково-педагогічну та 

мистецтвознавчу діяльність І. Старчука. 

В основу наукового пошуку покладено методологічні принципи 

(історизму, системності, всебічності та ін.), загальнонаукові та спеціальні 

методи (хронологічний, історичного аналізу, мистецтвознавчого аналізу та 

ін.). Зважаючи на вище зазначене, дисертаційну роботу було побудовано на 

комплексному й всебічному аналізі проблеми, які у свою чергу ґрунтувалися 

на міждисциплінарному підході. 

Студії дослідження над обраною проблематикою дозволили прийти до 

низки узагальнень. 
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Аналіз досліджуваної проблеми доводить те, що у формуванні 

І. Старчука як: особистості, науковця, педагога та митця можна виділити три 

періоди. Перший охоплює дитинство та юність, що пов’язаний із сім’єю, 

особливо матір’ю, її вихованням, любов’ю до Батьківщини. Спочатку він 

навчався у сільській школі с. Пилипи, у якій викладала Ю. Шуберт, яка 

заклала інтерес до науки, насамперед до малювання і малярства. Потім, це 

захоплення І. Старчук розвинув, навчаючись у Першій українській державній 

гімназії в Коломиї та у Вільній академії мистецтв. Одночасно із потягом до 

науки він формувався як свідомий українець, брав активну участь у 

громадському житті західноукраїнських земель, особливо м. Львова. На 

становленні його громадських світоглядних орієнтирів визначальну роль 

відіграла Перша світова війна. Дійсно, він жив у надзвичайно складний для 

української нації період, під час якого перебував у складі легіону УСС. 

Участь на фронті та у військових операціях зблизила його з майбутніми 

українськими громадськими, науковими й культурними діячами 

західноукраїнських земель першої половини ХХ ст. – Л. Ґецом, Л. Лепким та 

ін. Там І. Старчук проявив себе як український стрілець та маляр, 

cформувавши світогляд та негативне ставлення до насильства і війни. 

Другий період характеризується часом професійного навчання та 

першими його кроками на шляху наукової кар’єри. Особливо важливе 

значення на цьому шляху займало продовження ним навчання у ВАМ у 

Львові, яке перервала Перша світова війна. Пізніше, у міжвоєнний час 

І. Старчук студіювався у Мистецькій школі під керівництвом 

О. Новаківського, зарекомендувавшись як ерудований та кваліфікований 

фахівець, митець та маляр. Відзначимо, що незважаючи на складні фінансові 

та матеріальні труднощі він отримав знання. Одночасно із навчанням, 

І. Старчук займався педагогічною працею – викладав у Львові в семикласній 

приватній школі ім. Б. Грінченка, у якій зацікавився дитячими рисунками. У 

результаті, це захоплення призвело до написання ним спеціального 

дослідження “Діти рисують”. Пізніше, у 1925 р. І. Старчук поступив на 
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філософський факультет Львівського університету ім. Я. Казимира, де 

отримав ґрунтовні знання з історії, античного мистецтвознавства та 

іноземних мов. Власне у цей час формується його громадська, педагогічна та 

наукова позиція під впливом студентського і викладацького середовища. В 

науковому плані особливий вплив нього мав фахівець та вчитель в галузі 

античної історії професор Е. Булянда. Цей період характеризується 

становленням світоглядних поглядів і переконань ученого, які у подальшому 

житті впливатимуть на його багатогранну діяльність. У зазначеному 

контексті, важливим є те, що в університетському середовищі І. Старчук 

чітко займав громадську позицію, вказуючи у документах міжвоєнного 

періоду: громадянство – “польське”, національність – “українець”. 

Третій період – 1930–1950 рр. характеризується самостійною науковою 

та педагогічною діяльністю ученого, яка розпочалася після закінчення 

навчання та захисту докторської дисертації у Львівському університеті 

ім. Я. Казимира. У цей час його світогляд формувався під впливом 

спілкування з провідними європейськими та американськими фахівцями в 

галузі античного мистецтва і мистецтвознавства. Одночасно він 

співпрацював з українськими товариствами, громадськими та науковими 

діячами Львова у галузі мистецтвознавства та археології слов’яно-руського 

часу. На багатогранну діяльність І. Старчука вказує і його праця в 

етнографічній комісії НТШ, приватних семінаріях Львова, Львівському 

університеті ім. Я. Казимира та відділі ІА АН УРСР. Одночасно він написав 

низку статей, публікацій і рецензій з актуальних питань з історії, археології, 

мистецтвознавства, етнографії, педагогіки та античного мистецтва. Власне 

завдяки праці в дослідженні пам’яток античної доби про нього дізнаються 

закордонні наукові установи та фахівці-антикознавці, які високо оцінили 

його внесок у тогочасну науку. Таким чином, це свідчить про неординарність 

постаті І. Старчука, як особистості, науковця та педагога. 

Аналізуючи педагогічний та науковий доробок ученого, варто 

наголосити, що спектр його зацікавлень вражає широтою та 
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багатоплановістю. Так, І. Старчук займався дискусійними проблемами у 

педагогіці – розвитком дитячого рисунку; етнографії – висвітлював історію 

та традиції рідного краю – Прикарпаття; античному мистецтві – аналізував 

пам’ятки античної доби й вивчав рослинний орнамент на Вівтарі Миру; 

українському мистецтвознавстві – вивчав різноманітні стилі у живописі, 

іконописі, брав активну участь у написанні власних графічних і живописних 

творів, ікон, а також рецензій та критик на художні виставки й окремі твори 

мистецтва; археології – аналізував керамічні плитки з Галича, досліджував 

систему забудови, оборонні лінії, курганні поховання у Пліснеську тощо. 

На основі аналізу архівних документів та матеріалів виділено три 

періоди педагогічної та наукової праці І. Старчука. Наукова праця яскраво 

прослідковується в житті ученого в міжвоєнний період (1930–1939 рр.). У 

цей час, після закінчення докторантури і успішного захисту дисертації він 

працював в Інституті класичної археології Львівського університету 

ім. Я. Казимир та упродовж 1931–1934 рр. був одним із членів етнографічної 

секції НТШ. Важливу роль на його становлення як авторитетного фахівця у 

галузі античності відіграли закордонні поїздки (1931–1935 рр.) в музейні 

установи Великобританії, Німеччини, Туреччини, Італії, Греції у яких він 

опрацьовував матеріали і експонати античного мистецтва. На основі 

подорожей та отриманих матеріалів І. Старчук написав низку наукових праць 

й співпрацював з європейськими і американськими науковими установами та 

окремими фахівцями – В. Вітвіцьким, А. Герлером, Я. Константиновичем, 

Е. Леві, Ґ. Ліппольдом, К. Мартіном, Е. Потьє та ін. 

Зі встановленням радянської влади у Львові упродовж 1939–1941 рр. 

І. Старчук працював у ЛДУ ім. І. Франка викладачем, а потім завідувачем 

археологічного музею університету. Окрім цього, працював у львівському 

відділі ІА АН УРСР на посаді старшого наукового співробітника. У цей час 

особливо важливе значення у тогочасній діяльності ученого посідала 

проблема організації музейної справи у ЛДУ ім. І. Франка. Завдяки зусиллям 

І. Старчук написав статут та очолював археологічний музей університету до 
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початку радянсько-німецької війни. Уже в повоєнний час він активно 

долучився до його відновлення, а потім до поповнення колекцій та 

вдосконалення експозицій. Таким чином, ученому слід завдячувати 

формування археологічного музею ЛДУ ім. І. Франка та зібранні й 

збереженні музейних експонатів для виховання молодого покоління 

істориків, археологів, музеєзнавців. 

У повоєнний час (1944–1950 рр.) І. Старчук продовжував працювати на 

педагогічній ниві у ЛДУ ім. І. Франка, а науковою роботою займався в 

ІА АН УРСР. За цей час він активно писав дослідження з давньої історії 

України й археології. Однак, в доробку ученого повоєнного часу, значна 

частина матеріалів не збереглася, а праці: “Жертва Енея на Ara Pacis 

Augustae”, “Володимир-Волинський”, “Мистецькі пам’ятки феодального 

Галича-Крилоса” та ін. залишилися неопублікованими у рукописах. Також, 

однією із причин цього стала позапартійність І. Старчука й те, що у наукових 

працях він писав достовірні факти й розділяв науку від ідеології, хоча 

змушений був використовувати марксистсько-ленінські праці у власних 

дослідженнях. 

Особливістю багатогранної наукової праці ученого були здобутки на 

ниві археології, якою цікавився у Львівському університеті ім. Я. Казимира. 

В кінці 40-х рр. ХХ ст. він займав посаду старшого наукового співробітника в 

слов’яно-руському відділі ІА АН УРСР. Праця археолога яскраво 

проглядається під час вивчення Пліснеського городища та Галича-Крилоса. 

Беззаперечно, що для становлення І. Старчука як археолога, важливу роль 

відіграли закордонні поїздки у Європу, а також його знайомство з 

Я. Пастернаком. Завдяки співпраці з ним, він освоїв тогочасну європейську 

методику досліджень – методику “по-штихової” фіксації, яку пізніше 

застосував у Пліснеську, де у 1940 р. разом з Я. Пастернаком проводив 

розвідкові роботи, а упродовж 1946–1949 рр. – самостійно розпочав 

фундаментальні й цілеспрямовані дослідження пам’ятки. Важливо й те, що у 

своїх польових пошукових роботах І. Старчук відійшов від скарбошукацьких 
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методів, заклавши основи послідовного стаціонарного дослідження. 

Об’єктами вивчення стали зовнішні оборонні лінії, курганний могильник в 

ур. “Поруби”, а також Дитинець – центральна частина городища в 

ур. “Замчище” та його складова – в ур. “Оленин Парк”. Тут він виявив 

десятки наземних і заглиблених споруд ІХ–ХІІІ ст., 4 інгумаційні кладовища 

ХІІ–ХІІІ ст., чимало керамічного матеріалу та металевих виробів, а також 

з’ясував окремі хронологічні аспекти функціонування пам’ятки. 

Значне місце у діяльності І. Старчука містить педагогічна праця. 

Упродовж 1921–1939 рр. учений працював у семикласній народній школі 

ім. Б. Грінченка та приватних семінаріях Львова, читаючи “науку рисунка”. 

Уже на професійному рівні він викладав навчальний курс “Ćwiczenia 

archeologiczne niższe” (“Нижчі археологічні вправи”) у Львівському 

університеті ім. Я. Казимира. Раніше, під час Першої світової війни 

І. Старчук брав участь у просвітницькій діяльності УСС, зокрема при 

організації школи у с. Ставки, що на Волині. 

Характерною рисою педагогічної діяльності ученого під час Другої 

світової війни (1939–1944 рр.) була його праця на кафедрі археології ЛДУ 

ім. І. Франка. В університеті він викладав навчальний курс “Археологія 

стародавньої Греції, Риму та близького Сходу”. Привертає увагу і той факт, 

що з окупацією м. Львова Німеччиною, призупинив роботу Львівський 

університет. Натомість, І. Старчук непокидав педагогічної праці – 

учителював у фаховій технічній школі та викладав у Богословській академії. 

Уже в “радянський період” (1944–1950 рр.) він працював за 

сумісництвом у ЛДУ ім. І. Франка, викладаючи низку дисциплін: “Основи 

археології”, “Історію докласового суспільства і основи етнографії”, “Історію 

стародавнього світу”, “Історію Стародавнього Сходу”, “Скіфію і 

Причорноморські колонії”, “Скіфію і грецькі колонії Причорномор’я”, 

“Грецькі колонії Північного Причорномор’я і скіфи”, “Епіграфіка”. Також у 

цей час на хист І. Старчука як педагога-викладача вказують рецензії 
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І. Вейцківського на лекції та відвідуваність занять й успіхи студентів з 

читаючих ним навчальних курсів. 

Важливою складовою багатогранної діяльності І. Старчука був внесок 

у мистецько-культурне середовище західноукраїнських земель першої 

половини ХХ ст. Перші кроки на цьому поприщі він розпочав під час Першої 

світової війни у легіоні УСС, в якому доклав чимало зусиль у створенні 

графічних і акварельних робіт, переважно зображуючи фронтові будні, 

краєвиди та портрети стрільців під псевдонімом “Ів. Ст.”. На жаль, значна 

частина його мистецьких творів не збереглася, серед них – “Стрілець Василь 

Бобинський”, “Стрілець Лев Гец”, “Старшина Яцура”, “Портрет 

В. Сідельника” та ін., які знищено тоталітарним режимом. 

У міжвоєнний час І. Старчук продовжив навчання у ВАМ та 

мистецькій школі О. Новаківського у Львові, де розвинув талант графіка, 

маляра та іконописця, створивши низку рисунків, шаржів, живописних творів 

й ікон. Одночасно митець розпочав мистецтвознавчу діяльність як учасник 

художніх виставок, а потім – рецензент й критик мистецьких виставок та 

праць з мистецтва. Також, у 30-х рр. ХХ ст. І. Старчук брав участь у 

виставках АНУМ та УТПМ, де познайомився з інтелігенцією, українськими, 

польськими та закордонними художниками й мистецтвознавцями. 

Сьогодні в історичній науці ім’я І. Старчука більше відоме як фахівця у 

галузі українського мистецтвознавства та археології. Однак, не менш 

важливий його внесок у дослідження античної культури та мистецтва. Цьому 

сприяла праця у Львівському університеті ім. Я. Казимира та закордонні 

наукові поїздки Європою до музейних установ Лондона, Берліна, Риму, 

Парижу, Стамбулу. Внаслідок цих поїздок йому вдалося ознайомитись з 

музейними експонатами й науковою літературою, які залишили вагомий 

відбиток у його подальших працях, а також по-новому осмислити античне 

мистецтво. Яскраво вираженим творчим почерком науковця при написанні 

рецензій, публікацій і статей був псевдонім “J. St.” – “J. Starczuk”. 
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І. Старчук – автор понад 100 праць написаних українською, 

польською, англійською, французькою та німецькою мовами, надрукованих у 

львівських, європейських та американських виданнях (див. додаток Ю). 

Зокрема, на обкладинці журналів “Filomata” та “Przegląd klasyczny” учений 

публікував описи з ілюстраціями пам’яток античної доби, а на сторінках 

“EOS”, “Kwartalnik klasyczny”, “Revue archéologique” та “Hermaion” 

розміщував статті, рецензії й публікації. В основі наукових праць та описів 

І. Старчука була історія і мистецтво Стародавньої Греції і Риму (описи 

скульптур і зображень грецьких філософів, римських імператорів, 

дослідження про Вівтар Миру, тощо) та антична міфологія (описи рельєфів, 

зображень та скульптур античних богів, героїв і напівбогів). Завдяки 

публікаціям, ім’я дослідника стало відоме у тогочасних наукових колах 

Львова, Європи та Америки, а також співпраці з провідними тогочасними 

закордонними фахівцями – А. Герлер, Ґ. Ліппольдом, Е. Потьє, 

С. Ґонсьоровським, Ґізелою М. А. Ріхтер та ін. На жаль, з встановленням 

радянської влади на території західноукраїнських земель та від’їздом у 

Польщу фахівців-антикознавців І. Старчук залишив дослідження доби 

античності, переключившись на вивчення минулого України – археологію. З 

усією впевненістю можна стверджувати, що на сьогодні його роботи не 

втратили актуальності та історичної цінності, в яких висвітлено унікальний 

фактологічний матеріал до відображення історичного минулого українського 

народу та вивчення античної доби в історії Стародавньої Греції і Риму. 

Отже, аналіз життя, науково-педагогічної та мистецтвознавчої 

діяльності І. Старчука (1894–1950 рр.) свідчать про його багатогранну працю 

та неоціненну роль у дослідження історії, етнографії, педагогіки, археології, 

мистецтвознавства та античного мистецтва. Таким чином, ім’я ученого 

справедливо називаємо поруч з іменами І. Франка, В. Гнатюка, Б. Лепкого та 

ін. представників плеяди українських науковців та громадсько-політичних 

діячів, які залишили помітний внесок в історії України. 
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