


Фоміміщисьщй собор

Домініканський собор (сьогодні -  
греко-католицька церква Пресвя
тої Євхаристії), що розташований на 
пл. Музейній, 1 -  одна з найвеличніших 
пам’яток архітектури XVIII століття. 
Згідно з монастирськими хроніками, 
перші ченці-домініканці з’явилися в 
цих місцях ще 1234 року. За однією з 
версій, на місці Домініканського косте
лу колись стояв палац (терем) Льва Да-

Терії чернечого ордену

ЮомінікдпсіїЩій собор вночі

ниловича. Князь разом зі своїм двором 
віддав церкву апостолів Петра і Павла 
братам-проповідникам, щоб вони добу
дували монастир. Братство Тіла Хрис
тового, що об’єднувало мулярів і теслів, 
добудувало до церкви Петра і Павла 
нову споруду. Стара стала пресвітерієм, 
де молилися ченці, а в добудові утриму
вали парафію. Від назви братства нову 
святиню назвали Тілом Христовим. На
прикінці XVI століття весь храм -  дав
ньоруський і добудований -  став Тіла 
Христового, а первісну посвяту в ім’я 
апостолів Петра і Павла забули.

Дерев’яний храм згорів під час воєн за 
Червону Русь, що їх вів Казимир Вели
кий після 1340 року. Перша згадка про 
зведення мурованого готичного храму 
домініканців у Львові датована 1378 ро
ком. Після великої пожежі 1407 року 
костел довелося перебудовувати. Бу
дівництвом тоді керував Миколай Чех. 
Святиню понищили пожежі 151 І, 1527 
(коли згорів весь готичний Львів) і 
особливо 1571 року, коли від вогню за
валилося склепіння.

2



Фомтіщнсьі{ий собор

Року 1604 до костелу на кошти Яна 
Свошовського прибудували велику кап
лицю, посвячену Матері Божій. Зведена 
в стилі раннього бароко, вона за красою 
та художньою цінністю не поступалася 
каплицям Боїмів і Кампіанів, які збе
реглися до наших днів. У цій каплиці 
містилась чудотворна скульптура Бого
родиці з Ісусом, так звана “Яцькова Ма
донна”, яка, за переказами, колись могла 
належати одному з найвідоміших домі
ніканських місіонерів XIII ст. Яцекові 
Одровонжу. Головною ж іконою хра
му був образ Богородиці Одигітрії, що 
раніше нібито належав візантійським 
імператорам, потім 
руських князям, а згодом 
через невістку галицько- 
волинського князя Дани
ла Галицького Констап- 
цію перейшов у володіння 
львівських домініканців.

Року 1748 (деякі джере
ла вказують 1745) через 
аварійний стан готичний 
костел розібрали і відразу 
приступили до будівницт
ва нового за проектом 
військового інженера 
Яна де Вітте, коменданта 
К ам ’я не ц ь-П одільсько ї 
фортеці. Проект розро
били з використанням 
ідей, закладених в архі
тектурі костелу св. Карла 
Борромео у Відні, який 
1716-1737 збудував Фі- 
шер фон Ерлах. Роботами 
спочатку керував М. Ур- 
банік 1749-1764, згодом 
від 1764 -  К. Мурадович, 
а закінчував -  С. Фесип- 
ґер. Фундатором будів
ництва був Ю. Потоць- 
кий -  великий коронний 
гетьман і краківський 
каштелян. Після смерті 
головного жертводавця 
будову фінансував його 
родич, канівський старос
та Миколай Потоцький.
За наполяганням М. По- 
тоцького насамперед було

добудовано родинну каплицю ГІотоць- 
ких, для якої він подарував свій портрет 
(нині -  найбільше з відомих зображень 
цього магната, зберігається в Одесько
му замку). Будівельні роботи в костелі 
вели дуже повільно, до 1751 року були 
завершені тільки крипти. Тому урочис
те коронування ікони Богородиці Оди- 
гітрії папськими коронами 01.07.1751 
відбулося не в храмі, а в полі за містом. 
Основні будівельні роботи було завер
шено в жовтні 1759 року, коли урочис
то встановили хрест на ліхтарику бані 
храму. Щоправда, через пожежі 1766 і 
1778 років роботи тривали ще деякий

С'кульптура св.^цеі{а ОЬровоющ
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час. Збудований костел вважали найгар- 
нішим бароковим костелом тодішньої 
Польщі.

Собор зведено у стилі бароко з еле
ментами рококо та класицизму. Будівля 
орієнтована на осі схід-захід. Основна 
споруда виконана у формі еліпса, який 
оточений радіально розташованими 
каплицями. Баню ліхтарем у формі 
еліпса підтримують вісім пар колон. 
Прямокутна вівтарна частина прилягає 
до еліпса. Плавні обриси плану пере
гукуються з гнучкими лініями фасадів. 
У полі фронтону напис по-латині: “5о1і 
Пео Нопог еі Оіогіа” (Єдиному Богові 
честь і слава). На фасаді -  герб доміні
канців: пес зі смолоски
пом у зубах, який лежить 
на Біблії і охороняє її. За 
переказом матері Домініка 
Гусмана, засновника орде
ну, коли вона була вагітна, 
з ’явився ангел Господній 
і сповістив: “Ти народиш 
смолоскип, який спалить 
ворогів святої віри”.

Над фронтоном на 
постаментах у повний 
зріст встановлено скульп
тури святих Томи Аквін- 
ського, Яцека Одровон- 
жа, Йосифа, Вінцента з 
Феррари, св. Рози з Ліми 
та св. Катерини Сієнської 
(1765-1766). Авторства 
цих скульптур досте
менно не встановлено, 
оскільки над оздобленням 
костелу одночасно пра
цювало багато майстрів 
(Себастьян Фесинґер, Ма- 
цей Полейовський, Антон 
Осінський, Ян Оброць- 
кий, Ян Щуровський, Ян 
Щудловський).

На центральній осі 
фасаду -  зображення 
оточеної променями да
роносиці з гостією (єв- 
харистійним хлібом) та 
двома ангелами обабіч.
Головний вхід оздоблює 
портал, над ним -  балкон

із балюстрадою з декоративними вазо
нами і великим вікном. Численні деталі, 
що виступають і заглиблюються, ство
рюючи живу гру світла і тіні, надають 
надзвичайної мальовничості портало
ві. Бічні входи також оздоблені порта
лами з фігурами святих на невеликих 
кронштейнах і вікнами. Зовнішній де
кор храму, окрім скульптур, творять 
також вази. Вони стоять на завершен
ні трикутних фронтонів, двох більших 
бічних хрестоподібних каплиць та зад
ніх хорів. Вази -  мовби продовження та 
закінчення колон, які вісьмома парами 
оточують барабан бані. їх 16, тобто 
стільки, скільки колон всередині та на-

Скульптура св. <Рози з Я ш и
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зовні, і скільки скульптур у стилі роко
ко всередині, встановлених парами під 
склепінням.

Тильний та бічні фасади храму оздоб
лені скромніше ніж головний фасад. їх 
оздоблення витримано в дещо іншому 
стилі, який ближчий до класицизму, 
аніж до бароко. У тимпані тильного фа
саду вміщено барельєфне зображення 
“Ока Божого”, яке оточують хмари та 
промені.

Дзвіниця костелу, збудована 1865 року 
за проектом Й. Браунзейса, досить вда
ло гармоніює з костелом. Ліхтар на бані 
був перероблений 1895 року. З оваль

ного еліпсоподібного він 
став видовженим восьми
гранним та дещо вине
сеним у глибину. Під час 
Другої світової війни баня 
костелу зазнала руйнації. 
У післявоєнні роки її від
новлено.

До собору прилягає 
будівля монастирських 
келій, перебудована за
ново в 1556-1621 роках і 
відновлена після пожеж 
1766 і 1778 років. Спору
да кам’яна, прямокутна 
в плані, триповерхова, з 
двома внутрішніми дво
риками, з типовою для 
монастирських будівель 
коридорною системою 
планування й арковими 
перекриттями.

У Домініканському мо
настирі та на площі перед 
ним 1559 року розіграла
ся справжня війна за на
речену з використанням 
артилерії і всіх тонкощів 
військової стратегії. Маг
нат Лукаш Ґурка доби
вався видачі з монастиря 
своєї, як він вважав, за
конної дружини -  най- 
багатшої спадкоємиці 
Речі Посполитої, Гальшки 
Острозької, яка заховала
ся за стінами Домінікан
ського монастиря. Під час 

військових дій на декілька тижнів при
пинилася вся торгівля у Львові, а роз
дратований король наказав закінчити 
війну. Врешті було перерізано водотяг, 
що вів до монастиря, і так облога закін
чилася: Гальшку видали Лукашеві...

Цікаво знати, що в монастирі 
1707 року був підписаний договір про 
союз між Росією й Річчю Посполитою у 
війні проти Швеції.

Інтер’єр собору вражає величчю та 
урочистістю. Скульптурне оздоблення 
львівського храму, що складається з гір
лянд, мушель, загинів та звивин, -  ви
конане зі стуко -  вказує на загальний
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зв’язок зі стилем рококо.
Орнаментика храму роз
кладена на тонкі елементи 
так, що все оздоблення 
наскрізь прозоре, ажур
не, і, на відміну від оздо
блення в стилі бароко, 
легке, гнучке і наче ефір
не. Улюбленою для рококо 
стає капітель, стилізована 
на коринфський взірець, 
з найбільшою кількістю 
оздоб; часто з такої ка
пітелі, як і зі стовбурів 
колон, звисають довгі де
лікатні гірлянди. Трапля
ється також листя аканту, 
але видовжене та стилі
зоване гострими різкими 
заломами.

Центральна нава храму 
оточена радіально роз
ташованими каплицями 
(дві центральні орієнто
вані на осі південь-північ 
значно більші, ніж чоти
ри інших). Із південного 
боку храму міститься ве
лика каплиця Потоцьких, 
з північного -  каплиця- 
сповідальня, з якої є про
хід до монастирських 
приміщень. Бічні каплиці 
храму отримали такі по
святи: з південного боку, 
перша від входу, -  св. Ан- 
тонія Падуанського, дру
га -  Імені Ісуса, третя -  
св. Яцека Одровонжа. З північного боку, 
перша від входу, -  св. Томи Аквінського, 
друга -  св. Домініка, третя -  св. Вінцента 
з Феррари.

Над каплицями в костелі влаштовано 
два яруси емпор (галерей). Під банею 
вишикувалися вісімнадцять дерев’яних 
скульптур (1768-1770 р.). Серед фі
гур -  дещо вище під самим барабаном 
бані -  зображення св. Авґустина та за
сновника домініканців -  св. Домініка, 
решта 16 -  розміщені попарно і являють 
собою представників орденів, які керу
ються постулатами св. Авґустина. Авто
ром цих скульптур більшість фахівців

Скульптури під склепінням Юомінікдиськдго собору

називає Антона Осінського. Можливо, 
разом із ним над фігурами працювали 
Фабіаи Фесинґер та Матвій Полейов- 
ський. З-поміж попарно розташованих 
скульптур, одна із них зображена в ли
царських обладунках, інша - у живо
писному іспанському костюмі XVII ст., 
решта -  у рясах ченців або сутанах свя
щеників. Як зазначив відомий мистецт
вознавець Т. Маньковський: «Типоло
гічно вони наближені один до одного, 
однак обличчя кожного виражає інший 
тип одухотворення та побожного на
строю. Можна інколи зауважити певну 
сухість у способі передачі типів, але у
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них ніде немає банальності. 
Якщо вони ширше розво
дять руки, то це жест відре
чення та підпорядкування 
себе волі Божій. Ці постаті 
не дивляться просто на гля
дача, але їхній погляд з-під 
напівприкритих повік спря
мований до землі у покорі 
або до неба в екстатичній 
задумі».

Інший відомий дослідник, 
професор Владислав Жила 
написав про це так: «Коли 
ми дивимось на оздоблення 
львівського еліпсоподібно
го інтер’єру, не личить опи
ратись думці, що цей еліпсо
подібний інтер’єр легкий та 
стрункий, прикрашений 
балкончиками та граціоз
ними скульптурами, мимо- 

Мармуровий горельєф домініканської святої йолі нагадує не серйозний
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інтер’єр костелу, а весело 
освітлений, прикрашений, 
ясний, спокійний інтер’єр 
розважальної, бальної, 
концертної чи театраль
ної зали. Причиною такого 
враження великою мірою 
є ось ці скульптури, розмі
щені в аттику. У них дійсно 
присутнє щось театральне 
чи танцювальне за своїм 
характером. Ці повикру
чувані постаті, ці нервові, 
майже конвульсійні рухи, 
ці ефірні, мовби вітром за
ламані шати, ці сповнені 
захоплення вирази облич 
та жваві жести -  усе це на
гадує акторів, що грають на 
французькій сцені патетич
ні ролі з надмірним, нена
туральним пафосом, або ж
панів та пань епохи рококо, 'Мармуровий горельєф домініканського святого
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які граціозно танцюють 
менует. Нічого немає 
дивного, що таким був 
дух епохи. Не забуваймо, 
що то часи Людовика XV 
та маркізи Помпадур...»

Мистецьким скарбом 
Домініканського собору 
є також головний вівтар, 
проект якого розробив 
1766 року М. Урбанік, а 
втілив М. Полейовський 
(1777). Він також май
стерно виконав до вівта
ря скульптури апосто
лів Петра, Павла, Івана 
Хрестителя та євангеліста 
Луки. Вівтар творить чор
не розп’яття з ебенового 
дерева XIV ст., що похо
дить з давнього готично
го костелу, а нижче -  на 
рамі біля решітки -  об
раз Матері Божої у золо
тистому окладі (нині тут 
копія). Вівтарну компо
зицію увінчує різьблений 
балдахін і зображення 
дароносиці з гостією, яку 
адорують два ангели, що 
встановлені на консолях.
Вівтар та скульптури по 
боках обрамлені гладки
ми колонами, що розхо
дяться. Ці колони мають 
коринфські капітелі у сти
лі рококо, золотисті гір
лянди, що звисають уздовж синюватих 
стовбурів підпор.

Видатними творами собору є та
кож надгробні скульптури фундато
рів та доброчинців костелу Станісла
ва Влодека, Вацлава Дідушицького, 
Єжи Дідушицького, Яна Свошовсько- 
го та шляхтича з родини Ходоров- 
ських. Раніше вони містились у під
земеллях храму, нині одні -  у храмі, 
інші -  у приміщенні Музею історії ре
лігії. Надгробки виконані в XVI -  на 
поч. XVII ст. Це пам’ять про той давній 
готичний костел. На своєрідних сар
кофагах спочивають заковані в лати 
чоловічі постаті, що лежать майже на

Скульптура св. _Явґустина

взнак, ледь обернені до глядача, пере
важно зі схрещеними ногами, інколи 
з головою, спертою на руку. Особливо 
варто відзначити одного -  що ле>кить 
у дуже вільній та природній позі. Його 
голова й тулуб обернені вліво, а сам 
він лежить навскіс, мовби розлігся на 
ложі. Постаті ці важкі, приземкува
ті, звернені на три четвертих профілю 
до глядача, як цс було звично в епоху 
Ренесансу, але лежать майже навзнак. 
З цієї епохи залишилось лише опертя 
голови на руку, перехрещення ніг та ще 
шолом біля ніг. Як і в епоху Ренесансу, 
вони занурені в сон, а не зображені як 
померлі.
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Ф оліінікансьй собор

‘Меморіальна плита Ю. Фунін^Боркдесьщй
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Оомінік^нсьщій собор

ТҐам ’ятншу^І, Ґротґеру

лави, неорококовий проспект органу, 
ґрати хорів, а також сповідальниці, які 
1912-1914 спільно виготовили скульп
тор Петро Войтович і домініканець 
Даміан Станкевич. Петро Войтович 
вирізьбив також шість мармурових 
медальйонів із зображеннями святих, 
які встановили в бічних вівтарях, а 
також великий барельєф Серця Ісу- 
са, який замість вівтарного образу 
встановлено в каплиці Імені Ісуса. 
Замінено інші старі вівтарі в бокових 
каплицях на нові в неорокайльному 
стилі. Планували ще й проект нового 
стінопису, який не вдалося реалізува
ти через протести істориків і фахових 
реставраторів.

Упродовж XIX ст. со
бор збагатився знаними 
творами мистецтва. Тут 
1816 року з’явилась ме
моріальна плита графині 
Ю. Дунін-Борковської ро
боти всесвітньо відомого 
данського скульптора Бер- 
теля Торвальдсена, створе
на в Римі. Львівську школу 
скульпторів репрезентує па
м’ятник губернаторові Гали
чини Гауеру роботи Антона 
ІІІимзера (1824). Року 1880 
тут поставлено пам’ятник 
знаменитому польському 
художникові А. Ґротґеру 
роботи скульптора В. Ґадом- 
ського.

Цікаво знати, що раніше 
інтер’єр храму був увесь бі
лий із зеленими капітелями
та зеленими скульптурами 
в барабані, а також зеленим 
оздобленням. Можна собі 
лише уявити, який ефект 
творили ці два тони -  білий 
і зеленавий -  у світлому, 
променистому костелі. Той 
зелений, а радше -  салато
вий колір був улюбленим 
у другій половині XVIII ст.
Сучасного кремового ко
льору з додаванням легкого 
рожевуватого храм набув 
під час останньої рестав
рації інтер’єру, яка почалась 1905 року 
і тривала до початку війни 1914 року. 
Ця реставрація мала досить супереч
ливі наслідки для храму. Замість старо
го великого дерев’яного вівтаря, який 
тоді вже спорохнів, було встановлено 
такий самий вівтар, але вже зі стуко 
(штучного мармуру) та дещо іншого 
відтінку -  сірувато-блакитного. Вни
зу, на рівні п’єдесталів, додано нову 
інкрустацію (щось на зразок марму
рової панелі) з жовтуватого стуко з 
ясними прожилками (імітація алеба
стру). З’явилось нове покриття під
логи, що своїм візерунком імітувала 
еліпсоподібний у плані костел. За про
ектом Едґара Ковача виконано нові
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Фомініканську-й собор

Толовний вівтар
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Фом іпікансь/((/й собор

У радянські часи храм Бо- 
жого Тіла закрили, трипалий 
час його використовували 
як склад будівельних мате
ріалів. Імовірно, саме тоді 
були понищені лави та по
шкоджені деякі з епітафій. 
Домініканці 1946 року ви
їхали зі Львова до Польщі.
Вони вивезли монастирську 
бібліотеку й архів, частину 
літургійних речей та цінні 
ікони, серед яких -  чудо
творний образ Богородиці 
Одигітрії та образ св. Домі
ніка. Зі Львова була також 
вивезена алебастрова фігу
ра Богородиці з Ісусом Яце- 
ка Одровонжа (нині вона у 
м. Ґданськ, Республіка Поль
ща). Однак 2009 року львів
ські науковці Музею історії 
релігії висунули припущен
ня, що автентична фігура 
залишилася у Львові, вона є 
у збірці музею.

Відремонтований костел 
разом з частиною монасти
ря 1973 року передали ново- 
створеному Музеєві історії 
релігії та атеїзму. З нагоди 
облаштування атеїстичного 
музею 1970 року в кам’яної 
скульптури св. Катерини 
на південній частині даху 
над порталом забрали з рук 
хреста. Така ж доля спіткала скульпту
ру св. Івана Хрестителя у головному ві
втарі, у ньому ж апостолів Петра і Павла 
позбавили відповідно ключів та меча, і 
лише євангеліст Лука залишився зі сво
їм постійним символом -  головою бика. 
Правда, і він загубив десь на дорогах іс
торії свого пензля, невід’ємний інстру
мент маляра.

Пристосовуючи приміщення для му
зейних потреб, під склепінням костелу 
підвісили “маятник Фуко”, який мав на
очно демонструвати напрямок та швид
кість обертання Землі. Для ілюстрації 
еволюційної теорії Чарльза Дарвіна в 
інтер’єрі було розміщено низку опудал 
мавп та муляжів первісних людей.

іМармуровий горельєф домініканської святої

Із часом зреалізували ідею проводи
ти у храмі концерти органної музики. 
Для цього до святині привезли два 
органи з інших костелів, адже свій у 
середині 1950-х було демонтовано та 
перенесено до концертної зали філар
монії.

У вікнах бічних каплиць і хорів 
1979 року встановили чотири но
вих вітражі (автори А. Чобітько та 
І. Клех).

Коли Україна відновила незалежність, 
храм 1994 року передали Українській 
Греко-Католицькій Церкві. Оскільки в 
радянські часи святиню було спрофа
новано, то її заново освятили як церкву 
Пресвятої Євхаристії.
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