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Автор статті звертається до маловідомих сторінок діяльності австрійської 

фірми Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt, яка наприкінці ХІХ ст. виконала низку 
ансамблів вітражної оздоби для церков Львова. Нечисленні збереженні зразки 
походять з костелу Марії Сніжної. Автору вдалося знайти документальні 
підтвердження, що частину з цих вітражів виготовили за проектом Ю.Захаревича. 
Автор реконструює іконографічну програму незбереженого вітражного 
оздоблення церкви Преображення у Львові, виконаного за проектом 
А.Пелеховського. В основу дослідження покладено архівні матеріали, а також 
інформацію, одержану завдяки листуванню з теперішніми власниками фірми. 

Ключові слова: фірма Tiroler Glasmalerei, церква Марії Сніжної, класичний 
вітраж, листове скло, технології обробки скла. 

 
Понад три тисячі храмів у Європі та Америці прикрашають вітражі, виконані 

австрійською фірмою Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt, яка працює й досі. 
Заснована 1861 р. в м. Інсбруку, фірма виготовляла не лише класичні кольорові 
вітражі, але також вітражі на бетонній основі, виконувала мозаїку, живопис на склі, 
проводила реставраційні роботи. Як свідчать джерела, протягом 1877-1881 рр. фірма 
виконала 1499 храмових вікон [1, с. 18]. Отже, продуктивність її праці була 
надзвичайно високою вже на початках діяльності. Однак найбільшого розквіту 
Tiroler Glasmalerei сягнула в останнє десятиліття ХІХ ст. Її продукція потрапляє не 
тільки в країни Західної Європи – Італію, Швейцарію, Німеччину – достатню 
кількість замовлень майстри виконали для культових споруд Америки [2, с. 35]. За 
визначний рівень майстерності фірма одержала високі нагороди, зокрема орден Св. 
Георгія від Папи Лева ХІІІ та “Instituto premiato dalla santa sede apost”, й особливі 
відзнаки від австрійського кайзера Франца Йосипа І: Велику золоту медаль за 
мистецтво та наукові досягнення, а також нагороду у вигляді золотого хреста із 
короною [3]. Свідченням високої довіри клієнтів до роботи фірми Tiroler Glasmalerei 
може бути замовлення на виготовлення вітражів одного із рядів вікон віденського 
Штефанс Дом (St. Stepahns Dom) – найвідомішого готичного собору Австрії. 

Наприкінці ХIХ ст. із популяризацією сакрального вітражу та збільшенням 
замовлень діяльність фірми поширюється і на Центральну Європу, зокрема 
Галичину. Протягом 1889-1892 рр. тільки для Львова було виконано цілу низку 
великих робіт: Sparkasse (тепер Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН 
України), Sakramentskapelle (костьол Сакраменток), Gruftkapelle, Friedhofskapelle 
(можливо каплиці на Личаківському кладовищі), Jesuiten (костьол або каплиця 
єзуїтів), Seminar 1894 (можливо у приміщеннях чи каплиці католицької семінарії), 
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ruht. Kathedrale 1896 (найімовірніше йдеться про мозаїку на фасаді Російської 
православної церкви), а також Staatsbahnen 1903 (залізничний вокзал)1.  

Tiroler Glasmalerei довший час була одним з найбажаніших виконавців вітражних 
робіт у храмових спорудах Галичини кінця ХIХ ст. Так у 1893 р. фірма брала участь у 
конкурсі на виготовлення вітражних вікон для львівського Кафедрального костелу 
[9, с. 11]. На конкурс зголосилось кілька відомих європейських вітражних закладів: 
брати Шіллери з Відня, фабрика Maytrsche Hofkunstanstalt з Мюнхену, Gauling з 
Відня та тірольська фірма. У конкурсі, однак, перемогла мюнхенська майстерня і 
майже всі вітражі (за винятком двох –композиція “Свята родина” та центральний 
образ Богородиці) були виготовлені у Німеччині. Наприкінці ХІХ ст. Tiroler 
Glasmalerei таки виконала вітражі для львівського Кафедрального костелу за 
проектами українського художника А. Пелеховського [4].  

В середині ХIХ ст., з огляду на малу кількість церков східного обряду Головна 
Руська рада, яка тоді репрезентувала українське населення Галичини, листом від 
24 квітня 1849 р. від імені українців звернулася до цісаря з проханням подарувати 
згарище університецької бібліотеки під будову Преображенської церкви. У 1896 р., в 
період розквіту Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt, у новоствореному храмі почали 
встановлювати вітражні вікна (у трансепті: з південного боку – образи Володимира 
та Ольги, з північного – Кирила та Мефодія; над хорами – образ Спаса.) У травні 
1898 р. встановлено останні шість вітражів у бічних навах (три з південного і три з 
північного боків) з образами святих – Юрія, Варвари, Антонія і Феодосія 
Печерських, Дмитрія Солунського, Параскеви, Бориса і Гліба. Усі ці вітражні вікна 
були знищені. Нам поки що нічого не відомо про можливе існування ескізів чи 
картонів, виконаних Антоном Пелеховським до вітражів церкви Преображення 
Господнього. Цікаво, що теперішні власники фірми Tirol Glasmalerei, не мають 
жодної інформації щодо роботи закладу у церкві Преображення. У надісланій на 
наші запитання відповіді поряд з перерахованими вище храмовими спорудами вони 
згадують тільки про мозаїку, встановлену у 1896 р. на фасаді Російської православної 
церкви на вул. Короленка. Отже, дев’ять вітражів для Преображенської церкви 
можемо вважати чи не першою співпрацею австрійської вітражної фірми з 
українським художником-проектантом, що є підтверджено документально.  

До сьогодні у Львові від доробку фірми збереглися вітражі в будівлі Музею 
етнографії та художнього промислу ІН НАН України (Проспект Свободи, 15), та 
вікна костелу Марії Сніжної. У 1888-1892 рр. під керівництвом професора Юліяна 
Захаревича костел було відреставровано, після чого фірма Tiroler Glasmalerei und 
Mosaik-Аnstalt встановила нові вітражні вікна. Ми віднайшли документальне 
підтвердження того, що 25 листопада 1889 р. фірмі Tiroler Glasmalerei, за фінансової 
підтримки Ради Львова та зокрема Станіслава Корчинського [5, с. 4] для пресвітерію 
Марії Сніжної замовили три вітражні вікна: орнаментальну розетку у вигляді круглої 
композиції діаметром 1,05 м та два парні зображення: Яна Казимира та С.Костки 
(1,44 × 3,34 м), і святих Ядвіги та Соломії (1,45 × 3,23 м) [6, с. 38].  

Перед австрійськими майстрами львівські замовники у письмовій угоді 
поставили чіткі вимоги щодо роботи над проектами: – вікна повинні мати невеликі 
отвори (у вигляді кватирок), для зручності зовнішнього миття; в колористичному 

                                                           
1 З листів теперішнього керівника Tiroler Glasmalerei п.Манна нам відомо, що фірма працювала в 

техніці класичного вітражу з широким використанням Schwarzlotbemalung (розписів темною фарбою). Цю 
інформацію підтверджує перелік робіт у каталозі фірми. Див.: [3]. 
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вирішенні вікон обов’язкова присутність синіх та золотих кольорів; оскільки віконні 
отвори містяться на одному рівні зі стінописом, який був уже виконаний до 
замовлення на кольорові вікна, зображення фігур на вітражах не повинно “заважати” 
сприйманню фрескового живопису, не має “тиснути” на нього і не “бути завеликим”; 
образи святих слід виконати “модернізованими” та “стилізованими”; усі написи 
мають бути виконані польською мовою.  

Орнаментальна кругла розетка із вензелем Богородиці (іл. 1), два вітражі із 
зображенням святих Ядвіги та Соломії (іл. 5), а також – єпископа Якоба Стрепи 
(іл. 2) – це все, що залишилось від вітражного комплексу костелу Марії Сніжної. 
Вітражне вікно з образами Я.Казимира та С.Костки, про яке згадано в австрійських 
документах і проект якого є в листі замовлення “Bestellbuch”, не збереглося. 
Австрійська фірма виконала замовлення впродовж 1896-1898 рр. у техніці 
класичного вітражу на основі свинцевої спайки. Як свідчить документ із 
“Bestellbuch”, герб костьолу та образи святих Ядвіги та Соломії проектував проф. 
Ю.Захаревич. Щодо авторства проекту вікна із зображенням львівського 
архієпископа Якуба Стрепи документальних свідчень немає. На цьому вітражі 
орнаментальне тло за кольором та рисунком відрізняється від вікна, де представлені 
жіночі фігури, хоча вони ідентичні щодо техніки й технології виконання. Тому 
можемо припустити, що вітраж із зображенням Якуба Стрепи все-таки виконано в 
Інсбруці. Цю думку підтверджує також наявність прозорого скляного обрамлення у 
збережених фігуративних композиціях костьолу Марії Сніжної. Річ у тім, що в 
процесі реставраційних робіт проф. Захаревич збільшив віконні отвори у храмі. 
Попередні розміри віконних рам зафіксовані ще до початку проведення 
реставраційних робіт – згідно з цими розмірами й виготовили вітражі. Вже під час 
встановлення вікон у храмі виявилась невідповідність розмірів. Майстрам довелось 
доробляти вже готові вітражі – і тому кольорові зображення святих мають прозоре 
обрамлення. Цим зумовлена різниця між розмірами вітражів на листі замовлення 
“Bestellbuch” – 1,54 × 3,23 м. і готовими вітражами – 1,80 × 3,23 м. Як свідчить 
документ, за всі проведені роботи фірма Tirol Glasmalеrei одержала велику суму: за 
фігурні зображення – 600 фол., за орнаментальну розетку – 60 фол. [6, с. 38]1.  

Під час виконання вітражів для костелу Марії Сніжної, слід було врахувати всі 
навантаження маси листового скла та металевих з`єднань на віконні рами, а також 
дотримуватись усталених іконографічних традицій. Так, напр., св. Соломія одягнена 
у розкішний королівський одяг, а св. Ядвіга – у чернече вбрання. Я.Стрепа 
представлений у єпископському фелоні. Кожному із дійових осіб автор проекту та 
майстри-виконавці надали конкретно-індивідуальних рис обличчя, відповідну 
поставу, одяг, предмети атрибутику. Специфіка художньо-виражальних засобів 
мистецтва виготовлення класичного вітражу – максимальне використання 
технологічних можливостей листового скла, металу, фарби та ін. – допомагала 
підсилити “індивідуальну характеристику” образів. Живі природні постави 
персонажів, ідеальні пропорції, об’ємно-пластичне моделювання облич та рук, 
яскравий насичений колір одягу створюють надзвичайно виразні образи – 
натуралістичні, “рухливі” та “жваві”. При зміні зовнішнього освітлення, створюється 
магічне враження їхньої реальної присутності у приміщенні. 

                                                           
1 Роботу фірми високо оцінили Ю.Захаревичем та замовники-меценати і того ж 1889 р. фірмі 

запропонували виготовити вітражі до будинку Галицької ощадної каси.  
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У кінці ХІХ ст. найпопулярнішим був композиційний поділ вікон на три частини 
по горизонталі. Саме такий поділ застосований у вікнах костелу Марії Сніжної: 
верхню займають складні орнаментальні композиції; нижню – геральдика чи 
пояснюючі написи (імена фундаторів, описи подій), центральну – головну – 
зображення сюжету або окремої фігури. 

Слід відзначити, що такий прийом композиційного вирішення вітражних вікон 
був добре відомий ще в епоху Середньовіччя, а саме – заповнення верхньої частини 
вікон “балдахінами” або великими орнаментальними площинами. Зображення на 
вітражах “балдахінів” часто ідентичні із зовнішнім виглядом архітектурних споруд, в 
яких вони містяться. До композиції кольорових вікон введено стилізовані 
архітектурні елементи (колони, фризи, карнизи), присутні в екстер’єрі храму. У 
більшості випадків ці архітектурні елементи вирішені без конкретизації окремих 
елементів споруди – вони зображені умовно та схематично, що скоріше можна 
сприймати як площини, заповнені декоративними орнаментами. Верхня частина 
такого вітражного вікна, завжди подається у світлих ясних кольорах: блакитному, 
світло-вохристому, золотому. Це пояснюється насамперед тим, що віконні отвори 
розташовані найвище, під склепінням, отже, найбільш освітлені впродовж усього 
дня.  

У центральних частинах вікон костелу Марії Сніжної уміщено образи святих. 
Тло довкола фігур викладене з невеличких фрагментів скла двох кольорів: синього та 
червоного або зеленого та вохристого. Самі фігури зображені у перспективі. Тут 
необхідно наголосити на своєрідності такого матеріалу як листове скло і 
використанні різних термічних та механічних методів роботи із фарбами, що 
забезпечувало високу світлопроникність скла. Світло ілюзорно підсилювало 
враження перспективи і повітряності, що своєю чергою наповнювало зображення 
внутрішньою динамікою. Усе це поєднувалось з графічним моделюванням окремих 
відрізків світлотіньових переходів, які добре проглядаються на яскравому сонячному 
світлі. Цей ефект ілюзорно підсилює присутність орнаментальних площин, які були 
однією з найхарактерніших особливостей робіт австрійської фірми.  

У композиції вітражних вікон майстри фірми Tiroler Glasmalerei широко 
використовували рослинні та архітектурні фрагментарні вставки. Орнаментальні 
рослинні мотиви компонували у вигляді стрічок із різноманітних за рисунком та 
конфігурацією листків і квітів, вони служили для обрамлення окремих сцен чи 
сюжетних зображень, також тла вітражного вікна. Найбільш характерними для 
Tiroler Glasmalerei є складні за конфігурацією, закомпоновані у чотирикутник або 
коло аканти і трилисники, а також шестипелюсткові, наче навпіл розрізані листки у 
вигляді лілей та романів. Рисунок таких елементів має підкреслено графічний контур, 
що свідчить про високу технологічну якість виконання. У кольорі всі мотиви 
вирішено контрастно, але вони чітко підпорядковані домінуючому загальному тону 
вікна. Орнаментальні площини вітражних вікон виконані з використанням розмаїтих 
кольорів та фактур фрагментів листового скла, це підсилює гру сонячного світла, що 
потрапляє до приміщення. 

Слід зазначити, що Tiroler Glasmalerei використовувала особливий набір 
технологічних прийомів, за яким легко відрізнити її роботи. Так, характерним є 
виконання рисунку керамічною фарбою двох кольорів: чорного та коричневого. 
Коричнева фарба використовувалась головним чином для намалювання облич та рук, 
а також окремих атрибутів (скіпетри, митри, тощо) і одягу. Адже коричневий контур, 
поряд з перекритою окисами міді чи срібла площиною, виглядає надзвичайно 
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вишукано, створюючи делікатний перехід до графічних ліній обрамлення. Майстри 
фірми Tiroler Glasmalerei застосовували і техніку т.зв. “коштовних каменів”. Це 
надзвичайно складна обробка кольорового “грубого” листового скла. Кілька шматків 
скла одного розміру та конфігурації сплавляли між собою, що в результаті 
створювало враження справжнього “прозорого каменю”. Після цього на 
шліфувальних верстатах надавали поверхні відповідної форми. Це нагадувало 
ювелірну обробку коштовного каміння. З достатньо великої відстані, такі вставки у 
композиціях на вітражі сприймаються як великі за розміром та насичені кольором 
“рубіни”, “смарагди”, “топази” (напр. герб з костелу Марії Сніжної). У другій пол. 
ХІХ ст. виготовлення кольорового листового скла ще не стало масовим. Листове 
(вітражно-віконне) скло виготовляли у кількостях, необхідних для роботи з 
вітражними вікнами (включаючи й реставраційні роботи). Отож кожна порція скла 
мала свій неповторний відтінок кольору, що відповідно позначалось на палітрі 
вітражних вікон, надаючи їм якнайбільшої живописності. Кожна плита листового 
скла мала свій рівномірний ступінь кольорової насиченості, прозорості, густоти. “На 
світло” таке скло виглядає достатньо “крикливим” у своїй ідеальній гладкій поверхні, 
чистоті кольору та прозорості. Для надання значного художнього звучання кожному 
окремому фрагментові необхідно застосовувати різні методи збагачення та обробки 
поверхні. Саме це характеризує вітражні композиції кінця ХІХ ст., де кожна деталь 
промальована спеціальною фарбою чи оброблена хімічними сполуками. На вітражах, 
що у храмових приміщеннях кінця ХІХ ст., (і це стосується насамперед кольорових 
вікон, виготовлених Tirol Glasmalerei) ми не знайдемо жодного шматка скла, який би 
не був позначений дотиком руки справжнього майстра. За цією особливістю вітражі 
кінця ХІХ ст. споріднені із готичним мистецтвом облагородження поверхонь скла1. 

Поряд із складною технікою термічної обробки листового кольорового скла у 
вітражному мистецтві фірма Tiroler Glasmalerei широко використовувала не менш 
складні та надзвичайно продуктивні технології збагачення поверхні скла: травлення 
та матування. Травлення та матування звичайного кольорового чи безбарвного 
листового скла майстри особливо широко застосовували для роботи з великими 
площинами. У скловиробництві травлення та матування вважають довготривалими 
та дорогими механічними видами обробки поверхні скла, що виконують за 
допомогою хімічних сполук. Суть процесу полягає в руйнації верхнього шару 
кристалічної решітки скла, внаслідок чого поверхня стає рельєфною або матовою. 
Найчастіше майстри фірми Tiroler Glasmalerei використовували глибоке травлення 
накладного скла. Яскравий приклад – кольорові орнаментальні вікна вже згадуваного 
вітражного комплексу Sparkasse (тепер Музей етнографії та художнього промислу 
НАН України). Скло у своїй структурі може мати до п’яти різноколірних накладів, 
які за допомогою одноразових або кількаразових нанесень кислоти чи її солей 
поступово знімаються. В результаті використання цієї технології на поверхні 
утворюються рельєфні різнокольорові зображення. Цей спосіб декорування скла 
носить ім’я винахідника - метод Галле [7, с. 280-281].  

                                                           
1 Характеризуючи колористику вітражних вікон кінця ХІХ ст. необхідно наголосити, що 

випромінювання кольорового світла з вітражних вікон надзвичайно інтенсивне. Такої яскравості та 
насиченості світла, поряд з повною прозорістю, неможливо досягнути у будь-якому іншому виді 
образотворчого чи монументального мистецтва. Отже, термічна, хімічна, механічна обробка кольорового 
листового скла – це не тільки збагачення поверхні – це додаткове підкреслення характеристики образу, 
моделювання форми, а також регуляція відповідної кількості випромінювання кольорового світла у 
приміщення. 
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Окрім травлення та матування у вітражних композиціях, майстрів фірми Tiroler 
Glasmalerei найчастіше зустрічається технологія декорування поверхні скла 
кольоровими протравами. Протрави солей металів надають склу різних кольорових 
відтінків: срібна - жовто-коричневий, червоно-коричневий, медовий; мідна - чистий 
жовтий, оранжевий, червоний1. Вітражні вікна костелу Марії Сніжної виконані саме з 
використанням технології кольорових протрав: постаті святих вражають великою 
кількістю “золота” ( одяг гаптований “золотою” та “срібною” ниткою). 

Для фірми Tirol Glasmalerei також було характерне застосування великих площин 
так званих “золотих орнаментів”. Їх розташовували у верхній частині вікна як 
доповнення до вітражної композиції. Складні, переплетені між собою геометричні та 
рослинні орнаменти, подані у площинно-декоративний спосіб, створюють враження 
великих коштовних “килимових” заповнень. Саме на них розміщували окремі 
вставки – геральдичні мотиви, написи, портрети та ін., що підкреслювало святковість 
та урочистість основних зображень.  

Завдяки вживанню різних технологічних прийомів обробки поверхні листового 
кольорового скла та постійним експериментам, що проводились у виробничих 
лабораторіях австрійської фірми, а також скрупульозній праці над кожним 
фрагментом зокрема, майстрам-вітражистам вдавалось уникати трафаретності та 
штампів. Майстерно виконані орнаментальні площини вікна, їхнє органічне 
поєднання із сюжетним зображенням, добре підібрана колористична гама, часте 
вживання “коштовного каміння” та технологій протрав справляють враження 
вишуканості, багатства, особливої живописності продукції фірми Tiroler Glasmalerei 
und Mosaikаnstalt, яка залишила помітний слід у вітражних оздобах львівських 
церков та громадських споруд другої половини ХІХ ст.  
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1 Використання цієї технології у вітражному мистецтві було добре відоме ще у ХIV ст. – саме тоді 
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