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Артур ІЖЕВСЬКИЙ

ЛЕВ – ГЕРБ ЛЬВОВА ТА ГАЛИЧИНИ: ВІД 
СИМВОЛУ ДАВНЬОРУСКОСТІ ДО УКРАЇНСТВА 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ САТИРИЧНОЇ ПРЕСИ ГАЛИЧИНИ  

ХІХ СТ. – ПОЧ. ХХ СТ.)

Світ галицької сатири ХІХ ст. багатий на образи як суто сучасні, 
так і давні історичні, як на конкретні персоніфіковані, так і 

на узагальнені алегоричні. Серед них образу Лева випало відіграти 
перехідну роль від символу давньоруськості та русинства до 
українства. Власне, на прикладі сатиричної графіки і супровідних 
текстів, крізь призму викривлення людської моралі, висміювання 
вад суспільства образ Лева набував найрізноманітніших іпостасей. 
Це явище не вивчали мистецтвознавці, ні історики вітчизняної 
геральдики.

В історії кількох європейських країн Лев відіграв значну 
роль як державний і національний символ. Серед них Моравська 
держава, а згодом Чехія, що географічно, культурно і політично були 
найближчими Галичині. Остання, у Х–ХІ ст. ввійшовши до складу 
Київської Русі, привнесла і свої культурні традиції та символи. Отже, 
Лев як символ Галичини утвердився ще в середньовіччі. Пов’язано 
це було з іменем її володаря, князя Лева, та стольного міста Львова. 
Однак після втрати краєм незалежності і відходу до Польщі Лев 
залишався лише гербом Львова. “Королівство Галіції і Лодомерії” як 
складова багатонаціональної Австрійської імперії було сформоване 
після Першого розділу Речі Посполитої (1872). Лев як державний 
символ й історична спадщина Галицько-Волинського князівства 
стає актуальним у вирішенні територіальних суперечок австрійських 
Габсбургів з монаршими домами Прусії та Росії. Отже, Лев став знову 
офіційним гербом Галичини наприкінці ХVІІІ ст. 

Невизначеність майбутнього Галичини як державної одиниці 
викликало з одного боку насмішки з її головного символу, а з іншого 

боку спонукало до пошуків 
історичного коріння. Зо кре -
ма, це проявилося у пуб-
лікаціях часопису “Lwowianin” 
(1842–1846), де розглядалася 
історія Галицько-Волинської 
дер жави як більш базова 
для Галичини, ніж істо-
рія вже зниклих Поль-
ського королівства і Речі 
Посполитої. У другій поло ви-
ні ХІХ ст. у Галичині актив-
но розвивається сатирична 
пре са. На її сторінки з “сер-
йозних журналів” переходять 
супе речки і по ле міка щодо 
минулого, сьо годення та май-
бутнього Галичини. Варто 
зауважити, що всі головні 
політичні табори (на  родовці-
україно філи, мос  квофіли, 
поло  нофіли) сходилися в од-
ному: для Галичини, Львова 
Лев був історичним символом 
і одночасно антиподом гер-
бів інших країн і народів 
– білих, чорних, двоголових 
орлів По льщі, Росії, Австрії 
та Ні меччини. На цьому 
тлі Лев міг виражати або 
майбутню українську ідею, або істо ричне минуле Галицької Русі, або 
сьогодення, де виступав у ролі судді-розділителя Га личини на більшу 
східну (українську) та меншу західну (польську) частини1.

Звертання у сатирі до образу Лева кількісного і якісного виразу 
набуло після запровадження автономного устрою у Галичині (1861) 
– виборів місцевого Сейму тощо. Серед художників, які втілювали 
цей образ, варто виділити редактора са тиричного часопису “Зеркало” 
К. Устияновича. У вигляді борця за національну ідентичність Лева 
зображено у серії ка рикатур “Исторія руского интернату”. Ілюстрації 
виконані у манері швидкого начерку за допомогою пера, пензля та 
туші і репродуковані у техніці літографії. Характер рисунку має риси 
навмисне грубого, примітивного малювання. В ілюстрації “першого 
періоду” отці-єзуїти у величезній січкарні січуть-перемелюють 

1  Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772–1880). – Ві-
день, 1916. – 64 с.

Фортеця : збірник заповідника “Тустань” : 
на пошану Михайла Рожка.
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книжки – руські “азбуку”, історію, 
літературу (рис. 1). Як результат 
цієї операції з’являються чис -
ленні полонофіли – генераль-
чики, шляхтичі, зла тинені 
архі єрейчики. Образ Лева пред-
ставлений в ілюстрації “друго го 
періоду” вже як захисник ук-
раїнської абетки, календаря і 
східного православного обряду. 
Лежачи, з королівською короною 
на голові, Лев спостерігає ата-
ку зграї полонофілів (рис. 2). 
У третій ілюстрації Лев пере-
ходить у контрнаступ – з-під 
його пазурів розбігаються чис-
лен ні недруги (рис. 3). Таким 
чином, ситуаціюв Галичині по-
ка зано у вигляді “інтернату” – 
іронії-висміювання тверд жень 
багатьох тодішніх політиків про 
винятково толерантні і дружні 
взаємини різних національних 
культур. 

Інколи серійні карикатури 
об’єднує, окрім спільної те-
ми, ще й художній ритм і 
контрастність. Такі риси ви-
ра жаються у сатиричних сце-
нах, де латинський ксьондз 
лякає лялькою-єзуїтом Русь у 
королівській мантії і короні, Русь 
падає на сплячого галицького 
Лева. У продовженні Русь 
лякає католика і ляльку-єзуїта 
лялькою-євреєм2. Основна пси-
хо логічна гра розгортається 
нав коло (малих) ляльок-маріо-
неток, які представлені на 
тацях і являють собою суцільні 
силуетні плями (рис. 4). Решта 
ж (великих) персонажів вико-
нана у тонально-штриховій 
манері. Пафосність їхніх жестів, 

2  Russia  rubra Leoni // Зеркало. – Львовъ, 1882. – № 8.
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моделювання складок одягу імі-
тували бароко. Такі прийоми 
використовували і художники 
інших часописів. 

Серед митців-сатириків часо-
пису “Страхопуд”, конкурента 
часопису “Зеркало”, поєднанням 
тематичної політично-побутової 
актуальності та в художньо-
естетичному плані зверненням 
до стилістики давньої україн-
ської графіки епохи бароко 
виділявся О. Кузьма. Це по-
мітно у карикатурі “Нашим 
угодовцям”3. Кузьма зобразив 
Лева, який веде під руку  
польського Орла з мініатюрною 
шапкою-конфедераткою на 
голові (рис. 5). Дійство відбуває-
ться на тлі Народного Дому 
у Львові. Художник вдало 
передав високий пафос: голова 
Лева вкрита пишною гривою та 
увінчана короною – цим автор 
підкреслює вищість і значущість 
українського символу Львова й 
Галичини. Важливо відзначити 
художні особливості малюнка. 
Художник густою сіткою 
штрихування по формі вияв-
ляє об’єм постатей Лева й 
Ор ла, об’ємності і глибини 
на дає виразна світло-тінева 
побудова. Очевидне і досконале 
ви користання О. Кузьмою знан  
ня анатомії тварин. Звідси ми 
можемо зробити висновок, 
що автор отримав академічну 
мистецьку освіту. 

Однак О. Кузьма  – 
неординар ний художник, у 
композиції “Стрижено-голено” 
він використо вує схожу з попереднім малюнком техніку накладання 
сітки штрихів, але працює більш площинно (рис. 6). Художник 
гротесково спотворює фігури головних персонажів, полонофілів у 
3  Кузьма О. Нашим угодовцям // Страхопудъ. – Львовъ, 1880. – № 12.
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Його погляд спрямований 
праворуч, немов у майбутнє. 
В оці монокль, праву руку 
прикладає до серця, у лівій 
тримає сигару. Рисунок 
лаконічний, тут є і естетика 
забутого романтизму (одяг, 
динамічний поворот голови 
героя), і енергія пленерного 
начерку (вдала передача 
кис тей рук), впливи мод-
ної японської графіки, на-
род ного примітиву й ама-
торського салонного ри сун ку 
з аристократичного сві ту 
(показано іграшковість і 
манірну урочистість героя). 
З рідною землею Кар’єровича 
зв’язувало лише ім’я, адже Лев 
– це історичний символ і герб 
Галичини, бо, як заявляв цей 
персонаж, “Я! Хоть Русскій з 
роду, Но я руський парубок 
На новітню моду...”6 

Впливом японської гравю-
ри позначена творчість ба гатьох львівських графіків-ілюстраторів 
кінця ХІХ ст. Це стосується і втілень образу Галицького Лева. У 
“Страхопуді” є ілюстрація, у якій зображено японського театрального 
героя Мікадо, що асоціювався з особою імператора. Мікадо зображений 
у компанії з Галицьким Левом (рис. 8). Художник вписує композицію 
в прямокутник, який підкреслюється обрам леним перпендикуляром з 
японськими ієрогліфами. Са мого Лева зображено схожим на японця 
з розкосими очима і тонкими чорними вусиками й борідкою. До його 
хвоста Мікадо гострить бритву – сатирик натякає, що цісарська влада  
використовує Лева-Галичину як оплот консерватизму.

До теми дресирування Га лицького Лева звертався й один 
з провідних журналістів і художників “Страхопуду” В. Луцик7. 
Приборкувачем Ле ва і національних традицій художник зобразив 
латинського ченця (рис. 9). Протистояння між ними автор виразив 
у контрасті білого і чорного у фігурі лева, промальованого тонкими 
лініями, та постаті ченця, капелюх і сутану якого трактовано як 
темну суцільну пляму. Цей ефект підкреслювало сіре тло, утворене 
мереживом дрібних крапок і штрихів. 
6 Левъ Карьеровичъ // Страхопудъ. – Львовъ, 1880. – № 1. – C. 3.
7 В. Луцик був зображений у галереї кращих редакторів і співробітників (див.: К деся-
тилетию изданія “Страхопуда” // Страхопудъ. – Львовъ, 1895. – № 1, його як журналіс-
та відзначила Енциклопедія Українознавства.

сучасному одязі і в старовинному 
– шляхтича-конфедерата. Ком-
пози ційно маси полонофілів 
ста новлять єдиний моноліт, 
у ногах тримають зв’язаного 
маленького Лева – збираються 
голити і стригти, ножиці і бритва 
незвичайно великих розмірів у 
руках “цирульників” є акцентом 
композиції. У народних казках 
і легендах, в опришківському 
жаргоні “голити, стригти” означало 
грабувати багатих4, забирати їм 
зайве. У цій сатирі-малюнку це 
означало позбавляти Лева енергії 
та сили, наче біблійного Самсона.

В іншому малюнку Лева 
показано агресивним, бо відкушує 
голову польському орлу. І хоча 
цей малюнок є схематичним і 
поступається за художніми якос-
тями попереднім, проте в цілому 
могутній і сильний образ Лева на 
сторінках львівської преси ставав 
грізним борцем за справедли-
вість. Важливою особливістю 
було дав ньоруське коріння Лева, 
а зна чить, це ставало символом 
українськості Львова. 

Вплив сатиричних візій 
образу Лева з часописів “Страхопуд” і “Зеркало” проявив і в художній 
літературі, зокрема у збірці І. Франка “Коли ще звірі говорили” з 
яскравими ілюстраціями Т. Копистинського5 (До речі, обидва: і 
відомий український письменник, і художник – співпрацювали з 
редакціями цих сатиричних журналів). Але тут Лев виступає часто 
в ролі не дуже мудрого керівника, який асоціювався з багатьма 
галицькими намісниками. Об раз царя звірів Лева, яскраво втілений 
у творах І. Франка й оригінальних ілюстраціях Т. Копистинського, 
відображав стосунки влади і суспільства.

У сатирі також висміювали героїв, які заради особистої 
влаштованості відмовлялися від рідного. Прикладом такого 
манкуртства був образ з постійної рубрики часопису “Страхопуд” 
Лев Кар’єрович (рис. 7). На ілюстрації це молодий чоловік у циліндрі. 

4  Легенди Карпат: збірник – Ужгород, 1968.
5  Купчинська Л. О. Творчість Т. Копистинського у контексті розвитку образотворчого 
мистецтва Галичини другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: автореф. дисер. на здоб. наук. 
ступ. к. мист. – Л., 2003. – 19 с.
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Натомість до таких, хто ні 
перед ким не плазував належав 
відомий політик і громадський діяч 
Ф. Смолка. Вражала його амбітна 
ідея перебудови Високого Замку – 
зведення на вершині символічного 
пагорбу, приуроченого до 300-річчя 
Люблінської унії. Сам Ф. Смолка 
був об’єктом сатири австрійської 
столичної преси вже на рубежі 
50-60років ХІХ ст.: сміялися з 
його чи не найдовшої в Європі 
бороди10, а надто, що борода і вуса 
вважалися символом радикалізму 
і нелояльності до влади11. Одна з 
карикатур львівського часопису 
“Szczutek” зображала відомого 
політика в період відпочинку 
біля свого “дітища” – “копця” Люб-
лінської унії (рис. 13). Ф. Смол-
ка зображений на повний зріст 
у старовинному кунтуші і ша-
роварах. Тлом композиції служить 
велична панорама міста. Височину 
оглядового майданчика Високого 
Замку підкреслює вертикальний 
формат малюнка. За спиною 
Ф. Смолки, наче його тінь, стоїть 
скульптура Лева – центрального 
символу і герба Львова. Інший 
художник, Б. Тепа, ілюстратор 
львівського часопису “Śmigus” 
кінця ХІХ ст., зображуючи 
Високий Замок, скульптуру лева 
малював на передньому плані.

Символізм образу Лева 
проявився в ілюстрації, яка 
зайняла всю полосу набору. 
Художник-ілюстратор часопису 
“Комар” Я. Пстрак представив 
живий образ України у вигляді 
прекрасної дівчини, що стоїть на 
підвищенні у центрі композиції 
(рис. 14). Простоволоса, з лав-

10 Frybes  S. W krainie groteski z problematom satyry galicyjskiej dr. pol. XIX w.  
– Wrocław, 1979. 
11 Вахнянин А. Спомини з життя. – Л., 1908. – С. 42-43.

Серед інших ілюстрацій 
часопису “Страхопуд” є й такі, 
де Лев відіграє другопланову, 
проте важливу роль. Таким 
є розворот, де розміщені 
ілюстрації із зображенням 
сце ни боротьби Руського Іва-
на, галицького селянина, з 
ворогами та сцени обіймів того 
ж галичанина з “Рускою”8 – дів-
чиною в східноукраїнському 
народному строї. На першому 
світло-тіневому малюнку га-
ли чанин тримає прапор із 
зображенням Лева, який на 
мапі відрізає від Галичини 
західну, неукраїнську частину 
з Краковом, – тут знову ж таки 
художник передає у графіці 

політичні дискусії щодо етніч-
ної приналежності Галичини 
(рис. 10).

Художня творчість ка ри -
катуристів часопису “Стра хо-
пуд” відзначалася ба га тими 
портретними характеристиками 
об’єктів сатири: від засновників 
радикальної партії І. Франка 
і М. Павлика до реакціонера 
галицького намісника К. Бадені. 
Так, останнього зображали у 
вигляді крилатого венеційського 
Лева (граф пишався італійським 
походженням); художник дотри-
мувався при цьому законів 
пластичної анатомії і світло-
тіневої побудови, до людського 
тіла додаючи ріжки, лев’ячу 
гриву, хвіст і крила (Рис. 11).

Таким самим чином були 
створені сатиричні образи 

багатьох політиків. Зокрема, це зображення з лев’ячою гривою графа 
А. Потоцького, схиленого на колінах перед жінкою  – уособленням 
часопису “Gazeta Lwowska” (рис. 12). Тут художник показує плазування 
спольщеної аристократії Львова перед пресою9.
8 Всенародная програма Галицкой Руси // Страхопудъ – Львовъ, 1893. –№ 1.
9 Skourupa E . Lwowska satyra polityczna na lamach czasopism humorystyczno-
satyrycznych epok pozytywizmu. – Kraków, 1992. – 204 s.
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рівнюється з гайдамакою, 
тобто показано спільність 
головного сим волу Галичини 
з найхарактернішим образом 
Центральної України. 

З іншого боку невідомий 
художник з часопису “Стра-
хопуд” подав карикатуру 
з позиції москвофільства: 
ве личезного Лева лікують 
від русофільства маленькі 
новоеристи у козацьких 
шап ках (рис. 17). Вони пред-
ставляли українські політичні 
сили, які намагалися йти 
на взаємопорозуміння, пос-
туп ки і союз із поляками. 
Художник майстерно пере-
дав напруженість і переляк 
велетенського Лева, у па щі 
якого копирсається псевдо-
лікар-єзуїт.

Художня форма вира-
ження образу Лева полягала 
в бага тогранності художньої 
техніки, композиційних при-
йомів: зас тосуванні об’ємно-
просторового рисунку з чіт-
кою анатомічною побудовою 
тва рини та імітації грубого, 
примітивного зображення, 
ста ранного багатотонального 
штрихування і витонченого, 
ла конічного лінійного рисунку, 
а в кінці ХІХ –початку ХХ ст. 
в поєднанні з суцільними пло-
щинними плямами.

Окрім політичного аспек-
ту, щодо образу Лева існував і 
суто побутовий, міщанський. 
На противагу Леву львів’ян 
часто зображували у вигляді 
котів, які то сваряться, чуб-
ляться десь на дахах, то 
любляться під час березневого 

ровим вінком на голові, у вишитій 
сорочці, вона, опустивши очі та 
піднімаючи руки, благословляє 
український народ. Ліворуч 
зображено чоловіка, який тримає 
великий щит з гербом Галичини 
левом – ця постать символізує 
незламність української дер-
жав  ності. Дівчині-Україні про-
тиставляється гротесково-са-
тиричний образ Темноти, яка 
зникає у юрбі. Художнику 
надзвичайно вдається передати 
ефект зникання, загублення у 
юрбі завдяки багатій тональної 
градації у світло-тіневій побудові 
Темноти та її оточення. Темнота 
закриває руками очі, щоб не 
бачити, як дитина читає книжку. 
Образ Темноти справедливо 
сприй мається чорною дірою. В 
офор мленні часопису Я. Пстрак  
дотримувався пев ної законо-
мірності, коли уро чисті, святкові 
композиції виконувалися в ма-
нері, близькій до академічної.

Інший художник часо пису 
“Комар” Я. Струхманчук відверто 
іронізував з приводу надмірної 
урочистості. Так, у карикатурі 
“Картка з теперішності” він зоб-
разив у королівських ко ронах 
поль ського Орла й українського 
Лева (рис. 15). Орел тягне віз, за - 
вантажений єзуїтами, лихваря-
ми-єв реями, паничами і гене-
ральчиками, натомість Лев не 
хоче “сусіду-брату” помагати: 
заявляє, що “вже п’ять віків 
тягнув цю погань, тому знає чим 
воно пахне”.

Я. Струхманчук зображав 
Лева і в ситуації (рис. 16), коли того оточила злісна польська преса, 
голосячи, що треба схопити цього гайдамацького Ле ва, щоб не пустити 
до святині науки – Львівського університету (йшлося про змагання 
за ук раїнський університет). Отже, Лева у королівській короні по-
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парування, іноді зображали в інтер’єрах львівських помешкань, 
інсценізуючи домашні скандали, причому котів і кицьок одягалося 
в елегантні костюми, плаття, чепчики. Зокрема, це характерно для 
ілюстративної графіки Б. Тепи і часопису “Śmigus”, у якому сатира 
набула рис аполітичності і космополітизму. 

Однак щодо теми Лева переважала все ж політична сатира, бо, 
по-перше, Лев поставав то як активний – борець, то як пасивний – у 
сплячому стані, чи як пацієнт, якого хочуть не то лікувати, не то стригти. 
По-друге, Лев поставав у формі оживаючого герба – на прапорах, щитах 
воїнів-борців за Вітчизну – Галицьку Русь, а потім і за Україну. По-третє, 
характерним стає використання образу Лева для персоніфікованих 
ге роїв – політичних діячів. Прихильники польської ідеї висміювали 
тих своїх полонофілів, які надто прив’язувалися до місцевих 
традицій, зокрема шанували Лева як давньоруський герб Галичини. 
Висміюваних ка рикатуристи зображали у вигляді напівлюдей-на - 
півлевів, так як А. По тоцького чи К. Бадені. Галицькі москвофіли 
й полонофіли розуміли, що герб цього краю не має ні історичного 
коріння, ні майбутнього, пов’язаного з їхніми політичними ідеалами 
– Росією і По льщею, проте багато з них продовжували шанувати Лева 
як давньоруську старожитність Львова.

В Австро-Угорській імперії, як і в багатьох інших монархіях, 
забо ронялося подавати глум ливі зображення коро нованих осіб 
і членів їхніх родин. Проте це не завадило використовувати образ 
Лева – один з численних гербів, на бутих австрійськими Габ - 
сбургами, – у специ фічному жанрі сатири не з користю для останніх. 
Адже дав ньоруський Лев у галицькій сатирі ХІХ – ХХ ст. вдало 
виконував місію об’єднання суспільства навколо ідеї української 
держави.
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