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БОЛЮК ОЛЕГ (Ль11ів) 

.1ю.101)11111й 11ау1.ов11й с11іврибі1111111к 

/11с11111111у111 11ародоз11авс111ва НАН Украііт 

Трускавецькі вілли: вияв традицій оздобле1111я 

Серед численних особливостей курорту Трускавця привертає 

увагу декоративна пластика містобудівельного інтер'єру, утворе

ного затишними віллами та пансіонатами кінця ХІХ - початку 

ХХ ст. Рекреаційні будинки закладу репрезентують вишукане де

рев'яне оздоблення, яке рясно та вдало компоноване на їх фаса

дах. Витриманість співвідношення основних об'ємів будівлі до 

окремих декоративних деталей свідчать про неабияку майстерність 

місцевих будівничих, вміння їх створити унікальний архітектур

ний витвір. Багатий архітектурний декор в екстер'єрі будівель є 

результатом вимог та специфіки закладу, в якому основна увага 

зосереджувалася на оздоровленні, розвагах й естетичній культурі· 

заможних людей. 

Після відкритгя властивостей мінеральних вод 1827 р., нафто

вих родовищ, озокеритних ресурсів у цьому регіоні, створюються 

рекреаційні терени, споруджуються пансіонати, вілли, відпочин

кові та лікувальні заклад�:, архітектурний образ яких інспірова

ний місцевими традиціями будування, естеТИLJНИМ смакам 

майстрів-будівничих. 

До 60-70 рр. ХХ ст. у невеликому лікувальному осередку на

лі чувалось близько 200 вілл та пансіонатів (більшість зведених '3 
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деревини). Кількіть їх виявлена завдяки частковому переліку назв 
відпочинкових закладів у нарисах польських медиків, матеріалах 
музею-курорту та Центрального Державного історичного архіву 
у м.Львові, опитуванню місцевого населення (1, 17; 2; З; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 12; 14; 16; 17). 

Наприкінці 1990-х рр. рекреаційних закладів першої половини 
ХХ ст. залишилось кілька десятків. Масове руйнування пам'яток, 
незважаючи на їх історичну та мистецьку цінність, проводилась з 
фінансово-комерційними інтересами. Свідоме нищення або пере
будова з втратою декоративних елементів триває надалі. 

Однак, попри активне нищення пам'яток, можливо ще частко
во простежити розвиток архітектурно-оздоблювальної пластики, 
її розмаїття профільованих деталей в існуючих відпочинкових зак
ладах оздоровниці. 

Рекреаційній архітектурі курорту властиві два види профільо
ваного оздоблення: ажурне та накладне. Ажурним профілюван
ням прикрашені портали, декоративні розпори стовпців rанків, 
балконів, лоджій, причілки тощо. Більш розвинене від попереднь
ого - накладне профілювання, яке полягає у поєднанні наскрізно
вирізаних елементів із дошками для фону. Зустрічаємо його та
кож на порталах, балконах, галереях, карнизах, вітрових дошках, 
фризах, причілках, рідше - на віконних обрамленнях. Значного 
ефекту накладні деталі досягають завдяки фарбуванню їх та тла у 
різні, переважно теплі, кольори. 

У більшості будинків знаходимо відмінність фасадів у вирішенні 
архітектурно-декоративної пластики: головний фасад оздоблений 
профілюваннями іншими, аніж боковий чи тильний. Однак, таке 
поєднання не створює картатості або дисгармонії будівлі. Навпа
ки, заклад сприймається з кожної іншої оглядової позиції як своє
рідна ошатність, нова репрезентативність фасаду. 

Принагідно торкнемось питання стилевих ознак трускавець
ких вілл та пансіонатів кінця ХІХ - початку ХХ ст. Інтенсивне 
будівництво дерев'яних оздоровчих закладів курорту перепадає 
на цей період аж до кінця 1930-х рр. До початку Другої світової 
війни Трускавець у лікувальний сезон (з квітня по листопад включ
но) приймав численних відвідувачів, займаючи передове місце в 
ряді оздоровниць прикарпатських теренів. Враховуючи тогочасні 
смаки і вимоги, в курорті споруджували фешенебельні вілли, пан
сіонати, лікувальні заклади, зовні декоровані, очевидно, у тенден
ціях сецесії. Їх профільовані деталі набули у процесі ускладнення 
контурних ліній різноманітних форм й довершеності. Розвій форм, 
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їх багатоваріантність завдячують художньому смаку майстрів, які 
опирались на творчий досвід будівництва, естетичне бачення арх
ітектурного витвору попередників. Конкуруючим чинником поміж 
будівельними колективами для вияву ,вміння та досвіду в кращих 
зразках споруд були відчуття й розум'ння будівельних принципів 
місцевої житлової архітектури, народних мотивів декорування. 

Впродовж кількох десятиліть й до сьогодення серед трускавчан і 
окремих науковців побутує думка щодо визначення стилю місце
вих рекреаційних будівель кінця ХІХ - 30-х рр. ХХ ст. як "зако
п 'янського". Таке трактування стилевих ознак почерпнуто, очевид
но, з описових нарисів польських медиків чи авторів іншого фаху, 
які, невникаючи у детальне вивчення архітектурної пластики оздо
ровчих закладів Трускавця, надали їм "закоr1'янських" рис. Так, 
поляк Тадеуш Прасхіль, описуючи курорт, повідомляє, що "в пар
ку головному у самому осередку закладу, зведено чудовий кіоск в 
закоп'янському стилі" (15). Як свідчить то1·очасне фото (18) кіоск 
(бювет мінеральних вод) - це відкритого типу павільйон, у плані 
- багатогранник оточений по 11ер11метру стовпцями з невеликим
кроком. Для міцності конструкції дах (у центрі - напівсферичний)
підтримують розпори. Таким чином, фасади павільйону-ротонди
- це суцільна ажурна аркада, яку можна зустріти не тільки в трус
кавецьких віллах, а й у церквах Галичини (наприклад, церква св.Юра
у Дрогобичі). На репродукції іншого видання, очевидно раніше да
тованого за поперещ1с, г1ростежусмо ще не розбудований павіль
йон мін вод з декоративно профільованими розпорами ( 13,27).

Порівнюючи ілюстрації бювету з оздобленням інших відпочин
кових закладів оздоровниці, створених місцевими майстрами-бу
дівничими, виникає сумнів щодо "закоп'янського" походження де
кору. 

У праці "Трускавець заклад оздоровчо-купельний" Рошер зга
дує будинок-лазню для купель зведену у стилі "szwajcarskim"

(13,19;17,2;19,13; 19,31). Будинок не збережений, що ускладнює 
детально проаналізувати його стилеві ознаки. Однак, за існуючи
ми репродукціями припускаємось думки, що архітектурна плас
тика лазні є типовою для рекреаційного будівництва Трускавця. 

На зламі ХІХ - ХХ ст. у парку англійського типу названого 
Адамувка постав "sty/011,y deptak" (20,276). Про цю ж прогулянко
ву криту альтанку згадано в іншому польському джерелі: "kryty 
deptak wedlug projektLІ architekta lwowskiego Halickiego zbudowany" 
( 13,52). Зенон Пельцар у праці "Столі·гrя Трускавця" зазначає, що 
"па "Adamowce" ... zbudowany stylo\vy, wygodny, а wielkoscia 
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zastosowany do przyszlego rozwoju deptak wedlug planow architekta 
Halickiego" (14,26). Із зазначених праць помітно, що автори не 
наважуються визначити стиль прогулянкової альтанки. Відомий 
львівський архітектор існуючої рекреаційної будівлі Галицький 
надав каркасній конструкції вигадливих сецесійних форм. 

Кронштейни, крокви, розпори стовпців виконані у пластичних 
об'ємах, завдяки знятим фаскам та профільованим ступінчастим 
завершенням. Дах альтанки спершу був вкритий rонтом і увінчу
вався шпилями ( 19, 17). Зауважимо, що як окремі профільовані де
талі, так і будівля загалом нагадує народні мотиви будівельного 
оздоблення, поширені на початку ХХ ст. на Галичині, які, очевид
но, використав Галицький у проекті альтанки. 

У 1892 р. зведено інгаляційний павільйон з не менш вишукани
ми, аніж \�акоп'янські;' профільованими формами елементів, які 
рясно прикрашають фасади будинку (тепер не існуючого). Оздоб
лені деталі павільйону, подібні й в інших трускавецьких віллах, 
разом з новими профільованими мотивами (в даному випадку 
наскрізні профілі рослинного орнаменту на причілкових дошках), 
створюють новий архітектурний образ (13,23). Тут помітний 
свіжий пошук майстра, його творчий підхід у вирішенні компо
зиції оздоблення. Отож, .в архітектурі оздоровниці не превалюва
ло беззастережне копіювання чужих декоративних ознак, а ство
рювались місцеві традиції оздоблення відпочинкових закладів. 
Таких прикладів можна навести чимало. 

Власник оздоровниці Раймонд Ярош 1926 р. будує віллу "Гон
ляна" за усіма тогочасними вимогами й нововведеннями. У зга
даній праці З.Пельцфра знаходимо рядки про цю віллу: 
"Rekordowym со do rozbudowy okazal sie rok 1925 і 1926. Pod tуш 
\vzglende111 dal przyklad obecny wlascicel, budujac wille Goplane w 
stylu zakopianskim ... " (14,34). 

Орієнтуючись на рік побудови вілли, окремі її декоративні 
елементи (стовпці аркад, кронштейни, причілки), припускаємо, 
що у 1920-х рр. могли існувати запозичення 'закоп'янських' рис 
оздоблення. Проте, якщо запозичення і було, то полягало не у 
цілковитому копіюванні архітектурних оздоблень закладів За
копанего, а відбувався своєрідний "симбіоз" чи злиття місце
вих традицій декорування будівель з пластичним вирішенням 
неталей у віллах сусідніх теренів. Про це свідчить вдале поєднан-
11я у містобудівельному інтер'єрі вілли "Гопляна" загалом та її 
декоратнвних елементів з сусідніми трускавецькими рекреацій
ними закладами. 
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Що ж включає у себе поняття "закоn 'яfІський стюь "? • 
У "Малому словнику термінів пластичних" знаходимо дефіні

цію закоп'янського стилю, в якому вказано час його виникнення 
- кінець ХІХ ст. та локалізацію застосування його у витворах
"budo�vnicnva і zdobnicмa podl1ala11skiego ... "(21,402). Термін "стиль"
у "Словнику ... " взято в л_апки, позаяк, очевидно, таке поняття
включає у даному випадку досить локальне застосування. Спра
ведливо зауважено про нетривкий зв'язок того, що ми називаємо
академічною архітектурою з формами народного будівництва че
рез велику різницю "prograпю\v, skali, techniki wykonania і doboru
materialO\V" (21,402). Завдяки цьому 'закоп 'янський

11 

стиль не набув
значного поширення, що надає сумніву уживання його в оздоб
ленні трускавецьких відпочинкових закладів.

У дефініції згадано теоретика мистецтва, маляра і архітектора 
Станіслава Віткевича, автора вілли "Pod Jedlami" в Косиньці 
(1897), каплиці в Ящурові (1907) і Татранського музею в Закопа
ному ( 1913) (21,402). Місце розташування, часові межі згаданих 
будівель та їх архітектурний декор відповідають поняттю "за
коп'янськнй стиль", що не можна однозначно стверджувати про 
трускавецьку "Гош1яну". 

У монографії "Стиль закоп'янський ... " С.Віткевич обуr.ювлює 
вимоги ·�акоп'янського' стилю, який "smial jednoczyc z naZ\Va \VSi, 
zamieszkalej przez roznysh dlugowlosych Wojtko\v і Mackow, ktory 
\V dodatkLI ЬуІі jedynymi tego stylu mistrzami" (22, 1 ). Судячи з 
прізвищ ремісників, то походження їх, безперечно, українське. 
Однак, автор монографії зазначає поширення стилю на схід, що 
легко можна назвати його (стиль) польським, оскільки Закопане 
розташоване у Польщі (21,5). 

С.Віткевич не заперечує побутування протилежних думок щодо 
назви "закоп'янський стиль" серед науковців й доводить про 
доцільність такого означення (21,2). Проте, поширення' закоп'ян-

1, 

ської архітектури є питанням не вивченим і потребує детального 
дослідження. 

Неприйнятною є думка про стильові ознаки архітектури Зако
панего у трускавецьких віллах. 

На літографії Піллера 1850 р. зображено альтанку "Глорієту", 
що нагадує мотивами павільйон "Нафтусі" ( 14; 18). Архітектура 
критої альтанки виконана у класицистичних формах: стрункі ко
лони підтримують напівсферичний купол. Ніяких зайвих оздоб
лень. Отож, подібність "Глорієти" з пав.jльйоном "Нафтусі", яка 
виконана за описом 110льських авторів у ''закоп'янському' стилі, не 
є дійсною. 
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На іншій репродукції літографії Піллера того ж 1850 р. зобра
жено центр оздоровниці оточеної рядами будинків з відкритими 
галереями, rанками, вежами (14;18). Фасади рекреаційних закладів, 
декоровані їх елементи нагадують архітектурну пластику вілл та 
пансіонатів зведених пізніше - наприкінці ХІХ- початку ХХ ст. 
Це свід•шть про вже сформовані традиції оздоблення й прийоми 
побудови трускавецьких відпочинкових споруд раніше та незалеж
но від відомої архітектури Закопанего. 

Архітектурна пластика у Трускавці розвивалась. Як наслідок 
в курорті утворився унікальний містобудівельний ансамбль рек
реаційних закладів декорованих вишуканим профілюванням. 

За розповідями місцевих інформаторів побутувало явище зве
дення кількох вілл коштом одного фундатора, який, водночас, 
знався на будівельній справі (міг бути майстром) й керував підлег
лимн у процесі зведення, достеменно володіючи конструктивни
ми прийомами будівництва та опираючись на характерні особли
вості місцевої архітектури. Сноруджену будівлю здавали в оренду 
чи продавали іншому власнику. Конкуренцію власникам-україн
цям складали поляки та іудеї. Проте, на зовнішньості вілл чи пан
сіонатів такий факт не позначився, оскільки авторами і виконав
цями названих споруд бул11 місцеві майстри-будівничі українсь
кого походження. 

Імена народних майстрів, авторів ошатних дерев'яних вілл, 
окрім одного, нам досі не відомі. Однак, з інформації мешканців 
осередку відомий трускавчанин Петрів Сте11ан, який спорудив 
кілька вілл. Його будівельні витвори різноманітні за плануваль
ною структурою, архітектурним зву•�анням і декоративним наси
ченням, що свід•шть про немалу творчу діяльність трускавчанина 
у 20-30-х рр. ХХ ст. 

До сьогодні залишається відкритим питання специфіки народ
них будівельних колективів Трускавця на тлі творчого досвіду 
майстрів-будівю1•шх регіону. 

Таким чином, у прикарпатському курорті в середині ХІХ ст. 
виник архітектурно-рекреаційний осередок завдяки невідомим 
майстрам-будівничим, збережені монументальні твори яких дають 
змогу сучасникаr,,J, простежити творчий поступ народного будів
тщтва й адаптаціІ його до вимог курортних заю1адів. Декор відпо-
11инкових закладів уможливлює проаналізувати процес пошуку, 
творення й розвитку профільованих елементів дерев'яних вілл та 
11а�1сіонатів. Поряд з цим постає нроблема збереження Існуючих 
вілл Трускавця. 
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Співвідношення оздоблених деталей споруди до об'єму в цшо

му, гармонійне поєднання їх, виразність та легкість у сприйнятті 

влучно звучать у містобудівельному інтер'єрі, місцевому ланд

шафті. Профільовані елементи на фасадах містечкової архітекту

ри, вираженої у стилі сецесії, імпонують своєю оригінальністю та 

довершеністю художнього оздоблення. 

Отже, на наш погляд, профільоване оздоблення дерев'яних 

вілл та пансіонатів Трускавця - явище унікальне, автентичне, 

витоки якоrо помітні в українській дерев'яній народній архітек

тур�. 
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