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(горщико- та мископодiбнi, виповнюючi, карнизнi, поясковi, увiнчуючi) ХIV–ХVIII ст. дослiдСтаттi
ники вважають “живою книгою кахельного ремесла”. “Справу” свого життя – всього бiльше
1300 предметiв у 2002 р. збирач подарував Львову – Музеєвi етнографiї та художнього промислу
Iнституту народознавства НАН України. ЙдетьГалина IВАШКIВ ся не лише про кахлi, а й фрагменти кахель,
якi не пiддаються реконструкцiї, керамiку давПЕТРО ЛIНИНСЬКИЙ:
нiх археологiчних культур та вироби декоративноСТОРIНКИ БIОГРАФIЇ,
ужиткового характеру ХVI–ХХ ст. з вiдомих
ЗБИРАЦЬКОЇ РОБОТИ I ТВОРЧОСТI
гончарних центрiв України. Частина з них є в
(до 90-лiття вiд дня народження)
постiйно дiючiй експозицiї цього музею (пл. РиHalyna IVASHKIV. Petro Linyns’kyy: Pages of нок, 10).
Biography, Colecting Work and Creative Activity
(Dedicated to the 90th Anniversary of Birth).

“Хто не шанує видатних людей
свого народу, той сам не варт пошани”
Максим Рильський
У цiй статтi йдеться про окремi сторiнки
бiографiї, збирацької роботи та творчостi
Людини, яку називали “Легендою Львова”.
Упродовж сорока рокiв П.Лiнинський сформував велику збiрку керамiки, яку 17 сiчня 2002 р. подарував українському народовi в особi Музею етнографiї та художнього
промислу Iнституту народознавства НАН
України.
За останнi кiлька рокiв у культурному життi
Львова з’явилися два науково-мистецькi видання
зi серiї “Українськi колекцiонери”, в яких подано
збiрки львiвських колекцiонерiв Iвана Гречка1 та
Володимира Вiтрука2 . Сподiваюся, що третiм виданням буде праця саме про життя i дiяльнiсть
Петра Лiнинського (1920–2003), знаного на теренах України, Польщi, Литви, Бiлорусi, Росiї та
iнших держав збирача керамiки, реставратора i
митця.
Його збiрка керамiки, яку вiн формував упродовж 40 рокiв, є однiєю з найбiльш значущих
сторiнок в iсторiї українського мистецтва та музеєзнавства зокрема. Унiкальну колекцiю кахель

П.Лiнинський. 1980-тi рр.

Петро Лiнинський народився 1 жовтня 1920 р.
у с. Старичi Яворiвського р-ну Львiвської обл.
Його дiд – Петро Лiнинський (1876–1914) був
суддею та адвокатом, активним громадським дiячем, послом до галицького сойму3 . Високоосвiченими людьми були й його батьки: мати – Марiя (1886–1967) – вчителька, батько – Степан
(?–1935) – нотарiус. Вони походили зi старих
священицьких родiв, iсторiя яких сягає ХVI ст.
Сестра – Мирослава Лiнинська-Лiщинська
(1913–1942) – художниця, закiнчила Варшавсь1
Iван Гречко / Упоряд. Тарас Лозинський.– K., Львiв:
ку академiю мистецтв. Її чоловiком був митець
Iнститут колекцiонерства українських мистецьких пам’яток
Омелян Лiщинський (1913–?).
при НТШ, 2006.– 272 с.
2

Сидор О. Колекцiя Володимира Вiтрука: пристрасть i
3
громадянський обов’язок.– Львiв: Iнститут народознавства
Лiнинський П. // Енциклопедiя українознавства. ПеНАН України, 2008.– 392 с.
ревидання в Українi.– Львiв, 1994.– Т. 4.– С. 1316.
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Дружина – Вiра Лiнинська (1927–2007), за
освiтою фiлолог. Це була мудра i толерантна людина, яка, як нiхто, все своє життя розумiла “хобi” чоловiка, що згодом стало для нього “прямим
нацiональним обов’язком”4 . Усмiхнена й доброзичлива панi Вiра упродовж багатьох рокiв гостинно приймала у їхньому помешканнi в Брюховичах численних гостей, якi приїжджали звiдусiль. Це i колеги пана Петра, друзi їхнiх дiтей, дослiдники керамiки, музейнi спiвробiтники,
реставратори.

П.Лiнинський i його дружина
14.06.2002 р. Фото Г.Iвашкiв.

Вiра

Лiнинська.

ка художникiв). У 1973 р. його виключили з цiєї
Спiлки з iдеологiчних мiркувань, а поновили лише з проголошенням незалежностi України.
У 1968 р. пiсля кiлькох стажувань у Москвi йому присвоїли звання реставратора найвищої категорiї. У 1995 р. на святкуваннi 75лiття митця та реставратора в залах Львiвської
галереї мистецтв її директор i давнiй приятель
П.Лiнинського Борис Возницький сказав, що той
був тодi єдиним в Українi фахiвцем такого високого рiвня5 .
З 1958 по 1971 рр. працював на посадi реставратора Львiвського музею українського мистецтва (тепер Нацiональний музей у Львовi
iм. А.Шептицького). П.Лiнинського вважали також фаховим експозицiонером, одним iз авторiв
концепцiї залiв давнього i народного мистецтва,
про що не раз згадувала доктор мистецтвознавства, старший науковий спiвробiтник вiддiлу народного мистецтва Iнституту народознавства НАН
України Раїса Захарчук-Чугай6 . Його тодiшнiми
колегами були Iван Катрушенко (директор), Iрина
Гургула, Вiра Свєнцiцька, Микола Батiг, Володимир Овсiйчук, Раїса Захарчук-Чугай, Микола
Моздир та iншi.
З особливою теплотою пан Петро згадував зустрiч iз знаною художницею та етнографом Оленою Кульчицькою, яку до глибини душi зворушив букетик пахучого горошку, що Лiнинський
подарував їй на iменини. “Як багато менi подарували квiтiв, але горошок такий милий менi”,
– крiзь сльози промовила вона7 . П.Лiнинський
згадував, що О.Кульчицька та його бабця були приятельками. Коли п. Петро одружувався (в
1957 р., пiсля повернення з Воркути), то художниця дала грошi на прийняття весiльних гостей.
У 1973–81 рр. П.Лiнинський уже реставратор,
а згодом художнiй керiвник Мiжобласної реставрацiйної майстернi у Львовi (тепер “Укрзахiдпроектреставрацiя”). Брав участь у кiлькох Карпатських археологiчних експедицiях Iнституту суспiльних наук у Львовi (тепер Iнститут українознавства iм. I.Крип’якевича НАН України).

П.Лiнинський мав середню освiту – 1941 р.
закiнчив школу в м. Львовi. Упродовж
1945–47 рр. працював консерватором Львiвської картинної галереї (тепер – Львiвська галерея
мистецтв).
Петро Лiнинський був великим патрiотом
України, добре знав її iсторiю, а його любовi до
всього українського не зламали й жорстокi табiрнi умови – за свої патрiотичнi переконання з
1947 по 1955 рр. вiдбував ув’язнення в таборах
Воркути, працював на тамтешнiх шахтах.
Пiсля повернення з заслання П.Лiнинський
деякий час займався в Будинку народної творчостi та навчався на курсах рiзьблення по костi
в Києвi та Москвi. З 1957 р. був рiзьбярем у
“Ширпотребi”, згодом органiзував цех художньої
обробки костi та рогу при Львiвському м’ясоком5
Див.: Радовский В. Тот, кто дарит иконам вторую
бiнатi, де виготовляли зразки дрiбної скульптури,
жизнь. Петру Степановичу Лининскому – 75! // Высоа також рiзноманiтнi прикраси.
кий замок.– № 51–52.– 7 октября 1995 г.– С. 3.
6
У 1963 р. П.Лiнинський став членом Спiлки
Захарчук-Чугай Р. У вiнок шани // Український кехудожникiв України (тепер – Нацiональна Спiл- рамологiчний журнал.– 2004.– № 2–3.– С. 158–159.
7

4

Лiнинський П. Повернене з небуття. Виникнення та
розвиток рельєфної кахлi в Галичинi.– Львiв, 1999.– С. 3.

Див.: Iвашкiв Г. Слово про Збирача керамiки i Реставратора // Український керамологiчний журнал.– 2004.–
№ 2–3.– С. 166.
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У 1986 р. Петро Лiнинський пiшов на пенсiю.
В останнi роки свого життя Петро Лiнинський виношував iдею написання iсторiї свого роду
i уже було розпочав цю роботу, однак не встиг.
Захворiв на свято Iвана (7 липня), помер 10 липня (у трагiчний для сiм’ї день, коли загинула
донька Христина) у своєму помешканнi. Поховали митця на свято Петра i Павла (12 липня)
2003 р. на мiсцевому цвинтарi – в селищi мiського типу Брюховичi Львiвської обл. Люди, якi
були присутнi на похоронi, ще не до кiнця усвiдомлювали, що Великого Збирача Керамiки та
Великого Реставратора вже не буде з нами.
Своєю працею, експонатами чи консультацiями
П.Лiнинський спричинився до поповнення збiрок
чи не всiх львiвських музеїв. Так, працюючи у
Львiвському музеї українського мистецтва, вiн
був активним учасником експедицiй, в резульП.Лiнинський i Б.Возницький. Святкування 75-лiття
татi яких до музею надiйшли численнi предме- П.Лiнинського. Львiвська галерея мистецтв. 1995 р. Фоти старовини. П.Лiнинський вiд Бога мав талант то З.Пiдперигори.
переконувати людей давати пам’ятки до музеїв.
Одним iз його аргументiв, за словами доктора
мистецтвознавства Володимира Овсiйчука, були
слова про те, що все “знищать бiльшовики, а музеї цi предмети збережуть для наших нащадкiв”.
Близько сорока iконами вiн збагатив фонди
музею-заповiдника “Олеський замок” Львiвської
галереї мистецтв. Приблизно стiльки ж предметiв
подарував музеям Михайла Грушевського, Маркiяна Шашкевича, допомагав у придбаннi предметiв до музею Соломiї Крушельницької тощо.
У 1990 р. до музею iсторiї Запорозького козацтва на територiї нацiонального заповiдника “ХорСвяткування 75-лiття П.Лiнинського. Львiвська галетиця” п. Петро подарував дуже цiнну для нього рея мистецтв. 1995 р. Фото З.Пiдперигори.
нагрудну iкону зi святим Миколаєм. За легендою
вона походила саме з Хортицi, а до нього перейшла вiд нащадка кубанського козака Кривошия,
який мав високий духовний сан. Окрiм цiєї iкони
вiд Лiнинського музей отримав ще й кiлька оригiнальних пам’яток. “Завдяки тому, що доля повертає до Хортицi лицем таких людей, як Петро
Степанович Лiнинський, – писала старший науковий спiвробiтник вiддiлу фондiв цього музею
Людмила Брацило, – справжнього сподвижника
i вболiвальника за долю української духовностi,
козацькi святинi, вiдчуваючи тяжiння Хортицi,
повертаються на споконвiчну козацьку землю”8 .
8

Брацило Л. Козацькi пам’ятки // Сiльськi вiстi.–
2 жовтня 1990.– С. 3.

П.Лiнинський у своєму помешканнi. 12.07.2002 р.
Фото Г.Iвашкiв.
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Цiннi подарунки вiд П.Лiнинського, зокрема
полив’яна кахля ХVII ст. з Потелича Львiвської
обл., теракотова кахля ХIХ ст. з Полтавщини й
банька та глечик Олександри Пирiжок з Адамiвки Хмельницької обл. у 1989 i 1998 рp. поповнили фонди Нацiонального музею-заповiдника
українського гончарства в Опiшному”9 .

Г.Голубець, Г.Iвашкiв, П.Лiнинський пiд час вiдкриття постiйнодiючої виставки “Давнi кахлi Галичини: вiд
витокiв до ХVIII столiття”. МЕХП. 17.01.2002 р.

Як уже йшлося, великий дар вiд збирача керамiки, реставратора i митця 17 сiчня 2002 р. отримав Музей етнографiї та художнього промислу.

Експозицiя постiйнодiючої виставки “Давнi кахлi Галичини: вiд витокiв до ХVIII столiття”. МЕХП. Фото
Г.Iвашкiв.
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змiцнювати Українську Державу”10 . Петро Лiнинський увiйшов в iсторiю МЕХП як один iз
найбiльших його жертводавцiв.
Доречно згадати, що до музею (йдеться про
фонд народної керамiки) українськi глинянi вироби дарували Iван Крип’якевич, Ярослава Музика,
Юрiй Коцюбинський, Богдан Заклинський, Iван
Левинський та iншi видатнi особистостi, а також
учителi й студенти. До цього часу музей мав лише кiлька справдi великих надходжень”11 . Так, у
1912 р. вiдомий дослiдник мистецтва Костянтин
Широцький для Музею НТШ закупив 286 глиняних предметiв кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. з гончарних осередкiв Схiдного Подiлля. 1918 р. музей придбав велику колекцiю архiтектора Євгена
Червiнського (зi 1078 предметiв – 236 складали керамiчнi вироби з Гуцульщини та Покуття).
130 глиняних виробiв додалося до фонду народної керамiки наприкiнцi 1930-их рр. вiд Северини Париллi, служебницi ЧСВВ. Десять рокiв
по тому, коли було об’єднано етнографiчнi збiрки всiх львiвських музеїв та приватних колекцiй, до МЕХП влилася велика група керамiки
ХIХ–ХХ ст. iз найвiдомiших гончарних центрiв Захiдної України, найбiльше предметiв – з
музею Володимира Дiдушицького. Згодом значних поповнень у книгах надходжень не зафiксовано, фонди спорадично збагачувалися поодинокими предметами, знайденими переважно пiд
час етнографiчних експедицiй спiвробiтникiв музею до рiзних регiонiв України або в результатi
роботи закупiвельних комiсiй.
Колекцiя П.Лiнинського – це особлива гордiсть музею. Цiкавим є й те, що 1988 р., за оцiнкою доктора мистецтвознавства Ю.Лащука, орiєнтовна вартiсть збiрки кахель сягала 25–30 тис.
карбованцiв. Отож, такого щедрого дарунку Музей ще не отримував. Тому 2000 (складання заповiту) та 2002 (вiдкриття залу в експозицiї та
прилюдний дар збирача) роки для музею завжди
будуть пам’ятними, адже йдеться про важливi поповнення фонду народної керамiки та органiзацiю
оригiнальної виставки “Давнi кахлi Галичини: вiд
витокiв до ХVIII столiття”.

За словами кандидата iсторичних наук, заступника директора Iнституту народознавства НАН
України з музейної роботи Романа Чмелика, це
стало подiєю “великої державної ваги, що засвiд10
чила глибокi патрiотичнi почуття Петра ЛiнинДив.: Iвашкiв Г. Жива книга кахельного ремесла //
Український
керамологiчний журнал.– 2002.– № 3.– С. 37.
ського та його непохитне бажання усiма засобами
9

Пошивайло О. Хранитель кахельних лiтописiв //
Український керамологiчний журнал.– 2004.– № 2–3.–
С. 152–154.

11
Докладнiше див. про це: Iвашкiв Г. Основнi етапи
формування збiрки народної керамiки в Музеї етнографiї
та художнього промислу // Український керамологiчний
журнал.– 2003.– № 2–4.– С. 44–59.
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Як згадував П.Лiнинський, наприкiнцi
1990-их рр. йому приснився вiщий сон. Начебто
стоїть вiн перед воротами Раю, а святий Петро
його питає: “А ти виставку кахлiв зробив?” –
“Нi”, – кажу я.– “Iди назад, зроби виставку, а
тодi приходь, прийму без черги”. Про згаданий
вище сон пан Петро переповiв усiм присутнiм
на Урочистостях з нагоди безкоштовної передачi
його величезної збiрки керамiки Музеєвi та
вiдкриття виставки”12 .
П.Лiнинський тривалий час серйозно розмiрковував про органiзацiю своєї виставки керамiки. Розпочав переговори з директором Львiвської
галереї мистецтв Борисом Возницьким. Виставка
тривала з листопада 1999 р. до 1 червня 2000 р. i
стала визначною мистецькою подiєю Львова. Однак п. Петро роздумував i про подальшу долю
своєї колекцiї, яка слушно вважається своєрiдною кiлькастолiтньою iсторiєю розвитку рельєфної кахлi на галицькiй землi й “несе в собi як
iсторико-науковi та мистецько-пiзнавальнi вартостi”13 . Тому для П.Лiнинського було важливим,
аби його збiрка була саме у Львовi, де б її дослiджували вченi з України та iнших держав, опрацьовували студенти мистецьких закладiв, зрештою, щоб вона милувала око музейних вiдвiдувачiв великого культурного центру, яким є Львiв.
Отож, не дивно, що п. Петро вiдхилив пропозицiю Львiвської галереї мистецтв про постiйне
експонування його збiрки давнiх кахель у Золочiвському замку (недалеко вiд Львова), врештi,
обравши для експонування своєї величезної збiрки один iз залiв МЕХП. “Переговорний” процес
проходив за порад та сприянням вiдомого львiвського скульптора та вченого Дмитра Крвавича.
Про збiрку керамiки П.Лiнинського я знала ще
в серединi 1990-их рр., однак лише 1999 р. змогла її побачити в залах Львiвської галереї мистецтв, де вона експонувалася. Тодi ж познайомилася i з п. Петром, який дозволив фотографувати
його керамiку; була присутня й на обговореннi
виставки (1 червня 2000 р.). Згодом ми ще кiлька разiв розмовляли про його збiрку. Коли збирач
керамiки прийняв остаточне рiшення передати колекцiю Музеєвi, ми розпочали роботу з її опису.
Перший запис у моєму робочому зошитi дато-
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вано 25 липня 2000 р. Цiкаво, що, захопившись
роботою, першi днi ми працювали досить довго:
з десятої до двадцятої години. Так тривало десь
трохи бiльше тижня. Згодом ми дещо переглянули свiй робочий день, трохи скоротивши його.

Г.Iвашкiв i П.Лiнинський пiд час опису збiрки керамiки. Жовтень 2000 р. Фото Х.Лiнинської.

Однак i в обiдню пору (обiд у родинi Лiнинських
традицiйно починався о пiв на четверту) ми фактично продовжували роботу: йшли розмови про
предмети, П.Лiнинський оповiдав цiкавi iсторiї,
якi траплялися з ним пiд час експедицiй, згадував
вiдомих людей, з якими зустрiчався тощо.

Кахлi мископодiбнi. ХV ст. с. Потелич Львiвської обл.
Збiрка П.Лiнинського.

Саме тодi я звернула увагу на особливi стосунки пана Петра i панi Вiри. “Бабця” (чи як
вiн часто її ласкаво кликав “Котусь”) з пiвсло12
Докладнiше див.: Iвашкiв Г. Жива книга кахельного
ва розумiла свого чоловiка. Вона часто була тим
ремесла...– С. 40.
13
Лiнинський П. Повернене з небуття. Виникнення та словником-пiдказкою у згадуваннi iмен друзiв чи
знайомих, подiй в сiм’ї та державi, рiзних ситурозвиток рельєфної кахлi в Галичинi.– С. 38.
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ацiй, якi з ними траплялися. Вiдома дослiдниця
керамiки, кандидат мистецтвознавства Леся Данченко й досi згадує свої зустрiчi в 1960–70-их рр.
у помешканнi Лiнинських: серйознi розмови з паном Петром про кахлi та його жартiвливi вислови. Особливо їй запам’яталася фраза “моя жiнка
шалiє”14 . Це означало – панi Вiра шиє шарфи
(“шалики”), оскiльки, за словами П.Лiнинського,
“дорога до унiверситету, де вона колись працювала, на той час була закритою”. Гумор часто був
тим засобом, який тримав цих славних людей в
доброму тонусi. Навiть смерть нiколи не була для
них страшною. Про неї вони говорили з мiсцевим священиком Петром та з багатьма знайомими з посмiшкою. Пригадую усмiхнену п. Вiру,
яка так зрадiла менi, коли я її вiдвiдала в лiкарнi.
Ми говорили з нею про рiзне, а через якусь мить
прозвучала фраза: “Панi Галю, як добре, що ви
прийшли до мене в лiкарню, тому, як я умру, то
це не буде для вас несподiванкою”. “Панi Вiра, що
Ви таке говорите?”, – промовила я. “Це життя,
а в життi все може бути”, – усмiхаючись вiдповiла Вiра Лiнинська. Через два днi пiсля цiєї
розмови п. Вiри не стало...
У вiльний вiд роботи у державних установах
час П.Лiнинський займався найголовнiшою справою свого життя – шукав (розкопував), реконструював та реставрував глинянi вироби. Його
“Черепкова Одiссея” розпочалася ще 1959 р. на
скелях давньоруської оборонної фортецi Тустань
(с. Урич, що на Львiвщинi). З того часу, за висловом самого збирача, вiн i “захворiв кахлями”.
За 40 рокiв зiбрав величезну кiлькiсть керамiки,
найвагомiшою серед якої вважав саме колекцiю
кахель. Б.Возницький писав: “Петро Лiнинський
зiбрав стiльки кахель, що є справжнiм подвигом,
бо жодна з них не була в будинку, а лежала
в землi”15 . Важливi слова прозвучали i з вуст
В.Овсiйчука: “Дмитро Яворницький був великий митець i великий учений. Петро Лiнинський,
як збирач дуже вузької теми, є не менш важливим. Ви, пане Петре, внесли в скарбницю нашого мистецтва неоцiненну колекцiю [...]. I ви перший, хто дає нам наукове, iсторичне i мистецьке
наповнення”16 .
14
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В експедицiйних виїздах спiвробiтникiв Львiвського музею українського мистецтва, як згадує кандидат мистецтвознавства, старший науковий спiвробiтник вiддiлу народного мистецтва
Iнституту народознавства НАН України Микола Моздир, П.Лiнинський “за вiдомими тiльки йому прикметами визначав для себе об’єкт
iнтересу”, адже був “обдарований шостим чуттям”, тобто знаходив предмети там, де iншi й не
пiдозрювали17 .
Справдi, хто б мiг подумати, що, скажiмо, помiж корiннями великого дерева мiж селами Попелi та Ясениця-Сiльна (Львiвщина) можна не
лише “копати”, а й знайти неабиякий скарб –
кiлька великих унiкальних рельєфних кахель ХVI
та ХVII ст. iз кольоровими емалями! Цi кахлi,
якi мають дугоподiбну форму та обрамленi рядами рельєфних кульок-“ґудзикiв” i малих квадратiв, дослiдники вважають зразками європейського кахлярства за композицiйним, декоративним
та кольористичним вирiшеннями18 .
П.Лiнинський дуже не любив, коли його називали колекцiонером чи археологом. “Я не колекцiонер i не археолог, я є збирач керамiки, а
головно кахлiв, – розмiрковував вiн у розмовах,
– а все iнше, що я маю у своїй збiрцi, було зiбрано попри кахлi”. “Я не археолог, я лише пiдбираю
те, що вони “не брали” або не були присутнi там,
де лежали черепки. Дивно, але археологи цiкавилися давнiшими часами, наприклад, палеолiтом
та неолiтом, а перiод вiд монголо-татарської навали до другої пол. ХVIII ст. лишався без їхньої
уваги”, – часто любив повторювати п. Петро. Тому, “не маючи офiцiйних прав на розкопки”, вiн
не був байдужим до жодного мiсця з розкопаною землею, тобто “копав усюди, де була розрита
земля”. Його цiкавили будь-якi ремонтнi роботи на старих львiвських вулицях, котловани мiських забудов (Львiв), будiвництво мостiв (Токи),
територiї замкiв (Львiв, Галич, Олесько, Невицько), монастирiв (Лаврiв, Крехiв, Святовоздвиженський скит у Манявi), стрiмкi урвища (П’ятничани, Урич), береги рiк (Потелич, Пiдгороддя),
розоранi поля (Пiдгороддя), пасовища (Збараж),
смiттєзвалища (Брюховичi), лiсосмуги (Ясениця-

Зап. 10.11.2008 р. у Києвi вiд Лесi Данченко, С. 38.
17
1930 р. н.
Моздир М. Штрихи до портрета // Український кера15
Iвашкiв Г. Слово про Збирача керамiки i мологiчний журнал.– 2004.– № 2–3.– С. 160.
18
Реставратора...– С. 37.
Лащук Ю.П. Українськi кахлi IХ–ХIХ ст.– Ужгород,
16
Цит. за: Iвашкiв Г. Жива книга кахельного ремесла...– 1993.– С. 26.
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Сiльна, Попелi), комини будинкiв (Рава-Руська)
тощо.
У Львовi найбiльше предметiв вiн виявив бiля
Головної пошти (коли викопали котлован, то було
видно фундаменти церкви св. Духа), пiд Замковою горою та за Арсеналом. Кiлька черепкiв вiд
мисок вiн знайшов у землi на вул. Драгоманова,
42 (колишня назва вул. Гончарська).
Прикметно, що низку предметiв П.Лiнинський
виявив у церквах. Так, бiля пiднiжжя церкви
св. Духа у Потеличi викопав два теракотовi свiчники, а в церквi серед старих предметiв знайшов полив’яний. Кiлька горщикiв виявив у церквi св. Онуфрiя. Їх використовували для того, щоб
розчинити фарби пiд час ремонту її примiщень. В
Кахля. с. Олесько Львiвської обл. ХVI ст. Збiрка
однiй iз ринок-тринiжок, яка походить з Потели- П.Лiнинського.
ча, в церквi села недалеко вiд Кам’янки-Бузької
зберiгали матерiал для кадильниць. Велику миску (в – 26, д – 40,5 см), яка є виробом потелицьких гончарiв, П.Лiнинський знайшов на горищi монастиря св. Миколая в Креховi. Горщик
з Потелича збирач керамiки також виявив серед
старих предметiв церкви с. Соколiвка Львiвської
обл. Один зi свiчникiв – в церквi м. Бережани, iнший (Миколи Сусловича зi Старої Солi)
у капличцi Лаврова. Два свiчники (вкритi зеленою i жовтою поливами) I.Могитич та В.Вуйцик
виявили пiд пiдлогою церкви св. Духа в Потеличi i подарували їх П.Лiнинському. Двi оригiнальнi увiнчуючi кахлi з мотивом “дерева життя”
Кахлi. ХVI ст. с. Ясениця-Сiльна Львiвської обл.
збирач керамiки знайшов у пiдземеллях Преобра- Збiрка П.Лiнинського.
женської церкви у Львовi.
У церквi села, що неподалiк Старої Солi, зберiгся флакон роботи мiсцевих майстрiв; вирiб має
карбований край. З горища плебанiї церкви Миколаєва збiрку Лiнинського поповнив горщик, з
iншої плебанiї (бiля Дрогобича) збирач керамiки
привiз великий бутель, виготовлений iз кам’яної
маси. Рiдкiсною знахiдкою є “макiвка” (тип архiтектурної керамiки, яку встановлювали над банями церков, каплиць та будинкiв). Її на поч.
1980-их рр. п. Петро виявив у когось з мешканцiв с. Рiздвяни Старосамбiрського р-ну Львiвської обл.
Кiлька глиняних виробiв Петро Лiнинський
разом з Iгорем Мицьком обмiняли на баньку з
Комарного Львiвської обл. в одному зi шкiльних
музеїв Городка Львiвської обл. Iнший предмет зi
Кахля. с. Середнє Закарпатської обл. Друга половина
своєї збiрки обмiняв у Богдана Сороки на зелеХVI-ХVII ст. Збiрка П.Лiнинського.
нополив’яний свiчник з Гуцульщини.
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Цiлу групу дитячих iграшок (“монеток”) у
1950-их рр. П.Лiнинський придбав на Закарпаттi. Упродовж 1970–80-их рр. сформував збiрку
керамiки зi Шпиколос Львiвської обл. – глинянi предмети купував у Львовi на Кракiвському
базарi безпосередньо в гончарiв. Серед цих виробiв привертають увагу роботи Ольги Вульчак та
Миколи Бацинського.

Кахля. м. Львiв. ХVI ст. Збiрка П.Лiнинського.

Кахля. с. Лаврiв Львiвської обл. Друга половина
ХVII ст. Збiрка П.Лiнинського.
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п. Вiру з малими дiтьми. Дружина розповiдала,
що “сiм’ю залишав збирати гриби (груздi) або
займатися iншими справами, а сам “пропадав” на
цiлий день. Iнодi “з черепкових виїздiв” додому
повертався о 2–3 годинi ночi”.
Про свої надбання п. Вiрi не завжди говорив
правду, бо дуже часто купував керамiку та iншi
предмети в “комiсiйних магазинах”, де витрачав
усi грошi. “Коли вмру, то будеш знати, куди я
грошi вкладав,” – жартував iз дружиною. Подiбна ситуацiя була тодi, коли серед “оцiнених товарiв” побачив образи буковинського художника
Пiгуляка. Купуючи їх, звернувся до своєї доньки
Марти, що “бабцi не будемо казати, скiльки вони
коштували”.
Наполегливiсть п. Петра виявлялася в тому,
що в “одне мiсце” вiн мiг їздити по кiлька разiв. Так, привiзши “кахлевого брухту” зi Збаража, вiн виявив, що до однiєї кахлi не вистачало
малого фрагменту, який (на диво!) йому вдалося знайти наступного разу. Подiбнi iсторiї часто
траплялися з ним упродовж сорока рокiв.
Використовуючи шахтарський метод i технiку з
найпростiшим iнструментарiєм “власного помислу” (лопатка, штихель та долото), П.Лiнинський
упродовж свого життя “перевернув” тонни землi,
“весь ґрунт проходив крiзь пальцi, аби не проскочив жоден фраґмент”. Близько двох рокiв збирач
спорадично проводив розкопи бiля П’ятничанської вежi (Львiвська обл.), де знайшов фраґменти
унiкальних кахель, а з великої кiлькостi кахлевого брухту (понад 90 кг!) вдалось реконструювати кiлька посудиноподiбних (горщикових) кахель.
Iнодi в “транспортуваннi” черепкiв йому допомагали друзi (як згадував мистецтвознавець Iгор
Мицько, вiн перенiс великий наплiчник iз глиняним “скарбом”)19 . Завдяки зусиллям i старанням умiлого майстра уламки перетворювалися на
кахлi та iншi форми. “Гiпотетично можна твердити, що кiлькiсть зразкiв кахель все-таки обмежена. Деякi з них уже знайдено, а решта ще жде
пiд землею свого щасливого вiдкриття”, – писав
П.Лiнинський20 . Часто з його уст звучала фраза, яка супроводжувалася хитрою усмiшкою: “На
пошуки кахлiв я мав “легку руку”21 .

Збирач дуже часто працював в екстремальних
умовах та ситуацiях, проте вiн нiколи не втрачав
життєвого оптимiзму: серйозна робота i жарти,
анекдоти, смiшнi iсторiї та бувальщини – невiддiльнi одне вiд одного. За словами п. Петра, тiльки чудо i “перекур” врятували його вiд обвалу
19
Див.: Iвашкiв Г. Слово про Збирача керамiки i
землi пiд час однiєї з експедицiй.
Реставратора...– С. 163.
Галичиною вiн спершу об’їжджав на своєму
20
Лiнинський П. Повернене з небуття. Виникнення та
моторолерi (“мотоциклєтцi”), а згодом автомобiлi розвиток рельєфної кахлi в Галичинi.– С. 4.
21
“Москвич”. На свої виїзди iнодi брав зi собою
Див.: Iвашкiв Г. На пошуки кахлiв я мав “легку ру-
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Всi предмети зi збiрки П.Лiнинського були позначенi своєю великою iсторiєю. Про них вiн мiг
розповiдати годинами, пригадуючи найрiзноманiтнiшi ситуацiї, якi траплялися пiд час їхнiх пошукiв. Йшлося про точне мiсцезнаходження кахель чи їх фрагментiв, про те, якi предмети були
поруч iз ними, в яких умовах довелося перевозити знахiдки, як тривала реконструкцiя i т. д.
Петро Лiнинський мав свої улюбленi кахлi, деякi запам’яталися особливим пiдходом у реставрацiї. Розгадки над окремими композицiями кахель
тривали iнодi по кiлька мiсяцiв чи навiть рокiв,
оскiльки вони поставали iз маленьких частинок.
П.Лiнинський довго зберiгав навiть малi фрагменти, адже вони могли стати у пригодi пiд час
реставрацiї коли не тепер, то трохи пiзнiше. Такими частинками вiн закладав усi власноруч виготовленi полицi у гаражi, а предмети, якi поставали з них, знаходили своє мiсце вже на кiмнатних
полицях.
Кожна пам’ятка мала свою iсторiю: збирач знав
де, коли i за яких обставин її знайшов, бiля яких
предметiв вона лежала, як перевозив... “Оцю кахлю я дуже люблю, а цiєю дуже горджуся, а
ота знайдена у “товариствi” таких предметiв...”,
– часто говорив художник-реставратор. “А цю
групу предметiв знайшов на площi святого Духа,
iншi – пiд Замковою горою, за Арсеналом. А ця
кахля [йдеться про потелицьку кахлю ХVII ст.
– Г.I.], – розповiдав вiн, – є моєю першою спробою реконструкцiї”.
Пiд час роботи з опису збiрки декоративноужиткової керамiки XVI-XX ст. п. Петро також
брав у руки предмет i згадував, як вiн до нього
потрапив. Вiдтак виявлялося, що частину глиняних виробiв П.Лiнинському дарували його знайомi i колеги, бо знали, що цим принесуть йому
велику радiсть. З-помiж них вiн згадував iмена
(в дужках позначатимемо мiсце походження керамiки) Романа Багрiя (Яворiв), Юрiя Волощака (с. Липiвка), Ольги Iгнатiв (Потелич), Тараса Лозинського (Косiв, Пiстинь), Iгоря Мицька (Сокаль, Олесько), Ярослава Новакiвського (Обич), подружжя Павликiв (Лемкiвщина),
пастуха Павлуся (Збараж), Зеновiя Пiдперигори
(Копичинцi), Романа Федорiва (Iвано-Франкiвщина), Романа Фiголя (Галич), Олексiя Шаткiвського (Тернопiльщина) та iнших.
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Свою реставрацiйну та реконструкцiйну роботу П.Лiнинський умовно подiлив на двi змiни
– денну i нiчну. Часто лягав спати тодi, коли
сонце вже було досить високо. Втоми, як правило, не вiдчував, бо часто був утiшений результатами своєї працi. У реставрацiї та реконструкцiї
П.Лiнинський був дуже вимогливим як до себе,
так i до тих людей, якi також цим займалися.
Вiн iнодi по кiлька разiв “переробляв” уже здавалося б вiдновлену кахлю та посуд, тобто знову
їх реконструював, поки “не досягав задуманого
результату”.
За 40 рокiв збирацької практики П.Лiнинському пощастило знайти лише кiлька кахель цiлими,
а композицiї сотень iнших “народжувались” iз
бiльших чи менших фрагментiв (iнодi з кахель з
рiзних мiсцевостей, виконаних за допомогою однiєї матрицi) шляхом реконструкцiї. Так, кахля
ХVI ст. “Геральдичний лев” складається iз двох
частин (одна знайдена в Звенигородi, друга – у
Львовi); кахля ХVII ст. “Витiвки Русалки” реконструйована з фрагментiв, знайдених у Потеличi та Олеську. У збiрцi є кахлi, реконструйованi на основi 1-4 чи 5–9–12 i бiльше фрагментiв. А один iз горщикiв складено зi 117 малих
фрагментiв!

Горщик. ХII-ХIII (?) ст. с. Пiдгороддя IваноФранкiвської обл. Збiрка П.Лiнинського.

Отож, своїм зусиллям i старанням реставратор вдихав у предмети “нове життя”. Найдовше доводилось розгадувати сюжетнi композицiї
– щоб об’єднати окремi фрагменти в “одну цiлiсть”, “мозаїчний” монтаж мiг тривати десятки
годин. Всi цi питання хвилювали реставратора,
ку” // Мiст. Мистецтво. Iсторiя. Сучаснiсть. Теорiя.– К., який працював “до останньої своєї хвилини”. За
словами дружини, у той самий день, коли п. Пет2005.– № 2.– С. 85–90.
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ровi стало погано, вiн тримав у руках кахлю, якiй
мав дати “нове життя”... Гортаючи сторiнки свого робочого зошита, навпроти записiв про окремi
предмети знаходжу примiтки – “в роботi”. Йшлося про глинянi пам’ятки, якi вiн планував ще реставрувати чи реконструювати.

Ринки. ХVIII ст. м. Львiв. Збiрка П.Лiнинського.

Петро Лiнинський намагався по-науковому
пiдходити до своєї дiяльностi. У цьому планi його можна порiвняти з видатним українським археологом, етнографом та музеєзнавцем, директором Київського мiського музею (тепер – Нацiональний художнiй музей) Миколою Бiляшiвським
(1867–1926).

ше дбав про наукове опрацювання збiрки, а й сам
листувався, спiлкувався, дискутував iз вiдомими
вченими, якi дослiджували кахлi. Його адресатами були Леся Данченко (Київ), Нiнель Нємцова (Москва), Я.Пуят (Рига), Станiслав Гаєрський (Варшава) та iншi дослiдники. Окрiм того,
збирач кахлiв ретельно “студiював” працi вiдомих європейських вчених, зокрема С.Амброзiанi
(Нiмеччина)23 , М.Домбровської24 , Р.Райнфуса
(Польща)25 , Б.Слатiнеану (Румунiя), В.Собаля
(Бiлорусь), М.Малевської та П.Раппопорта
(Росiя)26 . Науковi аспекти дослiдження кахель вiн обговорював iз львiвськими вченими: В.Вуйциком, Ю.Лащуком, М.Моздиром,
Д.Крвавичем, В.Овсiйчуком, Ф.Петряковою та
iншими. Свої мiркування щодо розвитку рельєфних кахель у Галичинi П.Лiнинський виклав у
передмовi до каталогу виставки “Повернене з небуття. Виникнення та розвиток рельєфної кахлi в
Галичинi”27 .
Петро Лiнинський вiдомий i як митець – уже
йшлося, що свiй творчий шлях вiн розпочав
1957 р. – працював в галузi пластики (лiплення, рiзьблення по дереву, костi та рогу), брав
участь в обласних та республiканських виставках,
на яких були представленi барельєфи, вироби з
костi й рогу, брошки, вiдреставрованi пам’ятки.
Так, брошки “Одеса”, “Крим” (мiдь, гравiрування; 4,5 х 6; 3,5 х 6 см) експонувалася на республiканському конкурсi сувенiрiв у 1961 р.; брошка
“Українка” (мiдь, гравiрування; 6 х 5 см) на такому ж конкурсi в 1962 р.
У статуетцi “Iндiанка з голубом миру” (1957)
автор поєднав три кольори кiстки – бiлий, сiрий
та чорний. Робота вiдзначається вдалим композицiйним та художнiм вирiшенням, тонкою пластикою. Легкiсть виконання та лiричнiсть притаманна творам “Цапок”, “Цапок та собака”, “Коник”,
“Чайка”. Героїв казок (“Лис Микита”) та ба23

Ambrosiani S. Zur typologie der Älteren kacheln.–
Миска. Кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. с. Комарно Львiвської Stokholm, 1910.– 143 p.
24
Da̧browska M. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca
обл. Збiрка П.Лiнинського.
XVIII
wieku.– WrocÃlaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk; ÃLódź,
У листi до антрополога, археолога та етногра1987.– 273 s.
фа Федора Вовка (1847–1918) вiд 30 квiтня
25
Reinfuss R. Ludowe kafle malowane.– Kraków, 1966.–
1899 р. вiн писав: “...У нас єсть чимало копа- 163 s.
26
чiв, та не кожний розумiє та дбає про наукове
Малевская М.В., Раппопорт П.А. Декоративные керазначення старовини”22 . Петро Лiнинський не ли- мические плитки древнего Галича // Sloyenská Archeológia
separátny výtlačok.– Bratislava, 1978.– XXVI–1.
22
27
Листування М.Ф.Бiляшiвський – Ф.К.Вовк.– ЗапоЛiнинський П. Повернене з небуття. Виникнення та
рiжжя, 2002.– С. 10.
розвиток рельєфної кахлi в Галичинi.– Львiв, 1999.– 47 с.
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П.Лiнинський. Брошка “Одеса”. Мiдь, гравiрування.
1961 р.

П.Лiнинський. Статуетка “Iндiанка з голубом миру”.
Кiстка, рiзьблення. 1957 р.

П.Лiнинський. “Тарас Шевченко”. Дерево, рiзьбленП.Лiнинський. Статуетка “Коник”. Рiг, рiзьблення. ня. 1961 р.
1960 р.
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йок (“Слон та Моська”) автор створив iз певною
1968 р. – “Яворiвська мати” (гiпс,
iронiєю.
штампування);
1968 р. – плакета “Маркiян Шашкевич” (мiдь,
Iз рогу та костi майстер вирiзьблював письмове
приладдя, попiльнички (“Рибка”, “Альбатрос”), гальванопластика);
1969 р. – “Ярослав Осмомисл” (частина трипножi для розрiзування паперу тощо.
тиху, мiдь, гальванопластика);
1998 р. – “Данило Галицький” (частина триптиху, гiпс, штампування);
1999–2000 рр. – “Митрополит Андрей Шептицький” (гiпс, штампування).
У 1957 р. митець одержав премiю першого ступеня на Всесоюзнiй виставцi до VI Всесвiтнього
фестивалю молодi та студентiв у Москвi за статуетку “Iндiанка з голубом миру”. Другу премiю
йому вручили в 1970 р. на конкурсi сувенiрiв
Українського товариства охорони пам’яток iсторiї та культури у Львовi. Далi упродовж кiлькох
рокiв П.Лiнинський дiставав численнi нагороди,
дипломи, подяки за органiзацiю та участь у республiканських та обласних виставках.
“Вся моя творчiсть також похiдна вiд кахель,
оскiльки саме вони мене спонукали створювати свої барельєфи”, – часто любив повторювати
П.Лiнинський. Одним iз останнiх був барельєф
митрополита Андрея Шептицького.
Твори П.Лiнинського зберiгаються у музеях
Львова: Музей етнографiї та художнього промислу Iнституту народознавства НАН України (двi
глинянi плакети: “Яворiвська мати” (1963 р.)
П.Лiнинський. Плакета “Андрiй Савка”. Мiдь, гальi “Т.Шевченко” (1966 р.)28 та кiлька вированопластика. 1966 р.
бiв iз костi), Нацiональний музей у Львовi
З 1960-их рр. Петро Лiнинський почав виго- iм. А.Шептицького (попiльнички “Рибка”, “Альтовляти статуетки, плакети й барельєфи на укра- батрос” iз рогу та костi), Львiвська нацiональїнську тематику, зокрема й портрети видатних на галерея мистецтв, а також музеях Запорiжжя,
українцiв:
зокрема Музею iсторiї Запорозького козацтва на
1960-тi рр. – “Надiйшла весна прекрасна” територiї нацiонального заповiдника “Хортиця”
тощо.
(мiдь, гальванопластика);
Таким П.Лiнинський увiйшов в iсторiю роз1960-тi рр. – “Сестри: Галичанка i Надднiпвитку
українського мистецтва загалом та кахляррянка” (дерево, рiзьблення);
1961 р. – “Т. Шевченко” (дерево, рiзьблення); ства зокрема. Глибокий патрiотизм та почуття
1962 р.– “Козак Мамай”; “Еней” (гiпс, кера- власної гiдностi, вимогливiсть до себе та iнших,
вiдданiсть справi, якiй присвятив своє життя, –
мiка, лiплення, штампування);
1964 р. – плакета “Тарас Шевченко” (мiдь, ось далеко не повний перелiк головних рис його
характеру i творчого портрета.
гальванопластика);
Назавжди залишаться у моїй пам’ятi той по1966 р. – “Роксоляна” (мiдь, гальваногляд з-пiд брiв, iнодi навiть дуже прониклипластика);
1966 р. – “Андрiй Савка” (мiдь, гальвано- вий, задоволена посмiшка i улюбленi свiтлини в
профiль.
пластика);
1966 р. – “Дмитро Дедько” (частина триптиху,
28
МЕХП.– ЕП 70273, ЕП 70798.
мiдь, гальванопластика);

