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/ІНСТИТУТ ЗlЮЧНОГО .tіАJ3ЧА.ННЯ П.І?И .YhP.&lHUЬ.КOMY BiJit>hOi~lY .VniBJ2j.PJИT~TI/ 

Число ашитка: УІ /Рік І-ший, І~5>2/ Предмет: Іс~орія у.країнсь-
~ ко1 культури. 

P.-2:_:~-.Q __ !,__~ ч н е ~-~ с _!_~_Ц__!_!_ о 

в с. т у n 
на основ1 археологічних ана.хідок можна. ствердити, що вже 

в камІ! ян у дибу hc .. улру.ЇНС.ЬJ;<ій ~ериторі ї ми ст~ цьк1 цочуваннл 
л:..одинz прнмут.'r..~rи до в1 д::-rов1 дно~ (?{)РМИ вияву .1 анаходили шля-
хи, що~и внуr:;_•р:J.ШН;?О l.rережІИ'~ Вlдда'l'И наас:вн~ аа доn9могою 
мертво~ матер~~~ да~l на~ ~1домо, що вже 8 1Сторичн1 часи 
г..:-е цьк1 КОЛJН: 1 І:н ~і')бс;режі Чорного.М<;tРЯ.впли:вали 8 м~стець~ 
КО~О llO~ЛtlДJ Ht;. СБО.l.Х. ПlВЕJ.Чі;ІИХ. CJiClДlB l абуджувалИ lX Щ€! 
др1маюч:;. 'ГЕор-с}l ,._)~іли,) .Але БСl ц: ~вища- а погляду ааr:ал~ного 
культу1)нсго нpoJJ,;; .-;~)· д .vжє 1Нтс:ре9а1- .виступають Д:)і3ОЛl,Вlдокрем
лано, ~· Ш{ що 13(\.Н:!<~) вс;:ган <)і;; и:'!'и м1ж ними б удь~який орган 1 чниІ 
BD '~ яs ;JK" 3 цт1t>\. :ІJJіркуванr~ :ми гм.ушені БІj8Начити цочато:к україн
СЬНJГ() МИС~t:~~'Г1~-Є\ ;;а JQ CTOЛi'l11l'ff.~ О'І'Ж.а На час, КОЛИ DЛаСНа 
д~ржаnР.. 9Ті:І)J!ИЛt•. Jзідписідні оснодr: для дyx;;Loro роавитку про~ 
El ДНИ.У. К:;. тr .-:. 

"• ~{().,~И М.И ._·j L1!~~-ЙО:МИl\ЮСЯ 3 MtLTGpiЯЛOM, ЩО Є В НаШОМУ р08П9. ... 
.РіfДЖсНН 1; rr;') !ll?У'І~}Т,Є~:Ю , ДО ~~k'реКОНаЕНЯ _; Щ9 МИС~е~Т130 Н8. fкpal.
fil проход:>І'Ь 'l' :J.,.e: .;;.Ml q.)u.з:и роьвитку , що ~ в ЦlЛlЙ Евр9n1. ПРИ 
цьому лр:~;::і<: м-:;rги н пластиLО<?ТИ yi<palHCЬROl ТІУХОвости :31дзнача .... 
ЮТЬСЯ 'І'й'< ч:.'ГЕQ. ЦО МА, Н: 1~ ОДЕО~·д~r БИПа;.\І<у НЄ МОЖЄМО ГОБОР,И ... 
'.:\И про нс~_.-,j_.J:ьв и '~~ l:::~_слlrіува.ннн ~вр~r;ей9ьких І'уль~урних над~ань 
Нд. ЦЬі)МУ Про~ 'J.•;;p~ 1 А.Ле баЧИ\ІііО _9BO?PlДHl МИСТЄЦЬКl Т~Ор'И I}A.PO
lf,:f:J що завжди ':_р1єнту c-J.:.< c~ на vaxlдe Ця духопа <?ПОРlДН6НlСТЬ 
18 Заходом, кр,ім ьлv.стю:оl псьому народов~ ори~1нальн"стиt 
~о!3;-:диг!ь, що и укра1нське мистецттзо має т~ сам1 роди СТИЛlВ 
1 J3 таІ:<ому.fам:Jму черг:;пому порядКУ: ЯІ-\ fНМець:ке, срранцуаь':'" 
:ке чи lтал1иське мисr:гецтпо" Отже~ також 8Находию спершу rн
аантійський, _романський стиль, п1аніше Готику й ренесанс із 
Иоrо далGІ<v.ми рп:згалуженнями~ баро~ко, рококо, JСЛЯС~ЦИ8М 1 
екл~:ктицv!.ам і мод~рн1зм~ :Кожен под1л~ чи: схемат:и:зац1я має в 
со б 1 щncr: шт уч~е 1 єu:re Е цьому випадку можемо довест~, що . . 
nоодинок1 ро,п;и с.тил1ь :JЗНачаюt.Ііь не лише назви для: р1sних Вlд ... 

" т:Инкі~ іс~сгичпоr·о бут·т:о:, a.J_Ie) що_ вони є рівночасно глиб~н<о 
зо.кор1н с;н::~. н пс~с.\ИН;J.t<их ПCPlOf\B)~ :сто.!)ИЧН ого роа:аитку. Бlаан
тійсьfси:q_с ·г ~rль х:'1ракт~ризуЄ чr·~с.постаннn імперії Меровінrіrз та 
Карол1 н rJ в 1s пре ТЕ; не 1я:ми не-. cr1 т оье аначенн я. Романський 
стиль підпо:сі ;J;ELЄ епос і фe~.·~;;:urisм y ::з його ::rицарями на ст ари~ 
sаМ~ИЩf"Х Д\ЩКОЛ~ fіКИХ. 'І'ОJ?ПИ.Т.::ИСЯ У!.РІ:1НцуоЬЮ. труб аду ри, а?.ГЛlЙ""' 
с ьк1 бct_f)Д}t 'l'cl IIHk ць .к::. Ml нешзен~е ри~ nрославл.яючи у сво1х 
піснях г-sрJй~ь1<і ВЧ.kІJ:?КИ с~~о1х хлі])оRаЕців T1l чари іхніх жі":" 
нок. В час~ rотики Ml~Ttl були ос~редкам~ духового життя, Мl
щанст .. ~о 8 йсг~ цехами грало пс_ршу _ролю й надаІНіЛО тон гро ... 
МйДСЬ:&<ому J:t{ИТтю; мінснвt:нrери стал.Lf цехоDими співаками, 

; 



, ... ~з .... 
мuй с т, _. 1_)3L:Ні~ " 1) c.\.J.< ;· :- а пс..й с!і.:ть 'l: ~.:t:: н і ие:; цький пое т тодішнього часу 
.... це ш.~t-ЦЬ із __ С}JС1 .У:.у; . а 8Рл:чі ахр ~ 'Г.6!~Т И 1 ~1аЛіір і й скульпто_Qи є 
мa i-1 C TJ)t'L IVШ с;.:- \НХ цехl:с ., r~ , )J~И 1 !t'ШJ . ше ГD.J!Д l замки, костели :и со
бо~и СЕ- і д'~илч т~1;о м ~т r-т r::: J\ЬКе лот ін ня qJf; ьдальнкх пан Ь3 , теп ер 
_ptt 'l'JШЇ, ivliG E:> I.Cj, D_t)JJvlE, ;1Іl6Ш.і:С-ШЧЯ Пс:..Т 1ЛІЦі~LБ С ТаТ.ОТЬ СИМD ОЛt.l.МИ НО
і:vГ О часу , .і:-':.~н ·;:..Сс-ч:ас j_3 і'lс ~ч; ро8 Г u.тrІrжеР н ям;-1 r: і!\ІІО ~з ідає епосі 
MOf.\ ~~_t-JI-; Ji. 1~~~);_:~"--~ Иі~ бt~_t);-Y~" ; ·:;) ЦС:-: \HlC CTaH;)230l l':l O Hёl.,t) XiЇ, рОКОКО- "" 
Пё:; _t-Jl ;)Д ~Сі: 1_ 1 • 1-"J_r•c; E-llІ C(J .. -;\~·~'I"E' :'fc lr 1 І-Сr::Я: :) ИЦИ8М П\)ИНОСИТЬ СИЛЬНі На
~ОДЕ.; 1)_)'і:Е 3 1j~т;;'_;=,-о:~ ::_ sн~~ ~ІЄLП~J ~:І,:).І-Е \ і . :~8 і Т3 ПерШіЙ ПDЛОБИНі 
І 9 C'l1 Cf!-/;r~ ::';i~ д. ·::: :('Л;K.nr.r1,И3I!l - r..:,з _ _p oRKEi c.• ст:;_р~)nс;йської. бу1)жуазіі 
D дJYГ l l1 E:-)·: ;)l'liii-1 ~ І9 c г:~ ·. r:. ·l 'l'Я~. l . ~:pe.лeJIЬ H ~J ()цими ПОЛlТИЧНИМИ 
Й С О Ці ЯЛЬf. :ііlМ ~'l r!П.~r.:'і.;:.ї~лгrіП Р.МИ і~ ,'\\"1 1-,. Тд}:(Оу;\ МИСТеЦЬКі іНТеІJ6СИ 

' ' . • ' ' •· І І ' ' 
па1-11 І~ не:. -.. ;), ~ 1 ,_, ус п1 л т~п.; :·· н:: ;_·.:-::.·:1·' :-~" _.__,,1 ~нр:t-сn-;ання: служать нам 

т-еж ао. П)~;2 :t. "- ~~.і. - il i~; i:·· г._~ ·J.L ; , ·.'І'.;;.ір·.~~;:;н н і ~~А.м' ' я ·-гникі в у},:раїнсь:ко
г о rv~ч с :· є цпг r , p o з:r; :.l['l' :JK .Іі І-\0(10 пр;.)fІ:шов ·:'і сам і шляхи, хоч · на 
СХО ~ 1 r~.;jJOI~:~ ~-.Iyr_;,y]'! ~ 'i СТ ~3еГД.vf'ГН '1а~ о:е П~р еС ;Т16ЕНЯ ПООДИНОКИХ 
пер1одЕ' ~-~y.r:u ' .L1 ~· p~--1cтo ш L: · -;:о-·я::;; , :,-\JJ J ~ ЧFHi >--: 1 с. .3й)\..опо:м. 

\ .,.." .,_. ~ . 
J;\. 1 ' А J, '!.' І?К '1' ура 

н~рші Уk~ сте ~~Ь1-< ' 1 і~1=.тгt1:u~: : тихо.)ДfWЬ на теJ)ИТ ОLJію староукра
їна ьксl кt:3· l~c ьl<Ol ,:·:, єржа:!? ':-1: ;J J~~ с;тоn: ітт5. 8 Візанті~ р і~~Н;)Часно 
а на:: сю .. _х_рисгг1~.,.лськто .. nlj)GС' и l1Оl\1бн9~ як християн1зац1Я ~х 
облаСТЄИ На ~iДCTQEl lХНЬСГО ГЄОПОЛl ТИЧНОГ О ПОЛОЖЄННЯ МУСlЛа 
логі -:тно ІЧНіk'і'Ч з Rонст·:tнтr.:·нополя, так сам о ііі реліг~йне вближ~

.ння С 1Гі:- ()t)У .. 'І(' I\.(1 :--:_ e cpJ_y ::r::. дсг_;:Г1ВV lJ.Т:.ii. К\ТЛЬ Т JОНИХ l3 ПЛИВ lЕ) ЩО Прии ..... 
шли до І-Сін::пє . із с•гnдиці. східf-rьорl~мсЬко) 1 мп-ср ії~ Та к само зро
зумілим , Lf\ ) н_,.r :.Т'"'ра\нс ;, кі. ;/н я:q і ДJUi б ільш ої слави l)ожої і для 

_ ]]ЛйС r:. ~ i:t::J ~ :vr :" ~: '1. . . 'i tJ'.o·:·JЯ Д О _ С }.''· ::Н.3И НОБИ.Х Х_ОШ!і Е ~ ТО ЦЇЛКQМ ~ОНО, 
щ '' --- r .т~ ~ · . ., • .".11 .,- - r· ,., ·· · - .• , ,,, .. тотгr 'J,...Т1''fl ' -~ 1 Сr'ІЮЗНИКl к 18 П і\Q v .L: • -'H t. o .-·c _~_, J. : '-.·" ~ ',' ,,,;._ ,' ':-' , _ _,J, , ,, '}'> . eL·J.',-'- ~" . .11.:...\. 1: 'JI-j-'J- ;;J:; _ 1.1 "' j _ • .І:" -
ХQРНЯ\1 ~ - 1 • •• , . ,. : · ~, , ,_-. ·, ''-~t'-і'"·т г -,,,.,-r 1' Р '' ~ Q\іТ•-;;;ельних маистрlІ~ 

Д ~-l.ll~Ш~'llv/ ~I 1~·iJ~ і. !:\ :( ~: ~ ~.r ~~-- ~':, .. , ~-~~ ::. l ! :<;,·:J:~-~ :-~ ~~~~:~· f~·r:Ї· ~- ЩО Г _ь)Є ЦЬКі арх і .... 
т ~.:;к т с 1J .и Г!J) ~'І J.~1·~~<::JІ,, I , ~l1 :-i·_ •-:..·c; . .r.. ь с::~ ·Іоrзл еt-:ь lШЛJ!. за власним смаком 
і ТJ!ИМйЛИС~ .n: с __ ( , \ 1(_. КИС 'J· ,-. щ.) J:< .. 'А .І (; , О):\11 . ЯКі :На ПіДС ТаВ і Д ;) l:: ГОЛЇТНЬОl 
П < >Q:К. 1Г ИКИ: cJ ' .і11. \ ГL С:..т~ l l~ЕШ./І:і1 ; ~ а 1 іС.~і1І ОаГJ.1 ЬКі13ШИНі~ ДЛЯ · ЦЬОГО Б ОНИ 

k' ~"' • .J; 

мали тим v іЛ 1~ше і.::&:LІ1' а:sда .~шн . що на .нJ:во 2ДJDутих дл я християн-
ств u 9блаатя~ з !~Хо д ил~ = м~стецькому ві~ношенні п овну порож
нечу J. 'IJM~,- і..J І' Ті о! З М '!Wеі-1 . :. ГJ:'~ )ІІГМйТИСП ЗJУ: о~-НВ Г_t)-еЦЬ КОГО СТИЛЮ. 

В т аких y:tvr;;l.Ja.x П () ~ тав _у 1\ir"ьFj ь JO I 7·-· IG35 J)J!" сл ав ний Сосрій
с ький uoGop , м;~ :-І . 11 МсІІr:гал т,на бу.доьа час і :о 1~ели1-сог о княая nрос-
л GL~l. iv>y Д1)0Г .J ~ L· ~-lЄ:' .t)ШJ П ;~Н у ,3F:.. J) ,,,r 1 Ж На<у~ОВ Ц;'ПдІ ' .. П ;)Г ЛЯД 1 ЩО С :ВЯТ а 
u ~CJ,J l J.I 1: n c-ll с г~'QНГJ:' .V.•.li r:юл 1 (· ~i ) J CL і:Чk-3К o~.ff ,І\ ЛЯ: ки 1 ьс ького храма J але .. 
Пl3H l J.JЄ ;, ::• СЛ, lДИ .Т-\:'J T: c-' Лl'l , ШО ЦЯ КИ~І:СЬКа CJ3 .FiГJ.'.v1B.Я нагадує НОБУ 
церюз у / FeP;./ пvб удсі)СІ. Ч.). ц :~ сагс ;д Баз і левс~);;,~ І у ІХ ст. в столи
ці f.J.Xjц:_):, DClГ :.-'.'!'J J)Y ~-' HIOC OJT Ha~e DИC!fOJ?ЛIOl')T~ , _;;, y~~кy, ЩО і~ СЇ Ці ~ 
будо.і.:И 8 пс- _рш ого ш:;l)l~J\V ;p ~p з,.lHC rJ Kol lC::;; \.) i)lJ. 111 длягали sa час 
СБО Г О :i. CfiJi~c;..H i-~Я Д\ІН-.; ,_)tt#~ік~·.)rЬНИ~ ~ змінам , ТаК ЩО С Ь ОГОПНі Ні-

• '.1 ' . .. • t' 
яка ~тил1 с г,:ична сі lіаЛ + 8а і~е k: сил1 дат и нам одНО8Гl)~НОl ду~ки 
Пр О lХН Є ПІ)Х()р:НЄЕНЯ l ТОМ.}Т НУСИМО 8аД ОRОЛЬf:!ЯТИСЯ ТlЛЬКИ ГlПО
ТЄ аами ,_, Для г 1 :г:а·г е s одчаче ~· t'.Jrишаєть ся ь иfJ 1 шаль ним ср акт, що 
Ки: ї :~::- с ью1 ;~~1) tt~ f :-::- c-t ~~El поі.:: атгс·r с :з сн·о існування мусіла стояти і 
б~?. ~у мні:; у ст;; я- л(1. п~д пг.еет, іі оЖ~ШJVІ ~плив9м к,ультуt;ним Bisaн
Tll ~ ЩО Б 1)е8,/ЛЬТ fЛ ._ 1.'\Y~:,) ;"t В!-:; с.;.ЖЗ.Тr"- ~Наид~І~ l .ПЕJ.М 1 ЯТНИКИ За 
нас л , rrу •, · .. ::,ц ~:,г u r т u.-·-·-', І .. , ....,~ ь -rчх·· o;::" ·1-' r-j ' '" J ':< Л '1 ~ т·· lше ""'Ж ' ' 8 д::.ят-"ИМИ L - 1"1 ... L-c • •••• • :1.. -"- •.nl . .~. м "1-'t; Ц •'-·-- u _xJ<.. -.ut-.. .• .с ~ ... • .. 11 "'-'1 V. t; \:;; l"\. 



- 94 -
~0/~ іl.ТК В.МИ МіСЦЕ~_;) Г :J Н f\.С сЛЄННЯ. · 

Інший й_t)~іт ~~ кту1л-Іий тип, як Gоq;ійська катедра., ;шляє со .... 
бою ~нlсно " _ о_ний l:' І073 .Р· князєм Gj ~ ятослаІЗ :JМ манастир нечер
ськ~Іl Jli.--.J .. .Jи, який стат~ згодом з 1)азком для цілого .t~яду-київ
ських манасти~ів. ~о цього типу будов належить також КИ.t!ИЛів
ська це1)ква в l"'J.ИЄBl в ІІ 40 р., 1Ц3_l)ква nидубицького :манастир.я 
/IIQ8/6 Це)-) КВа Qв.Т1)ійці над ГОЛОВJіОЮ бl) аМОЮ НечерськоЇ .Jlав-
ри 7І7 731, кат~д.t!а uUпаса /Іі24-5І/ в~~ерн~гові.з доб~е захо
ваною конст_рукц1 єю и багато 1нших • .На.идавн1шою 1 найб1льшою му
роь аною це1)квою .Ук1)аlни, що вбереглася лише в срундаме нтах, бу
ла десятинна церква, . п~оудована ще Володимиром Великим в ІО8Ь-
ІО96 1:n. · 

ІІІеля 12 ст. Р наслідок ворожих нападів татарів щораз 
зме ншуєт~ся ~удівельна діяльність Київської держави; в ороги ни
щ~ли кра1ну и тим самим унеможливлювали ~удову коштовних xpa
MlB ьожих. 'Нарн:лельно з пересуненням пол1 тичного осередку на 
захід у ІЗ ст. ~о яерЧІуєтьс~ перенесення культурної ~1яльности 
На ЗaXlДHЬOYKJ?fllHCЬKl зеМЛl. В ГаЛИЦЬКОМУ КНЯ31ВСТВ1 через без~ 
nосереднє сус1дство з поляками й мадярами були елідні сильні 
римсь~о-гє р~~а.нс~кі ку~ьт~1рні :вnливи, які В· сполуці s уже рані
ше од1диченим ВlЗЕШТlИСь:ким культурним надбанням створили но-
13 Ий, точно означений тип, який знаходить сяій _ :вияв у пам"ятни
кч МИ~ТЄ ЦТ І3а , Н r.. , _;>:КаЛЬt збереJ;f:іЄНИХ у не ЕеЛИJ;<іЙ КіЛЬКОСТі. ГйІЛОВ
НИfu: T Rlp Г ЕlЛИЦЬ:КОl будlЕЄ ЛЬНОl Ш~ОЛИ '": Це ВlДНОСНО добре sбе
р~Же І;Іа цєр:кр а с п .Нант елеймонс:- в lалич~, збудо І,сlНа в І2ОО р., а 
П18fН Ше п еретвор е на нв.. Фран1дсканськии манастир. 

hе спокійні часи І4 1 r5 ст., напади татар і HOJ5a госпо
дарська...,по~rітика. пол.ьськи~ маrнаті д! , s n "яs aнa з .зас~леН!jЯМ цих 
О~Ла СТЄL:І <> НН~Є ~ЬКИМИ ~OЛQH~CT fl~И, ПрИН$СЯа І3е ЛИ:Кl ЗМlНИ l В. бу~ . 
д1 ~е льн~и арх1т ~:; ктур1. 6Ml ни ишли Е тому наnрямку ·, що на Ml СЦl 
ц~рКОl:) 1 мане.. стир ів буду Б с-:uти Т l~ ~рдин і. та укр~плення на обор9ну 
м1ськоrо населення. Очевидно 1 н1мецьк1 колон1сти принесли 81 
собgю н е. н9ву ~~тьківщину не .. лише маГдебурзьке nраво, як підста
ву И орrаНlЗ С.l ЦlИНИЙ прИНЦИ~ .. lХНЬО~О громар, СЬК9ГО ЖИТТЯ, але. 
р1вноч єL СНО sащапили на нов1и sемл1 зразки пан1 вних на захадl 

напрямів мис·т?цтва. ІО';J:'ИКа ~,ак .в більшій, ніж досі мірі ~тис
кається в s алlдНь<?украlН~ЬКl м1ста, І;Іаселення яких орrаJ:пзоване 
в цехи, дає в арх1тектур1 перевагу н1мецьким впливам. БlЛЬ
шість rотицьких будов О\rла, беs сумніву, у Jlьвові 1 але вони 
згоріли під час великої" пожежі І527 р. 1 а оо nовол1 1 · але пос
тійно sникс1.ли в наслідок пізні ших· стил1 стищ их перелицюв ань. 
З початку ці б.)тдови, крім пе.Qеважного r отицького стилю, в.и .... 
я~ляють,ще д еякі візантійСЬJ:<l ел~мен'f'и, алє пізніше, в ~6 ст., 
Цl стар~ з а;rи;ш:ки а никають~ 1 sах1днии стиль надає тон ц1лому 
життю. Іотика тісно зь"яаана з німецьхо)ю колонізаційною полl
тикою, прийшда на схід~трьома шляхами~ а саме, зі Шлезька, че
рез з ахі~нє Під!;'арпаття: з Семигороду 1 через це бу ла репре~ н
то :Dtllia т 1 ль ки Hl мець ки ми майстрами. 

11осіями рене сансу на украінській терит;)рії були італій-. 
сь:кі мп.йgтри з Jlьомб ардіі ~а пі[~ве,нної Швайцарі ї, які звичай
но r: с :о о1х nодорожf\.х до CXlДHЬQl 1ftличини ~ористувалися торго
вельним. шляхом з . І~алі ї через ~v~адярщину, Сло ~; аччину, Барді і в 
та Пр;:rш1zо. Найкр r1Щl ТІЮJ?И укра1нського . ренесансу знаходимо у 
ЛьБоrн. На першому місц1 требатут наз :r:е.ти -вежуКорнякті:з, 
лобудопану архітектом Нетром Барбона D 1572-78 рр. на зразок 
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r:ежі l.lt1)~cннa 1\ЄЛЬ Орт о n .оене ці ї. Інші б .Уд :;ви) як Брате ька 
цєркJ,а [ r~.иєв і, проєкт91:йна італійськими МRйстрами була пже 
спору,~жена руками укрс:ннських ,RОбітникіТ3 пі/\ си;льним :t~плиrзом 
місцеj:их мистецьких напряміп. vби~.д стилі, як r:JТжа, так і · 
реІ}есин9" І;ияz_,илися f!e стільки :;::\ церкlьній, ~к, г~ловне, :в ... 
с":1тст?к1И <'ЧJ~1тектур1 ;.отж~ напр., при будоь1 1\0MlE паrррицl,lВ, 
ратушн:, укр~плень, ЯJ:<l кр1м дьг~)~-а знахqдимо ~аІ<~')ж ,г~ 1нших 
захlднь>;у~-чх-..~нських ~1crpax, ':1~ 11ро9лаь, Перемишль, dам~с~я, 
дуцьк Ti:l lHШl. ~1ЄрШИИ,_І313дІ}ТlИСЬКИИ 1 ТаК Cd~O ЯК 1\J!УГИИ.l Тре
ТlИ ПЄІ)lОД'->украlНСЬКОl apXlTeKr:rYl~Ж 13 СИЛЬНlШИ~Ш СИМПаТlЯМИ 
д·о [:->ТИКИ И ренесансу СТОЯЛИ б lЛЬШЄ ЧИ МеНШЄ ПlД іЗПЛИБОМ ЧУ- " 
жих lДеЙ. JJ.иute четЕеl)ТИЙ період - Б· І7 і І8 ст. - приносить 
із с~;баю K:?ill'I':;Lf!i будс:GL1 n с;:_:,оє1Jідно~у юсі й дає нам власний 
укра1нськии нац1ональни:и стиль, укра1нське барокко. 

Цікаво ствердити, що бароккови~ період на Укр~~ні постає 
паралельно з загальним культурним в1дродженням нац11; загро
жена польсько-єзу1тськими намаганнями, спрямованими на схід, 
YisPalHa намаr~ється. відновити ста~)і українські куль~ урні на
доан ня в r-J.OBlИ gюl)Ml, пристосован1й до нових умов, 1~ таким 
ЧИНОМ, 8 доб1JОЮ дуХОВОЮ зброєю збираЄТЬСЯ сгrаТИ ДО :Вl ЙНИ 8 ВО
рогом. Нр9дукт цієї f!ОВої, ал? І;Іаскріs~ нац~онал~ної культури, 
30CHOБilHOl На СИНТе31 ДВОХ CBlTl?. у ДlЛЯНЦl ар~ртектури -,ЦЄ 
,УК.РJ.lНСЬК\:3 барокко. Барокко' як 1 ренесанс' приишло 3 rт r':vl ll 
1 гrо ~~тда шляхами: .s заходу, s }Jим,у, t si старих r~нуе~ьких 
кол;:~н1и в Нрr~му, як1, щоправда,_ вдооут1 т~тарами, 31Тf1.Лlsу:за
ли чи sр~~ан1вуБали агадом сно1х пєреможц1в. Таким.сп9gобом 
~а . .Укра1н1 s~ахо[\имо барокко в дт::ох qюрмс:чs: на ~а~lдНlИ Yкpa
lHl - як єsу1тське бар:-жко, на Центральн1и Ук,еа1н 1 - як кс
Sf;tЦьке барJ:кко, останнє - я:к дужг ориrінальнии, пер.:; сяклий на-
Цlональними елементами спосіб вияву. . 

.1:S цьпму рпsвJ;Ітку ук.еаїнсь~ого ?Удіве:!Іьного мистецтпа бра ... 
ли участь ЦЄJЖ:JJJHl ' достоиники и вищ1 пров1дники козацтт:.а; сам 
гетьман lvlaвeпa вбудував чи Біднови;з у києзі шість :ї3еликих цер .... 
I<:or:. . f-11(; _ най:І;иsначніших пам"ятникіь цр~го стилю належить кате .... 
дра с:.=.lvlикали, побуд:JвЕtна Ретьманом Мавепою з 1690.:...94 рр., Бо ... 
гояl3ленська церкr.-а 1-1-иї~;ськ:Jго Ьратстьа s І 695 р., теж \РУНдоБа ... 
на гетьм~1ю;м ; ц; 1)кr:;а с.с..Тгійці D Черніг;;13і /I679l, ссб;;р Мг~р
ськог ;-:, манс-1.стиря /І 682-94/ sаЕдячує св;;є п:Jстання гетьманоrс1 
Само~ІЛ\JБИЧеЕі. На підставі цих приклаl];і!:), і інших памнятникіз, 
як д 1м Ivlaseпи в У-ерні геn і, чи поодинокі ';ІаС тини Нече_tJськсго 
манастиря, чи. б1)ама оабо_f)оlюьк:)ГО Б .Киє.t?l, ще п1;едстаІ;дНt_?ТЬ 
собою п1Jа.Ед~ 1 .l пе 1)ЛИ будlле~ьног;J_.мистецтьа, мсі,Ж!-fа с~l:е.J?;\И~и, 
Щу ба.рокІ<\JІ:Н срорми на Г)УНТl Ук1JаlНИ не б,ули чуж1, ,Jiд}:дlHI:i l .. 
:СlД . оточення, але що пони , на..:: паки, врJсли n с=с:.:тСІхтоннl м1сце ... 
r.i Сfорми і чe 1Jes це наб1Jали СLоєрідногv акценmу, що;:; резуль~ 
тат1 дало ориrінt~.льну синтезу д.З.)Х стилі1 , , а саме укра1нсь:к:е 
барокко. 

Uбид,_,а ї~а1)іянти, а саме єsуїтсьІ<Є бароккс на saxif1.Hix 
. зс;млях і козацьке бalX)KKv ;; цент_Qа.льних по~l:. ~л і пє 1)ЄТЕорилосл, 
як Е усій ~BfJoni ХУШ ст. Е рококо, яке теж is цієl причини п~::
реся:кле уІ<.раlнськими націоналт)ними елементами і тому цілком 
слушно, як і його попе.Qедник, може бу, ти НА.ВЬА.Не українським 
стилем у ~иж чому розумінні сло~а. 

Одначе національна нота не snучить тБпер вже TRK mльно, 
як за часі,3 бс-11):Jккп~, т;15~ хоч би тому, ,що ці оу:~J::и ~та[r~лися 
sa пл.я:нами чужих мє-:.ист 1Jl:G, т '1.ких нк Н1мєць Ше;~ель, lТЕlЛlЄЦЬ 
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lvlapl;jт ін і, срлЯМfШТ\Є ць ,, с Ві тт с, і Т()МУ n _:·сЛИкій м 11)1 н 13 nи
являють ~)і ~них елементі в. Найкращі т вр ри 1Jококо на У краін і 
це Андр і l:Г.:С"hКИЙ С()бОр Ії :Києві, МОН\ГМ€НТЄlЛЬНЕt катеп1ю. СБ .ЮріЯ 
у дььрпі /Маl)еТіні/, г~лолна це.і.Jкr:а n lloчaєni, Єt т t·l.кож імnо ... 
. sантна. ~s:-)іниця llечерської Jlазри /ШеlІ~ль/ майже 93 метри за ... 
r:2ишки, сла.t"'"}На своєю майстс:рн;Jю комn:Jзицією, :·~ якій логічна 
суІ: ::.~)ість і П.J):Jстота клясдциаму поволі г: итискають пишну еле
Гантність ракою;. В часи· н :;:;:-)о го піJ\Несання українського мис
т-;:;цтJЗа його нпсі ї звертtЖJться до т1;адидій цього вже знаціона-
Лls;.J}·;аного стилю. . . 

:Клясицизм, ·. пс; 1)ші елі [J;И якого вже можна 8 апримітити на по .... 
чатку ХУШ crn., ~находить своє за_, е 1)шення Б величних nалатах 

. qс~аннь~;го украінського гє'F~мана !J;:,зум~)т,с ького /І728-І8ОЗ/ в 
ьат ,у )ИНl, по б YlS0 1~: ан их англ1 ицем h.арло:м .~.~.ем~рсн .)м. в І 800 р., 
ДйЛl - Ь ·11ОЧЄП1, де СПQJ?УдНе НО nмату На ПlДCTtlБl ПЛЯ:Н1 в .. Ва-.. 
ле: на де ля. !Vlотте, rra ь 1нших репре8?.Н~атю~ их домах ук~аlнсь
:ких MdfHELT1"-• :КЛЯСИЦИ8М 1 Щ;J. Нй .:/xptllHl ПlJЩ\Ш:J:G, анаЛОГlЧНС ДО 
роз~ИТl5У ~ ~ахіl\Ній .u.j ~ 1)0Пi, Т ііКОЖ три C.tJ?-8И, а саме Jlю~\~Ика XIYt 
aMrllp l бц~е1)Маєр, ТЬО1йІТЬ ЬЛйСТИDО за:КlНЧ6НН~ СаМОСТl:ИНОГО 

· укра1нсь~ого nрямування: в .. межах .. архі те:кт у ри. ь _ році І ВОІ .Рів
ночасно . 18 анессtІНРД укра1~сько1 автоно~іlll прийшла забОJ!ОНа 
будувати на .У:кра1н1 sa. своlМ ~ласним стиле~, а 8. Нетербу_рrу 
Та іVЮСКВИ · l}.РИХОДИЛИ ВЖЄ ГОТОВ1 ПдЯНИ, . на Пl)'!;CTEtBl ЯКИХ ВlДТе-
пер Т_L)еба оу ло буд~вати. · · ·. · · 

ь 8В"яз:кv з панівним в усій ~вроnі утилітаризмом та мер
кантилізмвм іvпохідним від них поактичним наставденням до жи-
·ТТЯ ІVІИСтецький напрям цього час{ пішев у нап1)ЯМі, що спирА.Вся 
на різні історично ~ вже пепевірені стилі, ± тому цей напр~м ді
став нс.1.зву екле:ктици~му. Коли. приглянемgся ближче до i\()Xl're к
турf:ІоГо . оол~ЧЧJ;І укр <~lН\~ьких м~ сті як . іі.иlв, Одеса, Аарк:tв 1 
J1ьв1в, ЧернlВЦl т е-.. 1Нш1, ми в1дкриємо в них ·р:ис:и т.зв, Вlден
С~І<ого неоренЄС fLН СУ, який не зважаючи на поілтичні кордони, 
д 1стався аж до Ростова нn.д ~онам. Загально однак можна ствер
дити вжє виразний 8анепад, явище, характеристичне для епохи 
екл~~тиrJ;и~J-ду, яке , рдначе, коім того_,. мо~на пояснити тим, що 
P?Cl и~ьк11 и уряд ПН?ЛЯ. скасув~ння цеХL в ц1лком занедбав О.f?Г а
н~зацlю срахових шк1л 1. цим спричинився в дв.льш:~му аспект1 до 

. Цlлковитого браку техн1 чних . ерахоних сил. Це _не ~, очевидно, 
безп'?середньою причинсю ~ обниження м~стец~кого р1 яня, але бр~ 
техн1 чно ~ишколєного перс:оналу. вs~ш:кою м~рою утруднюдав украlН
ським ElPXlTGKTtt.l)aM І)Р:J:ВеДЄННЯ 1ХН1Х ЛЛЯНlЕ у · ЖJ1ТТЯ. lому БОНИ 
ПОНИДаЛИ С~О~ баТЬК1~ЩИНу, де ДЛЯ МИСТЄЦЬКОl,ДlЯЛЬftОСТИ Н? було 
Передумr:Г: l ИШЛИ, ДJ?.Є ЧflGTO П_Р.9ТИ 9ВОЄ1 1~0Л1, ДО 1V10CKJ?!1 l .. Пе
тербурrу, ЩG дa.t~ t1JIO 1м далеко DlЛЬШl .м ожлит:.ос'F'и сю~ост1ино1 
прац1. · 

В д_ругій _ поло;!иНі ХІХ ст. під ьпли:l~ом романтизму до мистец.. 
т:ад Схі дн ьо 1 ~вропи ьх~дить з ахі дньоеБропt:йський і сто1)иам, 
який. у діля!:ці архітектури да? т..sв~ nсевдо:t~~іsантійський стиль. 
Вnр()ладжєнии насильно до .Укvаlни, }ЧН не буn сп1);;можний lШЛИ
Rути на будівельне мистецтІ;о сильнtше й fr1)~пдуеити до o)иri
Hfu1ЬH01 Тl'~J. 1)чос. ти. 1~ерє д ле1)ШОЮ cr,lTQ~~oю вн~н(;Ю на наших 86М
лях бул-!1 ш:.,мітні спроби відноDити наЦіональь:с; забар ":лений ба
рGккоьий стиль 'l1a _рек'?нструj~ШТИ):Іа. єт~огр8!{;1ЧНИХ оснопах дав
ню нашу дс:р~в 11 ян у ~1)Xl тект ур.у. Ц1 1 де1 ~ ІІ.Jопа~_,У-ють ~аСаJІ:чJере д 
д..,а ~ иsначн1 ми ст Цl: Василь .R.риче:иськии ЇІ87 2l та lJ c:pr 1И 
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Тимоше~ко ./ІВ?І~І949/. В найн~~!ші часи ЕВЯ~ го~у на n!дсо
Е~';?~КlЙ .Yкl)alH~ 8f).~~ДНЬО~~.L):!~ЄИСЬКИ~ K:':>HC~j_1YKTИEi~MJ '"'ИОГО 
Т.L:, ~)..r.)ами є, будr~н,л< Аt; 1)ю. :GH,_,l ll1.;)MИCЛ:Jl-·;J.CTИ l: Xal_Jкgrcl, сле:к
Т1J~nня: n киє:31, текстильна (lJfLopикa т:: К_;)еменчуц1 и спо~)уди 
Дн1 прQгесу. . . 

. На.ші , притюдно, ф~)аrмента.;.)ні мір:ку:;~n.ння пр~, у:к.іх1.їнську 
є>..J.;Хlтгкту1)У аули б неп:І~ : ні, к:-:ли б ми, хоча б кільк:Jма сл:Jьа
ми не ?. гадR~И дє_;_;аn••яно1 а~)хіте:кту .J.)И' цеї на~; одн;;ї гілки ва
гальн n 1 A.)Xl ТЄКТ УІJИі' Де 1;ЄІ3 ti ЯНЄ буд L · НJ1ЦТТ3С, r ;)ЛQ!~ не 11;6 .~,;e:G " Я
НИХ хп.т, .. сягає на наш~х аємлях аж час1в не:-~л1ту,. ал~ т1ль:ки 
~єt кн~тжо1 71nби r::Jн:; 1\~йшлс т:;чну ьивнf\.чених B:JJЗHlШ~lX Ф?)М • 

. )8JМlЄТЬСЯ 1 СеЛЯНСЬКl хати. n 1)18НИХ :JКОЛИІ.]/ІХ НС1.Ш01 НаЦlО
Н :l.ЛЬН :1ї т е.L_; ит ;)і) і ї яr:ляють с:.;бою 1)і в ні типи у sr; "явку в під
С.!ННЯМ та МСLтері ЯЛ('іМ" J:іКИЙ М с.l.Л~ мп.йст1;и , Uт~е інакше l>ИГляда7 
ЮТЬ Х<lТИ .ГУЦ,УЛ~J3 1 бQИКlІ, _ ЛЄМКl:ї:) ~ ЦlЛКОМ 1Ш1.~е .... М~ШКі:.l..ЛЬНl 
Д~)МИ но. Чe.J)Hl r11~ЩИН1 або НолтаL:ЩИНl. Та:к сам;J и :3НУТ.~:)1ЧJНЯ a1J
?Cl г.г~:КТ у i)(.l. :: И.Fі !.ЛЯЄ 8 ;JДН ОГ ~ б ~;:ку ) l :ЄЛИКЄ. б П.Г <lТСТ ~5 () 8 0.-'Hl ШНИХ 
ЧJC._l)Ivl, Є1. 8 ,І\1) УГ :;r О ~ ;JKY - Х о..~·н L:КТе .L) ИС ТИЧНl ,~.)И СИ ~ШСТЄ ЦЬКОГ О На-
СТа>ЛсНН}і. ук1)і1.lнськ;-: г;; нсtlх, ду • .tiCLЙK.tfi:lЧ\ИЙ мате)lЯЛ Ді:l є НuІІІІ цер
:Fс);_, .1а e·;,_j)XlT ,-:; KTV1)a, ;;ка -саме На .Yкl.kl lHl !)И3НІ1Чі:.1ЄТЬС.Б1 (")С;) СЛИDОЮ 
Оl._"иr'іНйЛЬНіСТЮ: tiйЙCTttJjiШi Д61)ЄЕ 11 ННЇ ЦЄ1)КЕИ 1 Щ~'J вбсlJсГЛИСЯ 
дснині 1: ~ йхіді_іИХ і СХlДНіх сблс-з.~тях , п:;х;-;дJіть ів ХУ! те:. ХУП 
ст ,~ rіузь:к1 .t-.dcЖl нар.юr:; ск;)~пту ІJ.Є д~;в;н;лять н ам детальн~ш-е 
заинятися .L.) l8HOMa.HlTHlCTIO и cl..J)XlTeKTOHlЧHOIO :КJ!Cl.C;)IO YKl)fLlHCЬ
RИX t~с~JсЕ"Я:НИХ ЦЄ1_)КОІ3 1 Але ДЛЯ адГйЛЬН<)l Х й1;tlКТЕ:;.І.)JІt СТИКИ МО
Ж~МJ П1ДК~ЄСЛИТИ 1 щ:; В;)БНЇШНЯ і j;HYT,~.)ЇЧlH~ .. L1.1JXЇT6K~YlX"i. ЦИХ ДО
Мl Е Ь:)Ж:ИХ Tf.LK CctMC БИЯ.БЛЯЄ C,)l : ~;).L.; !СТЬ Лl Hll t але 1Н .:..' Н:)Чс1СНО 
т йК"Ж т ;)нкість мотиві~::, і га.~.;м -с,н ію Q;c)M a .... в п::,д і б ним rіvищем 
ми не вуст~ічаємсся: ніде ~ с L іті, 

G к у л ь п т у J а 

, . . Оку.з::ьпту)а,бев сумні1~ у, •існо спорідненfІ. ~ ~~1J~iгre кту.)ою. 
l1ерщ1 СЛ11\И ць:;го ))Dl\Y м~стt.;цтnа.с.н:гають на .Yк.~.,alHl r.~.:ецьких 
час 1~~; , але n усякому J}aal н е 1\i:lЛl , ак ІУ ст. Пе)сД ~)истом. 
~ княжому пе.~)lоді с:кульптура s"я:;-;ляється n вr"яsку 18 в:Jч1.r:ою 
буд і т;с;ль Н91') 11 іяльн~ стю; ?дначе -ла~" ятники, . які в алишил~ся ;і о 
Н;:_lІШ1Х Чtl.C 1І3 , Є Та:Кl СКУПl, ЩС МИ . ~~НЮ f' .. Hti.Л18 у NІ О~ЄМО В ... JООИТИ 
т1льки Пj)~дметсм ;;:к..~)емих M;JH;) Г.i.)ClQ,)~и. Тут можнf\. т1льки П1J ИЄдН'-lТИ
ся: ;:,n ПDГЛЯ)ІJ ni~OM:JГO сра~і l:: ЦЯ lyJ.lVif\.Юl..)GH:Кa, .що ПvИ Xfl1)clКTG1:'ИC
TИЦl Ш~ 1)Ш\:!Г:'і ПGj)l:;дy y~~alHC~ROl ~УЛЬТУ.JИ ГJ.lДК)сСЛЮ~, 8 ОДНО-
ГО бо:ку, ;:-,плили R18йНТ1ИСЬ:КОl МИСТGЦЬК:д СС),JЄ_!}И, Є\. lН!-:НОЧА.<?НО ~ 
В ;::е .t"J T Pffi увагу Hf\. JЧА.СТЬ CTO.l) vб ОЛГёl..J)СЬКИХ Et)Xl ТЄ КТ УlіНИ:Х ШКlЛ 
у Н<~шс~ ~~у буТіtвництnі, В XIJ{ 1 Х';{ ст, но. ~их ве:млях ;; иступаt?ть 
В~ХlДН~ •. JmЛ~I31;1J vCH~By. T;)l)lШHЬOl 1!~;)СК~)1)18ЬбИ Т В~\)ЯТЬ стар1 _" 
Г.18 Є'\.Н Tl И.СЬКl 1 КОН :JГ 1)йQ.ll ЧН 1 T.LJttДИЦll 1 Нй ЯКИХ і\ \JТJ;tl.TKOBO LИЯ:іЗЛ.fі
ЮТЬСЯ sахідні елементи . Uсоблиг:о глибGК:) вак:J1;енилася: на УК.і.)ЄJ.
інському f..t.).YHTi тодішньсгс '?асу Готика,. якс:-1. хоч і .не а алиши .... . 
Ла ТЄlК~Х БЄЛИЧНИХ ПВ..М 11 Я:ТНИ:К1 13 , J.~.K у ~r:tXlДHlИ .Е-;_; 1)0Пl, t"І.ЛЄ D. 
C~l) ~')MHlШИX.tp :)1, M~lX 3 д.ХQПИЛа усю K)alHY ~ )IJ') Наи:МеНШИХ П ... J О ~;, ~Н .... 
ЦlJШJ>НИ-?С MlC~~ В дr:бу Готики на пе.L)ШЄ МlСЦЄ .. иступ~ть.vаХlд
ньоук.J)аlнсь:кl Jемл1; там за:;::с 1;шується п.L_,І.ЩеС т ~:<.~.~.JЧОl 1\lЯ:ЛЬ
НGсти, б'1 Ихіf~ня .Ук.tJаіна після тяжких nот.!(псс;~Ь ПО.J]ітичного 
Xc"l.LJйKTe 1Jy не могла пе 1;е б.L) <J.ТИ на себе n_vo1.:.1дHol .l.)OЛl l.· культур--
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ному Rитті. 3бе1:ежені ТlЗО,L)И ч<:і.сі;~ 1;енесансу, а~ебільш:)ГО нєt
Г.;,)С ОНі па~1~>=rтник~, пш<азують I;IRM лежачі )1 напіl~.:левачі П;JСТа
~1 ... ПQПНl~ аб1;Оl Та у ~ll_l;ПCJ;l,Т~1_lf2!··1 Y El._tJ~lT9I<T:-'_JI;llЧH:!~JY C~-~JйMJ
~aHHl, ПОRlбно як у ~енецlЯНСЬКlИ тn Пl ~НlЧН ~ lТаЛlИСЬКlИ 
скульпту-)і • . .и. ~) Н<1ЙЦ1Ка};іших Т} · Ь.~.;і~: ць:;г;; .~.::;11 у належить Г)'~бо
;~ець J:<~.ІЩ~·-:К~І,ІСТ~Н~Иfі?- ~ст.~. ; ;;~І;К _gго, '.'х~•)О _Оl!~Г ;; б;; ; ця і JОС.):JН
ЦЯ 9Х1ІІН~~?l l~l.І,)И .J; llt::;Чt;l)CЬKlИ дй І3.і,.;l l. КИЄ J,::- 1 з І)З4 .i;lf у 
ль~1nськіи катед~~ монумент М.Г~Jбу)та т ~lJ ню~а нб~;вькаго 
~~A.~c~~-~ A.--.. JlFf~e~noльcpa, пам" ~тн~~ pof\ИU~ ~-~ня:3~~~и~ . у b~~)~ЖCL!JCLX, 
1'lM •• • .. l 1..~H,_ .і/';б,1ТF.\. НlМЄЦЬКОF.) Мс<-ИСТJ<'а l'~::;H_u~Xa l ,,.t:, C'I c1 , т,, lHШl. 
А:и::~~~ ЦJ!Х п ... аць училися аб9 Е Нl~~е'!ЧИНl /Ни.~.;енбе{)[!, Еlб:; L. 
IгNlЛll. ЬПЛИ :і3И 1)6H8C<:J.HCY НЄLИСf'ІЛЬНlШl · Б. /\Є КО.~.JЄІ.ТИ"=. НlИ ПЛЯСТИЦ.l 1 
Г~)JІ:').ї:Не т: l}_;_;и:к1;в,сах liO)HCCTEJ.CJJ Л t ЧУТ\і; Е-1 _ 3 1 ":С... 8J:СИ ЯКИХ абG)~ГЛИ
СЯ у д;:,j": .'):і"О 1 тr.. Р:-, га тин1. В епоху баj_);;ккr.~ 7\с-"'..Лl 1 ; :J8і..·Иі2Е1..ЄТЬС я 
1\еко;)е._':!'и~Нf\. с:кульпту.~,;а,. щ;; шукає нопих ·Q;Jopм. Еи~;п..sу. П)И п~; ик.J.>а
шу~:r:ш нl церков, гробlВЦl -В та в дерев"яних р1аьоох lКоноста
сів. Бароккові іконостаси досить складні в своій бідові, ча
сом висотою на кілька поверхів, пишно Рt8ьблені, 8 1f.Удовао 
о~намевт:.f1као, яка :аиявляє ао.вс1 м виравн1 власти.ьост1 с:п_rавж
НlХ украlНСЬКИХ МОТИВіВіu~О~И Є ~аЙВИЩИМ ОСНГОМ ТПОрЧОl СИЛИ 
,УІ<раlНСЬКОГО народу В ЦlИ ДlЛЯНЦl ПЛаСТ.ИЧНОГО МИСТЄЦТ1Jа. 

нолі ТИіfНИй· ванепа~ геть ь.1анської держави n др~1 гій чоло~ині 
~8 ст. ·прин1с неrатиj:;н~ ~r;ища також у куль~у_fшому.життl Укра
lни • .h.оли ~ часи невол1 и s"юзлнлис.п: CЛfu.:Hl мистц1, то :)они 
8" ича~іНо. б~rли примушені ~~ і~дат,ати c:; ;ol си.тrи на. користь чужих 
H<.l._l)OД1.3 l ТИМ СаМИМ були ЦlЛКО.; . ИТО або Ма.ііrже ЦlЛКО!.ИТО DTQa
ЧeH~_ для _впасної наці і, Через це п~аця- І.ьана •vlapтoca /!752- .. ' 
І~35/ і Мих~йла Ь.о~лоь9ького /І75~-І8027 російсь:ко~І/lУ мистец
'Г J:оу, ХОЧа Цl МИСТЦl Ь~ИЧJЛИ.В у:краlН<?ЬКОl KJЛЬTJpHOl CctJepи, В 
dKOl 1:они ЧЄJ)Пали HOnl 1де 1 С)лиаЬКl до незнаного тод1 ще на 
с~од~ клясици8М,У, . .оидатніши~ і а нихJ Мартос, уч~~ь кано:;)и, 
rнsн1ше П)U~.J~cop 1 ректчр 11етерсбурзр,ко1 Акадє~н1 мис~t?,цтп, 
C'rvopиn у дlисн:;сті рос1Иську скульп~уру, зба~ачу~чи .11 С Ію
lМИ 'l',~~)l.)д._МИ И Г$ИПУСТИJ3ШИ 8аЧаС_ Сї30Єl ПЄДаГОГlЧНО~ ДlЯ_!ІЬН;)СТИ 
,_Е:л ик:с; число ~:иsначних учні 13, Це саме стосується и д~ Ковлсп-
с ького, Jікому ко1х; тк ий його ;-;і к 1 на жаль 1 не дГ>з::. :JЛИL роз~: и-
н у ти :t;Cix його М~)жли ~_,:Jстей. llотерпіла J-Ia цьому украінська куль
гrу _ра., ;п~а~ пов б аплена найкращих 9ин~ n, мус іл~1. 81ЙТИ де· ~G б і ч
Ноl рі;Лl 1 8Г;JДG:М 1-;тратила СЕОЄрlДНlСТЬ CJ;()Єl МИСТЄЦЬК:Jl т= ;р-
ЧОСТИ, . 

. Мист~ми, що про~~ющу~алJ:І шлях.спра~,жній укра~нс~кій куль .... 
~~тр l, ЄНйЦl і.Jі.-Іал~н~;, Сі)~ ДQМ 1, Pl8 Ьб 1Ч)lWРОМЮИ.'ИКИ) ЯКl Пl ДІ<реС
JіІю , сШИ с~;оєрlДН1СТЬ ц1є1 д1лянки мистецттд, з _ ертаючи:сь цо 

1іо..родн;/( істо1)ич~ої тематики. lVlихайло Ми~еши.f:І /!~36-!§9~/ тЕо
ре ць п11.м'.' ятника Ьог~ана Хмель ьицьк;)го ї"3 КиЄіН" ~ ~1 д:.мии lЛЮ
стратср Шє т~чєнкА. і l оголя, був нt; дуж; сильн~и _ в по ГlffЦJ _ тзх
ніки, А.Ле пи_вначаІ3СЯ т~еликим.ле том мисте~ько1 срангrаа11, llep
wє поrру;щя Шє;:-.ченкА. JІ~n с,ь;еЛlР КаJденс:ькии, щr;,. так само, як 
исг~ tla 8 рок1n ста~шии сучасник Заб1лл~, в~ем~tр~~а~ до ~м~
ри.ки ІіІ 'l1 aM п1чt-цюнав насамп ере)\ ;: r~-анзас1, ПlЗНlше у Ф.з;rьср1д1 1 
а потім у ню Иорку як пptJJ)єcop скульптури. ~Іарм~н 3аб1лла 
/І8ЗО-І8~0/ ст;;СІ.f?И:ї? пам" ятник ГоголеІ-н R HlJJЄ Hl 1 погvуддя 
illt:::-.Ч~HKEl і"\ЛЯ 4.c;pHlГOEf.l Т&. п:;_ртрети маляра Ьс;р:1~": ИКОГ.; СЬК~)Г0 1 
сл<J.::н;;г~-; ІалагЕtна та інших. Леонид Нозен /!82t9-I92r/, Бідо
мий t~-~ . .r.гc .. p пам" JiTHИIO:l. .Іі 0тл.ііревс ьк ому, в ? агаль нов і 11 ами~rи пл;;с .... 
К<1_ріsЬбtН,1И, НА. іІКИХ П1)ЄДСТа~·;лені Г:'":Л.;":Нl СЦЄНИ 8 Т~<ОіН І.; 8d.-
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сн ;;гн-Іик ·1 н. ~:~і yкptl. ~нсько~ лі те ратури. ~а осо били".:у у .. ar у за
слуr:J";~§ ~ОЛvДИІ,Шр DЄКЛсМ1ШЄL ' /!85І7, ~~l[іН :)_ ; ИТt:ЛЬ 8.Кt1~6М!ЧНИХ 
ТА)ЕЩИЦlИ 1 т:~ o1Je ць шляхетних ()?о рм, )\Мі ... ~еТ\ іР Балаг єнський 
;І864;, який да!; 1\УЖ~ , .. ;.,єury синтезу т1хч1ицій кллсициаму з 
елем~::нтRми Нйр;;;Ін;;гс с,.оолкльсру і n цьому дусі ст~3с,риn чимало 
м~нумснто...rу:ьнІ~~ Ti" .. ~)p~r, між ~іКИNrи.заqлуго~: ують ~а СС:'Jбли:: у 
J!. .. агу "Олндп1иськ1 1 r )ища" .l 11 Тр1юмф:=tльниИ п 'JXlд 9фl не''. Ве
лику мистецьк,у ;_,артість Мt4.ють,його алего)ичні п;;статі нn бу
д:v!нку укра1нськ:;го Чepr:;;нorv .Х.реста ~: l{~є~~і:"Медицина"t"МИЛО-. 
Ссрдя", "Любоп " 1 "Життя''. Pll?HOЧEi.CHO 8 Бал11І~гнським ч 1.:аличин1 
прс.що:;али Ві йrв~ т;ич , учеJ;Іь Цумбуша.?. Ві дн~r, ~1)ИГ О і) ЇЙ t.Ys є_:.ич 
/І87І/, щ;; закІнчи::' :)с;дту n Італ11, n П1ЗН1Ше П~)ЄНlССЯ J\O 
Амегики, щоб там виконати монvментальні праці для Клівленду~ 
Пітсбурrу..,та <J/іладельtfіі. Майстер стилістики в монументальнІй 
прикладн1и . архитекТ..УРl ІнІи.хайло Наращук /!889/,. що пр~цював 
пере~.~ажно за кордоном, великий талан виявив СП1знении: роман
тик 1Vlихайло Гаврилко 1І8827І9І9/, автор по:q:lлярних проє~т ів 
п~м"нтника Шевче.І;Іка в Києвt, в я.ких rс:.рмон1ИНО об"єднан1 в 
ц1ле опанування срорми а буиною У?анта8lЄЮ та роман'І'ичним настав-
лени ям. · · 

УІ<раJ.нська скульптvра нових часів ді.ашла до :вершин широ ... 
I<Иlv_l ~~ЯП<=tзоном ін~ерєсів і доС?коналим ~иконанн~.на~ічених 
ПЛfіНl J3 . Вон а не ТlЛЬКИ З ЛЄГ~lСТЮ сп_rиимає НОБl 1Д6 11 йЛG 1И ... 
хо~ить пе1)еможно. при Тj~оренн1 но1~их qJopм чи ПJ?И ро8ll'.'язаннl 
но1)И~ Пl)ООлем . 11 голG~;на с~ла по~ягає в груп1 мист~цв ~ що 
пе ,)еиняли п.~.; облемати:ку vк.pal не ько1 гР" ли монуме НТйЛl ст 12>. 
Клнсичним предста. : ником" цього напряму" є Бернt1.Рд Кратко /!884/, 

. llJ)O~ye СОр .t'іЕаД GMi l Мис те ЦТF. у К~ІЄ~~l, Хйракте 1)ИСТИЧНИЙ С1)0 lM 
нахилом д~· нгоклясицизму. Да ЦlЄl г1,упи НсlЛ\'.:Ж~ть · .Настя ниса
ренко. 3 ч1тко оs.н,tченим стилем, тl.; орчість яко1 дає п:Jчаток 
Н(""~:..:і~ шк~)лі .. з сильним п~дкресленням національного елементу та 
СТ ИЛ lC'l'.!IIЧHO 1 бе 3KvMПJ)OMl CQL: .JСТИ .- ():крему КЛЯС у Т ЬО.t)ИТЬ l{OHCT йН
Тl:fН U'Fах9,;ський, щ:) . після д.')ЬГvіХ ·студ~й"'за к;сJ1)д:-;н;,м, у )l.;ндg
п~, .!31дНl.та.ьЕрл~нl, о~ели:вся.~ нраs1 . и · аз-в оагато незничаино 
Т~JН:КИХ :ЬЗlРЦl.И 3lHl)ИHHOl :КЄJ)йМl:КИ~ ЩО 8НЩ11ШЛ6. ЗёlГf\.ЛЬНЄ ЬИЗНВ..
ННН не тіль~и мі• с~оіми, ·але Я МlЖ чужими.· 
. . uсобливу Г 1Jупу в ~учаСJ:ІіЙ с~ульnтурі. т:а~рять наор;;мйн~и-
ки O:f:CC rtнa. дят YPИf;lCЬKft 1 ~ед lP d:ме ць, ~рац1 я~~г:) є спра.пжн нди 
П:JІSЗlЯМИ 1.: KClMeHl, але 8 П:) JJНИМ рОЗ\Т~НННЯМ qЮрМИ Й П:lЧУ1 : tlНЬ 
СЬ;)rоднішнь:;г;:: .. ЧА.су. Виняткоье стRн'h;зище n укрн.J.нській скуль .... 
І_І~УРі займає т;ідомий далеко .за. межами батьківщини Олексr't.НДt;р 
АJ?ХИПс?НКС /!877/, ЯКОМУ проСЬ.ГlЛЬДсбрйНД J]l)~CLЯTИ:O ок,рему CTJ
ДfiO НlМЄЦЬК;JЮ MDI3:)IO . Ще В І9!з р~ Пс.fЕД ІНДlЗДОМ Д:J АМе1?Иf\И, ~ 
El н потрr ... пи:;; :3 мистецьких к;;ло . .х .tЕропи пиклико..ти с и:льнии 1 нте
Т)GС Д:J СБОЄl Ті.:JрЧОСТИ. ЦіЛК;)БИТО в·ідіР J}f3.НИМ nід 9nіту ~LИЩ 
Архипенко намагається за д:;п;Jм.Jгою 8:Jj3ClM н;;пих, иому ТllІlЬ:КИ · 

. притаманних засобі !3 і Посиленої динаміки J іредставити їх внут
lJlШНю л;;гіку та психол:;Гі19• Але те, що дає мистець, не є продук
Т:JМ украlНСЬК~ГО !\УХУ; R ИОГ:) ТПС1рах 8В..І'ЖДИ ЗНаХОДИМD ЩZJСЬ GКС
ЦЄНТ~)ИЧНе, ШТучне, /:З.НОj)МО.ЛЬНG 1 ЩО Ні І3 . ЯК;')М.)Т pas і Не ГА.)МСНі
зує 13 8;І;;і).JІ:ИМИ почуr:аннями селян9ького. HtЧ)J;\y, зь"язаного з 
~емлею •. Ноза Архипенком тьори у:кра1нсь~о1 ску~ьлтури т.:изна~а
Ю'ГЬ<?Я ЦlЛК;)М ~.іСНИМИ рисаМИ HEJ.ЦlOH Ll.ЛЬHOl С": ОЄ_і)lДНОСТИ J ЯК :JlД
ПО;::lдЬ Hf1 пол1тичну катастрqсру нашог::> народу, яка нє до8~~оляє 
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ЙОJ;;ІУ 8ій~и )\О :власн ої д~рgавноС'l'И 6 наші мистці. намагаl?ться 
принаимн1 ш.~ своєму ~ол1 с~опит~ и плекати НВ:ц1ональн 1 qJ о1)ми, 
що _?. ~аким . чип:::м якнаисильн1ше П~f.}К_t)еслити нашу д'j~хову неsа
ле.Іі'.НlС~·ь 1 наше п~аво на самост1ине житг.г.н.~ хоча ·О не К~ІЛЬТУР
ному .Вl дтинку ~ 

М а л я р с т в о 

Ді йена i.C'l10l) i.:!: ук1)аїнсьІ{ОГо маля1)с'гва, як і ук_f)аїнського 
1v1ист~цrва вsara:гri, почин~є~ься від політично! іq'гогії, sбере
женоl н до1чмен'.L'\1Х, Q ;Гі'_~~е т; 1д моменту, ~о~и укра1нська ~ержа
ва, як НО!3ИИ П<_:'ЛJ. тr:t:;-н1:1і чи:rшюк на сход1 ~:вропи Б перший pas 
ьиступє.(.є на c,:lTJ?-lЙ , с.цєг1" 15t.~\e за княжоl ;~оби укоа1нське 
малярськ є мис~е цгвv n;ac нw.л такі ь ар гг існ і спгоби , ... що , бе s · сум
ні БУ; .т:оно може к2нку_ру1за'ГИ. в. тод ,ішніми мистецьки~и П1Jоду}{- .. 
ТQМИ lІ-'ШИХ е.·-fУШ.t:'ИСЬ~<JііХ.. EйПOJl,li:.., Ро8МRЛЬОГ!а~:НЯ CTlH Тй MOffil
KИ> які sахо:-тлюють глядача~сіуйно:t,; Урасою бо.рв , є J10K;i8 0M :с.и
сокого J.JІ,Jі.ннн IlйllC ':.~l~i :; ~ що l~ _ОЛ!( ЇІІ1},І зразки, пки:х даре~шо бу
демо шууєи.ги й інuих к1)~Їнах ~~:ропи, Хто бу ли ці r.дайстри ~ 
залишftЄ'ГІJся цілком неj;і 1:;см:им , ·але з .;} елиною ймот;ірні стю мож
на прЙІ;ІЯ'l'И ,, ЕІ/І s . CRM1ra ппчатку г 1)е цькі м~йстрr-г самі . , :ико~~У
:сали Цl,Р;JОП'l'И: 1 лише SГ;')ДОМ передапали ~х j·,икnнс-tння: C3QlM 
учням МJ.аце:;-;,:)ГО п:;хо,n.ження~ Найкраще з6ер1гся цикль моsа1к 
l З СТ~НЮ,!Х 1?:!ЗМRЛЬ:JЕЕlНЬ У. QОСf!ЇЙ~ЬК:?МУ lJoбГJpi Е Києnі j ЇХ КОМ
ПСЗ~ІЦlіі :1. ПJД П~~ГЛЯ,f\()М ;:насту , ·1 ПlД П:!ГЛ.іі)J,()М 1):J8КЛа~еННЯ,_.,МО-
Т~~3~~.=~ І:И~~J.;ЛJLЄ ~У-~:;ре~JJ:;Г:1)~~1~;.3~Щ~Я ~~~ну , ппчr:rнаюч~ Бlд,..н~~1~И
щ.;г,) ПJНк'ГУ Х[)сс~ІІІу, CcO'.Jl;J "''::;'Jl1IJ,Ol к.·mули , )1~1Лl Г;)Л.J.:.:·НО Г.J .Jjl.L3 Tб.
p,:;: - СJ.Ж }\;)' :jYl,ПHifX д~~,:::;реЙ 3 іІСЇМИ П.')ОіЧНИМИ Пl)ИМЇЩЄННfіМИ. 3015 .... 
CiJv1 ;;rгoJ)j_ у ре.71икіИ ротонді , Царює Христос , J?семогутній Бог 
АJ;УИС'гиянс sУ оl Uе;)кви - lLaErгoкpa~rop~ .tіи~;че в1д рот ~:щди зображе
Н1 чотири аL);(Є·І-1.l'ЄJПІ, а ще.:; нижче.J МlЖ в1кнами само1 копули, -
дванадця'l;Ь ап.~.у~то.тrів ~ У' 'l'і)~=~утниках: з~ допо:могою яких голов
на копу ла спи;; аuтьсд f.:з. свu :.L .:: коз:ане.х, оачиrю ~ОТJ:і.РЬ ох є ~ан .... 
Ге ЛИСТ ::.ь о У С ТВ О1)nМІІ J 608 Т)Х l'AJ·I ому ПООЯДКІІ , ЯКИИ . ЦlЛКОМ Bl ДПО
ві дав тоді ElL~ і ~r I:t оглЯдам"' С ~кі д:ньо 1 · Цер.кви, V сл ідують мати Божа, 
висотою ь r: 1'ять ІІhетрів посігать із складеними до молитви руками · 
/оранта/ } п~лі ..... обl)сЦ3 сь ,.ьечері' як символ безпосереднього 
єднання 3 .Ього:.д, sоо1)ш~:енг:.-г святих і сцеЕ:r.~.з ста1) ого і ново-

• . • • С:;> ~. • • 6 
го sщ~1туQ -орuзум1лv , що_~: й!. И fC OMOlJit'...Цll не могло ;:акуІ~ати 
Ка.QТИНІ: ст 1)аШЕОГО суду., lіиь:,че :иід цих с.об1Jажень ~~па;~ають у 
в ічі при сходо.х. Нй хо_·Jи u~ка:ї:'і сцени С };; іТСЬ І1;о го XctpaK'l1 epy, 
голо ,)не s У~:V:':':'Л г: ізаЕ 111 ійс т,ких. імпераТО •J і~; r:;:a ки:іJ5СЬких ~;ели
ких ~·ШJ:fSii· " ~em.<1: пауко~; Ц:: rriдKl)ЄCЛIOIO~bJ І!.Р .. СИС'Гема n іsаНТЇЙ
СЬКаl ~KCHOГ.~.JйlfJll; HKf... ПЄі)Є:ЙШЛа ДО hиl;_,CЬKOJ. ,)1ЄрЖ7.l'И , Не ПОС
ТаЛа .!Hj\j_)R3J 7 aJ1e 3 кр-rцелою ЛЕН-ІКОЮ ДОJ~ГGГ'/ П_f)іlЦЄСу ; ОДНОЧа9НО 
можна ск<Шl"-:'_'И" щ;; Кі)аlна, я:Е-!:с-t пєребrчх1.ла Цl ;;пли:::и , r:же ТОТ\ 1 

. І • • • • 
13ИЯБЛ.rЧU:1 ~~~,сl;'~.:Ь ,~ИСGК\1 l\YXOf:.V Sl'JlЛlCTЬ l sp;;sy'"'HHHЯ Н0~3И:Х 

• t,:l k . , tJ w .. г " • • 
1ДЄИ ,, н:Иl:G ~;!КRЛйБ \Т ЦЬ~)МJТ П{);)ЦЄС1 ТС'.hОЖ flKTИ:t~H lCTЬ 1 Пере-
рGбЛЛП перейняті зр~в~и й мєтоди праці.sгідно із смаком міс
цезогп НС1с\:;;леЕая~ 15 чому М\)ЖНа перек:)натися, порі~·тюючи сті
~ні прикеаr;:;и Софійськог9, Собору s мозаЇJ;<А.МІ;'І Б храм і сп.Миха
lла , ЯІ<ИИ бу:з збу[l;С!Jіlіv~м,,мабу'rь . д~щ;) ~l~Н1ше , Е 12 ст. І то
му можна думй'l1 И, ~о n буд1 зни~ТІ:l )VlиХ~ИЛ11~сь~ог\; манс~стир;: 
бр~ли уч~сть ·н~ т1льки г~е~ьR1 маистр~, але и М1сцеь1 учн1, 
Я:Кl , Щ ~;П.t , ar (Т,Р.. :• 1Ч1<1.-Щ<)? аЛИ Пl Д ":.О ПЛИl" ОМ 1 Sfl і\И1)t;КТИ !:flMИ ГреЦЬКИХ 
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майст1)і n , але r: пе1:; є брані Ч.І,. жі Форми J3ЛИ ?3 МИ власний дух, 
:.::ласну ТБОl)ЧУ фантавію •. ТаІ<" ~Б .Еечеря 1 яка внаХОf.\ИТ~ся в обох 
церкnах, п~б1ч вагально1 под1бности виявляє деяк1 Е lдхилення 
jJ І\ еталях. Іншими сло 1:ами, тут починаєтьсЯL той самий ПJ;)оцес 
уса~nст~йне~ня, ~кий бачимо Б Італіr щодо ввірцін, п~ребраних 
1в lJ?ЄЦll, l,.якии у Іб gт. спричт~ч1ився до Беликого п1днесення 
Hil.ЦlOHCl.ЛЬHOl МИСТ6ЦЬКО1 ПJ?ОДJТКЦll. 

В .. ІЗ ст, на ~к~;аїні д1йшло до політичних катастроф, тяж~ 
~их ~o1n, ЯІ;Сl мус1ли.при нести до nеликих ~пус!ошень, головно 
п~ Ml стах,. 1 цим в ц1дому ватриІ;JІали 9.Р.ГdН1 чнии роввито~ на ... 
ц1онально1 культури. ).losa ~им ц1 под11 не ваn;\алИ укран:1сько ... 
му МаЛЯJ.)СТ~l НКОlСЬ ОlЛ!;ШОl ШКОДИ, 6о, ~К ба~имо, в.І4.1 15 
ст. ;? ОНО tІ~ишло до тако1 слс,=tпи, що укр?-lН~Ь~l ми~Т.Цl дІстава
ли численн1 вамо :t~лення не т1льки в кра1н Uх1дньо1 Евvопи, я:к 
нan.t~. в лит~~и або ~ · Нольщі, [!.Ле і ~ 4?ахід!:!ьое н.ропейських д~Р
ЕаІЗ. f1ольськ1 к :;1)ОЛ1 .ь.авимир Великии 1 Н.гаило до1)учили украlн
с~ким мистц-:rм 1) овмалюnати стіf-!И в церкnах у ~андоми1)і, Лю~ли
Н+ та ко1;2Лl:t.! СЬК9МУ замку на .ьавелю. :а li.paKOI?l, Наводимо тут 
r.r1льки ю.J..и т;сJ.Жлиnlшl П1Jиклади. Нри ЦlЙ нагод1 можемо ааrнзажити, 
що n ть~).[JЧ\)QТі УКJ!а.інських маля:ріБ побіч сильних візантійсь
ких традицій nідби "·)аються також елемг.нти місцевого мистецько
го сма:ку 7 а, к1)ім того, ріьн~)часно також і :ї:3nли:зи Готики. 

. . dax1~Hi стилістичні ~ пливи ПJИХО~ять до Qхідньоі Европи 
в д ;;j~с)лі ,п; алеких КJ!а1н. Найближчим джерелом був, безпе1)ечно, 
Нюрс;нбе1)Г, ми9тці ЯJ:<ОГО або П!JИЇ~дили до .L

1

аличини або ,надси .... 
лали ту,п;и.с ~ о1 п~ац1. ~агйльно в1до~о, що.~айт ШтQс, lанс 
.Ь.уль!Vlб FiX ~ б 1)аТ ~Юl)?ра~ пращоn али в lі.раковl ; тут д 1яли також 
УКJ.)а1нськ1 мистц1, 1,. це даІ?о.ло можлилість оеапосе1)ер;нього 
К;)НТаКLР у й вплИІ:у, Обрnв Христо z:: ого Воскресіння у Jlь Б іь сько
му 11аці :;наль ному музею напввичайно нагадує нам подібну ком
п:;вицію ню1)е ~-іб Е-.t:sького майст_wа Вольrемута, а. може на ;нть одну 
в перших ±' ; об1т и~го учителя дюрера, яка воер1гається n мюн-
хенській Іінакотеці. · 

Традиції Готичного малярства ще досить довго жили в 
украінському просторі; наші консервативні майсrr)И 1Jадо йщли 
ва старими rотичними срормами~ нав1ть ще в д.f?УГlИ половин1 
Іб ст. і в першій rіоловині lr ст., отже тод1 1 коли молодше 
покоління захоплювалося вже·мистецтвом ренесансу. Таким чином 
nобіч модерного малярства ренесансу вберегЛися ще старі Го
тичні впливи, які ще перед тим вум1ли ваклімативуватися в цій 
країні, себто у~ і йти в синтезу в у :кра~н9ькими вівантійськими 
елементами. Нав1ть всемогутнє на Укра1н1 барокко, якщо в ча
сом роз винулося в украінський національний стиль, не могло ~ 
в 9воєму п ереможному поход~ цілков ит9 стерти 9ліди Готики, . 
як1 ащ до . наших час1в абер1rалися: в lКОнограq.пчному мистецт rн • 

. Нроьідну ролю в малярст ві другої полевини І 6 ет., беа -
сумн1т~у, грають м~йстри ренеса~су ~ дух лк~х проявллється в 
тому, що ~они поб1ч картин рел1г1иного зм1стуипочинают~ вай
матися також портре тами, як.1 своєю. простотою и . шля~еrрНlСq:'Ю 
сил~но нагадують 9уч~сн1 го~яндськ1 ·п9ртрети. Але и 1ТаЛ1й
ськ1 j3fi~ИJ?И""' П2Мl~Нl,ДОВОЛl"СИЛЬНОі 1~ Г~Л~Б НИМ предстаВНИКОМ 
на У~ра1н1 є наивд1бН1ший ма~стер ЦlЛО. l ЦlЄl епо>;и ренесансу, 
Федушко ів Самбора, що Й.ОГО "Благовіщення" /~579/ аоерігаєть
gя: rз церкош:1о-археологі чному _Nlyae ~ в. шитомир 1 •. Цей пс:; рі од з 
:r&ого чутлиrнстю до чужих • .) пли 1~1в 1 р1е.номан1 тн 1стю сть о рив в 
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.укl)аЇІ:J~ь~ому мистt;цтІ~і осноLи для ш:: 1)ехрещення r,ізантійських 
1 аах1ДН1Х напрямків, для синтези, що досягає свого ьершка в 
бароккт~аму мис те цть1. · 

~арокко при~tшло, як СЕідчить сама назва, а Італії на Jк
_раїну, де т::•ді перебуал прогідну ролю ноr ий політ~1чниtt фак'Рор 
~ коаацт~о. ц~ но,3а форма стилю, r:rринесена на наш1 земл1 §ЗУ
lтами з llольщ1, МС!Г ла пустити корн-rня Б антикатолиць кому и 
антипольському YKJ)a їнс ькому r і? унт і, лише пристоеоп уюч ись до 
ноm,Іх обстшшн , приймаючи нац1ональні місцеві елементи й ра
хуючись із смаком та настаnленням українських проьідних ко{І,. 
себтn козацтт~ а. lаким чином а єзу1тського барокко на YкpalHl 
питво1)ИЛО9Я козацьке барокко, одно а найбільш цікавих та най-
при ~~R блиrнших .Fі JШЩ y~palHCJ;KOГC МИСТЄЦТ!~ а. . 

.. Вже ~ попередн~й епос1, ~к ~и це згадузали ран1ше, в ук
раlнському мал~рсть~'"'були пом1ТН1 тз плиЕи rотики.1 ренесансу, 
одначе С'гарсL J3J.З8.НТl:иСька спадщина була ще наст1льки сильна, 
що ~аТ~)ИМ\іЛИСЯ і надалі її меr.годи та. принr.щпи. Але в. цьому 
пер10д1 П1ДІ}О1)ядку, а.ння мо;\е .r.:ших теч1й та lX адобуткlІЗ старо
му прт.:юдов1 3-б о паралельне 1 ~ну!. ання обо~ напрЯІ\НВ було п_ря~о 
немужЛИі3с . ~'"'~оходи'.гь до гостро1 боротьби ~АlЖ грецьки~ш траДИЦlя
ми lК()Н;~стасного мал.,с~рстlза 1 гас~ами sахlд~ьоевропеись:кого ду
м~ння. Ця б:)J_)Отьба оомежуєг~ься т1льки н~ д1лянц1 малярст:за чи 
т1льки самог:; м~ІС'.Ге ЦТ:t3 а, н 1, ь она п о.~.с ол1 пере тв орюєт~ся у ве
лике амагання м1ж п_рихильнико.ми ПJ;a.!;ocлar3HOl церкви 1 рt3пре
З\jНТ\J~:о..ною нею г1;ецько':"ст~росл~n "янgькою культ.)' рою. а апосто
лами н~~их поступ:)~!Х 1де~, RKl ~риишли а 3аходу, 1 так,.я~ 
На ПОЛ1 КlЛЬТУ.РИ ДlИШЛО ~1НЄЦ~-К1Н$М ДО СИНТЄЗИ ДВОХ CBlTlD, 
так C<.l.M\) и мистецт Ізо мус1ло п1 ти цим самим шляхом nа аємного 
ПрИЙМаННЯ і СТ.і3()1)SННЯ СИНТЄТИЧНОГО SB "ЯЗК\Т МіЖ ДОТеПер існую
ЧИМИ ~-НТl)аС'.га.~ш" .Ьислідом цього п_роц~су ~ украінське барокко 
в БЕликою ампл1т удою суперечлизих 1дей; рlЕН;"Jчасно бачимо, як 
CJliO.Qi сро1)МИ іконнпго ІІІ!алярстІЗа а його абстрактними, стилізо
г;аниrvш ідеями по пол і ь і дст\гпають перед вільним, натv ралі стич-

б •.,J " • • •" R 
НИМ 8:1 1Х~ЖЄ~ІНІІМ C]?lJ. YJ? '11 д. ~.раєnиду На ПlДС~д.Вl ааХ1);\НЬОЄБрОПе.v!-
СЬКИХ,.J331_f)Ц~~) . ЦІР: зм1на :гндб,у.::3алася пу:вол1 1 к~жна <рааа три~~ала 
деякии час 1 залишала, розумJ.ЄТJ:СН, :GlДПО:ВlДН l пам"ятник:t:r, !ак, 
що ми є n сп)иятли". ому положени 1, о:;. м<1жемо прпстежити · ц1лии 
р_рзЕиток у ncix його нюансах. Пот;ажний крок ..у напрямі,. до реа
л!аму аро5ило пор~ретне малярство,· hКЄ тпорить ноnі форми, чу
Жl, ппп~l?е~ньому lКОНІ:J~му.маляпстпу, ~о постоли д~_есгаю секу
ляризацll и еманuипац1 1 ~lд серt;дньов1чних традиц1и. Коли пор
трети попегедньої ецохи r:.іданачаються простотою: а рівночасно 
психолог і чно12 ГЛІ:fбиною, Т1 ~ орц~ модерних портрет~ в наших цер
коьних ДnСТШ1НИКl !3 ЧИ ГЄТЬ:МаНlВ НЩJ;ЄUОТЬ ГОЛО:ЗНОl :ВаГИ 80l3Н1Ш
НЬОМJ,.БИраЗ()І3Ї й а~бр3.~енню сил~ та пот~rги. 

ь часи барокко кв1тне укра1нське малярств9, репрезенто
ване цоважними й численними . представника:ми, як1 гуртуються дов
кола Могилянськоі АІ{адемі ї та nечерсько1·Лав]2и в д.иєві .. В ма
лярських школах~ що і снували при llече.рській Лаврі, вживалися 
t•кун9тбушки", що :збереглися до. ~ашого · часу, васвідч~ють. нам, 
щ~ Мlж .. цими-рисунка~и були копr1 еланих су:-rасни~ маист.р1: в За
Хl.дньо 1 .tLвропи а бо 1 нши:ми словами, що укра1нськ1_ :маляр1 не 
тільки були зорієнтовані в мистецькій продукції Заходу, але 
l'di вночасно старалися виховуьати св~ їх J'ЧНі :J? у таком.У дус~. . 
~е зважаючи на вел:и.к:е віддалення в1д центр1в европеиськоl куль-



- !03 .... 

ту ри й колосальні тр уднощ~ лересуваНІ;ІЯ" o.vr ані ЧНJ1Й ав ''явок 
МlЖ ОСЕ.t;)6ДКВ,.МИ укр~lНСЬ~Оl J;СУЛЬТ ,УQИ 1 vаХЦ;\НЬОЮ. ,Ь;врОП~ б ув 
предметом дуже дба.и~иво1 оп1ки з боку.лров1дник1в укра1нсь .. 
кого гроlІ_дад.r!нства. ):>езпосере~нім насл1 дком цьог9 була визнач-
на П93ИЦ1Я К!1єва, Jlь1?01~a та 1нших укра1нських 1\дlСТ у духово.му 
ЖИТТl еD_РОПЄV.Ю!>КОГО {).ходу. Ту'Р., у ЦЬОМУ 8Е 11 Я8К,У,. Т.Qеба ЗГада .. 
типраролю :Н.и~псько1 ~кадем11, яка служJ:Іла не т1льки науці, 
9-!16 мала до:зол1 nоважн1 завдання nедагогlчнога характеру, В 
11 мурах діgта~uли широ~у й tрунтоtну ос~іту nідомі о~~ронцf ~ 
1lрав?слаr.но1 Церкnи, як1 охороняли, . з одного боку, СХlДВЮ Bl
PY n1~ наступу польського духовенства~ а . в другого бо~у, як .
н~~ ~31ДОМО, . ~И:КОНУБ clJ]:И ДЛЯ МОСК.ОІЗСЬКОl держаВИ ЬСlЖЛИІН ОрГ аНlЗ&
ЦlИНl срункц1 1 на пол1духового життя. Теж nо.еажну, хоч може не 
таку в~~ику діяльніс~ь роівинув Львів, який на n1дставі свого 
географ1чноrо положення був насю~ШЄJ?ед признач~ний д9 тorot 
щоб з.пеfШоl руки перебират~ saxl)J;Hl абG~ скщк1м ясн1ше, ~1-
мє цьк1 впливи 1 перєдавати· 1х дал1 на сх1д. Розмах духово1 
єнерrі ї не мі·г обмежуJJатися тільки на одній ділянці культурно
го життя; і ~dистєцтво проQ.вітало й ді йшло до поважних, ЯR на 
наші умови, результатів. Деякі · майстри анайшли привнання на2іть 
серед чужинєцьКJ:іХ К:)Д і Нf;рідкі були випадки,, кол1;1 праці ук
рnlнських :маляр1в ІІ~андруі3< 1.ЛИ по sакордонн~х rалер1ях. Порт.Р,ет 
польського кqроля Со9єського, робота.украlJ:ІС~~ого маляра зt. 
JlЬ I. OIJ :.l- ;8асиля, ДОС1 ВИСИТЬ у rалер11 yфcplЦllB у ~ЛЬОреНЦllе 
В добу рококо 7 9ебто у ІВ і І9 ст. знову ~ох9дить до роам~жу
вання оо ох св1 TlB, як1. в попередньому nep1 од1 взаємно проимали .. 
ся, Gдна одного доповнюDали й стоплювалися в однl нищу синте
зу; ці світи й~уть Тс;пер окремими шляхами, Uтарии напрям об
межується майне . J JіІКЛючнс. P':t іконогра~і~ному зображенні, з~
кt:Іу:ься ГсрМЄТИЧhС ЛJ:);)ТИ ВСЬОГО H:J13 СІГО Й черЄ8 це ЗаК:)СТ6Н1 В 
у сwєму ср.;рмалізмі . 1іі л ІВ, ані в L9 ст. він не; буn у силі 
J::: иклю{ати серед г )Оl\дадянстЕа більше sацікаьлення n публічному 
~итт ~. lVlo/~epнe маЛярст по ;-5 і д2~еvнулсся . l: і 1;\ релігій но 1 темаТJ:ІКИ 
~~ з аиннлося г ол:;1·: но творенням сь1 rrських. 1 сторичних портре TlE. 
іfут 1.юно дійшл'? до таксі дос~онал:)сти, Щ9,)1•)ГО майстрі23 чужі 
ДОСЛlДНИКИ ДОрl:~НЮі_dЛИ ДО НайкраЩИХ аНГЛlИСЬКИХ Та СJ,Jранцузь ... 
ких малярі !.:: на переломі ІВ о·т, 

. .13 що до б у по'!инається тпорити період трьсх J: изначни'f 
укра1нських маля,_р1ь, а саме, Дмитра Jlє ;.;ицт~КіJГv /I735-IB2t::/, 
Антона Лvсенка /І737-І773/ та Володимира .Ьоре -r;икт:ського 
/І757-ІВ25/, діяльність_ яких своїм характером Нс'lЛ с: ь<:а.ла вже 
до нових часі~, с~бто до н~ступної АОби кляаицивму. Ці три 
мистці т:;орять кульмінаційний пункт і олночасно ~ .. sаі3ершєння 
прсцесу р~s;_,итку українсь~ого малнрстnа, традиц11 якого в . ча~ 
си ба,рокко знайшли. но~3 і Сl_30Єрідн~ срорми, а в ЧRСИ РОJ;\О:КО ;\Оnє
ли цеи ПіJ ОЦЄС ДО КlНЦЯ. Цl МаЛЯрl СТОЯТЬ На ПЛЯТС];JОрМl недаD
НЬОГQ минулого й спричин~ться д~ поr;н~го роз ~3 итку сnадщини, ~ 
яку 1м пе:Qедав мистець:кии дух ки1 :~ сько1.школи. . . 

Але й вони не м;:.гли працо :г?ати на р1дному rрунт1, ~ мусl
ли перенестися нn пі пнічl. щоб збагатити чу_,жу культуру й.~ихову
вати H()Ri пок~1ління р:Jсіиських майстрі:с. ЦЯ eкcтe.QJ\JllH?..ЦlИ:Ha 
політика, якJr прот.адило пєтер~бураький .. УРЯд щ:-що Ук.раlни, ... му
сіла 8 ЧаС(.)М Д ;J 1lЄСТИ [\\; sубОННННЯ укрЕіlНСЬКОГО МИСТсЦТ:Чl И 
доnести до того, що наші мо .. йстри, перенесені н~~ чужий Грунт, 
беs бевпосер6днього органічного зв"язку s укра1нськ.и:м наро
дом, не могли плекати національних-традицій 1 [\бати про :;::.ихо ... 
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Lанн~·ноього покоління н~ступ~иків на рідній &млі. lx осо
бист1 осяги,:, . ~оловнє в Д1ЛЯНЦ1 ~орт.J?~тп,ого малярства, були 
дуже .. велик 1; 1х участь Б GDpoпe 1з ац11 lvlос:ков~~ини .. значна, але 
y.tcpalHC'hкe мистецтво на мало з цьог~ майже HlЯKOl користи. 
В НаСТУПНИХ 5Q~ти _ро:ках не баЧИМО Hl QДНОГО l:ЗеЛИКОГО талант у, 
за гинятr~ом J:С1ба .т~льки Wеі3ЧеІ-ш:а, я:кии щоп_rавда, мав.ве.J}ИКl 
м~rярс~к1 зд 1 бност1, але прианачення якого .лежа.з:о в liOfllЙ 
ДlЛЯНЦl '""" QJTИ: П_GЮРОКОМ СЕОГ9 НародtУ'• Укра~НСЬК:J. МИу?;'Ц+ П~:ЕЄ
МОГЛИ ОДНаЧе небезпеку ЕИКОрlНеННЯ И денаЦlОНаЛ!ЗdЦll l ДlИ
ШЛИ згодом до пере:конання; що успіхи ~х лежать лише на бать
кіl~ській землі. Нп.йвизначніший і найглибший 8 НИХ Микола 1е 
/І8ЗІ-І894/, маляр....філ;;соф і ;;с: обистий прrіятель Л. Т9лстого, 
не 8 гажаючи на дуже лглщ~1 у9п1 хи, кидає Нет·ербу pr'. t повер
rrається назавжди на Укренну и таким чином рятує .с:;::ни великий 
тал а.~ т перен 8 аги б іллю. :Коли ми JОСліджуємо й9го спадщину, ми 
Не sнаходимо там, щоправда, укра1нських МОТИЕ1І3, таких харак .... 
·т~рист~r~них пля де яких наших ми ст ці в, що, 1\ і ставшися lJ- о столи
Цl рос1исько1 ,)І,ержаnи,, не нумали про поворот на ?атькl вщину. 
l е, s ахоплении духом любомудрія, nокидає оанальн1 мотиви 8 на
родtrими танками та картинам~ 3 К(}8 ацького ЖJ1:ття, а спр~мову? 
сво1 сили по розв"яsання СВl'rових проблем. Иого останн1й TBlP 
·нроsп"яття", який~ був sаборонений російською ценаурою 8 при~ 
чини !.!беs9ожности" ,_ намагається.., представити що ~агальнолюдсь
ку трагед1ю s БИЩGl точки sopy и sa допомогою ц1лком нових 
меггод. 1іа ЦіЙ ЮlрТИНі ПрОТИСТаВЛеНі Ді~а СВіТИ, ДВі ПіfіВ8И, 

. nзаємна 9рротьб~ яких ще чіткіше й с~льніше.виступає в його .., 
KQMПGsИЦll ",Христос перед Пілатом". Од~н св1т репрезентоЕании 

· римським нам19ником, продуктом ан~ично1 надкул:r;>тури ЗаходуJ ,_, 
перед ним сто1ть Христос-предстаьни:к н~).вого с ь 1тогляду, гострии 
зір, по •. ний пнутрішнього вогня приьодить нас до переконання, 
ще;: в цьr)му зю:sятому: sм~ганн! мусить зазнати поразки срілосо ..... 
qJ1 чно sалож~на B(J·a'?a еп1курейця. · .., . ~ ._, 

fl.yжe .Q lДОМИИ l.ШИ. ,Р ОКО ре:КЛЯМО!:еtНИИ ЯК рОСlИСЬКИИ МИСТЄЦЬ 
Ілля Рєпін /І844-І930/ працює n 1lетербу·рs і, пейзажист півполь
~ьhого по~одження.flн ОтаніслС?-Dс~кий /І860-І907/ є проl2есо,еом 
J\t1истецьк:)1 Аю1деМ11 в 1-tрако:r:н, :vtoro ,учень, дуже ~онкии .. маи-.. .., 
сrгер rьан Труш /I869-I92ti/ sалишає ЦlЛКОМ на бОЦl украlНСЬКИИ 
крає пи;:; та ук1Jаїнські мо~иЕи, а опраць_овує rуrайже :rиключно . ек
зотичнl теми. Учнем СтаНlСЛfШСЬ І<ого є Микола _.урачек, прос.ресор 
Ки~вськоУ Мистецької Академії, великий майстер оарв, який 
уміь майже s нічого :с ичарувати цілі симфонії дуже тонких ню
ансія. На переломі століття повстає під проводом Миколи само
:киші .. /І860-І843/ ~а Сер~ія Василькі зсь~ого /І851.·-І9І7/ група 
украlНСЬКИХ МИСТЦlF., FiKl П ОСТа::3ИЛИ СОбl БаБДаННЯ )\ОСЛl)\ИТИ 
пам " ятники славної минІrrзшини й С'гарого українського мистецтЕ а. 
Вони ;;: и:дЕіЮть збіркч "3" 1rкраїнської старонини", з 20 картинами 
українських істориЧно ... т'Ол:кльористичних типів.,. а крім тorJ ••мо
тиви українського ;;рнаlІ~енту І?-.І8 ст.'' Ця група, до ЯJ;<Ol нале
жали так.')ж ІжаІ):еF. ич, Сл А.сть 9н, Пимонен ко, Мартин о вич 1 Шдаха, 
пращоЕ ала виключне над укра1нською тематикоІQ. Одначе молода 
rене_рація під ппливом НОБИХ ідей Західньої ІLJ:ропи й національ
ного nіднес~ння н межах ьласного громадянства робить один 
KJ?O~ ~алі. й нам~гається дз. ти цілком нову, · ориr'1нальну форму 
ц1є1 укра1нсько1 тем~~ики, . 

ця доба дає наш1и культур1ряд по:Jажних мистціь, як Олек-
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сан~ер мураШJ:<О /І875-І~І9/, який після J.)еликих. успіхів у На
риж 1, MюJ:iX6Hl та ьен~ Цll по~,ертаqться на батьк1 ІЩИ?У 1 щоб 
гр, ут на 1л днvму. Г.Р~' нт 1 t ст": о рити 9середо~ мисте цьк;:н т!-,орчисти 
и таким спосоосм sа.кр1 пити п оsиц1ю ук.J?аlнського мистецтr, а l3 
культурному житті .~tвр;)пи. Ті са.мі ЦlЛl мають на оці Федір і 
Баси-нь Криче1~ськ~; останній s них намагаєтьс.а створити україн
ськии стиль у ;)ClX галузях мистецтва й знаходить признання не 
тільки на сході, але й у Німеччині, hНГЛіі та Америці. Зовсім L 

ориГінальним юзищем цього часу було стпорення ноьогJ мистець
кого не1.прямку, ~. s п . "нео~і зант~йськvї шк~ли", яка проголvси- ~ 
ло.. всупереч ПЕlН1І3Ному-,тодl· реад1sмов1· пor:.opQrp до старих Інаан

т ійсько .... укР,ї:1.1нських традицій. .ti осій цієї і l\e ї l~ихайло Бойчук 
/І882-І9377~ "монументflліст HR :Gіаантійсь:ккх осно:сах", знай .... 
ш.о:з Сl3оє "я' -і спій власний стиль після до:Jгої праці в нарижі, 
а піані~е-l;-Києht, .де.нй~~коло НЬQГО аібралос~ :велике число при
хильникl І3 1 де ІНН СnОЄЮ Пс[1іаГОГ1ЧНОЮ ДlЯЛЬНlСТЮ q:JJрмуваБ МИ
стецьке обличчя багатьох молодих т~лантів. Типовими пре[1іставни
К8.J:'ІИ цtєї ш~оли є І :ван 11адалка, Осінч~'к,. Седляр 2 :взагалі мис
ТЦl, д1яльн1ст~ я~~х була поширена на вс1 галуа1 плястичного 
мистецтва, на ~реtg;нку, ~ку~ьптуру, ~ голоl~не -на пр~кладне 
мистецт.Lю. ,Цо lMП1JeClOHlCTl і3 в укра1нському малярстrн належить 
8Гі.іД[lНИЙ уже rнн.н Труш, П_Qаці якого пересяклі духом його бага
тої tнди~lJуальнос~~' та Uлекса Нова~!nськ~й /І872~І936/,уч~нь 
hPC:.Kl:~CЬK\H A~a)\t:;~{ll, На йоrо ЧУТЛИВlИ дУШl ~Q[.tИШИЛИ BИ_t)Cl~Hl 
сл1ди лольськ1 ма.истри lV1атеико, Биспянськиfіі 1 lvіальче~ськии • 
.r..ксп1Jе~~іоністични,й С:t3ітогляд :вп<?-дає нам D око в творах· Василя 
Крижан1 ~ського /І89І-І926/ та В1ктора llальмоБа /J888 .... I929/, що 
намагаються витворити типі чний кольорит та своє.fндну g;орму ри
СУ,нку. J найновіших модерних напvямі~ J?ИСтупають ерутуризм і ~У
бlзм, не sалишаючи одначе глибших сл1д1В; неоклясицизм має Гlд
ного представника в особі 1~1иколи rлущенка /!901/, який зробив 
собі ім"я виставками в .Ьерліні та нарижі. Індивідуальністю суі 
rенеріс" яку !}е можна вкласти в ,звичайні l!Іабльонові рамкиl .. є 
1Щт.t)о .Хо~однии /І87Ь-І93О/, який власне т1льки на ~м1rраЦ11 . . 
ц1лком в1дд~вся ,своє~у мистецтву ~ протягом ост~нн1х ІО ~ок1в 
життя дав ц1лу rалер1ю картин, як1 є для нас СВlДОЦТFОМ иого · 
непохитного хатінна та великого уміння. 

В рамках цього короткого · ескіау ні в якому разі не можна 
наві~ь короткими словами представити ці всі янища й проблеми 
укра1нського малярстьа. Ьелика частина мусить залишитися беа 
а~адки • .t'е?юмуючи і ' се досі сказане, можемо ствердити, що бу-
д lЕЛЯ укра1нського малярстьа слочиває на ДЕ ох ~сновних стов
пах; БGна присяоює собі ад~бутки ас:-хідньоеnропейськDго ljYXO- .. 
ього життя V1 .і3ИК()J?ИСтоьує 1х на св~й власний ;:ад, t;Ie a<:-OJFa ... 
ючи при цьому.нац1ональних елемеl;!Тl:і3 1 що 8aRQlПЛeHl R rсто
ричних традиц1ях та мr>дерному СЕlТОБlдчуваннl народу. 

Графіка 

Під сmльними а ахідні ми впливами пере буває укра1нсь ка гра
ері ка, що а" яви л ас я на .УкQаїн і рі вноч а9но а нашим письме?ств9м 
та спочатку, від ІІ АО І4 ст., була ц1лковито залежна в1д El
a анті йського стилю. Uильні ший вплив Заходу позначає'І'ЬС я Е ук
ра1нській грш.;,J іці лише в 16 ст., ~оли :вона, а sапро?аджен.ням 
друку пе 1)ебирає ралю посередника и пр·опаrатора стил1стичних 
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нonvm ~аход.У, Іак наnр •• у першому у~ра1нському доу.кові І491 
року н1мця: Шnеи.nольта ~1оля з ь._()аковl зображення: ~Розцяття:м 
дуже на~адує нюренбер8ЬКі :Gsipцl ;.:: rотицькому стилі. J.~e зри ... 
;заю~и. ЦlЛК~Бито з старою традицією, r_pag?iкa мо~ернізує осья. 
чє Hl 1 CTO_t)l єю форми, ьпро1: аджуючи но21 еламеити, насамnеред 
n О}>Нй~Іlентику, а nізніше також у ·матерія:л 1 що має бути nред .... 
мет ом зобfхіже .нь, В першому ,укрєннському друкоьі "дьві вс ького 
~посто~а" І~73 р, ми б~чимо образ є~анrелисти яуки ще ~ ста
рому.~lЗаНТlиськоwукраlнському стил1. Алє поза самою постаттю, 
:t;Ce 1НШ6 нйгадує стиль нюрнб.е.f)8ьк.ого r1)11вера 41ена. На підста-
Lі пу~лікацій йечерської Лrисри :J: киє~ ~ і можна стr;ерди:ти, що в 
n~PilllЙ ПОЛQj~ИН і !7 ст, графіка сильно роз.ни;:.аєтьс.а. Тематик а 
Il поwи.Рt?ється і стоги~ ними опо1: ідання:ми, портретпми, сролкльо
.Р'?м, . ..,fHl, lТЬ nлянами MlC;Tr при чому одначе моти~3И. ~еркво.но-rе
ЛlГlиного життя мають пеvе:~агу. Дуже часто рел1r.~ина темаrри~а 
спонукує мистця даtати картини сrзого оточення 8 1.хньою СJlЖl
стю. JА.гало~4 можна сказати~ що У~Р?-Їнсь:ка r1J~iкa. вавжд~ на~ш.
rал~-1-ся, приимаючи, щопQавда, чуна 1мnульси, р~зJ;:Іо~а9но 1х ІЗ. lд
по:с:lдно перелищоj~м.ти. Цьому заr.до.нню служит. 1 lНlЦlЯтиви ми.,. 
т1~юпqл.ита lVlr">гдли 8 ?J<Лc;tl\~Ha в і б рка в ахі~н~оевр оr:rейсь:ко~ графі ки, 
яка оула т.; книrІJзб1рН1 :Києво-Печерськоl Лаври 1 а яко1 хорис~ 
ту . .; < 'LЛИ~~ у:крА.1нсь~і мnйстри. Украінська Ff5-Фіка 1 яка ? другій 
ПОЛ~~ИНl 17 СТ, ~l~ШЛ8..80 БЄЛИКОГО р0ЗКВ1~у 2 а ва ЧаС!? Маве~ 
~и дасягнула кульм1н~ц~ин~го пункту poaKRl~, ~~ла ~ир~~альний . 
.LПЛИІ; на по~йирення ц~є1 д1ляню~ мистец~~а ;}. ус1и.Сх1дНfИ Евроn1, 
в ;)К~ :сма на Моско:вщин1, :L нольщ1, .Ру1чун11 та на -91лорус1• 

HG абиякою величиною на полі Гfе.фі чноrо миетецІJЕ а буь 
vл~;;кq t'LHf.J;ep Т,R,расеви~ /І 67 2:-І?20/, учень браті в Rілія:н~ в в 4вr' ..... 
c?~pry 1 11аи~изначн1шии маист.ер ~ 1 д ~ р и т У .. Б у· с1й C~lд
HIJll ~і)р0Пl.,}1ому ЗаDД~Ч,УЄМО Не ТlЛЬКИ: lЛIOCT.PtlЦll, .КНИЖRО131 ПрИ
:кр гtСИ1 ал є и вна.менит 1 портрети п:rдо.тних сучасникlіJ. І8 ст. 
стоїть під ~юа:олаі\НИМ вп~иr~тд .h.и?Da, але.й. інші ;JСє_t)едки rра
~.~юрfНІ ГD мистец'tва як JJ.ь}чБ, Нучач:-, qерн.1г19J n1)ащоють досить 
~нтс;_нсивн..-" . tіє_tиталаноЕИТlШИЙ 1 Н(\ІіlКращий .маJtІСтер цього часу, 
о,;;sпєрєчн~, -. .(.J~ropiй ~~езиц~~ий /noм~.(J l7b9 р~/, який, sаКlН
ч~~ши pno1 студ11 в ~и1ьс~КlИ АкадеМ11 1 -для ~1льшого удос~она
Л\;;НН Я ll_;e ва. :Кордон t, ДО til МЄЧ9!1НИ, за qтарИМ ? ВИЧаЄМ у~раlНСЬКИХ 
студ~нт1~. В1н переоунає девкий час у ~ресляв1 й аасіlоlЕШИ 
нан1 МЄТі)J\И r'р<і.j-~ерного мистец'll. а, з широким наvкозим баr'аяем 
nси_ ертає.ться на батькіпщину, Jl.е~ицькийt із с-паДщини яксг~ 8най-. 
дєнс до.сі близько со~ок ПР<?-ЦР.1 є :-Ia~. ffOMlTH~шoю прстат· т19 не ті.шь..._ 
~И ДОбИ poK~)KQf але И у І3СН1 lCTOJ?ll украlНСЬКОl граq)lКИ аЖ ДО 
t:O ст. DG .rп<що йдеться про часи ПlСЛЯ де:вицькоrо, то мусимо, 
на. жсщь,. стj:;ер{\!fТИ, що це сJ:: оєрідне мистецтr.:о. пон:-..лі nt:ретt?О
рилос я нс-t зг ичанне ремесло, як є постави ло соб1 в а:зда ння маиже 
j~иклюgно матерія:льно1 нат \t ри. 

lk,.J;; GP9T ~ цьому pc!s J?Й:тку стан о пи 'f'Ь :гиданн я аль бом у "Жи:nо
nисна .YкpR.lHr.t Е . поло~~ин1 19 ст., якии був початий rен1яльним 
украінс ьким пGетом-м<:1.лярем і не менш ;;идатним гравером Ше:с:чен ... 
хом. Спочатку ця вбірІ<а мала містити багато картин 1 але is 
sровуміл:wх причин ШеЕчєнко мчсів обмежитися на шости штихах
К.J:)аєіщдах1 J3 яких ровміщгння" С23ітла й тіні с:зідчать про писо
:ке умінн.н.майстра,' яке в_ін набув ЧЄQЄ8 голони сучасникі;з, пря ... 
мо 8 T E ()pl!: Реморан]\та. і$начення ~шо шдання полягає га.[Іоьне 
L том·у, щ:.> ~~т- Е.перше а 1'яьилися штихи а тематикою в укра1н~ь~ 
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коі історії, в уг, раінськ:)Гv С);;,;ЛЮІЬ;)ру , "'~f!ЙШОЕШИ s 1?У:К . націо
нальнсго ге1Х>Я •. Цеf1 почин Шє;. : чснка sH tl..ИШon прод,оБження н пра
ц~ ~ншого мистця:, Лс;ва Ше.мчу:аніьсова /І82~.;...І~І2/, ·~:ки.й ·.ьидав 
Пlд ·' цим нt:r-.;ло:)ком ч.и;мало ~~л ас них рисунк 1тз 1 Tj3 ор1 Б:: суч·.ас-
них МИ:СТЦl ;:; . ... · ·. : · . 

···В· в .а J:ЕL!ІЬНо .м.у ПJ:)оцесі Відродж~ння ~р~ткар9ькоі шtr~,к~ на 
лоча~ку "О.ст. Е·lДНОВИ!Іася и украrнськ?,t т:раgпка в.срорМl ' Кf!~Ж-~ 
~ово1 · Г1JЩ1КИ, І\Є вона знову ~вернула оч1 на с~ар1 тра.І\ИЦll• · 
11ерєломове значення тут має д1яльн1СГJ;Ь Василя ~ричевського, 
маляра тонких.., краєвид1 в в про~ ори~. КО.{ІЬ о,ритом з, бл~скуч ого .J\Є.
корато.ра, якии sa допомогою Бl.І\Ьмог о 1сторика lvlихаила Грушев
сь.кGго заглибився в спа~щину стаJ?ОГО книжко..?.О го мистецтва 
часів козаччинИ. З цієї синтези · ·1сторичного й мистецького ма-. 
'гері~лу. постали нові qюрми наці_оналЬно~о. мистецького в!дчу:еання:. 

Сл1дами Кричеьського йде · Михайло Бойчук, вивначнии ~~а... 
w~к, . qснпнни~ малярської школи~ н ~кій вчилося багат9 г~~і- · 
к 1п. Нар;щнии характер та стил1вац1я в .народному тон1 є харак
теристТИ'!НОю рисою творчости цього мист.ецького..,ансамблю •. З по
я~зою Юр1я 1Іарбута .. /І886.-І920/, цьогQ надзБича.ино. талановитого 
~истця перед укра1нською гра~1кою Вlдкрилися. гоп1 горизонт~. 
Dагата спадщина цього так рано померЛого мистця · р_ає можлив1сть 
пізна-ти всесторонність йо.го ~алант у. -.. d ~олодих років :він ви
Яї3Л і1Є захоплення старими ІЗЗlрцями укра1нськсго шриq;Jту минулих 
стслі~ь і таким crtoco5oм сам стає ·майстром мистецького письuа. 
"'Е~менит~й рисі :вник , ~.ін досконаJІ19nазся: в. ~тель§ · прщр.rольоші 
І3 rv1юнхе Hl, так що перед першою сз1 тов ою в1 ин ою иог о вважали · 
ь нете;рбурзі з є:- наVtкрс.uцигJ рисі:t' ника й граері ка. Але. пере бу-: 
Ld..HHЯ На ЧУJ;f:{ИН 1 не давало МОЖЛИl.\ ОСТИ Нащому ~іlИСТЦеБl ЯК СЛlД 
jjИК()ристати ці майже необмежені можлИl)ості його таланту •. ди._ 
ше по~ернення до Києва n І9І7 р., особщсти~ контакт ів Васи
лем кричеіJ Ським, lv~ихайлом .· ьойчуком та • репере?нтованим ними 
УК-'-_; /llНСЬКИМ МИОТ6ЦТВ9~ Дй-!10 ЙvМ,У Н~ГОДJ. ПіД ~Х ВПJ_ІИВОМ qІИР,~-
КО роз.;)инути z;_ес;ь с1~ 1и над8 І: ичаинии талант, Uт-рог1сть ЛlН,lИ 
і хслодна шлях~тнісr:r:ь 1\риче.~..ського, таІ-< _само як і . демо.\<ра-. 
тична популярн1сть Ьойчука безперечно дали йому багато, по
n"язаnши Т;)Нкість манери 1\риче.і!:Qького ів своєю - буйною сранта-
з і~ю і 9 і св~ Ї)~ г~рячим; не.стр~мним темпераментом,_ 1_1ароу~ у. 
KИlilCЬKGMY пер10Д1 рсзь~нуr · JCl дари СВОЄl багат91 1НДИ~lДУ-
8.ЛЬНvСТИ, Але як метеор нагло засв1ТИТЬ яскраво 1 скоро зга
сне, так само трагічно агасоло життя~ НарбJта в !920 р. Б :киє}~і. 

Усі т~и вел~кі мистц~ ~ Н~рбут, :К~~~евсь~ий, Б9йч~~' ста
нсЕлять тplЙIJj:O .. ?.lPOK на ср~рма~ент1 укра1нсько1 граср~~и, надо~
Г<? ви~начу~чи 11 ха:Ектер l,_маибутнє. Все, що являє і:ар1ст~ у 
ЦlЙ д1лянц1, або nииш·ло в 1х шк1л, . або якиме>сь способом Еlд 
них духопа залежне. . . . ~ 

.У'Чнем Нарбута є .!:"оберт Jlісов сь:!)ий /!?,93/ 1 стипендія'!'<> 
УК_t,)fЦ .. нського НА.укоrзого +нститУt:У в Ьер~рr:н, .. Лесь Jlов~ьськиr;r 
/:GlД І90І-І922 р./, [\адl ... нйиталановlТlШИ~ з НИ-':С .MapJ:<O :КlР-
~~рський /!893/ J по гр учи Бойчука належ~ть иого ж1нка t":' со.... · 
ф1Fr lіалиr:rиJ:ІС~ка , Олена Uахно:зс~І)а /!902/, Олексан~ер Py~aJ:I .. · 
7майстер MlHlЯT.YJ!И в· де_реьоррт1/ та учень Празько1 Aкaf\ldMll .· 
~асиль Rасіян /!896-!93:2/, який намагається схопити картинр 
життя робі.тників і · селян у мон~rментальних фо,.Рмах. КричеЕсь- . 
кому блив~кі М .Алексі~ в, І ь~н ~овелевський /!890/, майСтер~ 
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:ї?ИСОКОl К~fІСИ НСІ.. ПОЛі ,~6ХJ:1ЇКІ;!,_,Г1)афі :tН~ГО рисунl{у Та MiHi.fiTIOp 
на слонеЕl й K;")CTl. На ~аХlДНlИ JІкpalHl п_рацює llавло :h.овжун 
/!8967!939/, зс~сторон~ій,.~уже плідний майстер, який ~ає. 
і:ЄЛИІЦ 8RСЛ;[ГИ В орг cl.HlЗEtЦll МИСТеЦЬК::>ГО Ж~ТТЯ у JlЬEOBl t Де,.. 
тр;; .Х.слпдний /бє).'R-ько/. /!8( 6-!930/, l~іикола .Ьутович /!8957, аб ... 
С~)ЛЬ:t.-t:нт ~K,'1.ReMll І:: Дяйnц1rу, .tіатал1я .Lеркен-Русо"~а, що пра
~~~ала Б Букарешті, Ьерліні, а тепер ~ ·hанаді, в.~1мбал у 
.Ьуенос ,_,Айрес, ~; Нью Йорку - Зуб_рицькии, в llарижі - Оме ль чен-

.) кс .то. J(lO~o дружина С .dарицька,. прекрасна малярка q;peco:КJ 
у bt;pЛlHl пра~:ааь доБГl роки 1 пра.u;ює А.Масютин, ;.-:сесторо
нній мистець писокої , кляси, що його істеричні пvрт_()ети геть-

• мана Хмельницькvго, юаз~пи, lJК:)ропадського, поб1Ч. lНШих .. виз
н~чних п1)аць, ~ 9праБЖН1МИ об"явле~нями..,духу укра1нсько1 гра
~lКИ. 11::> с~'іертl Нарбута мв.сю•J.Ч:1Н sаиня:п.иого м1сце; n_ри цьGму 
требй ще; ІЧдкре9лити 'Ее, що, БlН є н~ т1льки сам г1)ЩlК, але ... 
сд~очnснG и ген1яльнии.техн1к~ що блискуче.рисує 1 комп~нує и 
маистерно оперу~ матер1я:лом. ьиставка укра1нс~ко1. г_рафн<и, 
влашrrована УкрсtlН~ЬКИМ науковим Інститу!оМ.У Ьерл~н;~: 5-26 
лю~сг9 І933 р. нaJ/tKpa~e .. , noкas ала висо~ии .fНВЄНЗ? .... Цl Єl ~ше тец~:; 
I<Ol Д lЛЯНКИ На У щ)alHl И ВИКЛЮUJ.Л8. В Оерлl НСЬКlИ Т8. Hl МЄ ЦЬК lИ 
пресі нє тільк.и жвивий інтерес, але й бевзастережну похвалу 
s боку ~ужи~ ~ахі~ців. 

І 
ф 

.. 

hйJMiORlШl ма11і СТри цього мистецтва мусять валишитися до
за межами цих ~~rірк~ТРЕ\.НЬ, 

І. 
2 " . 
~ • 4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ro. 
fi· 2. 
І~· , І • 
!5. 
І ь • 
І?. 

Кінець 

к о н т р о л ь н і n и т а н н я 

Пєрі едизаці я українського мистецтва. 
иудівельне мистецтво княжої доби, 
~ому ~арокю: вважаєrьсд у~ра1н9ь:ким С!илем? 
,Цальш1 стил1 в у:краlнсь:к1и арх1тектур1. 
дерев"ян1 церкви. 
НаГJ.)О~ник визначних одиниць як пам''ятники укр,с:кульптури. 
Найвизначніші різьбарі І8 та !9 ст. 
У кр :l ~н СЬJ;Сі моr~срн~ СТІ;!~ , 
ш9sа1ки. 1 ср1)ески Соqj1 .иськоrо Со~ору. 
.L11 ме цьк1 вnливи в маля:рств1 та lX шляхи •. 
vас.т_rуги hиія~~ко1 .Аюtдемі ї в уr<ра1нсько~у малярстві. 
llOЛlTИKa p:JClИCЬKOl дерЖйВИ у Bl ДНОШЄННl ДО НаШИХ МИСТЦіВ. 
~учасні майстри пензля. 
3в''.я:?ОК між д1)уJ:Сарським мистецтвом ТЕ\. Г;.Jасрікою. 
Ук})'-llнська граq;1ка в І7 та ІВ ст. 
.:>(L.СЛ.УГИ Wс:;вченка nеред самим мистецтвом. · 
tіарбут та ЙGГ~ школа • 
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