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границі України, реліґійна туга за справедливістю і контепляція над
«особистими почуваннями, замкненими в крузі родини і власної душі по
кожнім безуспішнім пориві – не дали українському народови займатись і
сотворити одноцільну державну орґанізацию. Та все у кожній одиниці,
де вона б не жила – є вроджене почуванє своєї окремішнести від
сусідних народів славяньских.

Українець прийме чужу мову, приноровить ея до свого окруженя, увійде в
чужу орґанізацію – та все заховає свою душу свого народу, яка дуже ярко вибиває ся серед чужинців, як щось незрозуміле, чуже, неясне для них. Українцеви все остане той індивідуалізм та високий ідеалізм, та велика туга, той
съміх крізь сльози і мягкість в почуваннях, та норовистість безглядна у

чині, з якого не вміє витягнути корости.
Українці – се від самого почину рухів – наскрізь модерний народ. Ненависть до капіталізма і мілітаризма, житє у мглистих горизонтах думок – вічний протест проти реальної конечности – все, чим бренить
стремлінє новочасної культури, являєть ся в українській душі як щось
рідне, щось вже пересъпіване у його піснях. Як колись зверне очи на
них Європа, з подивом буде стояти перед ним і буде набирати ся від
него того богацтва помислів, яке з природи дано найменше знаному народови. Немає ніякого прояву в істориї новочасної суспільности, на
який Українці не мали би приміру в своїм історичнім житю.

Нiна Авер’янова
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ
ЯК СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ
(ХVІ – поч. ХХ ст.)

Не викликає заперечення думка, що усвiдомлення iсторичного минулого,
культурно-мистецьких здобуткiв наших попередникiв – це водночас i вiдчуття
власної вiдповiдальностi перед майбутнiми поколiннями, для яких минулим
стане наша сучаснiсть. Важливим для України є перiод XVI – початку XХ ст.,
адже з XVI ст. в українському суспiльствi простежувався початок нацiєтворчих процесiв, кристалiзацiя ранньомодерної нацiональної iдентичностi1, поставали суттєвi нацiонально-полiтичнi iдеологеми2, вiдбувалося становлення
нацiональної самосвiдомостi українцiв3, утвердження свiтського начала в духовнiй культурi, а часовий простiр XVIІІ – початку ХХ ст. ознаменувався поступовим становленням української модерної нацiї i завершився проголошенням незалежної Української Народної Республiки.
З ХVІ ст., особливо його другої половини, вiдбулися значнi зрушення у
суспiльному буттi українського народу, формувалися гуманiстичнi та реформацiйнi iдеї, зароджувалися вчення, що передували виробленню нового
свiтогляду4. «Велику роль у тому культурному, а вiдтак i полiтичному вiдродженнi українства ХVІ–ХVII вв. довелося вiдiграти українському образотвор-

чому мистецтву»5, адже в ньому втiлювалися не лише естетичнi iдеали, а й
суспiльно-полiтичнi погляди. За пам’ятками живопису, графiки, скульптури,
декоративного рiзьблення можна простежити як змiнювався свiтогляд суспiльства, як розвивалась нацiональна свiдомiсть українцiв. А професiйне середовище малярiв додає важливi штрихи до уявлень про прикметнi риси зазначеного перiоду, вiдображає розвиток української мистецької традицiї.
Слiд закцентувати увагу, що в зазначенi роки, внаслiдок Берестейської
унiї, значно зрушився процес становлення нацiональної самосвiдомостi українцiв. Як вiдомо, Берестейська унiя мала на метi об’єднати католицьку й
православну церкву. Власне, православна церква втiлювала для українцiв
«iстинну вiру», вона стала основою для вiдстоювання українцями своєї нацiональної самобутностi та гiдностi перед поляками. Тому закономiрно, що саме
на православну вiру йшов завзятий наступ з боку польської влади, яка саме у
православ’ї вбачала духовну основу консолiдацiї українцiв. Берестейська
унiя викликала палку полемiку, в результатi якої було з’ясовано, що православ’я потребує кращої культурно-мистецької пiдтримки: активiзацiї богословських дослiджень, пiднесення рiвня духовної освiти, полiпшення мiсiонерської дiяльностi, подолання консервативних тенденцiй.
Українськi живописцi також розгорнули активну творчу i громадську дiяльнiсть всупереч всiм обмеженням, про що свiдчать дiяння багатьох з них. Наприклад, Лаврiн Пухала (належав до давньої львiвської родини, професiйнi
успiхи якого були визнанi ще в молодi роки на службi у князя Р. Сангушка)
був членом братства при церквi Св. Миколая, керував однiєю з провiдних
майстерень. Маючи високий громадський авторитет, котрий, передусiм, базувався на особистих контактах у львiвському українському середовищi,
Л. Пухала з групою братчикiв-послiв їздив до Варшави (1599 р.), де вiдстоював
права українцiв6. Окрiм цього, митець жертвував грошi на оборону української громади, контактував з вiдомим культурним дiячем Л. Зизанiєм7. Художник пiдтримував українську громадськiсть, а цим самим сприяв (як i iншi члени громади) консолiдацiї українцiв, їхньому нацiональному самовизначенню.
Традицiю Л. Пухали на львiвському ґрунтi у першiй третинi ХVII ст. певною мiрою продовжив Федiр Сенькович. Вiн мав беззаперечний талант, працював для замовникiв з середовища тогочасної суспiльної елiти, його нерiдко
характеризують як найвидатнiшого львiвського маляра першої третини ХVІІ ст.
Така оцiнка майстра в культурному життi мiста базувалася i на його стосунках
з Успенським братством. Спрямованiсть iнтересiв громади, що панувала в
братствi, впливала й на розвиток свiтогляду художника. Вiн проявляв велику
громадську активнiсть – їздив на засiдання сеймикiв для захисту iнтересiв
братства вiд посягань шляхти та мiських властей8. Творчiсть митця базувалася на нацiональнiй мистецькiй традицiї, саме вiд нього тягнеться iнновацiйна
лiнiя у захiдноукраїнському малярствi другої половини XVII ст. Таким чином,
Ф. Сенькович, вiдстоюючи iнтереси братства, брав безпосередню участь в
утвердженнi особистої гiдностi та нацiональної самосвiдомостi українцiв, а як
митець – забезпечував неперервнiсть української нацiональної традицiї.
С. Корунка, як i його попередники, неодноразово їздив до Варшави для
захисту iнтересiв української громади.
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Серед захiдноукраїнських осередкiв вирiзняється також i Самбiр, де з другої половини ХVI ст. формувалася своєрiдна iконописна школа, котра почала базуватися на засадах нацiонального Вiдродження. Провiдним майстром
став талановитий iконописець Федуско. Вiн продовжував еволюцiю iконопису на творчому переосмисленнi церковного мистецтва як часiв Київської
Русi, так i доби держави Данила Галицького. Федуско, як i iншi майстри його
кола, намагався якомога колоритнiше зобразити в iконах образи своїх сучасникiв з пiдкресленням їхнiх нацiональних ознак, вводив українськi побутовi
елементи9. Звернення до мистецьких традицiй Київської Русi, перiоду розквiту та популярностi України, сприяло розвитку iсторичної пам’ятi українства, гордостi за свiй народ, виховувало почуття патрiотизму та поваги до
минулого.
У кiнцi XVII – першiй половинi XVIII ст. на мистецькiй i суспiльнiй аренi виокремлюється постать Йова Кондзелевича. Дев’ятнадцятилiтнiм Й. Кондзелевич пiшов у монастир, був iєромонахом Бiлостоцького монастиря у Луцькому повiтi. Виконав значного обсягу замовлення у Загорiвському монастирi
на Волинi, Скитi Манявському, насельники якого стiйко вiдстоювали православ’я, впливаючи на кристалiзацiю громадянської позицiї Й. Кондзелевича.
Пiсля завершення монументальної працi у Скитi його було обрано iгуменом
монастиря при Луцькому Хрестовоздвиженському братствi. Воно було iдейним центром українського життя Луцька й вiдiграло найвизначнiшу роль у
релiгiйно-культурному русi на Волинi, де художнє життя вiдзначалося широкою активнiстю; його атмосфера – усвiдомлення своєї важливої мiсiї охоронця нацiональної самобутностi українського народу. Й. Кондзелевич як iгумен
не мiг стояти осторонь вiд проблем братства; продовжував працювати i як
маляр, навiть у 70-лiтньому вiцi не покидав пензля10. У своїй творчостi вiн переосмислював традицiї давньоукраїнського мистецтва i органiчно поєднував їх
з досягненнями малярства Заходу. У межах, зумовлених суспiльним становищем, Й. Кондзелевич, як i ряд iнших дiячiв мистецтва й науки, брав активну
участь у громадському життi своїх сучасникiв, чiтко усвiдомлюючи необхiднiсть розвитку нацiональної культури та особистiсної гiдностi українства.
Отже, бiльшiсть українських художникiв утверджували свою нацiональну
гiднiсть, вони були членами українських братств, боронили православ’я.
У своїх творах митцi протистояли релiгiйнiй експансiї Заходу, звертаючись
до першоджерел українського мистецтва часiв Київської Русi – епохи найвищого державного i культурного розквiту України, що сприяло формуванню
патрiотичних почуттiв та нацiональної самосвiдомостi українцiв. Соцiальнi й
нацiонально-релiгiйнi конфлiкти породжували своєрiдне змагання, спонукали обидвi сторони збагачувати арсенал мистецьких засобiв впливу на людей,
а це призводило до взаємовпливу i взаємодiї як нових, так i традицiйних
течiй. При цьому українськi митцi як високоосвiченi професiонали були добре ознайомленi з художнiми захiдноєвропейськими досягненнями. Таким чином, художники, впливаючи засобами свого мистецтва на внутрiшнiй свiт
особистостi, розвивали її духовнiсть, допомагали особистостi осмислити як
сьогодення, так i минувшину.

Серед схiдноукраїнських земель з ХVII ст. релiгiйно-культурним центром
став Київ з його численними культовими, мистецькими та освiтнiми установами, де Києво-Печерська Лавра та Києво-Могилянська Академiя були центрами художньої освiти на теренах всiєї Схiдної Європи. Тут на тлi домiнування
анонiмних творiв серед iлюстраторiв українських стародрукiв ХVII ст. значне
мiсце посiдає гравер Ілля. Майстер, сподвижник митрополита-реформатора
П. Могили, проiлюстрував на його замовлення «Великий требник» (1646 р.).
А друковане слово, як вiдомо, стало головним знаряддям поширення нацiональної культури. Таким чином, ця дiяльнiсть сприяла розвитковi нацiональної самосвiдомостi українцiв, була стимулом поступу культури й освiти в
Українi. Окрiм цього, Ілля виконав бiльшу частину iлюстрацiй до «Патерика
Печерського», в якому оповiдалася iсторiя монастиря. «Пiдготовка i видання
давньої пам’ятки мало виражене полiтичне пiдґрунтя. Перед тим П. Могилою було канонiзовано 118 лаврських подвижникiв»11. Вивчення знаменних
подiй нацiональної iсторiї в тих умовах сприяло справi обґрунтування споконвiчних суверенних прав українцiв. Отже, Ілля, втiлюючи задум П. Могили
та його однодумцiв, створював гравюри для української друкованої книги,
що сприяли становленню нацiональної самосвiдомостi українцiв, виховували
почуття нацiональної єдностi.
З iм’ям видатного українського гравера Олександра Тарасевича (став монахом Києво-Печерської Лаври пiд iменем Антонiя) пов’язане утворення фахової художньої школи в Києво-Печерськiй Лаврi, що з’явилася в кiнцi
XVII ст. Книжки з iлюстрацiями О. Тарасевича виходили у Вiльно, Краковi,
Львовi, Замостi, Слуцьку, навiть у Римi. Вiн виконував доручення лаврських
iєрархiв: їздив до Петербурга у свитi архiмандрита І. Сенютовича, його вiдсилали у периферiйнi, приписанi до Лаври, монастирi i як намiсник одного з
них, Свенського, вiн листувався з росiйським царем Петром І12, що доводить
високий авторитет митця. О. Тарасевич був керiвником Києво-Печерської
друкарнi, а пiзнiше архiмандричим намiсником. Доречно згадати, що вiн, як i
архiмандрити Р. Копа та І. Негребецький, митрополит Р. Заборовський,
гетьман України Д. Апостол, брав особисту участь у розробцi плану вiдновлення Лаври пiсля пожежi 1718 р. Вiдбудовували Лавру в традицiях «мазепинського бароко», тобто у величних, яскравих i динамiчних формах українського
бароко Поднiпровської України. Ікони, гравюри й рисунки в лаврськiй iкономалярськiй майстернi теж виконувались в стилi «мазепинського бароко».
Слiд пiдкреслити, що зазначенi подiї вiдбувалися в складний перiод опали
й анафеми І. Мазепи i «мазепинства» з боку Петра І, в умовах наполегливої
мовної унiфiкацiї книжної справи, утискiв мiсцевих особливостей в iконописi, архiтектурi й декоративному мистецтвi. Тому потрiбна була неабияка
смiливiсть, щоб творити свiй власний український стиль, вiдстоювати самобутнiсть української культури, а цим самим продовжувати формувати нацiональну свiдомiсть українства, виховувати повагу до власних традицiй, звичаїв, художньої мови, культурної спадщини.
Знаменитi художники Дмитро Левицький та Володимир Боровиковський,
працюючи вже в Петербурзi, отримавши славу й визнання, пiдтримували
зв’язки з Україною «хоча б в сигнатурах на картинах, на яких вони бувало
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пiдписувалися «вольний малоросiянин»13. В головних засадах мистецької
дiяльностi вони не вiдiйшли вiд нацiональної художньої традицiї, а цим самим
сприяли розвитку культури й мистецтва України, неперервностi української
художньої традицiї, а також переносили здобутки української нацiональної
культури на загальноiмперський ґрунт.
Отже, українськi митцi, йдучи в руслi суспiльно-полiтичних тенденцiй в
Українi, визначали прiоритети у виборi сюжетiв для iлюстрування та живописних творiв. Така селекцiя наслiдувала мету дати опосередкованi вiдповiдi
на численнi гострi проблеми, що вирували в українському суспiльствi, запропонувати суголоснi добi моральнi настанови. Водночас художники були частиною освiченого духiвництва, що складала тодiшню українську елiту. Саме
отцi писали вiршi, ставили трагедiї, драми, iнтермедiї, тобто дбали про iнтелектуальний потенцiал майбутнiх поколiнь, прищеплювали нацiональнi iдеали, виховували патрiотизм i мужнiсть. А, отже, вони були носiями українського нацiонального духу, менталiтету та нацiональної самосвiдомостi.
Розвиток української культури ХIХ ст. вiдбувався в контекстi європейської
течiї романтизму, яка була загальносвiтовим культурницьким рухом. Це перiод народження багатьох нацiй, де мистецькi чинники постали дуже важливими компонентами у процесi нацiональної самоiдентифiкацiї. Тож закономiрно, що саме ХIХ ст. уособлює iмена «велетнiв» культури, якi формували в
минулому (а нинi символiзують) духовно-свiтогляднi аспекти своєї нацiї, репрезентуючи її перед усiм свiтом.
XІX ст. освячувалося iдеєю унiкальностi, неповторностi й самобутностi
традицiй i духу українства. Пробуджувалась нацiональна гiднiсть, вiдбувалось самовизначення українського «ми», усвiдомлювалась реальна включенiсть кожної особистостi в громадське i нацiональне буття соцiуму. Формою
iсторичного самоусвiдомлення стала нацiональна iдея, що охопила перспективи iсторичного iснування українцiв, запроектувала жадане майбутнє.
У процесi пiднесення нацiональної самосвiдомостi українцiв, виховання їхньої особистiсної гiдностi та патрiотизму важливу роль вiдiгравало вiдтворення нацiональної iсторiї, утвердження власної мови i культури. Тому такi художники як Т. Шевченко, Л. Жемчужников, І. Соколов, К. Трутовський в
50–60-х рр. XІX ст. створили новий напрям, який вiдтворював побут українцiв, їхню iсторiю, традицiї. Цi митцi в своїх творах не тiльки втiлювали художнiй задум, а й утверджували свою творчу, громадянську та свiтоглядну
позицiю щодо суспiльства. В їхнiй творчостi чiтко визначилось намагання довести самобутнiсть української культури, бажання пiдкреслити, що український народ вiдзначається духовним багатством, колоритом та оригiнальнiстю,
вiн нерозривно пов’язаний з рiдною землею, її природою та iсторiєю своєї
країни. Тобто художнi твори на українську тематику, котрi з’являлися на виставках, стверджували iснування i самоцiннiсть українцiв, красу їхнiх звичаїв i
обрядiв, розвиток кращих традицiй образотворчого мистецтва. Незважаючи
на нацiональнi утиски, все, що мало український нацiональний характер (навiть в незначних проявах) набувало глибокого звучання i вiдгуку в колi
української iнтелiгенцiї.

Перiод другої половини XIX – початку XX ст. характеризується прогресивними соцiально-економiчними i суспiльно-полiтичними змiнами в соцiумi.
В цей перiод можна помiтити «…навiть у найбiднiших i нiби пригноблених
людях несподiваний прояв почування власної людської достойностi, прояв
гуманностi й потяг до саможертви»14. Свiтоглядний потенцiал цього часу зумовлювався розв’язанням не тiльки соцiальних проблем, але й заглибленням
у нацiональне питання, високим рiвнем нацiональної самосвiдомостi iнтелiгенцiї, усвiдомленням того, що свобода особистостi й суспiльства неможливi
без свободи нацiональної.
Митцi звертались в своїх творах до iсторiї України, її природи, побуту, традицiй, намагались створити узагальнений образ України з осягненням глибини усiєї її iсторичної сутностi. Звернення художникiв до нацiональної тематики, створення ними власного нацiонального стилю в мистецтвi, з одного
боку, було своєрiдною свiдомою формою протесту i боротьбою за утвердження нацiональної гiдностi українцiв, а з iншого, – ствердженням нової естетики українського мистецтва, опертого на багатi народнi традицiї, фольклор,
мiфологiю i водночас зорiєнтованого на засвоєння модерних здобуткiв тогочасного свiтового мистецтва.
Зростання нацiональної самосвiдомостi митцiв позначилось не лише на
конкретизацiї iдейної стратегiї творчостi, де основою дiяльностi була нацiональна iдея, а й на активнiй i досить розмаїтiй художньо-органiзацiйнiй, громадськiй та виховнiй роботi художникiв. Вони були безпосереднiми учасниками багатьох художнiх виставок i в Українi, i за кордоном, засновниками
рiзноманiтних мистецьких товариств, сприяючи цим виходу українства з провiнцiйної замкненостi та духовному єднанню Надднiпрянщини й Галичини.
Багато з них були педагогами Петербурзької Академiї мистецтв, де матерiально допомагали її учням, вихiдцям з України, розвивали у них бажання
звертатися до нацiональної тематики (i це при тому, коли Росiєю була проголошена полiтика, яка ставила українську мову й українцiв взагалi поза законом), що сприяло поширенню нацiональної самоiдентифiкацiї українства.
Глибоке розумiння українськими художниками нацiонально-визвольних
iдей часу зумовило iсторичну тематику полотен, присвячених зображенню
буття запорiзьких козакiв, де тi виступали борцями за нацiональну незалежнiсть, а також iсторичних портретiв вiдомих українських дiячiв. Тематика
таких творiв розвивалась вiд суб’єктивних роздумiв, обтяжених екзистенцiйним неспокоєм, до охоплення iдей, важливих для iсторiї країни та українцiв.
Йдеться про шукання тих iсторичних вiх, що вiдображали кульмiнацiйнi вершини українцiв у боротьбi за iсторичну та соцiальну справедливiсть. Навiть
пiсля заборони царським урядом вшановувати пам’ять Т. Шевченка українськi митцi створювали його портрети, розумiючи роль Великого Кобзаря для
розбудови повноцiнного органiзму нацiональної культури та iдейний i виховний сенс, втiлений в особi поета (в цьому контекстi варто згадати дiяльнiсть
Ф. Красицького). Полотна з тематикою зображення традицiй, звичаїв, побуту українцiв, сцен з iсторiї козацтва, з одного боку, засвiдчували нацiональну
самосвiдомiсть українцiв-iнтелектуалiв, їхню позицiю щодо вирiшення українського питання, а з iншого, – самi впливали на формування нацiональної са-
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мосвiдомостi молодих поколiнь українцiв, випускникiв Академiї та реципiєнтiв.
Зрештою, у творчостi українських художникiв, таких як С. Василькiвський,
К. Костандi, М. Кузнєцов, О. Мурашко, М. Пимоненко, С. Свiтославський,
вiдображались i актуальнi соцiальнi теми та сюжети, котрi були поставленi в
колi проблем суспiльства, як i в iнших українських дiячiв культури (письменникiв, драматургiв, акторiв), що несло в собi багатий виховний потенцiал.
У Галичинi в тенденцiях збереження нацiонально-культурної iдентичностi
та загальноєвропейського мистецького процесу виросла яскрава плеяда талантiв: М. Бойчук, М. Жук, Т. Копистинський, Олена та Ольга Кульчицькi,
О. Курилас, О. Новакiвський, М. Сосенко, І. Труш, К. Устиянович. Багато з
них групувалися навколо І. Франка, пiд впливом якого вiдбувалася еволюцiя
мислення митцiв у нацiонально-полiтичнiй площинi. Основою їхньої творчостi було активне використання найкращих здобуткiв нацiональної мистецької школи з урахуванням художньо-естетичних орiєнтирiв суспiльства другої
половини ХІХ – початку ХХ ст., а вiдтак i формування та виховання самобутньої творчої нацiонально свiдомої особистостi.
В цiлому, художники кiнця ХІХ – початку ХХ ст., залишаючись вiрними
традицiям i виходячи з потреб часу, передусiм спрямовували свою увагу на
проникнення в сутнiсть тогочасних явищ. У своїх творах вони пiдкреслювали
суспiльну значущiсть особистостi незалежно вiд її соцiального статусу, розкривали характер епохи, рiзнi аспекти життя українцiв як в планi соцiального
характеру, так i в жанрово-етнографiчному трактуваннi побутової теми, виховували естетичнi почуття, патрiотизм, сприяли становленню особистiсної
належностi до українського свiту. Розглядаючи мистецькi традицiї народу як
основу нової української iдеологiї вони прискорювали регенерацiйний процес розвитку українського суспiльства, сприяли формуванню української модерної нацiї.
1Див.:
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