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Українська тематика у 
вітчизняному живописі 
другої половини XIX ст. – 
історико-культурне джерело 
постімпресіоністичного 
репертуару 1900–1940-х рр.

Анотація. В останні роки посилився інтерес до ви-
вчення процесів міжнародного культурного обміну 
зламу XIX – XX ст., що позначилися на формуванні 
нового проєвропейського іміджу українського живо-
пису XX ст. За обставин геополітичної роз’єднаності 
України зусилля митців консолідувалися навколо ідеї 
про створення власного національного мистецтва. 
Популяризації української культури в суспільстві 
сприяла діяльність письменників, етнографів та іс-
ториків. Інтегруючись у царину живопису, знання про 
народні звичаї українців перетворилися на інстру-
мент етнічного самозбереження. У статті досліджено 
тенденцію українізації тематичного репертуару в 
живописі другої половини XIX ст., що стала істори-
ко-культурним джерелом постімпресіоністичного 
репертуару 1900–1940-х рр. У роботі над публікацією 
використовувалися методи: хронологічно-історич-
ний – для реконструкції подій досліджуваної доби; 
іконографічний – для систематизації тематичного 
репертуару; компаративний метод – при з’ясуванні 
концептуальних аналогій між особливостями укра-
їнського і європейського мистецького сприйняття. 
Результати дослідження підтверджують, що оновлений 
у середині XIX ст. тематичний репертуар живопису 
адаптувався в сюжетах українських послідовників 
постімпресіонізму впродовж 1900–1940-х років. На 
підставі зібраних матеріалів з’ясовано, що ідеї на-
ціональної ідентичності впроваджувалися завдяки 
художньому синтезу з українським фольклором і 
традиціями народного мистецтва. В результаті до-
слідження ми дійшли висновку, що сформований на 
межі XIX – XX ст. національний тематичний репертуар 

акумулював  у собі програмно-соборницькі дези-
дерати майбутньої культурної стратегії незалежної 
України XXI ст.
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фольклор, український постімпресіонізм.

Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями. Оновлення націо-
нальної культури насамперед пов’язане з нови-
ми перспективами творчої реалізації, що з’яви-
лися в суспільстві після проголошення Акту 
незалежності України 24 серпня 1991 р. Утвер-
дження української державності актуалізувало 
проблему поглибленого вивчення своєрідності 
української культури, зокрема, її образотвор-
чих традицій. Набули актуальності досліджен-
ня, присвячені вивченню історії формування 
мистецьких традицій України. У публікації 
досліджується тенденція сюжетно-тематичної 
українізації жанрового живопису середини XIX 

– першої половини XX ст. та обґрунтовується іс-
торико-культурний зв’язок цієї тенденції із сю-
жетним репертуаром українських інспіраторів 
постімпресіонізму 1900–1940-х рр. 

Зв’язок з важливими науковими та практич-
ними завданнями. Публікацію підготовлено 
за матеріалами дисертації «Постімпресіонізм 
в українському живописі XX – початку XXI ст.: 
історичні витоки, джерела інспірацій, специфі-
ка  розвитку», що захищалась на правах рукопи-
су відповідно до планів наукових досліджень 
Львівської національної академії мистецтв [18]. 
Запропонований текст ніколи раніше не друку-
вався.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
При написанні публікації вивчалися розвід-
ки сучасних українських вчених: М. Бондаря 
[2], К. Бородина [3], І. Гирича [5], М. Дмитренка 
[8],  О. Жеплинської [11], Л. Купчинської [14; 15], 
В. Рубан [19].  За висновками науковців попу-
ляризації української культури в суспільстві 
сприяла діяльність літераторів, фольклористів 
та істориків [8, с. 15–25]. М. Бондар підкреслює 
значення окремих видань, що утверджува-
ли український фактор у багатонаціональних 
культурних середовищах Російської та Ав-
стро-Угорської імперій (збірники М. Цертелєва, 
М. Максимовича, І. Срезневського, П. Лукаше-
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вича, В. Залеського, Й. Лозинського, Ж. Паулі) 
[2, с. 19]. 

Історіографічні дослідження першої по-
ловини XIX століття поширювали знання про 
українську історію (Д. Бантиш-Каменського, 
М.  Маркевича, Г. Кониського, дослідження 
Д. Зубрицького й А. Петрушевича, М. Грушев-
ського та ін.) [2, с. 19–22]. Історичні досліджен-
ня супроводжувалися фактологічними подро-
бицями, завдяки яким художники мали змогу 
уточнювати деталі власного художнього заду-
му [15, с. 35]. 

При опрацюванні тематичної специфіки в 
жанрі краєвиду виявилася корисною колектив-
на праця «Імпресіонізм в Україні» (2011), ви-
дана у співавторстві Н. Асеєвої, О. Денисенко, 
О. Жбанкової, Л. Л. Толстової  [12]. Дослідження 
широкого масиву наукової літератури свідчить 
про відсутність напрацювань щодо специфіки 
формування тематичного репертуару у твор-
чості українських послідовників постімпресіо-
нізму першої половини XX ст.

Невирішені частини загальної проблеми. 
Опрацювання публікацій останнього періоду 
вказує на брак цілісного дослідження, в якому 
вивчається задекларована проблема.

Мета статті – проаналізувати специфіку по-
ширення української тематики у вітчизняному 
живописі другої половини XIX – першої поло-
вини XX ст. та обґрунтувати зв’язок оновленої 
іконографії з тематичним репертуаром україн-
ських послідовників постімпресіонізму 1900–
1940-х рр.

Новизна дослідження полягає у тому, що 
тенденція поширення української тематики у 
вітчизняний живопис другої половини XIX сто-
ліття та її подальша адаптація у сюжетному ре-
пертуарі українських послідовників постімпре-
сіонізму 1900–1940-х років не була предметом 
окремого мистецтвознавчого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Вичерпаність 
політично-економічного устрою середини XIX 
ст., що зумовила загальноєвропейську револю-
ційну кризу 1848–1849-х років – «Весну націй», 
спричинила демократизацію європейського 
суспільства й оновлення образотворчих сте-
реотипів попередньої доби. На українських 
землях, історично роз’єднаних адміністратив-
но-територіальними кордонами чужоземних 
імперій, усвідомлення культурної ідентичнос-

ті поставало в неподільному зв’язку з динамі-
кою національного опору [19, с. 789]. Позаяк 
демократичні ініціативи владні структури пе-
реслідували, мистецька діяльність, в аванґарді 
з літературою, перетворювалася на єдину ле-
гітимну царину, де можна було компенсувати 
відсутність українського контенту в суспіль-
стві. На відміну від світського мистецтва, на-
родна творчість століттями формувалася поза 
увагою іноземних завойовників, що дало їй 
змогу зберегти свою автентичність. Закономір-
но, що проблеми національного відродження 
сучасники пов’язували з відновленням народ-
них традицій [18, с. 99].

У наукових теоріях обґрунтовано, що науко-
во-дослідницька діяльність письменників,  ет-
нографів та істориків привернула громадську 
увагу до культури та історії України [8, с. 15–25]. 
Як підкреслює М. Бондар, апелювання пись-
менників до української теми супроводжува-
лося синтезом з українським фольклором: «По-
ставши як “нова” на початку XIX ст., українська 
література синтезувала в собі здобутки народ-
ної (пісенно-оповідної) словесності, прислів’їв, 
приказок, фразеологізмів, духовно-релігійної 
лірики …» [2, с. 14].

Сучасне опрацювання емпіричного матері-
алу показало, що від другої половини XIX ст. 
аналогічні процеси почали відбуватися в цари-
ні українського живопису. Надихаючись укра-
їнською літературою та фольклором, худож-
ники втілювали враження від прочитаного в 
мистецькі твори. Прихильністю до української 
теми перейняті пошуки митців з різних осеред-
ків України: М. Брянського, Л. Жемчужникова, 
О. Ківшенка, Т. Копистинського, В. Маковського, 
М. Маковського, В. Орловського, О. Сластьона, 
І. Соколова, П. Мартиновича, М. Пимоненка, 
Х. Платонова, К. Трутовського, К. Устияновича 
та інших [28, с. 790–797]. 

Опрацювання творів згаданих митців де-
монструє, що дійсність, відтворена в ракурсі на-
ціональної зацікавленості, підживлювала зміст 
елементами художнього синтезу з фольклором. 
Унаслідок цього сюжети з реального життя по-
єднувалися з міфопоетичними уявленнями ху-
дожників про українські звичаї та обряди (І. Со-
колов «Ніч на  Івана Купала», 1856). Іміджеву 
репрезентацію історичних постатей митці по-
чали глобалізувати до позачасових масштабів 
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національного героя або пророка-мученика 
(К. Устиянович «Тарас Шевченко на засланні», 
1880). Нерідко художники переходили від від-
дзеркалення безпосередніх вражень про кра-
євид до створення узагальнених метафор про 
українську природу (В. Орловський «Затишшя», 
1890) [18, с. 101]. Попередня доба романтизму, 
що концептуально передбачала ірраціональ-
но-суб’єктивне ставлення до дійсності, сприяла 
синтезу об’єктивних вражень з творчою уявою 
митця [16, с. 399–405]. Новий погляд на буден-
ність, започаткований в українському живопи-
сі середини XIX століття, став концептуальним 
орієнтиром для мистецьких інтерпретацій зла-
му XIX – XX ст. 

Колоритні образи «малоросів», створені в 
літературних творах М. Гоголя, Є. Гребінки, 
Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, надиха-
ли вітчизняних митців другої половини XIX 
ст. на власні розробки. Аналогічність живопис-
них типажів до літературних героїв можна по-
мітити в сюжетах: Л. Жемчужникова «Кобзар 
на шляху» (1854), О. Сластьона «Гайдамаки» 
(1886), П. Мартиновича «Портрет Федора Мига-
ля» (1880), К. Трутовського «Весільний викуп» 
(1881), Х. Платонова «Оксана. Повість М. Гоголя 

“Ніч перед Різдвом“» (1888), О. Ківшенка «Тарас 
Бульба із синами» (1883) [18, с. 101]. 

Дослідницька  діяльність фольклористів ви-
явилася тим культурогенним ґрунтом, на яко-
му формувалися та дозрівали мистецькі уяв-
лення про новий імідж української портретної 
репрезентації [18, с. 101]. Сентиментально-ро-
мантичні образи селян пензля В. Тропініна і 
Т. Шевченка стали провісниками цієї демокра-
тичної тенденції. Випереджаючи патріотич-
но-суспільні запити XX ст., їхні портрети пе-
ретворилися на легенду, що надихає не одне 
покоління вітчизняних митців і розроблення 
узагальненого типу національного героя [18, с. 
102]. Літературні образи XIX ст. магнетизували 
творчу уяву українських послідовників постім-
пресіонізму. Трагічна доля Шевченківської Ка-
терини з однойменної поеми 1838 р. через сто-
ліття надихнула Ф. Кричевського на створення 
власної живописної реконструкції у творі «За-
мріяна Катерина» (1937). У цей відтинок часу 
1937–1938-х років М. Бурачек працював над 
розробкою персонажа Марусі з п’єси «Наймич-
ка» І. Карпенка-Карого.

У живописі середини XIX ст. усе більше 
набувають поширення сюжети, присвячені 
українським народним гулянням, святам і об-
рядам, що посвідчує низка сюжетів: І. Соколо-
ва «Дівчата ворожать у ніч під Івана Купала» 
(1856), К. Трутовського «Біля плоту» (1863) та 
«Весільний викуп» (1881), М. Брянського «Пле-
тіння вінків напередодні 24 червня» (1865), Г. 
Семирадського «Ніч на Івана Купала» (1867), І. 
Рєпіна «Вечорниці» (1881), М. Маковського «Яр-
марок на Україні» (1882), М. Пимоненка «Різд-
вяні ворожіння» (1888) [18, с. 102]. Упродовж 
1900–1940-х рр. цю тенденцію успадкували ін-
спіратори українського постімпресіонізму: О. 
Новаківський («Український ярмарок», 1900-ті), 
М. Бурачек («Під час новорічних свят», 1919), Ф. 
Кричевський («Наречена», 1910), А. Ерделі «Во-
дохрестя» (1930-ті).

На тлі поширеного в Україні провінційного 
епігонства італійським взірцям у портретному 
живописі середини XIX ст. почала утверджува-
тися тенденція, що підкреслювала національ-
ний український імідж. Героїв усе частіше зма-
льовували в народних строях (М. Брянський 
«Портрет Є. М. Драган», 1860; О. Рокачевський 
«Портрет літньої селянки», 1860; І. Рєпін «Укра-
їнка біля тину» (1876). Етнографічні акценти 
презентації сьогодні можна розглядати як сво-
єрідну місцеву альтернативу загальноєвропей-
ській моді на портрети в японському кімоно 
[18, с. 102]. Наприкінці XIX ст. популярні в Па-
ризькому салоні портретисти Р. Касас-і-Карбо, 
І. Сулоаґа й Е. Анґлада одними з перших по-
чали змальовувати своїх національних геро-
їнь у народних іспанських шалях. Від почат-
ку XX ст. цей засіб національної ідентичності 
почали застосовувати фундатори українського 
постімпресіонізму: О. Новаківський у карти-
ні «Портрет дружини з молитовником» (1900-
ті) та серії декоративних панно «Виховання» 
(1914), «Мистецтво» (1915), «Наука» (1916) і 
«Музика» (1919–1920); І. Северин у тематично-
му циклі портретів «Гуцульщина» (1907–1913); 
О. Мурашко в композиціях «Неділя» (1911) і 
«Селянська родина» (1914); Ф. Кричевський в 
портретах «Три віки» (1913), «Портрет Л. Я. Ста-
рицької на золотому тлі» (1914); М. Бурачек в 
етюді «Ескіз костюма Марусі до п’єси І. Карпен-
ка-Карого «Наймичка» (1937–1938); А. Ерделі в 
портретах «Дівчина в червоній хустині» та «Ру-
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сини» – обидва 1940-х рр. Розробляючи загаль-
ноукраїнський тип національного героя, укра-
їнські художники свідомо  ідеалізували імідж 
простої людини з народу.

Героями  українського портрета все біль-
ше ставали звичайні селяни в буденному 
вбранні. Одними з перших цей тип портрет-
ної репрезентації почали використовувати га-
лицькі живописці Т. Копистинський («Гуцул 
з Липовиці», 1884) і К. Устиянович («Гуцулка 
біля джерела», 1891). Портретний тип укра-
їнця-сучасника набув поширення у творчос-
ті наступного покоління колористів, зокрема, 
у практиці львівського живописця І. Труша 
(«Гуцулка з дівчинкою», 1913) і художника з 
Буковини М. Івасюка («Мати», 1908). Селянські 
портрети активно писали художники Цен-
тральної та Південної України. Серед розробок 
на цю тему можна відзначити образи М. Куз-
нецова «Селянка в полі» (1882); К. Костанді «У 
люди» (1885); М. Пимоненка «Молодиця» (1890-
ті); Х. Платонова «Портрет дівчини-українки» 
(1896); Ф. Красицького «Дівчина біля перелазу» 
(1898).

Щоби  повніше охарактеризувати внутріш-
ній світ героя, художники почали зображати 
портретованих у момент праці. Серед таких 
постановок відзначимо картини Х. Платонова, 
зокрема «Селянська дівчина. Молоко пролила» 
(1876), «Хлопчик, який стріляє з лука» (1878) і 
груповий портрет «Купіть ягід» (1888), що ви-
різняються оригінальністю творчого задуму. 
Темі праці присвячені портрети й тематичні 
композиції К. Трутовського: «Жінка з полот-
ном біля струмка» (1864), «Білять полотно» 
(1874), «Дівчина зі снопами» (1881). У категорії 
народного портрета визначними постають до-
сягнення М. Пимоненка, зокрема тематичні 
композиції, у яких поєднано жанри портрета 
й краєвиду: «Жниця» (1889), «Жнива в Україні» 
(1896), «З лісу» (1900), «Вечоріє» (1900), «На річ-
ці» (1900), «Гуси, додому» (1911) [18, с. 103]. Не-
повторність української природи, у центрі якої 
митці зображали людину, підкреслювала при-
належність портретованого до рідного краю, а 
процес праці надавав сюжету соціальної ваги. 

Тема праці неодноразово була порушена в 
поетичних творах останньої чверті XIX ст. Зо-
крема, у колективному виданні «Чайка» (1876) 
[22] серед численних балад і віршів значне міс-

це посідають народні пісні, присвячені селян-
ській праці: «Косарі» (№8); «Грицю, Грицю, до 
роботи» (№15); «Пісня хлібороба» (№26) галиць-
кого літератора та громадського діяча М. Усти-
яновича; «Ой на горі та женці жнуть» (№21). 
Можна помітити, що зовнішній імідж героїв 
та їхні емоції, детально описані в народних 
піснях, наче спроєктовані у візуальний вимір 
образотворчого мистецтва. Процес праці інтер-
претується як призначення, місія, свято.

Образ селянина у народному строї став «іко-
нографічним» взірцем для подальших розро-
бок нового українського портретного стилю в 
період 1900–1940-х років [18, с. 103]. Серед сю-
жетів, присвячених звеличенню простої люди-
ни праці, можна виділити образи українських 
послідовників постімпресіонізму першої поло-
вини XX ст.: О. Новаківського «Портрет дружи-
ни. Шиє» (1905), «Копання городу» (1920), «Ви-
шивальниця» (1926); О. Мурашка «Продавчині 
квітів» (1917); Ф. Кричевського «Мати» (1929); А. 
Ерделі  «Гуцул» (1940), «Старий конюх» (1942); С. 
Борачка «Прання на потоці» (б. д.).  

Історичний жанр, усвідомлений сучасни-
ками як неодмінний субфактор патріотич-
но-визвольних процесів, набував поширення у 
творчій діяльності українських митців під час 
академічного вишколу. Живописці з Наддні-
прянської України, які вступали на навчання до 
Імператорської академії мистецтв у Санкт-Пе-
тербурзі, опинялися під впливом викладацьких 
смаків П. Чистякова, І. Крамського, О. Ківшенка, 
І. Рєпіна, Ф. Рубо, Д. Кардовського й інших [18, 
с. 104]. Зокрема, можна помітити, що задум ди-
пломних картин О. Мурашка «Похорон кошово-
го» (1900) і Ф. Кричевського «Наречена» (1910) 
виник під враженням від непересічного рєпін-
ського таланту. Вірогідно, О. Мурашка надих-
нуло епічне полотно «Запорожці пишуть листа 
турецькому султану» (1878–1891). Тематичним 
підґрунтям для створення сюжету «Наречена» 
стала рєпінська обрядова композиція «Вечор-
ниці» (1881) [18, с. 105].

Західноукраїнських художників, які здобу-
вали мистецьку освіту в Школі образотворчих 
мистецтв у Кракові до 1895 р., виховували в 
атмосфері історико-патріотичних настроїв Я. 
Матейка, який був небайдужим до української 
історії та присвятив їй кілька сюжетів: «Вер-
нигора» (1884), «Богдан Хмельницький з Ту-
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гай-беєм під Львовом» (1885), «Присяга Богда-
на Хмельницького в Переяславі» (1886) [9, с. 90]. 
Мистецтвознавці підкреслюють, що у практиці 
західноукраїнських живописців історичний 
жанр утверджувався через міцніший зв’язок із 
західними художніми центрами, зокрема Від-
нем, Краковом і Будапештом [19, с. 981]. Серед 
виразників історичного жанру, які популяри-
зували ідеї національної української самобут-
ності, науковці виділяють постать галицького 
живописця К. Устияновича і його твори «Мазе-
па на переправі через Дніпро» (1883), «Козацька 
битва» (1890) [6; 11, с. 35–47]. Піднесенню наці-
ональної культури в Галичині й тих ідей, що 
були ініційовані організаторами «Зорі Галиць-
кої» (1848–1857) [14, с. 18], сприяла картина 
К. Устияновича «Шевченко на засланні» (1880) 
[17, с. 27].

Твір «Шевченко на засланні» не містив об-
разні нововведення, що характеризували в ці 
роки європейське малярство. Значення карти-
ни було в іншому: вона інтегрувала народні 
уявлення про поета-мученика, загнаного до 
неволі на оренбурзьку солдатську каторгу [20, 
с. 137]. Перейнятий Шевченковими думками 
про Україну, К. Устиянович прийшов до увіч-
нення національної ідеї через роботу над мо-
нументальною картиною «Мойсей» (1887), яку, 
за свідченням М. Голубця, він малював у Відні 
[6, с. 61]. Підняті над Синаєм скрижалі Мойсея 
в позачасовому русі символічно випереджали 
націєтворчі дезидерати української соборності. 
Через пасіонарні інтенції Т. Шевченка К. Усти-
янович по-сучасному переосмислив символіч-
ний сенс постаті Мойсея, прийшовши через 
нього до розуміння алегоричної місії образу 
Христа в наступній картині – «Христос перед 
Пилатом» [18, с. 106].

Високі оцінки М. Голубець дав цій компо-
зиції, що знайшла своє гідне місце в абсиді 
Преображенської церкви у Львові: «“Мойсей” 
і “Христос” – се наскрізь не релігійні картини. 
Один і другий – се Устиянович і ніхто більше. 
Перший, що вийшов на синайську гору і в мо-
гутніх руках підняв скрижалі Господніх запо-
вітів, се той творець і коваль народного духа, 
яким уявляв себе сам Устиянович. Другий 
станув перед українським “Пилатом”, що не 
розуміє його душі, але, боячись відповідально-
сті, вмиває руки. Характерно тут: обличчя Хри-

ста портретно схоже з обличчям артиста» [7, с. 
164–165]. Синтезуючи сакральні сюжети з істо-
ричним жанром і відчуттям національної пасі-
онарності, К. Устиянович у мистецький спосіб 
продукував ідеї, що були близькі прошаркам 
української інтелігенції, як правило, священ-
ницької, і загалом випереджали досвітній час 
суспільного пробудження на землях галицької 
України [21, с. 235].

Тенденцію, у якій націєтворчі настрої інте-
грувалися через вимір історичного жанру, на-
уковці відзначають в інтерпретаціях західноу-
країнських живописців молодшого покоління, 
які здобули освіту в Школі образотворчих мис-
тецтв у Кракові у середині 1880-х років ще за 
керівництва Я. Матейка. В. Рубан виокремлює 
творчість С. Томасевича, уродженця містечка 
Збаража, і його образи 1890-х років: «Візія кня-
зя», «Напад татар на церкву» [19, с. 983]. Л. Куп-
чинська підкреслює значення історичних 
праць А. Пилиховського, вихідця із села Нова 
Гребля Ярославського повіту, який упродовж 
1884–1886 рр. створив низку історичних сюже-
тів: «Хрещення Русі за Св. Володимира Велико-
го, великого князя Київського (р. 988)», «Оборо-
на киянами Десятинної церкви під час нападу 
татаро-монголів 1240 р.» [20, с. 39].

На прогресивність мистецьких інтерпрета-
цій галицького художника Я. Пстрака вказує 
В. Рубан, зокрема, його символічної картини 
«Христос на Оливній горі» (1900), у якій Син 
Божий уподібнений до простого українського 
селянина [28, с. 988]. Національний бік істо-
ричних інтерпретацій науковці підкреслюють у 
творчості О. Куриласа, який створив «Портрет 
Івана Мазепи» (1909) та композиції «Визволе-
на» (1910) і «Похорон Т. Шевченка» (1911) [13, с. 
25–27]. М. Батіг [1], І. Ґерета [4], А. Жаборюк [10] 
наголошують на прогресивному значенні істо-
ричних інтерпретацій А. Манастирського, який 
створив образи на тему козацтва: «Прощання» 
(1912), «Козацька школа» (1912), «Біля водопою» 
(1917) [18, с. 107]. В. Рубан відзначила історичні 
сюжети буковинського художника М. Івасюка: 
«Богдан Хмельницький під Зборовом» (1892), 
«Битва під Хотином» (1903), «В’їзд Богдана 
Хмельницького в Київ» (1892–1912) [19, с. 988]. 
Тож на межі XIX – XX ст. історичний жанр пере-
творився в міфопоетичне підґрунтя, на якому 
українську тему можна було інтерпретувати в 
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новому символічному ракурсі й засобами син-
тезу акцентувати на актуальних націєтворчих 
сподіваннях [18, с. 108]. 

Розуміння  нових перспектив історичного 
жанру розкрилося у пошуках вітчизняних ін-
спіраторів постімпресіонізму 1900–1940-х ро-
ків, які в позачасовому діалозі з історичним 
минулим перетворювали історію України в 
міфологічну легенду. Такі елементи синте-
зу як народна пам’ять і асоціативне відчуття 
історії перетворилися на практичний інстру-
мент образотворення. Під гравітацією історич-
ного жанру формувалося модерне сприйняття 
О. Новаківського, який, уникаючи фактологіч-
них подробиць, узагальнював сюжет до асоціа-
тивного враження про подію. В інтерпретаціях 
постімпресіоністів історичний факт переродив-
ся в образ-спогад («Князь Святослав хоробрий. 
Завойовник», «В’їзд Богдана Хмельницького 
у Київ», – обидва сюжети 1918 р.). Переживан-
ня історичних катаклізмів і воєн інспіратори 
постімпресіонізму трансформували в позача-
сові символи національної трагедії (О. Нова-
ківський «Тяжкий сон. Переживання Світової 
війни» (1920), «Ангел Смерті» (1923); Ф. Кри-
чевський «Повернення» (1925–1927). Відчуття 
трагізму інспіратори постімпресіонізму пере-
давали не за рахунок сюжетної описовості, а 
формальними живописними засобами: через 
контрасти, знервовані експресивні мазки, на-
пружену динаміку композицій. 

В інтерпретаціях А. Ерделі кінця 1940-х ро-
ків почало змінюватися саме ставлення до іс-
торичної значущості. Зокрема, процес форму-
вання художніх традицій в реґіоні також почав 
осмислюватися як подія історичного значення. 
1947 року А. Ерделі увічнив засновників су-
часного закарпатського мистецтва Й. Бокшая, 
А. Борецького, А. Ерделі, Е. Контратовича, А. Ко-
цку, Ф. Манайла, Ш. Петкі в картині «Груповий 
портрет ужгородських художників». Уподібнив-
ши згуртовану групу митців до бескидів Кар-
патських гір, ужгородський сезанніст А. Ерде-
лі створив символ культурної Гори, що стоїть 
непорушною глибою на шляху національної 
історії. Синтетичними засобами А. Ерделі поєд-
нав відчуття незламного українського духу з 
величчю української природи. Ці невербальні 
символи українства піднялися над минущим 
плином життя. Історичний контекст цієї по-

стімпресіоністичної картини-метафори став 
очевидний по завершенню радянської доби, 
коли проблема захисту національно-культур-
них інтересів почала відкрито обговорюватися 
в суспільстві.

Як підкреслюють мистецтвознавці, риси 
оновлення українського живопису виразно роз-
крилися в жанрі краєвиду, у якому акумулюва-
лися прогресивні ідеї паризького імпресіоніз-
му середини 1860 – початку 1880-х років [12, 
с. 9]. В українських пейзажних інтерпретаціях 
другої половини XIX – початку XX ст. поступо-
во адаптується тенденція синтезу краєвиду з 
портретом, започаткована Е. Мане («Сніданок 
на траві», 1863). Опрацювання українських кра-
євидів згаданого періоду дало змогу система-
тизувати провідні тенденції цього жанру:

1. Тенденція, у якій краєвид синтезувався із 
жанром портрета, була представлена пошука-
ми видатних колористів 1860–1900-х: М. Брян-
ського «Малоросіянка  біля криниці» (1865); 
В. Орловського «Рибалки» (1877); М. Кузнецова 
«У свято» (1879–1881); О. Рокачевського «У своє-
му саду» (1899); М. Богданова «Та, яка спізни-
лася» (1890-ті); К. Устияновича «Гуцулка біля 
джерела» (1891); М. Беркоса «Улітку» (1894); М. 
Пимоненка «Ревнощі» (1901); Г. Світлицького «У 
місто» (1907); М. Івасюка «Мати» (1908); І. Тру-
ша «Дві гуцулки» (1912). 

Цю  тенденцію пейзажної презентації роз-
винули у своїй практиці українські інспіратори 
постімпресіонізму: О. Новаківський «Дружина 
в квітах» (1904), «Хлопчик з фіалками. Портрет 
Ромка Гогульського» (1909), «На чатах» (1910), 
«Портрет Сильвестра Голубовського (1917), 
«Портрет Галі Голубовської. Весна» (1930); О. 
Мурашко «На кормі. Портрет Жоржа Мурашка» 
(1906), «Сонячні плями. Жорж і О. І. Мурашко» 
(1908); І. Северин «Портрет дружини письмен-
ника М. Кічури» та «Портрет Дудинської», – 
обидва 1910-х років; Ф. Кричевський «Рідна зем-
ля» (1935); А. Ерделі «Пейзаж із фігурою жінки» 
(1930-ті), «Батьки художника в саду» (1932); 
С. Борачок «Полудень», «У човні» – обидва не да-
товані [18, с. 109]. Синтезуючи портрет з краєви-
дом, послідовники постімпресіонізму ставили 
на меті через елементи природного довкілля 
створити неповторну ліричну атмосферу, що 
розкривала би прихований світ портретованих. 
У жіночих образах підкреслювався зв’язок фігу-
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ри з флоральними мотивами, що відсилає до 
популярних інтерпретацій мистецтва модерну 
кінця XIX – початку XX ст. 

2. Значне місце посідала тенденція, у якій 
жанр краєвиду синтезувався з народною темою 
та українським фольклором, реалізувавшись 
у низці сюжетів: К. Трутовського «Колядки в 
Україні» (1864); І. Соколова «Весілля на Україні» 
(1869); В. Орловського «Жнива» (1882); С. Сві-
тославського «Воли на ниві» (1891); І. Айвазов-
ського «Весілля на Україні» (1892); С. Василь-
ківського «Ярмарок у Полтаві» (1902); І. Труша 
«Трембітарі» (1905) [18, с. 110]. Від початку XX 
ст. згадана тенденція поширилися в практику 
українських наступників постімпресіонізму: 
О. Новаківського «Ярмарок в Україні» (1903); І. 
Северина «Гуцульський похорон» (1907–1909); 
О. Мурашка «Неділя» (1911); М. Бурачека 
«Село. Вітряний день» (1920-ті); Ф. Кричевсько-
го «Мати» (1929), А. Ерделі «Дівчата на річці» 
(1940). В інтерпретаціях українських постім-
пресіоністів 1900–1940-х років уявлення про 
імідж національних героїв і обрядову іконо-
графію значно осучаснилися. Упровадження 
нових формальних живописних методів доз-
волило скористатися символічною природою 
кольору як субфактором етнічної ідентифікації. 
Нововведені образотворчі здобутки стали ос-
новою для подальшого розвитку національних 
живописних традицій у XXI ст. [18, с. 261].

3.  Ірраціональні уявлення доби романтиз-
му стали концептуальним імпульсом для за-
початкування живописної репрезентації, у якій 
об’єктивні емпіричні враження від краєвиду 
синтезувалися із суб’єктивними уявленнями 
художника про поетичні природні стани. Цей 
ракурс пейзажної репрезентації реалізувався 
у ліричних краєвидах: І. Айвазовського «Літ-
ній вечір на Україні» (1872); А. Куїнджі «Вечір 
на Україні» (1878); І. Крачковського «Україн-
ський вечір» (1889); К. Костанді «Бузок цвіте» 
(1892); В. Орловського «Захід сонця» (1890-ті); 
І. Похитонова «Вечір в Україні» (1892); І. Тру-
ша «Вечірнє сонце» (1900-ті); К. Крижицького 
«Вечір на Україні» (1901); Г. Світлицького «Хата 
в місячному сяйві» (1919). Живописне відтво-
рення поетичних станів природи випереджало 
тенденцію неоромантичного краєвиду-вражен-
ня, що поширилася в практиці піонерів укра-
їнського постімпресіонізму: О. Новаківського 

«Буря наближається» (1900-ті), А. Маневича 
«Симфонія весни» (1912), І. Северина «Вечірній 
пейзаж (захід сонця)» (1907–1913), М. Бурачека 
«Межигір’я» (1918), А. Ерделі «Пейзаж з річкою» 
(1940) [18, с. 110]. Українським постімпресіо-
ністам вдалося відтворити виняткове замилу-
вання природою рідного краю. При цьому ве-
лич української природи постає у звичайному 
та непоказному. Враження просторової глиби-
ни передається в ландшафтах винятково фор-
мальними засобами через градацію кольоро-
вих площин. Відтворення природи у вигляді 
декоративної стилізації залишається популяр-
ним у сучасному українському живописі XXI ст.

Ідея громадянського служіння Україні, ви-
плекана генієм Т. Шевченка, розбудила культу-
ротворчий потенціал національної інтелігенції, 
поновивши поступальну динаміку в розмаїтих 
ділянках літератури та образотворчого мис-
тецтва кінця XIX – початку XX ст. Насамперед 
тема культурного відродження резонансно 
позначилася в слові І. Франка, Лесі Українки, 
у музиці М. Лисенка, у театрі братів Тобіле-
вичів, М. Кропивницького, М. Заньковецької, 
у живописі К. Трутовського, М. Пимоненка, 
С. Костенка, М. Кузнецова. На зламі XIX – XX 
ст. націєтворчі ідеї розвинулися в живописній 
практиці піонерів українського постімпресіо-
нізму: О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевсько-
го, О. Новаківського й І. Северина, М. Бурачека, 
А. Ерделі. Таким чином, започаткувавшись у 
середині XIX ст., процес оновлення живописної 
традиції послідовно стверджувався упродовж 
першої половини XX ст.

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. У публікації досліджено специфіку 
поширення української тематики у вітчизня-
ному живописі другої половини XIX – першої 
половини XX ст. і обґрунтовано зв’язок онов-
леної іконографії з тематичним репертуаром 
українських послідовників постімпресіонізму 
1900–1940-х років. Підкреслено, що національ-
но-культурне самовизначення було важливим 
чинником розвитку мистецьких ініціатив зга-
даного періоду. Внутрішній опір українських 
колористів згуртовував їхні інтереси довкола 
мрій про створення власного національного 
мистецтва. Аналіз ключових тенденцій жи-
вопису другої половини XIX – початку XX ст. 
дозволяє дійти висновку, що, незважаючи на 
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історичну роз’єднаність українських земель, у 
останній чверті XIX століття почали відбува-
тися процеси, що сприяли європеїзації україн-
ського живопису та утвердженню факторів об-
разотворчої національної ідентичності. 

Доведено, що органічним підґрунтям для 
розвитку постімпресіоністичного синтетизму 
виявилися історико-культурні рефлексії доби 
романтизму, у лоні якої формувалися уявлен-
ня про синергію явищ і синтез мистецтв. Істо-
ричний діалог мистецтва доби модерну з куль-
турними традиціями минулого збагатив його 
полісемічну природу алегоричною рефлексі-
єю. Нове асоціативно-символічне відчуття ре-
альності продукувало зображення у вигляді 
узагальнених квінтесенцій – образів-вражень, 
позбавлених тимчасових і документальних по-
дробиць натуралізму. Ідея синтезу мистецтв 
прогресувала в контексті ідеалістичного світо-
бачення про універсальне мистецтво. Процеси 
послідовної тематичної українізації жанрового 
репертуару, що окреслилися в другій половині 
XIX століття, виявилися історичним орієнти-
ром для формування нових візуальних фре-
ймів національного мистецтва впродовж 1900–
1940-х років. Перспективи подальших розвідок 
у цьому напрямку пов’язані з дослідженням 
постімпресіоністичного живопису в колі укра-
їнських художників-емігрантів, зокрема у прак-
тиці С. Борачка та В. Хмелюка.
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A N N OTAT I O N
Pavelchuk Ivanna. Ukrainian themes in domestic 
painting of the second half of XIX century – historical 
and cultural source of the post-impressionist 
repertoire between 1900 and 1940. In recent years, 
there has been an increased interest in researching 
the processes of international cultural exchange at 
the turn of XIX – XX centuries, which affected the 
formation of a new pro-European image of Ukrainian 
painting of XX century. Under the circumstances of 
Ukraine’s geopolitical disunity, the artists’ efforts were 
consolidated around the idea of creating their own 

national art. The activities of writers, ethnographers 
and historians contributed to the popularization of 
Ukrainian culture in society. While integrating into the 
field of painting, the knowledge about the Ukrainians’ 
folk customs has become an instrument of ethnic 
self-preservation. The objective of the article is to 
research the tendency of Ukrainization of thematic 
repertoire in painting of the second half of XIX century, 
which became a historical and cultural source of post-
impressionist repertoire of the timeline: 1900–1940. 
So far such methods were applied to conduct the 
research covered by the article: chronological and 
historical - for reconstructing events of the researched 
period; iconographic – for systematizing the thematic 
repertoire; and comparative method – for clarifying 
the conceptual analogies between the features of 
Ukrainian and European artistic perception. The results 
of the research support the idea that the thematic 
repertoire of painting, which had been updated in 
the middle of XIX century, was being adapted on the 
basis of the plots of the Ukrainian followers of post-
impressionism during the timeline 1900–1940. Based 
on the collected materials, the present results were 
significant in determining that the ideas of national 
identity were introduced by artists through the artistic 
synthesis with Ukrainian folklore and traditions of folk 
art. As a result of the research, we conclude that the 
national thematic repertoire which had formed at 
the turn of XIX – XX centuries, absorbed the national 
unity desiderata that are related to the future cultural 
strategy of the independent Ukraine of XXI century.

Key words: Ukraine, national, tradition, synthesis, 
folklore, Ukrainian post-impressionism. 


