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У статті розглянуто діяльність митрополита Андрія Шептицького, спрямовану на підтримку творчості 
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 Постановка наукової проблеми та її значення. Середовище українських художників міжвоєння, 
вихованих опосередковано і  безпосередньо завдяки меценатській діяльності або ідеології митрополита в 
1918–1943 рр., в загальних рисах висвітлено в розділі книги М. М. Мудрак про Шептицького, 
опублікованій англійською мовою [21]. Тема українського відродження в образотворчому мистецтві за 
часів митрополита зовсім не згадується в працях Мечислава Поренбського “Історія мистецтва в огляді”, 
Островського “Історія українського мистецтва”, не кажучи вже про сучасні польські універсальні 
енциклопедії.  

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дотепер немає жодного комплексного дослідження 
архівних матеріалів мистецького меценатства митрополита, що утруднює осягнення його ролі у 
формуванні образу української культури першій половині ХХ ст. Щоб цього досягти, належить ґрунтовно 
переглянути рукописи, листи, документи, релігійну та місцеву пресу. Мета. Ця стаття зосереджується на 
образотворчому мистецтві, оминаючи літературну, музичну й театральну культуру.  
 Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Роман 
Олександр (Андрій) Шептицький, нащадок Олександра Фредри по жіночій лінії зіграв вирішальну роль у 
відродженні української культури пер. пол. ХХ ст. Шептицький відновив орден студитів, який займався 
малюванням ікон, заснував кілька великих бібліотек у Львові (Наукову, Теологічну, Студитську і 
Музейну), два потужні музеї (Музей Теологічної Академії і Національний Музей). Підтримував 
українське мистецтво через стипендії для українських художників. Завдяки йому Львів у міжвоєння став 
центром українського мистецтва.  
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 Коли в 1939 р. більшовики ввійшли у Львів, то перейменували музей імені Шептицького на 
“церковний археологічний музей”. Ця назва звужувала стан його фондів, куди входило і новітнє 
мистецтво ХХ ст. Значення меценатства А. Шептицького можна дорівняти до значення Петра Могили в 
Києві ХVІІ ст. і Святого Іларіона в ХІ ст. [21, 297].  На культурну діяльність Шептицького мали вплив 
естетичні погляди митрополита, котрі визначали його меценатський вибір. Це можна назвати 
євангелізацією через мистецтво.  
 Меценатство Шептицького виростало з його естетичних і релігійних поглядів. Варто відзначити, 
що А. Шептицький прищеплював митцям “універсальний об’єктивізм” як “метод” з одночасною 
“індивідуальною настановою, яку художник мав до світового мистецтва”. Він писав у 30-ті рр.: “Сьогодні 
світ шанує національні культури настільки, що лише під традиційною маскою національної культури 
митець зможе зайняти місце в універсальній культурі”. Шептицький був неприхильним до естетики 
бароко, коли вказував, що бароко зі своєю химерністю, нервовою лінією і рухом “зруйнував нашу 
мистецьку традицію”. Стосовно українських новітніх художників ХХ ст. митрополит зазначав: “Ми 
завжди були реалістами і кожен із нас повинен продумати найправдивіше відтворення природи як 
найвищу мету мистецтва. В усіх університетах та академіях Європи, аксіома, що природа найдосконаліша 
майстриня мистецтва здобула загальне визнання” [21, 297]. Однак митрополит не був натуралістом. 
Молодий Шептицький захоплювався Станцами, Трансфігураціями і Мадоннами Рафаеля. Хлопчаком 
перемальовував народні  ікони бойків. У 1886 р. в Москві дивував Семирадського і Верещагіна, писав, що 
хоч східні впливи (арабські, турецькі, китайські впливи) присутні в усій Росії, проте домінує візантійська 
основа. Шептицький у 1883 р. відзначав подібність між Белліні та іконою і набагато раніше ніж Небісці 
вказав на зв'язок між тим «високим» мистецтвом західної Європи і “рідною”, “низькою”, “сільською” 
іконою, проігнорованою критиками з великих метрополій [21, 296]. Було б помилкою твердити, що 
Шептицький зайнявся іконою на початку ХХ ст.  
 Митрополит добре знав філософію свого часу. Особисто знав листи Володимира Соловйова. І не 
тільки його теологічну концепцію “божої Мудрості” (Софії), втіленої візуально в формі ікони, але й його 
погляди щодо божої інспірації процесу творення ікони. Шептицький читав Дмитра Мережковського, 
котрий разом із Соловйовим серйозно вплинули на рух російських символістів у новітньому мистецтві 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наскільки росіяни інтерпретували поняття “cимволу” як художньої метафори, 
настільки Шептицький розумів ті символи на вищому “духовному” рівні. Шептицький протиставлявся їх 
трактуванню символу в мистецтві і акцентував на духовності реальних дослівних знаків. Проголошував 
взаємопроникнення світської та релігійної сфер у мистецтві. Аргументами для таких переконань служили 
йому світські сцени на фресках св. Софії у Києві (сцени полювань, музики). Оскільки Шептицький 
спирався на приклад,  який історично був імпортований на Русь, то визнавав, що таке поєднання 
“світського і сакрального в одному лежить у мистецькій душі, котра є унікальною частиною української 
культури як цілісності” [21, 298]. Така позиція Шептицького була протилежною концепції росіянина 
Леоніда Успенського про цілковиту відокремленість тих двох сфер (sakrum i profanum).  
 Шептицький у пастерських листах фаворизував, як здається, в цілому підхід Аристотеля до 
мистецтва, коли відокремлював розумну (раціональну) дефініцію краси самої форми і дефініцію Платона 
(ідеальну), вказуючи, що мистецтво твориться в серці і в душі. Підтримка позиції Аристотеля служила 
Шептицькому аргументацією найвищої мети мистецтва як найправдивішого відображення природи, котра 
на його переконання була найбільшою майстринею мистецтв [21, 305]. Такий специфічний імітаторський 
“іконовий” реалізм Шептицький поєднував із “соціологічним” джерелом мистецтва. Його есхатологічний 
іконічний реалізм був реалізмом предметів тут і зараз конкретних, хоч “узагальнених”. Митрополит 
освятив статус образотворчого мистецтва. Згідно з Шептицьким мистецтво в дії було емотивним, 
трансформуючим внутрішній світ реципієнта, його “дух”, і тільки таке мистецтво могло бути добрим і 
прекрасним.  
 Естетична система Шептицького була складною і викристалізованою, поєднувала елементи Сходу 
і Заходу. Така індивідуальна позиція не могла не залишити сліду в свідомості українських митців. 
Естетична система митрополита певним чином керувала його меценатством і сформувала кілька поколінь 
українських митців на Західній Україні в окрему генерацію. Шептицький не втручався в деталі 
індивідуального стилю кожного художника. Підтримував єдино “українську традицію” мистецтва. 
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Завдяки утриманню рівноваги між східними (візантійськими) та західними елементами, присутніми в 
уніатській церкві, митрополит був в стані специфікувати і теоретично обґрунтовувати свій естетичний 
вибір. Міркування Шептицького формувалися на ґрунті релігійності і  католицької побожності, в 
молодості ходив до школи єзуїтів у Кракові і в єзуїтів захистив дисертацію. Можливо звідси випливає 
захоплення  конкретикою, Аристотелем і реалізмом?  
 Шептицький трактував мистецтво як знак святості і толерував усі форми  українського мистецтва, 
що було вмотивоване політичною ситуацією, бо відсутність власної держави перетворювала мистецтво у 
щит українського народу. Одночасно відкриття митрополитом  близько 1900 р. ікони як натхненниці 
національної культури випереджує в часі місію німецьких експресіоністів з Die Brücke, котрі також сягали 
коріння, тільки німецького, “готичного”. Він випереджує відкриття ікони та її значення, зроблене 
російським авангардом, і відкриття іберійської скульптури оточенням Пікассо.      
 Заслуга А. Шептицького – це насамперед допомога багатьом українським художникам. Серед них 
і такі, котрі безпосередньо не стикалися з митрополитом, але наприклад присилали свої праці на 
організовані в Національному Музеї виставки. Допомагав українським критикам, котрі будували полеміки 
на основі тих виставок, завдяки чому українська художня свідомість могла розвиватись, спираючись на 
конкретні мистецькі плоди, менш або більш зрілі, різноманітні за рівнем і стилістикою.  
 Митрополит допоміг Олексі Новаківському заснувати школу – малярську студію у Львові, в 
котрій у 1922–1932 рр. виховались художники Р. Хорній, Д. Дунаєвський, В. Гаврилюк, С. Гординський, 
В. Іванюк, Е. Козак, О. Козакевич-Дядинюк, В. Ласовський, С. Луцик, А. Малюца, М. Мороз,                    
Л. Перфецький, Г. Смольський. Якби не Шептицький, не було б новітнього українського мистецтва 
першої половини ХХ ст. у тому вигляді, який маємо. Шептицький опікувався усім українським 
мистецтвом, не тільки художниками. Був меценатом для таким українських композиторів, як Олександр 
Кошиць, Микола Лисенко, Павло Синиця, Кирило Стеценко, Яків Степовий, Петро Вісножовський. 
Опікувався скульпторами (Андрій Коверко, Михайло Паращук) і художниками (Осип Курилас чи Яків 
Струкмачук). В 1905 році Шептицький патронував першу “Виставку Українських Художників” в салоні 
Лятура у Львові, котра об’їхала Краків, Монако, Париж, Рим, Флоренцію [21, 300]. В 1917–1921 рр. 
митрополит дав притулок багатьом українським художникам із Києва разом із родинами. Серед них були 
В. Дядинюк, П. Ковжун, В. Крижанівський, Р. Лісовський, скульптор С. Литвиненко.  

Так само було і під час Другої світової війни, коли із Києва приїхав Василь Кричевський, 
професор Київського Інституту мистецтв. За підтримки А. Шептицького Петро Холодний “воскресив 
візантійські форми для сучасної церкви”, звертаючи особливу увагу на “іконографію українського 
релігійного мистецтва”. У Львові не тільки малював ікони і оздоблював усередині, але також організував 
студію іконопису, малювання і збереження ікон. Як професор хімії – Холодний аналізував техніку 
іконографії і комбінував її методи із власним, більш імпресіоністичним художнім стилем. В студії 
Холодного іноді читав лекції Володимир Пещанський про мистецтво ікон, бо займався консервацією ікон 
в Українському Музеї. Завдяки Шептицькому видав книгу про техніку іконопису (разом із Іларіоном 
Свєнціцьким) під назвою “Іконописна техніка та її джерела” (Львів 1932). Стиль Холодного часто 
називали “лінеарним”, “ритмічним”, він наділений абстрактними і каліграфічними рисами як іконопис.  

Для Шептицького Холодний виконав вітражі в Успенському Соборі з постатями апостола Андрія і 
Св. Миколая та іконостас в Теологічній Академії у Львові. Гармонійність, рівномірність, ліричність його 
мистецтва була результатом раціонального осягнення мистецтва ікони і служила програмі “українізації 
візантійського стилю в візуальному мистецтві України”, котру декларував А. Шептицький. Старі ікони 
(переважно ХV–ХVІ ст.) з теренів пізньої Галичини, відреставровані на прохання Шептицького, стали 
джерелом, інспірацією для кількох генерацій художників, котрі вивчали “містику первинних візантійських 
витоків українського мистецтва”. Тому (завдяки митрополитові) ікони набули популярності на початку 
ХХ ст. Це не росіяни виставкою ікон (1912 р.) показали світові ікони першими. Це Шептицький у 1905 р. 
першим показав свою приватну колекцію ікон в п’ятикімнатному будинку  на території свого палацу на 
горі св. Юра. У 1907 р. колекція доповнилася антикварними манускриптами, написаними кирилицею 
українського і візантійсько-слов’янського походження, внаслідок чого потребувала вже двох більших 
будинків. У 1908 р. додано третій – віллу Яна Стики. У 1908 році офіційно зареєстровано фундацію 
“Національний Музей у Львові, заснований митрополитом Андрієм, графом Шептицьким”. У 1908 р. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Волинський національний університет імені Лесі Українки  

27 
 

виникло “Товариство Збереження Пам’яток Української Старовини”, членами котрого були артист 
Модест Сосенко і куратор Музею, автор багатьох книг про мистецтво – Іларіон Свєнціцький. Товариство 
фінансувало виставки, видавало книги про українське мистецтво і розвивало охоронний рух. До складу 
Товариства входили В. Барвінський, Ю. Боцян, І. Кревецький, І. Левінський, С. Рудницький, В. Щурат. 
Головою Товариства був Володимир Шукевич.  

Зацікавлення Шептицького збереженням ікон не було випадковим, якщо врахувати факт, що 
замолоду це виховували в ньому Володимир Антонович, Микола Петров із Київського Музею, а також 
Павел Попел – член комісії збереження пам’яток старовини Академії Наук в Кракові і Станіслав 
Томкович, співвидавець “Часу” і секретар Комісії дослідження історичного мистецтва при тій же Академії  
[21, 301].  
 На віллі Стики по вул. Мохнацького 42 (пізніше Драгоманова) відкрито 30 листопада 1913 р. (за 
юліанським календарем), тобто 13 грудня Музей для відвідувачів. Адміністрували музей василіани           
о. В. Жолдаков і о. О. Павляк, а також куратор і директор І. Свєнціцький, асистентом котрого в 30-х рр. 
став на запрошення Шептицького Вадим Щербаківський. У день своїх іменин митрополит Андрій у 
промові, яка відкривала виставку, сказав: “Ми не хочемо бути хранителями гробів, хотіли б радше бути 
свідками нового народження. Колекція Музею презентує українцям не {…} славу наших предків, 
презентуємо те, що працює на українську культуру як жива фундація {…} спільних зусиль духовенства та 
інтелектуалів для майбутніх поколінь нашого народу. Дозвольте нам не роз’єднувати, навіть у думці, 
пам’яток минулого від теперішніх чи також від майбутніх творів” [21, 291]. Тим твердженням 
Шептицький визначив чіткі естетичні напрямки, політичних і національних цілей, які мала виконувати 
українська культура, і котрі нове мистецтво могло багато в чому доповнити. Думаю, що постулат 
Шептицького про відкритість пам’яток минулого до творчого перетворення, відгукнувся у творчості 
багатьох українських художників ХХ ст. 
 До ХІХ ст. існував звичай паління старих пошкоджених ікон. Шептицький – першим в Україні – 
переламав той релігійний ритуал, завдяки чому врятував сотні ікон від знищення. В результаті акції, 
розпочатої ним, було очищено і перемальовано тисячі давніх і новіших ікон. Музей мав кілька оригіналів 
італійської школи, а також копії ранньоренесансного малярства, виконані в Італії Дядинюком у 1927 р. 
Одне приміщення Музею займали портрети руських єпископів. Національний Музей мав власну 
бібліотеку, яка налічувала близько 25 тис. томів і 5 тис. документальних фотографій [21, 292]. 
Функціонував як Інститут Варбурга в Лондоні і служив скарбницею для художників та науковців.  
 Поки не з’явився Шептицький, ніхто не звертав уваги на брудні запилені ікони. Нові релігійні 
ікони малювали на зразок чеських та монакійських олеографій. Відразу після втручання Шептицького 
ситуація змінилася. Постало “справжнє українське мистецтво”. Відродження української культури 
почалося від митрополита, але було багатовекторним.  
 У 1931 р. у Львові виникла “Асоціація Незалежних Українських Митців” (АНУМ) або Товариство 
Українських Незалежних Художників [21, 305]. До нього належали С. Гординський, П. Ковжун,               
Я. Музика, М. Осінчук. Група утримувала тісні контакти із українськими художниками на Заході. Головно 
з М. Андрієнком і М. Глущенком у Парижі, з О. Архипенком в США, з Грищенком у Франції, з                 
Ф. Масютинем у Берліні. АНУМ охоплювала художників Відня, Варшави, Чехословаччини і радянської 
частини України.  
 Островський пише, що АНУМ організувала 5 виставок за час свого існування (1930–1939 рр.). На 
першій виставці АНУМ-у в 1931 р. експонувалися твори Ф. Кричевського, П. Пікассо, А. Модильяні,      
М. Шагала, Ф. Лєжера, У. Гроппера та ін. На другій виставці, організованій АНУМ-ом в 1932 р. під 
назвою “сучасна українська графіка”, виставляли художників радянської України. Серед них М. Алексєєв, 
М. Бланк, Л. Хізінський, І. Хотинок, Я. Дайц, В. Емілов, Б. Фредкін, Мих. Глущенко, Л. Каплан,               
В. Касьян, В. Кричевський, І. Падалка, А. Петрицький, І. Плещинський, М. Пожарський, М. Самокиш,     
В. Седлярський, А. Середа, О. Соховська, А. Страхов, Д. Шавікін, О. Усачов. Це були головним чином 
реалісти. Становили противагу “новітнім”. Не були пов’язані із колом Шептицького. Однак Островський 
пише, що “новітніх художників і реалістів в АНУМ-і часто виставляли разом”. О. Сахновська, О Усачов, 
А. Жук виставлялися також на четвертій виставці АНУМ-у (в 1933–1934 рр.). АНУМ організувала 
індивідуальні експозиції Л. Геца, М. Глущенка, О. Грищенка і О. Кульчицької, а також виставки  
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художників-аматорів. Після цього видала альбоми. Опублікували “Ex libris” і 5 випусків  часопису 
“Мистецтво” (1932–1936 рр.). Програма АНУМ-у декларувала  “свободу пошуків, безпосередність 
вражень, які дає життя”. АНУМ як українське товариство була пов’язана із Шептицьким, тому не дивно, 
що ліве львівське видання “Вікна” критикувало виставки АНУМ-у за естетизм і нудьгу (виставляли 
Лєжера, Пікассо, Шагала, Модильяні…). 
 Програмно АНУМ був аполітичним. Художниця АНУМ-у Ярослава Музика (в 1927 р. була в 
Москві і Києві) поєднувала в творчості впливи експресіонізму, формізму, візантійського, українського і 
староруського “іконопису”. Островський писав: “Зацікавлення візантійським та староруським малярством 
зближує Я. Музику із фанатичним “неовізантійцем” – М. Осінчуком, котрий відчув певний вплив школи 
М. Бойчука”. Осінчук, АНУМ-овець, займався винятково релігійною тематикою і проблемами 
пристосування до неї канонів візантійського та українського “іконопису” і монументального живопису. 
Припускаю, що їх програму, реалізовану Осінчуком, Музикою і Бойчуком, сформулював вже перед            
І світовою війною Олександр Грищенко, інспірований ймовірно ідеями Шептицького. Олександр 
Грищенко перед революцією в часі кубофутуроіконового горіння перебував у Москві, де видав книгу      
“О связях русской живописи с Византией и Западом ХІІІ–ХХ в.” (Москва, 1913 г.), в якій писав, що 
візантійське мистецтво є формальним джерелом (корінням) сучасної художньої експресії в 
образотворчому мистецтві. Згідно з його думками ті художники є великими, котрі виростають із 
ранньохристиянського примітивізму і культури художньої Візантії [21, 305].      
 На доказ вдячності меценату А. Шептицькому АНУМ-івці показували свої твори на великій 
виставці в 1936 р. у Львові в Українському Музеї. Тоді разом із ними експонувався спеціально виділений 
Шептицьким закордонною стипендією Михайло Бойчук. Він був новітнім художником, а не стилізатором. 
Його мистецтво називали “невізантійським”. Заснував малярську школу, названу Неовізантійською. Як 
стиль, так і школа (невізантійська) спиралися на українсько-візантійські традиції та досягнення мистецтва 
ХХ ст. згідно з естетикою Шептицького, котрий його підтримував. Хоч фактично переважав у нього 
специфічний “реалізм”. Інший талановитий художник кола митрополита – це Василь Дядинюк, котрий, 
завершивши своє навчання в Парижі в Консерваторії Мистецтва і Ремесел, повернувся в 1930 р. до Львова 
і очолив малярську школу отців студитів (аж до 1933 р.). Школа розміщувалася в будинку при вулиці 
Петра Скарги. У цій же школі студитів, як припускаю, мусив навчатися пізніше упродовж кількох місяців 
1942–1943 рр. український художник Георгій Кіпріан Новосільський, якщо правда, що був їх львівським 
послушником. Дядинюк брав участь у виставках “Товариства Любителів Українського Мистецтва”. 
Виконав серію портретів українських вождів “у модернізованому візантійському стилі”, серію 
українських гетьманів у бароковій манері, серію релігійних картин для Успенського Собору у Львові і для 
парафіяльної церкви у Стрию [21, 293].  
 Кар’єри Бойчука і Дядинюка показують, яким істотним було для Шептицького відновлення 
мистецького життя в Галичині і надання йому унікального характеру, котрий, згідно з принципами 
митрополита, мав поєднувати релігійну традицію візантійського релігійного мистецтва з космополітичним 
західноєвропейським баченням. Товариство АНУМ допомогло сформувати оригінальний в Україні, хоч 
застосовуваний також в Росії (чи СРСР) промисел. Українські художники зацікавилися іконою так само, 
як Генрі Матісс, Жорж Бракеа і Жана Гріса, але вивели з неї інші якості. Їх самобутність виявляється в 
зіставленні з російськими художниками, наприклад Ларіоновим, Гончаровою і А. Шевченком, 
інспірованими лубком, архаїчною іконою і кубізмом чи футуризмом. Відрізняються від Петрова-Водкіна 
та інших митців, які намагалися поєднати реалізм (натуралізм) з іконою. Вплив ідей Шептицького був 
єдиним поясненням. Меценат мав виразний смак і уподобання.  

Для Шептицького реставрували ікони художники Модест Сосенко (1907–1914 рр.), Михайло 
Бойчук (1912–1914 рр.), Ярослава Музика (1922–1927 рр.) під керівництвом Володимира Пещанського 
[21, 294]. Тому Бойчук застосовував канон ікони в малярстві, але не відмовлявся від сучасних тем. 
Бойчукізмом називали його лінеарну монументальну манеру в малярстві, яка синтезувала візантійське 
мистецтво, мистецтво раннього ренесансу і мистецтво галицьких ікон від ХV до ХVІІІ століття. 
Шептицький захоплювався Бойчуком, котрий першим із українців, виїхавши до Парижа, відкрив там 
гурток неовізантійських послідовників (в першій чверті ХХ ст. на Заході панувала мода на ікону, 
несміливо започаткована Набістами). Завдяки Бойчукові ікона вплинула на мексиканських художників,  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Волинський національний університет імені Лесі Українки  

29 
 

бо в Україні Бойчук співпрацював з Дієго Рівера. Бойчук мав численних послідовників. Вплинув на 
відродження в Україні фрескового живопису. В Українському Музеї від 1936 р. існувала постійна 
експозиція (в окремому будинку), на котрій можна було побачити твори Андрієнка, Грищенка, 
Архипенка, Бойчука, М. Зарицької, Холодного, Г. Нарбута і інших [21, 303].  

“Краківські Вісті” 11 січня 1942 р. інформували про першу виставку Спілки Українських 
Образотворчих Митців (СПУОМ) у Львові. На ній представили 36 художників (січень 1942), показавши 
211 творів. Це були М. Азовський, В. Бальяс, М. Дмитренко, В. Дядинюк, Св. Гординський,                      
М. Гарасовська-Дачишин, О. Грищенко, І. Іванець, А. Яблонський, О. Козакевич-Дядинюк,                        
О. Кульчицька, О. Курилас, В. Ласовський, М. Левицький, О. Ліщинський, Ст. Луцик, А. Малюца,           
А. Манастирський, В. Манастирський, Я. Музика, М. Неділько, А. Павлось, М. Радіш, Р. Сельський,         
Г. Смольський, Р. Турін та ін. Газета підкреслювала, що експонати всі “з суто національними 
українськими мотивами, що на попередніх українських виставках було рідкістю”. Автор, який 
підписувався В.Л.(Ласовський ?) в “Краківських Вістях” 14 січня 1942 р. писав, що Микола Азовський, 
“формаліст”, член групи, заснованої Бойчуком, Седляром і падалкою (АНУМ), репрезентує “проклятий 
більшовиками «формалізм» […] після багатьох років соціалістичного примусу (самонасильства) промовив 
у своїх цікавих портретах з великою переконливістю”. Азовського вирізняє “кольористична недбалість” і 
“психологізм”. Натомість Романа Сельського (“формальні пошуки” “кольорової синтези”) вирізняє 
“спокійна” врівноважена якість. “Графічно тверді” пейзажі Святослава Гординського також привернули 
увагу критика.  

Автор, що підписався ініціалами П.З., в статті “Про вітчизняне мистецтво” відзначав, що 
експозиція викликала широке відлуння, а “Німецькі кола більше за інших зацікавилися  творчістю наших 
митців” (слова Михайла Осінчука, Шефа СПУОМу). П.З. так описав атмосферу відкриття виставки 
СПУОМу у Львові: дискусію на тему вітчизняного мистецтва розпочав директор Українського 
національного Музею др. І. Свєнціцький, котрий сказав: “Хоч на виставці зібрані художники з різних […] 
груп, і ті, котрі творили в умовах “більшовицької дійсності”, проте їх творчість демонструє яскравий 
український характер. В їх творах […] бачимо аж надто сильний вплив шкіл, з яких вони вийшли”. 
Свєнціцький постулював, щоб художники якнайменше піддавалися чужим впливам. Закликав: “А ви 
художники – творіть так, щоб ваші картини стали “піднеслися над куполом” і витримали випробування 
століття”. Кільканадцять років раніше І. Свєнціцький писав [27, 31–32] про умовну межу між іконописом і 
живописом, чи між іконою і малярством. Думаю, що ті межі не були до кінця визначені також і в 
українських художників. У ході дискусії М. Голубець критикував критику, а Гаврилюк, В. Ласовський,    
М. Дмитренко закликали до “активізації” художників. Дмитренко критикував непотрібний “українському 
живопису” багаж у вигляді “безпредметного мистецтва”. Закінчив свої міркування закликом: “Не будемо 
брати паризького мистецтва собі”. Цій думці гостро протиставлявся художник “з групи молодих” – 
Ліщинський. Протестував проти поділу художників на “формалістів” і “соцреалістів”. Критикував 
виставлені картини. Стверджував, що треба ліквідувати “візантійщину”, яка ще панує в українському 
мистецтві: “Ми, сучасні художники, мусимо знайти сучасні засоби виразу”. Проти Ліщинського виступив 
М. Осінчук: “Із візантійства беріть, що вам треба” бо, на його переконання, візантійство набуло “на 
нашому ґрунті” “типово українського характеру”. 

На основі виставки СПУОМ-у в українській пресі під час культурного пожвавлення весною      
1942 р. точилася дискусія на тему кризи української культури. Торкалася вона також кризи 
образотворчого мистецтва. Петро Меглік [19] у “Краківських Вістях” постулював створення Інституту 
Національної Творчості. Декларував відбудову знищеної війною української архітектури. Меглік 
застерігав українську молодь про те, що “винятковість” (індивідуалізм) не дає жодної користі 
українському мистецтву. Підготовка до виставки тривала ще в 1938–1939 рр., але її перервала війна. 
Меглік закликав видрукувати кращі репродукції українських художників: Холодного, Кричевського, 
Маритиновича, Мурашка, Нарбута, Новаківського, Похітоновича, Сосенка, Шевченка, Труша, 
Устьяновича. З його слів видно, хто в 1942 р. очолював мистецьку ієрархію серед українських художників. 
Меглік закликав розгорнути інформаційну кампанію довкола українського сучасного мистецтва, в якому 
народжувався “український стиль”. Насправді, згодом, в червні 1942 р. відбулася “виставка чотирьох”: 
Холодного, Ковжуна, Новаківського і Труша. Комісаром був Гординський. Дещо раніше в травні 1942 р. у 
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Варшаві виставляли картини таких художників, як Безручко, Н. Хацевич, Холодний, Глущенко, 
Крижанівський, Кульчицький, Левчейк, О. Мурашко, Іван Нарбут, Олекса Новаківський, Похітонов(ич), 
Вас. Виставку відкривали виступи Мегліка і П. Андрусіва.  

Найважливішою для мистецької критики з кола Шептицького була  виставка українського 
сучасного мистецтва у Львові на площі Мар’яцькій 9. “Такої колективної художньо-мистецької 
маніфестації за останні 25 років ще не було”, – стверджував Василь Дядинюк. Її відкрили для відвідувачів 
3 січня 1943 р. 88 художників надіслали свої 600 картин і 100 скульптур, як повідомляли “Краківські 
Вісті” 25 грудня 1942 р. Журі складали теоретики і українські художники: проф. Бутович, Дмитренко, др. 
Драган, Гординський, др. Іванов, Козак, Литвиненко. На виставку було прийнято 360 творів за критерієм 
“Кращі композиції, твори українського характеру будуть премійовані” [8].   

Білінський 30 січня 1943 р. писав: “Чи були на виставці Спілки Праці Українських Образотворчих 
Митців? […] підіть, бо інакше не буду з вами розмовляти”. 5 зал із 303 творами 69 художників відібраних 
(через недостатність місця) з-поміж 700 картин, 60 скульптур, 88 митців. Білінський інформував: “твори 
різного ґатунку […] техніки […] настрою”, “не шукайте тут монументальних творів”, але є “пейзаж, 
портрет, натюрморт, композиція” [9]. Художники з Берліна, Болехова, Хелма, Коломиї, Кракова, 
Кременця, Миколаєва, Праги, Рави Руської, Самбора, Сокаля, Стрия, Варшави виставлялися у Львові в 
1943 р.  

І. Старчук [26] 21–25 лютого 1943 р. детально описував виставку. Відзначав видання з нагоди 
виставки в 1943 р. “каталогу-альманаху з 31 репродукцією, біографіями та описом” 300 експонатів. Були 
названі імена учасників виставки. Найстарші: Е. Козак, Осип Курилас, Антін Манастирський. Серед 
інших: О.Лятуринська, Галина Мазепа, О. Олесь (головно побутові сцени, портрети, казково-легендарні), 
П. Андрусів, І. Іванець, А. Латоцький, Л. Перфецький, Д. Поторак (головно баталісти), А. Наконечний 
(церковний живопис), М. Азовський, А. Бутович, В. Дядинюк (“Натюрморт з Покуття”, “Легіон з 
Криворівні”, “Муза Мистецтва”), М. Дмитренко, С. Гординський і М.  Мороз (учні Новаківського, 
пейзажисти) В. Іванюк, О. Касаров, О. Ліщинський, С. Луцик, А. Малюца (“Церква Св. Миколая у 
Львові”), О. Масляк, Тетяна Мазепа, Я. Музика, М. Неділько, П. Обал (“Лемківські ниви” – “художник, 
схильний до синтезу пейзажу”), Г. Смольський, М. Сошов, І. Стецев, М. Стефанович-Ольшанська,             
І. Шухевич, О. Вінницький. Графіки: Г. Хасевич, С. Гебус-Баранецький, Ю. Кульчицький, Р. Лісовський, 
М. Мухалевич, М. Мухин, М. Осташевський, О. Шатківський. Скульптори: М. Черешньовський,               
Е. Дзіндра, В. Ласовський, С. Литвиненко, Г. Мільян, М. Новицька, А. Павлось, В. Петриця, В. Сколоздра, 
М. Станько. “Більшість то несподіванки”. 

Про своє бачення українського мистецтва 11 лютого і 21–22 березня 1943 р. написав Михайло 
Островерха [24], говорив про “душу українського народу”, виразником якої є Котляревський, Гулак-
Артемовський, Гребінка, Квітка і “третій правдивий українець! – М. Гоголь”. Такі медитації з’явилися 
після перегляду творів таких митців, як М. Бутович, Ю. Яновський, Е. Козак, М. Кропивницький,             
П. Мирний, М. Мухин, І. Нечуй-Левицький, Ст. Руданський, О. Стороженко, Ю. Смолич, О. Вишня, котрі 
“дали ту українську расу, стихію”. Критик підкреслював емоційні функції українського мистецтва: “Такі 
твори не промовляють до нашого інтелекту, а […] просто до серця, до душі українського народу”. 
Концепції “душі народу” романтичного походження були близькі Шептицькому. М. Островерха писав про 
недостатність шедеврів у сучасному мистецтві (як українському, так і європейському) і про те, що “іде 
якийсь фаталізм : людина, народ, людськість в своєму творчому – чисто руйнівному неспокої метаються 
як риба в сіті, думаючи про створення чогось нового, нечуваного. А через якийсь час бачать, що все це 
вже було відоме раніше, що нічого нового під сонцем немає і не тільки зміст, але й форма […] не 
змінюється […], що досконалим залишається тільки Бог, а все інше, на що дивиться людське око, що 
створене розумом, руками людськими, є набагато гіршим, а людина без Бога, живе ілюзіями. Якщо взяти 
твір мистецтва в усій глибині його форми і змісту, його вартості і значення, то після Єгипту, Етрусків, 
Греції, Риму, а за ними і після італійського ренесансу в мистецтві немає нічого нового, ані досконалого”.  

Такий персоналістичний і неоплатонівський погляд Островерхи з 1943 р. про неможливість 
створення чогось нового в мистецтві випереджував твердження постмодерністів і укладався в русло 
класичної думки. 
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Інспірований зібраними експонатами великої виставки СПУОМу 1942–1943 рр. художник Василь 
Дядинюк написав міні-історію українського образотворчого мистецтва 1918–1943 рр. Її опублікували [11] 
в 5 частинах “Львівські Вісті” 1–5 березня 1943 р.. В. Дядинюк поділив історію того 25-ліття на 3 періоди 
(три етапи розвитку національного мистецтва): 1) 1918–1931рр., 2) 1931–1939 рр. і 3) 1941–1943 рр.  

Перший період розпочався з моменту заснування Державної Української Академії Мистецтв у 
Києві в 1918 р. До її складу ввійшли “видатні професори”, які мали “формувати у молодих художників 
захоплення українською традицією, відчуття українськості”. Це були Г. Нарбут, брати Ф. і В. Кричевські, 
Мурашко, Бурачек, Бойчук, Жук і ін. Коли Київ захопили Совєти, професори 1923 р. покинули Київську 
Академію і переїхали до Львова. Ідея, яка стимулювала Київську Академію, перейшла “на той бік Збруча” 
разом із Петром Холодним, В. Крижанівським, П. Ковжуном, Р. Лісовським, М. Бутовичем,                       
Л. Перфецьким, Подушком. Художники організували у Львові Гурток Діячів Українського Мистецтва 
(ГДУМ), тобто Групу (спілку, коло) Діячів Українського Мистецтва (1922–1927 рр.). ГДУМ ідейно став 
продовженням Київської Академії. Організував 4 виставки. Почали видавати часопис “Українське 
Мистецтво” за редакцією М. Голубця. У ньому писали М. Голубець, Січинський, Залозецький, 
Андрієвський, Ковжун. Часопис займався питаннями українського національного мистецтва, його 
традиціями, формами і відчуттями. Виходив до ІІ світової війни.  

Другий етап розвитку українського мистецтва (1931–1939 рр.) Дядинюк називає переходом до 
“соцреалізму” на землях, що входили до СРСР і поворотом до “Західноєвропейського формалізму” на 
землях “по той бік Збруча”. Номінативи  “соцреалізм”–“формалізм” Дядинюка спиралися на зразки 
радянських підходів. Він був переконаний, що соцреалізм знищив українське мистецтво в СРСР. Єдиною 
метою радянського мистецтва мала бути агітація, пропаганда “наказів з Москви”. Дядинюк констатував, 
що вже в 1926 р. на четвертій виставці ГДУМу у Львові професор П. Холодний вболівав, що багато 
художників відійшло з тієї організації. Внаслідок відокремлення з ГДУМу в 1926–1931 рр. організовано 
незалежні виставки і після перегрупування сил постав в 1931 р. АНУМ. Дядинюк визнав, що АНУМ був 
опанований “формалізмом”, “імпортованим з Парижа”. Стверджував, що до АНУМ-у належало більшість 
українських художників. Тому група “задавала тон українському мистецтву  до 1939 р.”. Позиція 
Дядинюка щодо модернізму в мистецтві, а разом із АНУМ-ом, постає як угодовською, поміркованою, в 
порівнянні з більш радикальною, національною опцією мистецтва, презентованою в 1936 р. Залозецьким.  

Дядинюк вважав, що в 1941 р. почався новий – третій етап “повернення до українського 
національного мистецтва”, коли постала Спілка Праці Українських Образотворчих Митців (СПУОМ), яка 
виростала з ідеї Київської Академії з 1918 р. СПУОМ об’єднувала 25 художників у самому Львові. 
Дядинюк бачив подібність між І і ІІІ етапом в українському мистецтві. Згадував, що “Київська Академія 
[…] ставила собі за мету сформувати український національний стиль, котрий відповідав би сучасному 
духові доби так, як українсько-візантійський стиль відповідав духові княжої доби, як стиль українського 
бароко відповідав духові козачої доби […] і […] і ті всі духовні (первні _ М.М.Т.) пов’язати в єдину 
нерозривну цілість”. 

Порівнював процес народження (“важкий і складний”) українського мистецтва ХХ ст. з 
народженням польського національного мистецтва ХІХ ст.: “Матейка, Фалат, Станіславський, 
Мальчевський […] винесли з Заходу головно з Монакійської Академії малярсько-технічні знання і 
художню ерудицію. А не маючи зразків, ті вміння поєднали з історичною тематикою і відчуттям вітчизни. 
І цим започаткували розвиток власного мистецтва”. Закликав звернутися “до того всього, що в нашій 
сучасній творчості буде якщо не стильово, то […] теоретично пов’язане із нашим національним 
фундаментом. Ми глибоко переконані, що на цьому шляху не ми, то хтось із нас дійде до того високого 
художнього рівня”. Бачив і позитивні риси соцреалізму, коли писав: “соцреалізм дав один позитивний 
результат. Звернув увагу митців від чисто формалістичних пошуків до ближчих реальних форм життя – 
конкретно […] до реалізму в мистецтві”. Відзначав так само позитивні риси формалізму: “Формалізм – дав 
можливість наближення до, певною мірою, цікавих рішень, новими методами, засобами і підходами – до 
декоративного живопису”. Холодний, Кричевські, Мурашко, Нарбут – як писав Дядинюк – “били, як риба 
об лід, в “ізми””, причому “озброєні технічними здобутками світового малярського мистецтва, змогли 
глибоко підійти до використання української художньої традиції” так, що “одні прирівнюють їх до 
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козацького бароко, а інші до монументальних візантійських джерел”. При цьому Дядинюк писав про 
переплавлення давніх джерел (візантійських) “через свою душу”, або індивідуалізм художника.  

У такому ж дусі у 1943 р. звучали слова каталогу СПУОМу: “[…] національне мистецтво, якого 
ми всі прагнемо і за яке боремося, постане тільки в безпосередньому зв’язку з життям, котре потрібно раз 
по раз уярмлювати і над ним тріумфувати […] мистецтво як таке перестає бути малюванням, ліпленням 
тощо, а стає складовою творчого процесу, також одним із способів мислення і життя”. Дядинюк вказував 
на Новаківського і Холодного як на українських національних художників (“монументальні і станкові”). 
Холодний “аж до смерті не міг надолужити реалізацію замовлень […]”. Дядинюк наводив факти з       
1930-х рр., які стосувалися великої дискусії в пресі на тему формалістичного і національного українського 
мистецтва. Не тільки др. Залозецький з одного, а АНУМ-івці з іншого боку брали в ній участь. Також 
Голубець, Драган, Островерха, Федорович-Малицька і інші. В дискусію включилися редакції часописів 
“Українське Мистецтво”, “Мистецтво”, “Карби” (“Журнал Празької Студії”). 

 Висновки й перспективи подальших досліджень. “Треба визнати, що у нас, крім Митрополита 
Андрія, ніколи не було справжніх меценатів мистецтва. […] Митрополит Андрій упродовж усіх років 
фінансував і підтримував щедрою рукою кожний масовий і індивідуальний вияв мистецької творчості. 
Також ряд українських […] інституцій надавали допомогу українському мистецтву. З’явилися українські 
приватні колекціонери, оголошувалися конкурси з приватних ініціатив і власними приватними коштами”. 
Проте “Значна кількість студентської молоді як у своєму краї, так і за кордоном користувалася […] 
фінансовою підтримкою Митрополита Андрія”. Ці слова свідка тої епохи нехай будуть найліпших 
підсумком роздумів про меценатську діяльність митрополита Шептицького.  
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