Микола Біляшівський
про українське народне мистецтво
в європейському контексті

Н

апередодні 155-річчя від народження академіка Миколи Федотовича Біляшівського (12 жовтня
1867 — 21 квітня 1926) ми не перестаємо дивуватись, як багато вдалося зробити
йому за неповні 59 років життя на ниві
археології й історії, мистецтвознавства,
музейництва й охорони пам’яток, етнографії та фольклористики. Крім того —
ще й діяльність організаційна, видавничоредакторська, політична, просвітницька.
Надзвичайно широкий діапазон зацікавлень був властивий майбутньому
вченому ще зі студентських літ, коли
він упродовж 1885–1893 років навчався на правничому та природничому факультетах Київського, Новоросійського
(в Одесі) та Московського університетів.
У своїй власноручно написаній автобіографії Микола Федотович зазначив, що
1892 року «поступив вільним слухачем у
Московський університет на природничий факультет, де спеціально займався у
професора Д. Анучіна антропологією»1).
Паралельно — слухав лекції з історії,
мистецтвознавства, з кінця 1880-х брав
участь у археологічних розкопках під ке-
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рівництвом улюбленого вчителя Володимира Антоновича, згодом проводив їх і
самостійно.
В цей іще студентський період опублікована книга М. Біляшівського «Мо
нетные клады Киевской губернии»
(1889 р., нумізматикою він захоплював
ся з 14-літнього віку), а пізніше — чимало статей у «Древностях» (видання Московського археологічного товариства),
«Трудах» всеросійських археологічних
з’їздів, «Записках Наукового товариства
ім. Тараса Шевченка» у Львові, Києві та
в інших наукових виданнях. На початку
1890-х він працював у Київському суді,
в архівах Варшави та Москви, бібліотекарем Київського політехнічного інституту.
У 1895–1898 роках Микола Федотович, на запрошення свого варшавського
приятеля барона Ф. Р. Штейнгеля, очолював організацію чи не першого на Волині
приватного краєзнавчого музею в маєтку
Федора Рудольфовича в селі Городок біля
міста Рівне. Цей досвід придався, коли
1902 року М. Біляшівського призначили
директором новоствореного (1899 р.) Київського Музею Старожитностей і Мистецтв (освячений 1904 року з офіційною
назвою «Київський Художньо-Промисловий і Науковий Музей Імператора Миколая Александровича»), яким він керував
понад 20 літ — до 1924 року. Тисячі експонатів, зібрані ним і його співробітниками,
пізніше лягли в основу чотирьох київських
національних музеїв: історії України, художнього, Тараса Шевченка, українського
народного декоративного мистецтва.

M. Biliashivskyi’s vision
of Ukrainian folk art
in the European context

O

n the eve of the 155th birth anniversary of academician Mykola
Biliashivskyi (october 12, 1867 —
April 21, 1926) we cannot help but admire
how much work he managed to do in less
than 59 years of his life in the field of archaeology, history and the history of art,
museology and protection of monuments,
ethnography and folklore. Moreover, he
took part in enormous organizational, publishing and editorial, political and educational activities.
An extremely broad range of interests
was a desired characteristic of a future scientist during his student years when he was
studying at the law and natural science departments of Kyiv, Novorossiisk (Odessa)
and Moscow Universities in 1885–1893.
In his autobiography M. Biliashivskyi mentions that by 1892 “he became a non-matriculated student of faculty of natural sciences of Moscow University”, where he
“studied anthropology advised by Professor
D. Anuchin”1). Meantime, M. Biliashivskyi
was attending lectures on history and the
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history of art. Starting from the end of 1880s
he also participated in archaeological excavations under the direction of his favorite
teacher Volodymyr Antonovych, and later
he resumed them independently.
Even during this early student period
of life, M. Biliashivskyi already published
several studies — the book Coin treasures of
Kiev province in 1889 (he was into numismatics from the age of 14) and many following articles in Antiquities (under edition
of the Moscow Archaeological Society), the
Proceedings of Russian national archaeological congresses, the Proceedings of Taras
Shevchenko Society in Lviv and Kiev, and
other scientific journals. In the early 1890s
he worked in the Kiev court, Warsaw and
Moscow archives, library of Kyiv Polytechnic
Institute.
In 1895–1898 by invitation of his
friend Baron F. R. Steingel from Warsaw,
M. Biliashivskyi was leading establishment
of literally the first Volyn private museum
located in the Steingel’s mansion in the
village Horodok near Rovno. This experience came useful to M. Biliashivskyi in
1902, when he was appointed as a director
of the Kiev Museum of Antiquities and Arts,
which was created only in 1899 and blessed
in 1904 with the official name of Kyiv Art,
Industry and Science Museum of Emperor
Mykola Oleksandrovych. He was leading
the museum for more than 20 years — until 1924. Thousands of artifacts, collected by
M. Biliashivskyi and his staff, later formed
the basis of the other four Kyiv national museums — Museum of Ukraine’s History, Art
Museum, Taras Shevchenko Museum and
Ukrainian Folk Decorative Art Museum.
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made it a buffer-state between Europe and
the nomad tribes; while this was the source
of weakness of the Ukraine, its neighbours,
Poland and Muscovy, considered it a “bone
of contention”. One after the other, in succession, they became her masters; they intrigued to prevent the country from beco
ming settled, and they denied it the advantages of peace, in order to keep it weak. Such
a state of affairs could not but be reflected
on the national art of the people. The conditions under which art could flourish were
wanting, and in spite of other favouring circumstances — the natural gifts of the people, their high standard of taste, and their
strong innate inclination towards beauty —
the results were not what they might have
been under other circumstances.
The moment the people began to assume a semblance of tranquillity, as was the
case, for instance, at the end of the seventeenth century, the inexhaustible fountain
of national art was sure to manifest itself immediately and with vigour. The artistic tendencies would penetrate everywhere, they
would embrace all the different sides of the
national life, finding ample possibilities of
application and realisation.
The struggle for independence, and
the ill success of the Ukrainian people in
that struggle, produced terrible conditions
of life, conditions which restricted the free
exercise of their individuality, ruined their
national self-consciousness, and resulted in
the sudden decrease and final atrophy of
the energy of this naturally joyous and lively
race. This process affected art as it did all
other sides of life, and its influence on it was
certainly very strong and of a highly negative kind.
The denationalisation of the upper
classes of the Ukrainian community was
one of the results of these vicissitudes, and
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між Європою й кочовими племенами. Це
було причиною слабкості України, і вона
зробилася «яблуком розбрату» для сусідніх держав — Польщі й Московії. По черзі ці держави захоплювали Україну й були
зацікавлені в тому, щоб не допустити її
об’єднання, тож розпалювали війни, щоб
залишити країну слабкою. Такий стан
речей не міг не позначитися на національному мистецтві українців. Бракувало
умов, за яких можливий розвиток мистецтва, тож, незважаючи на інші сприятливі чинники, — обдарованість людей, їхній
розвинений естетичний смак і сильне
вроджене тяжіння до прекрасного, — результати були аж ніяк не такими, якими
могли б бути за інших обставин.
У той час, коли запановував хоча б видимий спокій, як це було, наприклад, наприкінці XVII століття, невичерпні джерела національного мистецтва негайно
починали потужно бити. Художня творчість проникала всюди, охоплюючи різноманітні аспекти національного життя
й знаходячи широкі можливості для реа
лізації.
Поразка українського народу в боротьбі за незалежність породила жахливі
умови життя, умови, які обмежили прояви національної самобутності, скалічили національну самосвідомість і зрештою
призвели до стрімкого зниження та остаточного вичерпання енергії радісного й
життєлюбного за своєю природою етносу. Цей процес торкнувся, зокрема, і мистецтва, і такий вплив, безперечно, був
дуже сильним і надзвичайно руйнівним.
Денаціоналізація вищих прошарків
українського суспільства була одним із
наслідків цих історичних подій, і вона також мала надзвичайно руйнівний вплив
на українське мистецтво. Сфера побутування цього мистецтва звузилася, його
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coincided with that period, and the revival of other museums (those of Poltava,
Tchernihov, Zhitomir, Kamenetz, Kherson)
greatly helped the work of the pioneers. At
the present time there are already large
collections in existence. Still, they are not
yet sufficiently comprehensive to give any
clear and full idea of the Ukrainian peasant
art in all its branches; this goal is not yet
even in view. Every fresh excursion into the
country produces something so strikingly
new that it often opens up new fields of applied art; sometimes it seems as if the stock
of articles in possession of the peasants was
inexhaustible.
Lately the peasant industries have been
studied from the point of purely practical
considerations. The decline of the people’s
wealth and the impoverishment of the pea
sant class have called forth certain legisla-

Херсоні), що значною мірою сприяло
розгортанню діяльності дослідників-піонерів. Наразі вже існують великі колекції, проте вони ще недостатньо повні,
щоб дати чітке й комплексне уявлення
про українське народне мистецтво у всіх
його проявах; ця мета поки що перебуває
навіть поза полем зору. Кожна нова експедиція в сільську місцевість віднаходить
щось настільки разюче нове, що часто
відкриває незнані раніше сфери декоративно-ужиткового мистецтва. Іноді здається, наче запас мистецьких витворів
у селян невичерпний.
Останнім часом сільські промисли
вивчали з позиції суто практичних міркувань. Зниження рівня життя народу
загалом і зубожіння селян як суспільного
прошарку зокрема спричинилися до певних змін у державній політиці, серед яких
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