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ПРАЦЯ ДМИТРА АНТОНОВИЧА “НІМЕЦЬКІ ВПЛИВИ  
НА УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО” В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 
 

Х вилі німецької колонізації, що неодноразово розливалися по Україні, 
починаючи з ХІV століття, мали природним наслідком зближення 

кращих надбань української та німецької культур. Значна кількість художніх, 
архітектурних творів, що належали майстрам німецького походження, назавжди 
увійшли до української мистецької спадщини, значною мірою визначаючи її 
розмаїття та самобутність. Ця загальна обставина добре відома і ніколи не 
підлягала запереченням в історико-культурній історіографії. Інша річ – 
спеціальні наукові висліди німецького чинника в багатовіковому розвитку 
українського мистецтва. Через певні історичні обставини політичного та 
ідеологічного характеру цей дуже своєрідний аспект в українському 
мистецтвознавчому контексті довший час не знаходив адекватного висвітлення, 
лишаючись в кращому випадку на маргіналіях культурологічних досліджень. 
Чи не єдиним виключенням до сьогоднішнього дня залишається ґрунтовна 
праця Дмитра Антоновича “Німецькі впливи на українське мистецтво”, видана 
німецькою мовою в Лейпцігу в 1942 році у видавництві Гірцеля. На жаль, через 
зрозумілі обставини книга є тепер в Україні бібліографічним раритетом. Ця 
унікальна дослідницька праця все ще знаходиться практично за межами 
наукового обігу. Користуючись нагодою такого представницького зібрання з 
такою актуальною науковою проблемою для обговорення, подякуємо пані 
Галині Петришин. Було б справедливим згадати і цього видатного українського 
вченого, і його творчий доробок останніх років життя. 

Народився Дмитро Антонович у Києві 1877 року в сім’ї професора 
Київського університету Св. Володимира Боніфатійовича Антоновича – одного 
із зачинателів української історичної науки, серед багатьох учнів якого досить 
назвати прізвище Михайла Грушевського. З молодих років Дмитро 
захоплюється театром, мистецтвознавством, не цурався студентських 
політичних рухів і, як то кажуть, не пішов навпростець по протоптаній батьком 
науковій стежині. Був засновником Революційної української партії. Але 
політична кар’єра не склалася, і з 1906 по 1911 роки молодий вчений займався 
мистецтвознавчими студіями у Німеччині, Франції, Італії. За революційних 
часів був членом Центральної Ради, народним міністром морських справ, потім 
міністром у справах мистецтва. При Директорії був призначений послом до 
Рима. Потім Відень, Прага, де Д. Антонович прожив все своє останнє життя. 
Тут він тричі обирався ректором Українського вільного університету, певний 
час був деканом філософського факультету. Тут була виконана ціла низка 
узагальнюючих наукових праць з історії українського книгодрукування, церкви, 
мистецтва, скульптури, малярства, орнаменту, музики, театру та ін. Однією з 
останніх праць стала книга “Німецькі впливи на українське мистецтво”, 
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написана тоді, коли автору йшов уже сьомий десяток літ. Помер Дмитро 
Антонович у Празі 12 жовтня 1945 року. 

Очевидно, що при сучасному сприйнятті не можна оминути зов-нішніх 
обставин написання цієї праці. Вже йшла Друга світова війна. Зрозуміло, що 
офіційна ідеологія третього Рейху була зацікавлена в наукових дослідженнях 
німецького чинника в історії східноєвропейських народів, значною мірою 
сприяла їх появі, вбачаючи в тому засіб утвердження та розповсюдження 
пангерманізму. Майже одночасно з працею Д. Антоновича побачили світ праці: 
“Україна та Рейх. Дев’ять століть німецько-українських зв’язків у дзеркалі 
німецької літератури та духовної історії” професора Дмитра Дорошенка, 
“Німецьке право в Україні та його впливи на українське право з ХVІ до ХVІІІ 
століття” професора Андрія Яковлєва, “Германо-німецькі культурні впливи у 
дзеркалі української мови” професора Романа Смаль-Стоцького. Треба 
констатувати, що дійсно поява цих праць мала певне політичне під-грунття, 
тобто зовнішні обставини були такими, якими вони були. В той же час при 
прочитанні цих праць складається однозначне враження, що їх внутрішній 
дослідницький зміст практично не підпадав під впливи офіційної ідеологічної 
пропаганди, відповідав усім ознакам серйозних наукових студій. До речі, сам 
Дмитро Антонович, будучи вже в еміграції, не раз звертав увагу і своїх колег, і 
своїх учнів на неприпустимість зрощення науки з публіцистикою, вважаючи це 
прикрою хворобою української науки на еміграції, гостро виступав проти 
політизації та однобічності тематик наукових досліджень. 

Повернемося власне до змісту книги. В короткій анотації до неї 
зазначимо: “Українці були найвіддаленішим народом на Сході, чиє мистецтво 
пройшло ті самі стадії універсального розвитку стилів, що їх раніше пережила 
Центральна та Західна Європа. Німецькі впливи при цьому стали важливим та 
довготривалим чинником. Україна внесла до кожного європейського стилю 
свою індивідуальність. Автор відтворює цей розвиток, що мав багатющі 
наслідки у німецько-українських зносинах”. 

Звідси стає зрозумілою методологія, покладена в основу автор-ської 
концепції висвітлення анотованої теми. Це концепція послідовних вислідів 
історичної еволюції мистецької творчості, що базувалася на стильових ознаках 
результатів цієї діяльності в рамках усталеної еволюційної схеми: 
“романський стиль-готика – ренесанс – бароко – рококо-класицизм”. Бароко та 
рококо у авторському викладі отримують додатково внутрішнє членування на 
бароко єзуїтське та козацьке, на рококо як продовження єзуїтського бароко та 
як продовження козацького бароко. Не можна не зауважити, що в контексті 
сучасного мистецтвознавства така досить жорстока схема не може не 
сприйматися як дещо застаріла, навіть архаїчна. Наразі в сучасних 
дослідженнях віддається перевага при висвітленні історичної ґенези 
комплексним, змішаним засадам, що ґрунтуються на поєднанні стильових 
ознак з ознаками суспільними, політичними, національними, світоглядними, 
типологічними, функціональними, конструктивно-технічними тощо. Стиль як 
визначальна прикмета стадіального розвитку мистецтва в сучасному 
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мистецтвознавстві втрачає домінуючі позиції, допускаючи все більше й 
більше в цю наукову сферу методи структуралізму, семантики, семіотики і 
навіть лінгвістики. Однак він ніколи не втрачав і не втратить у 
майбутньому свого значення відносно автономного об’єкта наукового 
аналізу, зберігаючи й надалі широкі потенційні можливості для 
прийдешніх наукових вислідів, і саме в цьому сенсі влучні спостереження 
і висновки праці Д. Антоновича мають і завжди матимуть велику 
пізнавальну цінність. Хоча, зрозуміло, мова зовсім не йде про їх 
абсолютизацію, а деякі з положень потребують суттєвої верифікації з 
огляду на сучасний стан мистецтвознавства. 

Як зазначає автор, перші німецькі впливи на українське мис-тецтво 
відносяться вже до ХІ-ХІІ століть, коли разом із запозиченням з Балкан 
кращих візантійських зразків сакрального мистецтва запозичувалися 
опосередкованим чином окремі форми та деталі романського стилю. Саме 
з цього періоду розпочинається в його праці систематизований виклад, 
хоча цілком справедливо зазначається, що вести мову про прямі україно-
німецькі зв’язки в закресі мистецтва можна лише з того часу, коли вихідці 
з Німеччини почали селитися в галицьких та волинських містах, тобто з 
30-х років ХІV століття за Юрія ІІ Болеслава та особливо після підпадіння 
західноукраїнських земель під владу Казимира Великого. 

Завершується праця хронологічно приблизно серединою ХІХ 
століття. Виходячи з панівного тоді погляду на еклектичні та модернові 
течії в мистецтві, Д.Антонович приєднується до негативної їх оцінки, 
вважаючи, “що було б нецікавим та безцільним копирсатися в цьому 
макаронізмі”, однак слушно зауважує величезний вплив на ці явища ІІ 
половини ХІХ століття віденської архітектури. 

Якщо перший, відносно короткий, розділ книги, присвячений 
романському стилю, базується в основному на архітектурному матеріалі, 
то до всіх наступних залучається значною мірою також аналіз мистецтв 
декоративного, скульптурного, живописного, ливарного тощо. Особливою 
мірою це стосується розділу, присвяченого ренесан-су, де автор відзначає 
повне витіснення з України німецьких майстрів архітектурно-будівельної 
справи майстрами італійськими, починаючи з 1530-х років. Але саме у 
справі будівництва – тоді як в образотворчих, пластичних мистецтвах 
значення німецького чинника зберігалося, а часом навіть зростало. 

Текст книги проілюстровано 40 таблицями із зображенням 61 
пам’ятки українського мистецтва, переважно архітектурного. Цікаво, що в 
спеціальних примітках до переліку ілюстрацій автор зауважує декілька 
споруд, знищених в Україні за більшовицького режиму (церква Петра і 
Павла в Києві з дзвіницею, дзвіниця Кирилівської церкви). Деякі з 
проаналізованих пам’яток втрачені вже в повоєнні роки. 

Наразі метою дослідження не є детальний виклад усього змісту цієї 
праці Дмитра Антоновича. Це, мабуть, не потрібно і не доцільно через 
величезну насиченість її фактажем та аналітикою, що свідчить про 
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величезну ерудицію автора, про глибокі знання історії європейського 
мистецтва та культури в цілому. Добра обізнаність з тогочасним станом 
мистецтвознавства, значний власний досвід університетських викладів та 
наукових досліджень дозволили Д. Антоновичу торкнутися у цій праці 
практично всіх стрижневих питань україно-німецьких та, можна сказати навіть 
ширше, україно-європейських мистецьких стосунків. 

В той же час у відношенні фактографічного боку праці не можна не 
рахуватися з тією обставиною, що писалася ця праця в умовах еміграції, коли 
автор не міг мати фізичного доступу ні до багатьох першоджерел в Україні, ні 
до мистецьких пам’яток, що особливо важливо. Хоча більшість з них були 
йому добре знані з молодих літ, будь-який іконографічний матеріал у процесі 
наукового опрацювання не міг цілком замістити собою потребу дослідження 
пам’ятки в натурі. Мабуть, саме ці обставини спричинилися до деяких 
фактичних помилок та неточностей, наприклад, стосовно авторства 
Андріївської церкви в Києві, походження неготичного фризу фортечної башти 
в Дермані та ін. На наш погляд, до більш суттєвих недоліків 
загальнометодологічного характеру можна було б віднести хіба що досить 
помітну ігноранцію по відношенню до польської мистецької історії, точніше 
до її ролі в процесі проникнення на Україну німецьких традицій та прийомів, 
бо польська культура в минулому сама знаходилася під потужними 
західноєвропейськими впливами і за таких умов нерідко виконувала функції 
посередника в україно-європейських (серед них україно-німецьких) 
мистецьких взаєминах. 

Після виходу цієї книги в світ минуло вже більш ніж півстоліття, але й по 
сьогодні вона залишається найбільш ґрунтовним мистецтвознавчим 
дослідженням із зазначеної тематики. В контексті сучасного 
мистецтвознавства зазначимо лише головні, на наш погляд, аспекти її 
актуальності та значимості. По-перше, це видання залишається на 
сьогоднішній день єдиною монографічною спробою глибокого наукового 
висвітлення україно-німецьких мистецьких зносин, які відбувалися спочатку 
головне на фоні колонізаційних процесів, а починаючи з ХVІІ століття 
здебільшого визначилися діяльністю окремих, спеціально запрошених в 
Україну, майстрів вже з наявним добрим вишколом та професійним досвідом. 
По-друге, автор був цілком свідомий історичної значимості культурних 
стосунків з іншими європейськими країнами: Італія перш за все, а також 
Франція, Голландія, Англія та ін. Він зовсім був не схильний, як може здатися 
на перший погляд, до абсолютизації чи перебільшення німецького чинника в 
історії українського мистецтва. Більше того, прекрасно знаючи історію 
європейської культури, Д. Антонович постійно намагається вловити побічні 
тенденції, перехресні явища, що йшли від реального переплетіння художніх 
процесів у Європі протягом багатьох століть. По-третє, ця праця була і 
залишається яскравим прикладом непересічного дослідницького аналізу не 
тільки загальних тенденцій та течій, але й конкретних витворів мистецтва – від 
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архітектурно-композиційного устрою унікальних християнських 
храмів до орнамен-тики та декоративно-ужиткових речей. Автор з 
успіхом використав компаративійстькі засади у своєму дослідженні, і 
хоча деякі з висунутих ним гіпотез так і не знаходять однозначного 
підтвердження на(приклад, стосовно витоків тридільних дерев’яних 
церков), добре відчувається ґрунтовність, зваженість, 
полівалентність висунутих мотивацій. Нарешті, слід відзначити, що, 
незважаючи на те, що сам Д. Антонович наголошує на відсутності у 
нього наміру викладати в цій праці цілісний погляд на розвиток 
українського мистецтва, фактично сам зміст книги засвідчує – це не 
зовсім так. Автор не оминає увагою ті періоди, коли німецькі, впливи 
зводилися до мінімальних, майже непомітних проявів – наприклад за 
часів Петра Сагайдачного, Петра Могили, Івана Мазепи. І в цьому 
відношенні ця праця є цікавою ще й своїм цілісним, саме 
автоновицьким поглядом на розвиток українського мистецтва, що 
дозволяє прослідкувати певні відмінності в його позиції у порівнянні, 
скажімо, з працями інших дослідників у еміграції (наприклад, 
Володира Січинського) стосовно української архітектури та 
мистецтва. Особливої значимості ця обставина набуває для 
архітектурної історіографії у зв’язку з тим, що повоєнне українське 
мистецтвознавство у діаспорі вже не мало таких помітних, яскравих 
представників. 
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