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Індивідуальність робіт Віктора Коновала є показовою серед 
потужного хору знаних і талановитих майстрів. Коновал створює 
особистий світ цікавих образів, у якому співіснують замріяні панянки у 
пишних платтях, серйозні Амури, імпозантні кавалери, антропоморфні 
побутові предмети, страуси, тобто все, що для художника уособлює 
символи Буття. Сьогодні є знаним скульптором, членом Національної 
Спілки Художників України, який впевнено торує власний шлях в 
мистецтві України [2]. 

Отже, мультиваріантність постмодерну сьогодні виявляється 
практично у всіх сферах життєдіяльності – мистецтві, філософії, науці, 
культурі, політології тощо. ХХІ ст. – це якісно новий етап розвитку 
національного мистецтва, який характеризується: збереженням традицій, 
осмисленням значущості художньої спадщини; орієнтацією на нові, 
трансферні, не скуті ідеологією форми організації художнього життя та 
новим поколінням митців, з їхнім прагненням ввійти у світовий художній 
процес при повному збереженні національної самобутності. 
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Рісорджименто. Завдяки цьому процесу Італія перетворилася в єдине 
королівство. Рух карбонаріїв (від італ. «Carbonaro» – вугляр) – один з 
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найбільш значущих феноменів Рісорджименто, члени однойменного 
таємного політичного товариства, що виник на Півдні Італії на початку 
XIX ст. Існує версія, що карбонарії беруть свою назву саме від вугільників 
– закритих кланових товариств, які знали секрет виготовлення деревного 
вугілля. Їх ідеологія поширилася практично по всій території Італії, 
повсюди виникали таємні товариства [1, с. 44]. 

Дану тему вивчали численні історики у різні часи. Передусім, праці 
історика Джорджо Канделоро, який написав 6 томів сучасної історії Італії, 
присвячених витокам Рісорджимето. В перші десятиліття після об’єднання 
Італії вивчення руху Рісорджименто просувалося головним чином шляхом 
створення біографій діячів цього руху, його патріотів. На кінець ХІХ 
століття в італійській історіографії відбулися суттєві зміни. З’явились 
багатотомні праці на цю тему. Так, наприклад, Дж. М. Тревельян написав 
трилогію про Гарібальді та Рісорджименто, у французькій історіографії 
дослідження Рісорджименто найбільш серйозною є праця Ж. Буржена, 
значну роботу у вивченні національного руху здійснили й історики 
радянського періоду (В. Невлер – книги про Гарібальді і об’єднання Італії, 
Г. Філатов «Проблемы италийской истории») [4, с. 24]. 

Про витоки руху карбонаріїв і досі ведуться дискусії. Перші 
організації з’являються в Південній Італії за період наполеонівського 
панування. Тоді ж виникає таке соціальне явище як «бандитизм». Перші 
виступи датуються 1806 р. «Бандитизм» став величезною проблемою для 
французької влади: лиш криваві розправи могли ненадовго знизити рівень 
його розповсюдження. Тому буржуазія могла вести боротьбу з режимом за 
політичні права та поліпшення економіки лише в рамках таємних 
товариств. Так виникали перші групи карбонаріїв, основу яких становила 
буржуазія. Точну дату утворення встановити неможливо [6, с. 48]. 

За однією з версій карбонаризм виник в Апулії в 1805, 1806 або 1807 
роках, саме в той період розпочався антинаполеонівський рух в Європі й 
Південна Італія не могла залишитися осторонь. Карбонарські організації 
виникли і набули поширення в Неаполітанському королівстві на хвилі 
патріотичного руху [5, с. 51].  

Важливою рисою організації була ієрархічність. Спочатку існувало 
два ступені посвячення: учень і майстер, пізніше з’явився ступінь 
Великого майстра. Головною умовою вступу до товариства було 
збереження Таємниці. Існували спеціальні клятви-посвяти, які приносили 
учасники руху, переходячи з рівня на щабель. Контакти між Вентами 
різних рівнів здійснювались за допомогою детальних шифрів, паролів, 
спеціальних знаків [2, с. 12]. 

Наприкінці 1813 відбувся перший виступ в Калабрії, був розісланий 
спеціальний циркуляр із закликом виступити єдиною силою. Але цей рух 
був легко придушений владою [3, с. 56]. 
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У 1817 році керівники таємницею карбонарської організації Салерно 
і Неаполя на секретній нараді розробили план повстання, яке повинно було 
охопити Луканію, Калабрію, а потім й інші частини Південної Італії. Потім 
до повсталих мали приєднатися Барія, Фоджі, Молізе й інші прилеглі 
території. Опісля, армія повстанців мала вступити в Неаполь. Але уряду 
стало відомо про плани цього повстання. Проте вплив карбонаріїв зростав, 
а невдоволення жителів посилювалося. Виникали нові Венти (наприклад, 
«Сини хоробрості», «Друзі справедливого порядку») [3, с. 58]. 

Однією з причин, що призвели до провалу багатьох карбонарських 
змов, була відсутність достатньої координації дій між окремими вентами в 
масштабах кожної з держав. Тим більше слабкими були зв’язки між 
карбонарськими організаціями з різних держав. Усвідомивши необхідність 
роботи з широкими масами населення, керівництво прагнуло адаптувати 
свої ідеї для розуміння простих людей. Однак все це лише призвело до 
створення т. зв. «карбонарського натовпу» – величезної кількості 
простолюдинів, слабко розуміючих мету руху [1, с. 12]. 

Отже, перші революційні виступи проти феодально-абсолютистської 
реакції в Італії пов’язані саме з рухом карбонаріїв. Політична програма 
останніх включала боротьбу за конституційні перетворення. 
Найважливішим пунктом її була вимога національної незалежності, а 
також єдності Італії. Однак, чіткої програми об’єднання країни у них не 
було. Одні мали намір захопити владу шляхом військового перевороту, 
інші ж бачили основну перешкоду для об’єднання в австрійському 
пануванні й пропонували зосередити зусилля на боротьбі з ним. Головною 
причиною краху руху залишалася їх внутрішня слабкість, опирання на 
вузьке коло ліберальних елементів буржуазії та дворянства, обмеженість 
цілей, хибність методів боротьби. на зміну їм прийшли передові 
громадські сили, покликані до життя розвитком в країні капіталізму. Тому, 
після придушення вищевказаних революцій карбонарії сходять зі сцени.  
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