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Загальна характеристика, мета та методичні 
засади видання. Пропонований читачеві «Слов-
ник художників України» (далі  – Словник) за-
мислювався і створювався як галузеве біобібліо-
графічне видання енциклопедичного характеру, 
що зумовило його структуру, форму викладу 
життєпису та творчого доробку відібраних пер-
соналій з кола майстрів образотворчого мисте-
цтва – живописців, графіків, скульпторів, а також 
представників інших творчих спеціальностей 
(архітекторів, сценографів, кінематографістів, 
майстрів декоративно-вжиткового і книжкового 
мистецтва тощо), які зробили помітний внесок в 
образотворчість.

У своїй роботі редакційна колегія та автор-
ський колектив Словника керувалися принци-
пом цілісності поліетнічного й полікультурного 
простору України, а також численними фактами 
тісних контактів населення вітчизняних теренів 
зі світовим, насамперед європейським, культур-
ним простором упродовж усіх періодів історії. Ці 
засадничі настанови визначили основний крите-
рій добору конкретних персоналій до Словника, 
а саме: їхній зв’язок (безпосередній чи опосеред-
кований) з Україною / землями нинішньої Укра-
їни незалежно від місця народження чи прожи-
вання, національності, культурної ідентифікації, 
політичних уподобань. Прагнучи максимально 
персоніфікувати мистецьке поле України, авто-
ри видання намагалися охопити якомога ширше 
коло художників, включно з маловідомими чи 
замовчуваними з різних причин, а також з тими, 
про яких збереглася бодай одна коротка згадка в 
історичних джерелах.

Хронологічний вимір видання. Посутньо 
Словник є ретроспективним виданням. Ниж-
ню хронологічну межу відбору персоналій ви-
значає доступний наразі дослідницький мате-
ріал. Натомість верхня межа встановлена за 
датою народження мистців, що не мала бути 

пізнішою за 31  грудня 1930  року. Останнє об-
меження зумовлене прагненням авторів пра-
цювати з документальними відомостями про 
художників з достатньої часової відстані (що-
найменше в два-три десятиліття) задля науко-
вої об’єктивності й виваженості викладу фак-
тичного матеріалу.

Просторовий вимір видання. З огляду на 
галузеву тематику, хронологічні межі й прин-
цип відбору персоналій до Словника, терито-
ріальний вимір останнього не обмежуються 
сучасними державними кордонами України та 
її історико-етнографічними регіонами. Опріч 
художників, які були народжені в Україні та 
працювали на її землях, у виданні представле-
но й тих, котрі походили з України, але силою 
різних життєвих обставин працювали і мешка-
ли за її межами. Воднораз до Словника залуче-
но імена зарубіжних образотворців, які брали 
безпосередню участь у художньому процесі на 
українських теренах, залишили певний слід у 
вітчизняному мистецтві чи зверталися у своїй 
творчості до української тематики.

Обсяг видання. З огляду на мету, принципи 
формування, хронологічні та просторові межі 
охоплення документального матеріалу, Словник 
запланований як видання з кількох книг, кіль-
кість яких залежатиме від обсягу зібраного й 
опрацьованого матеріалу.

Історіографічний огляд. Укладаючи Словник, 
авторський колектив спирався на здобутки на-
ціональної біографічної школи, формування якої 
почалося в середині XIX ст. й відбувалося в кіль-
кох руслах, що було зумовлено входженням укра-
їнських земель до різних державних утворень та 
існуванням діаспорних наукових осередків.

Задум першого вітчизняного довідкового ви-
дання біографічного характеру визрів серед діячів 
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Київської Старої громади  1. Імовірно, українські 
вчені обговорювали його (неофіційно) вже під час 
III Археологічного з’їзду, який відбувався в Києві 
1874  року. Обговорення тривало (щонайменше) 
ще понад десять років, виходило в публічну сфе-
ру, про що свідчить одна з публікацій 1886  року 
в журналі «Київська старовина» 2. За безпосеред-
ню реалізацію цього видавничого проекту, який 
увійшов у історіографію під назвою «Український 
біографічний словник» (далі – біографічний слов-
ник), узявся гурток вітчизняних інтелектуалів, 
очолюваний Володимиром Антоновичем. Озна-
ченою групою були напрацьовані основні мето-
дологічні принципи відбору персоналій до май-
бутнього видання. Згідно із цими принципами, 
біографічний словник мав містити відомості про 
«діячів-українців та чужинців, що будь-яким спо-
собом спричинилися до української справи чи на-
віть взагалі працювали на українській території» 3. 
Робота над його укладанням тривала до 1897 року, 
коли за спільною згодою всіх учасників процесу 
життєписи було передано до Львова Михайлові 
Грушевському для підготовки їх до друку. Проте 
через низку обставин ця вкрай важлива й досить 
об’ємна за обсягом праця так і не вийшла у світ 4.

Незважаючи на останній прикрий факт, ки-
ївський біографічний гурток В.  Антоновича став 
науковою школою вітчизняної біографістики  5, 
а окремі його члени, зосібна Ганна Берло, Катери-
на Антонович-Мельник і Сергій Єфремов, продов-

1  Київська Стара громада  – напівлегальне об’єднання 
української національно свідомої інтелігенції Києва, що дія-
ло в межах Російської імперії впродовж 1859–1876 років і за-
ймалося культурно-просвітницькою, науковою та суспільно-
політичною діяльністю (див., напр.: Побірченко Н. С. Корот-
кий біографічний словник членів Київської старої громади 
(друга половина XIX – початок XX ст.). – К., 1999. – 72 с.; По
бірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність україн-
ських Громад у другій половині XIX – на початку XX століт-
тя: у 2 кн. – К., 2000. – Кн. 1: Київська громада. – 308 с.).

2  П.  Е. Потребность в биографическом словаре южно-
русских деятелей и несколько слов о его программе // КС. – 
1886. – Т. XIV. – Апрель. – С. 805–809.

3  Ляшко  С. Біографічна довідкова справа в Україні  
(60-і рр. ХІХ – 40-і рр. ХХ ст.): нариси історії. – Запоріжжя, 
2006. – С. 8.

4 За деякими відомостями, матеріали Словника зберіга-
лися до 1914 року в бібліотеці НТШ (імовірно, частина цих 
матеріалів пізніше знову потрапила до Києва) (див.: Ляш
ко С. Біографічна довідкова справа в Україні… – С. 10–11). 

5  У Києві робота над названим словником тривала до 
смерті В. Антоновича 08 (21).03.1908 р.

жили перегодом розпочату справу в Постійній ко-
місії для укладання Біографічного словника діячів 
України (далі – Комісія, Біографічний словник) 6, 
заснованій 23 січня 1919 року при Спільному зі-
бранні УАН. До Комісії ввійшли, опріч згаданих 
дослідників, Вадим Модзалевський, Микола Васи-
ленко, Дмитро Багалій, Федір Ернст, Петро Стеб-
ницький та інші знані вчені, а до її роботи було за-
лучено науковців з різних регіонів тогочасної УСРР 
та з-поза її меж, зосібна Дмитра Яворницького 
(Катеринослав), Юхима Сіцінського (Кам’янець-
Подільський), Бориса Варнеке (Одеса), Аркадія 
Верзилова (Чернігів), Івана Крип’якевича (Львів). 
Визначальні методичні й організаційні засади 
ведення біографічної роботи заклала «Докладна 
записка про програм і порядок видання Біогра-
фічного словника діячів українського народу й 
української землі (науки, літератури, історії, мис-
тецтва та громадського руху)», виголошена в день 
заснування Комісії В.  Модзалевським  – головою 
архівно-бібліотечного відділу Головного управ-
ління мистецтв і національної культури  7. Згідно 
з «Інструкцією для співробітників Постійної комі-
сії для складання Біографічного словника україн-
ських діячів при УАН», «Увагами щодо організації 
праці в Постійній комісії Біографічного словника» 
та іншими документами, означений словник як 
довідково-біобібліографічне видання мав містити 
чіткі біографічні нариси, відомості про діяльність 
уміщених персоналій та всю виявлену літературу 
про них 8.

6  У документації УАН 1918–1919  років означений слов-
ник згадується під дещо відмінними назвами: «Біографічний 
словник діячів українського народу і української землі (на-
уки, літератури, історії, мистецтва та громадського руху)», 
«Біографічний словник діячів української землі» (див., напр.: 
Протокол № 9 надзвичайного спільного зібрання Української 
академії наук 23 січня 1919 року // Перший піврік існування 
Української Академії наук у Києві та начерк її праці до кінця 
1919 року. – К., 1919. – С. 68; Модзалевський В. Л. Докладна 
записка про програм і порядок видання Біографічного слов-
ника діячів українського народу й української землі (науки, 
літератури, історії, мистецтва та громадського руху)  // Там 
само. – С. 68, 70, 71.

7 Модзалевський В. Л. Докладна записка про програм і по-
рядок видання Біографічного словника діячів українського 
народу й української землі…  – С.  68–72. Див. також: Ляш
ко С. Біографічна довідкова справа в Україні… – С. 16.

8 Постійна комісія УАН–ВУАН для складання Біографіч-
ного словника діячів України, 1918–1933: документи, матері-
али, дослідження / [авт.-упоряд. С. М. Ляшко]. – К., 2003. – 
С. 14–15.
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Робота Комісії велася в двох основних відді-
лах, перший з яких опікувався статтями про іс-
торичних діячів (від Давньої Русі до сер едини 
XVIII  ст.), а другий  – про діячів науки, осві-
ти, культури і мистецтва (від другої половини 
XVIII  ст.). Усю наукову й організаційну роботу 
було розподілено між шістьма редакторами 9. Ре-
дактором відділу мистецтва призначили Ф. Ерн-
ста, який чітко сформулював засади укладання 
словника діячів України, що залишаються ак-
туальними донині. Він писав, що до «словника 
мають увійти біографії діячів (усіх національнос-
тей), що жили на Україні, починаючи від найдав-
ніших часів аж до наших днів, і по всіх обсягах 
людської діяльности. Таким чином словник дасть 
біографії всіх діячів національно-українських: 
українців по народженню при умові, коли їхня 
діяльність мала зв’язок з Україною; українців по 
місцю народження та з походження, як що їхня 
діяльність і не була зв’язана з Україною, але мала 
характер першорядний; діячів російських, поль-
ських, єврейських та інших, як що діяльність їх 
впливала на діяльність українських діячів і істо-
рію України; діячів, що часово жили на Україні 
(головним чином, наукові діячі, адміністратори 
й т.и.), при чому розроблюється переважно цей 
момент їхньої діяльности, а всі инші періоди 
життя – побіжно; чужоземних діячів, що ніколи 
не жили на Україні  – як що їхні праці торкали-
ся українознавства»  10. Тобто видання, як наго-
лосив учений, з одного боку, мало «виявити все 
те, що дав для культури український нарід у всіх 
галузях людської діяльності», а з другого – «дати 
місце всім діячам, що працювали на Україні, не-
залежно від того, чи їхня діяльність була корис-
ною, чи шкідливою для України»  11. Власне, від-
діл мистецтва мав підготувати біобібліографічні 
статті не лише про найширше коло майстрів на-
родного та професійного мистецтва, а й про його 
дослідників і меценатів: «Сюди належать біогра-
фії діячів театру на Україні (українського, росій-
ського, польського, єврейського і т. ін.), а також 
чужих театральних діячів (італійців, французів, 

9 Там само. – С. 16. 
10  Ернст  Ф. Збірання відомостів про діячів українсько-

го мистецтва // Збірник Секції мистецтв [Укр. наук. тов-ва / 
за ред. М.  Макаренка, Д.  Щербаківського, Ф.  Ернста].  – К., 
1921. – Зб. 1. – С. 152.

11 Там само.

німців, росіян), як що вони більш-менш довго 
працювали на території України. Діячі музики 
і танку – від компоністів до кобзарів і лірників, 
актори як першорядних, так і провінціальних та 
поміщицьких кріпацьких театрів і т.  д. Мецена-
ти, що витрачали багацько коштів на мистецтво, 
будували роскішні палаци, церкви, садиби, під-
тримували мистців, заводили театри, музичні 
капели; колекціонери й аматори мистецтва. Старі 
“мурарські майстри”, архітекти та інженери, як 
що їхня діяльність носила більш-менш видатний 
або художній характер. Іконописці, маляри, мі-
ніятюристи, графіки, декоратори – при тій самій 
умові, або коли виставляли свої праці на вистав-
ках. Скульптори, медаляри, сніцарі, діячі народ-
нього та прикладного мистецтва – різьбарі, діячі 
в галузі керамики (порцеляни, фаянсу, видатні 
ганчарі), художньої меблі, шкла, тканини, виро-
бів по металу (майстрі ліярництва, золотарі, юве-
ліри). Штихарі по дереву, міді, каменю та діячі 
художнього друку. Історики мистецтва, археоло-
ги, художні критики, музейні діячі»  12. Ф.  Ернст 
власноруч переглянув сотні літературних і архів-
них джерел, музейні колекції і на 1928 рік зібрав 
близько чотирьох тисяч імен діячів мистецтва, а 
укладений ним топографічний покажчик нарахо-
вував понад півтори тисячі карток 13. 

За час існування Комісії її співробітники під-
готували до друку перший том Біографічного 
словника (літера «А»), опрацьовували статті на 
літеру «Б», накопичували відомості про діячів 
для наступних томів. У 1930 році установа поча-
ла співпрацювати з редакцією УРЕ, яка постала 
в Харкові як «Акційне товариство видавництва 
УРЕ», надавши їй копії понад 16 тисяч опрацьо-
ваних карток (літери «А–Е»). Однак 1934  року 
Комісію було ліквідовано, роботу видавництва 
припинено, а віддруковані матеріали першого 
тому знищено  14. Цей адміністративно-силовий 
акт був одним із виразних проявів загальної ре-
пресивної політики тодішньої більшовицької 
влади УСРР (керованої з моск. центру) стосов-

12 Там само. – С. 152–153.
13  Білокінь  С. В обороні української спадщини. Історик 

мистецтва Федір Ернст. – К., 2006. – С. 68.
14  Ляшко  С. Біографічна довідкова справа в Украї-

ні… – С. 43; Білокінь С. Масовий терор як засіб державного 
управління в СРСР (1917–1941  рр.). Джерелознавче дослі-
дження. – Дрогобич, 2013. – Т. 2. – С. 763–765.
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но національно-культурної і, зрештою, держав-
ницької автономії України; політики, що помітно 
активізувалася й цілеспрямовано провадилася в 
країні з другої половини 1920-х років 15.

Упродовж 1920-х  – на початку 1930-х  років 
одночасно з підготовкою статей про художни-
ків для Біографічного словника діячів України 
представники національної науки здійснили 
кілька спроб укласти окремий словник діячів ві-
тчизняного мистецтва. Так, 7  лютого 1920  року 
Ф.  Ернста обрали головою комісії зі складання 
Словника діячів українського мистецтва Сек-
ції мистецтв УНТ  16, що 1921  року ввійшла до 
складу Історично-філологічного відділу ВУАН. 
У 1931 році, коли дослідник обійняв посаду на-
укового співробітника академічного Кабінету 
українського мистецтва, підготовку «Словника 
діячів мистецтва на Україні від часів раннього 
феодалізму до сучасности» включили до планів 
діяльності цієї академічної установи. Завершити 
масштабну працю планували впродовж восьми-
десяти років у співпраці з Біографічною комісією 
ВУАН. Звіт Кабінету за перше півріччя 1933 року 
засвідчує, що переглядом джерел до словника, 
укладанням іменної картотеки з відповідною бі-
бліографією, написанням статей, крім Ф. Ернста, 
займалася Тетяна Мішківська 17. Ліквідація мис-
тецтвознавчих інституцій унаслідок реорганіза-
ції ВУАН, арешти, заслання та фізичне знищення 
носіїв наукового знання, зокрема, арешт і роз-
стріл Ф. Ернста та самогубство Т. Мішківської, на 
тривалий час перервали роботу над біобібліогра-
фічним словником 18.

15  Білас  І. Червоний терор в Україні 1917–1953  рр. 
Боротьба з національно-визвольним рухом  // Альманах 
«Гоміну України».  – Торонто, 1994.  – URL: http://oun-upa.
national.org.ua/articles/bilas.html. Див. також: Білокінь  С. 
Масовий терор як засіб державного управління в СРСР… – 
С. 65–572, 631–796.

16 Ернст Ф. Протоколи засідань Секції мистецтв Укр. на-
укового т-ва в Києві  // Збірник Секції мистецтв [Укр. наук. 
тов-ва  / за ред. М.  Макаренка, Д.  Щербаківського, Ф.  Ерн-
ста]. – К., 1921. – Зб. 1. – С. 161.

17  Ходак  І. Наталя Коцюбинська і Кабінет українського 
мистецтва Всеукраїнської академії наук (з історії вітчизня-
ного мистецтвознавства 1920-х – початку 1930-х років). – К. ; 
Х., 2017. – С. 165.

18  Частина підготовчих матеріалів цього 
біобібліографічного словника збереглася в архіві ІМФЕ (див.: 
Картотека діячів мистецтва, складена Ф. Ернстом. Картотека 
А–Я. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 13, од. зб. 673–700, 4778 арк.).

Щоправда, упродовж 1920-х років низка до-
відкових праць про майстрів окремих видів 
мистецтва таки була укладена зусиллями деяких 
вітчизняних дослідників. Поміж таких праць 
(у межах тодішньої УСРР) назвемо «Матеріали 
до словника українських граверів» Павла Попо-
ва  19, що суттєво уточнили та розширили відо-
мості про багатьох мистців, згаданих свого часу 
в «Подробном словаре русских граверов XVI–
XIX вв.» Дмитра Ровинського, дослідження «Ки-
ївські золотарі за матеріалами Лаврського архі-
ву» Данила Щербаківського та монографію «Ху-
дожники-кріпаки на Україні» Т. Мішківської  20. 
Проте видрукувати свою працю вдалося лице 
П.  Попову, а ґрунтовні джерелознавчі роботи 
двох інших авторів (через докорінну зміну іде-
ологічної парадигми) так і не дійшли до широ-
кого поля зацікавлених читачів. Водночас дже-
релознавчими й біографічними розшуками за-
ймалися також західноукраїнські вчені (у межах 
тодішньої Другої Речі Посполитої). Зосібна Іла-
ріон Свєнціцький у праці «Іконопись Галицької 
України XV–XVI віків» (1928) подав невеличкий 
словничок «Галицькі іконописці-малярі XVI  – 
поч. XVII в.»  21. Стислі відомості про низку ху-
дожників було вміщено також в «Українській за-
гальній енциклопедії “Книзі знання”», три томи 
якої вийшли у світ упродовж 1930–1933 років за 
редакцією Івана Раковського 22.

Цілеспрямована робота над створенням про-
фільного біографічного словника на державному 
рівні поновилася тільки 1942 року, коли в еваку-
йованому до Уфи Інституті народної творчості 
та мистецтв АН УРСР зорганізувався відділ об-
разотворчого мистецтва на чолі з Володимиром 
Заболотним. До планів його роботи одночасно з 
«Історією українського мистецтва» було включе-
но «Словник українських художників». У період 

19  Попов  П. Матеріяли до словника українських граве-
рів. – К., 1926. – 140 с. : іл.; Попов П. Матеріали до словника 
українських граверів. Додаток 1. – К., 1927. – 34 с. : іл. 

20  Ходак  І. Наталя Коцюбинська і Кабінет українського 
мистецтва Всеукраїнської академії наук… – С. 166, 285–286.

21  Галицькі іконописці-малярі XVI – поч. XVII в. // Свєн
ціцький  І. Іконопись Галицької України XV–XVI  віків.  – Л., 
1928. – С. 95–96.

22  Українська загальна енциклопедія «Книга знання»  / 
під ред. д-ра Івана Раковського. – Л. ; Станіславів ; Коломия, 
1930. – Т. 1 : А–Ж. – 676 с. : іл.; [б. р.]. – Т. 2 : З–Р. – 694 с. : іл.; 
1933. – Т. 3 : С–Я. – 743, [1] с. : іл.
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евакуації названий проект був індивідуальною 
дослідницькою темою лише одного співробітни-
ка – Луки Калениченка 23. Тільки після повернен-
ня закладу до Києва і його реорганізації в Інсти-
тут мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
(1944) він став колективною темою, над якою 
почали працювати Зінаїда Лашкул і Валентина 
Ткаченко (Шпак) за активною участю та під ке-
рівництвом Бориса Бутника-Сіверського, котрий 
упродовж 1944–1955  років виконував обов’язки 
зав. відділу образотворчого мистецтва.

Показово, що визначаючи персональний 
склад названого словника, укладачі обмежилися 
художниками-сучасниками, які мешкали в УРСР. 
Цілком очевидно: такий вибір зумовлювався то-
гочасною політичною кон’юнктурою. Робота над 
«Словником сучасних художників Радянської 
України» (далі  – ССХРУ, альтернативна назва  – 
довідник «Художники Радянської України»), 
який запланували видати в чотирьох томах, три-
вала щонайменше п’ятнадцять років (до 1960-
х років включно). Однак світ він так і не побачив, 
хоча його проміжні варіанти неодноразово пода-
валися до друку впродовж 1940–1950-х років. На 
заваді стали, з одного боку, максималістичні – за 
визначенням Василя Афанасьєва – в’явлення ке-
рівника проекту про характер наукової роботи, 
що «натикалися на досить скромні матеріальні 
і кадрові можливості» 24, з другого – тогочасний 
політичний клімат у державі, що виявлявся в 
перманентних ідеологічних кампаніях з бороть-
би проти «українського буржуазного націоналіз-
му» в гуманітарній царині.

Особливість ССХРУ полягала в тому, що 
до його підготовки було залучено чи не всю ху-
дожню громадськість країни. Автори налагоди-
ли безпосередні контакти з мистцями, від яких 
отримали власноручні автобіографії, реєстри 
творів і виставок, світлини тощо. Кожна стаття 
цього біобібліографічного словника містила не 
лише короткий життєпис персоналії (з додатком 
портрета, автографа та репродукції щонайменше 
одного твору), але й солідний довідковий апарат. 

23 Калениченко Л. П. Відділ образотворчого мистецтва в 
дні евакуації // Мистецтво. Фольклор. Етнографія: наук. за-
писки. – К., 1947. – Т. 1–2. – С. 299.

24  Афанасьєв  В. Мистецтвознавчі та народознавчі праці 
Бориса Бутника-Сіверського: до 100-річчя від дня народжен-
ня вченого // НТЕ. – 2001. – № 5–6. – С. 17.

Тобто за ретельністю та докладністю фактогра-
фічних відомостей (з вичерпним переліком ви-
ставок, у яких брав участь той чи інший худож-
ник, музеїв та інших колекцій, у яких зберігалися 
його твори, публікацій про нього та місць репро-
дукування його творів) він не мав і не має донині 
аналогів у вітчизняному мистецтвознавстві 25.

У період «хрущовської відлиги» (друга по-
ловина 1950-х  – початок 1960-х  років) провідні 
вітчизняні мистецтвознавці, які опрацьовували 
спадщину Середньовіччя та Нового часу, суттє-
ву увагу приділяли фіксації біографіки мистців 
означеної доби, уклавши словники художників 
за хронологічним, регіональним чи видовим 
критерієм. Поміж останніх насамперед нале-
жить назвати «Словник-довідник художників, 
що працювали на Україні в XIV–XVIII ст.» Павла 
Жолтовського 26, «Словник жовківських майстрів 
живопису та різьби» Віри Свєнціцької 27, «Слов-
ник українських майстрів-золотарів XV–XIX ст.» 
Марка Петренка 28.

У 1957 році в УРСР було відновлено Головну 
редакцію Української радянської енциклопедії 
(нині  – Державна наукова установа «Енцикло-
педичне видавництво»). Згідно з програмними 
настановами, «Українська радянська енциклопе-
дія» (далі  – УРЕ) була покликана дати читачеві, 
опріч іншого, «найпотрібнішу інформацію про 
видатних людей як минулого, так і сучасного» 29. 
Видана впродовж 1959–1964 років 16-томна УРЕ 
містила дозовану кількість персоналій художни-
ків, при цьому у ній були відсутні (за окремими 
винятками) відомості про тих із них, чию твор-

25 Підготовчі матеріали цього словника на сьогодні збері-
гаються в архіві відділу образотворчого та декоративно-при-
кладного мистецтв ІМФЕ НАН України.

26 Жолтовський  П.  М. Словник-довідник художників, 
що працювали на Україні в XIV–XVIII  ст.  // МЕМ.  – К., 
1962.  – Вип.  7–8.  – С.  189–232. Згодом доповнений варі-
ант словника ввійшов до монографії дослідника: Жолтов
ський П. М. Художнє життя на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 
1983. – С. 109–178.

27  Свєнціцька  В. Словник жовківських майстрів живо-
пису та різьби // Українське мистецтвознавство. – К., 1967. – 
Вип. 1. – С. 135–149.

28  Словник українських майстрів-золотарів  // Петрен
ко  М.  З. Українське золотарство XVI–XVIII  ст.  – К., 1970.  – 
С.  146–197. Наразі слід застерегти, що М.  Петренко без на-
лежних покликань використав у своїй роботі щонайменше 
підготовчі матеріали невиданого словника Д. Щербаківського.

29 Передмова // УРЕ. – К., 1959. – Т. 1. – С. 5.
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чість радянські ідеологи уважали «буржуазно-
націоналістичною» 30.

Натомість помітною культурною подією ста-
ло видання Головною редакцією УРЕ в 1973 році 
біобібліографічного «Словника художників 
України» (далі – СХУ), який став своєрідним до-
повненням до шеститомної «Історії українського 
мистецтва» (1966–1970). Видання містило майже 
дві з половиною тисячі статей про діячів обра-
зотворчого, декоративно-вжиткового мистецтва 
та архітектури від найдавніших часів до сучас-
ності, зокрема, про раніше замовчуваних. Водно-
час через чергове погіршення політичної ситуації 
в країні редколегії не вдалося розмістити в слов-
нику статті про багатьох діаспорних майстрів, 
матеріали про яких було зібрано під час підго-
товки «Історії українського мистецтва» 31. Статті 
укладено за однією схемою; у переліку літератури 
наведено тільки публікації, присвячені безпосе-
редньо конкретному мистцеві, його альбоми та 
каталоги персональних виставок.

Одночасно з роботою над СХУ, вітчизняні на-
уковці підготували чимало статей про художни-
ків-земляків для словника «Художники народов 
СССР», чотири томи якого було видано в Москві 
впродовж 1970–1983 років 32.

Із здобуттям державної самостійності України 
підготовка та видання праць енциклопедичного 
характеру, зокрема словників діячів українсько-
го образотворчого мистецтва, суттєво акти- 
візувалися.

Серед першої групи видань варто назвати за-
початковану 2001 року «Енциклопедію сучасної 
України» (далі  – ЕСУ), яку ініціатори вважали 
«своєрідним доповненням і продовженням відо-
мої Енциклопедії українознавства (ЕУ), створе-
ної вченими української діаспори, а також Укра-
їнської Радянської Енциклопедії (УРЕ), цінної 
своїм фактичним матеріалом, але враженою іде-

30 Передмова // УРЕ. – К., 1959. – Т. 1. – С. 5.
31 Словник було взято під пильний нагляд після доповід-

ної одного з членів редколегії до ЦК КПУ щодо «підступних 
намірів авторів і редакторів» (див.: Афанасьєв В. «Українські 
мистецтвознавці боязко оминали складний передреволюцій-
ний період...» // Культура і життя. – 1998. – 29 квіт.).

32  Художники народов СССР. Биобиблиографический 
словарь: в 6 т. – М., 1970. – Т. 1: Аавик–Бойко. – 445 с.; 1972. – 
Т. 2 : Бойченко–Геонджиан. – 439 с.; 1976. – Т. 3 : Георгадзе–
Елгин. – 543 с.; 1983. – Т. 4. – Кн. 1 : Елева–Кадышев. – 591 с.

ологічною тенденційністю»  33. Важливим над-
банням вітчизняного енциклопедичного слов-
никарства став вихід у світ тематичних (напр., 
шеститомної «Шевченківської енциклопедії» 34), 
тематично-регіональних (напр., «Полтавської 
Шевченкіани» у двох книгах  35) і регіональних 
енциклопедій (напр., чотири томи багатотомної 
«Енциклопедії Львова»  36) та енциклопедичних 
словників (напр., чотиритомного «Тернопіль-
ського енциклопедичного словника  37), до яких 
увійшли статті про давніх і сучасних художни-
ків України.

Поміж другої групи насамперед назвемо 
енциклопедичний довідник «Митці України» 
1992  року видавництва УЕ ім.  М.  Бажана  38, що 
містить близько п’яти тисяч стислих біографіч-
них довідок про професійних і народних худож-
ників, архітекторів, режисерів та акторів театру і 
кіно, диригентів і балетмейстерів, артистів естра-
ди та цирку, кобзарів, письменників, драматур-
гів, сценаристів, дослідників історії мистецтв. 
Щоправда, статті про діячів образотворчого мис-
тецтва в цьому виданні значною мірою базують-
ся на матеріалах попереднього СХУ, регіональ-
них енциклопедичних довідників, як-от «Київ» 
(1981) 39, «Чернігівщина» (1990) 40, «Полтавщина» 
(1992) 41. Саме через це характер біографічної до-

33 Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – 
С. 5. До сьогодні вийшло друком уже 20 томів цього енцикло-
педичного видання.

34 Шевченківська енциклопедія: у 6 т. – К., 2012. – Т. 1  : 
А–В. – 744 с. : іл.; Т. 2 : Г–З. – 760 с. : іл.; 2013. – Т. 3 : I–Л. – 
888 с. : іл.; Т. 4 : M–Па. – 808 с. : іл.; 2015. – Т. 5 : Пе–С. – 1040 с. : 
іл.; Т. 6 : Т–Я. – 1120 с. : іл.

35 Ротач П. Полтавська Шевченкіана: у 2 кн. – Полтава, 
2005. – Кн. 1. – 421, [10] c.; 2007. – Кн. 2. – 532 c.

36 Енциклопедія Львова. – Л., 2007. – Т. 1  : А–Ґ. –656 с.  : 
іл.; 2008. – Т. 2 : Д–Е. –608 с. : іл.; 2010. – Т. 3 : К. – 736 с. : іл.; 
2012. – Т. 4 : Л–М. – 816 с. : іл.

37  Тернопільський енциклопедичний словник: у 4  т.  – 
Т., 2004.  – Т.  1  : А–Й.  – 696  с.  : іл.; 2005.  – Т.  2  : К–О.  – 
706  с.  : іл.; 2008.  – Т.  3  : П–Я.  –708  с.  : іл.; 2010.  – Т.  4 
(додатковий). –788 с. : іл.

38 Митці України : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудриць-
кого  ; [упоряд.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза]. – К., 1992. – 
848 с. : іл. 

39 Київ  : енцикл. довід.  / за ред. А. В. Кудрицького. – К., 
1981. – 736 с. : іл.

40 Чернігів : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – К., 
1990. – 1008 с. : іл.

41 Полтавщина : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицько-
го. – К., 1992. – 1024 с. : іл.
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відки тут принципово не відрізняється від анало-
гічної довідки СХУ.

У наступному за хронологією біографічному 
довіднику «Мистецтво України» (1997)  42 кіль-
кість статей зросла до шести з половиною тисяч, 
насамперед за рахунок персоналій  вітчизняних 
мистців, які здобули за цей час визнання й були 
відзначені почесними званнями, нагородами та 
преміями, а також діячів діаспори. Статті мають 
ту саму схему й принципи викладу, що і в попе-
редньому виданні. Назвою статті є прізвище, ім’я 
та по батькові мистця. Дати життя вказано за но-
вим, а часом ще й за старим стилем; географічні 
назви – за тогочасним адміністративним поділом 
і написанням, водночас наведено сучасну назву; 
історично важливим є зазначення тогочасних 
назв навчальних закладів, організацій, де пра-
цював певний діяч, його почесних звань, премій 
тощо; бібліографію обмежено персональними 
публікаціями про мистця.

Своєрідним аналогом двох останніх видань 
можна вважати перший випуск започаткованої 
Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМУ 
серії енциклопедичних довідників «Художники 
України», адже він містить відомості не лише 
про живописців, скульпторів, графіків, народних 
майстрів, а ще й – попри назву – про мистецтвоз-
навців, істориків, археологів 43.

Поряд із розглянутими виданнями впродовж 
1990–2010-х  років була підготовлена та вийшла 
друком низка видань довідково-інформацій-
ного характеру, що охоплюють матеріал у всеу-
країнському чи регіональному масштабі. Серед 
першої групи відзначимо сім випусків творчо-
біографічних альбомів-довідників «Художники 
України: живопис, графіка, скульптура, декора-
тивно-ужиткове мистецтво» (2000–2013)  44, се-
ред другої – альбоми, довідники, альманахи, іні-
ційовані здебільшого обласними організаціями 
Національної спілки художників України (далі – 
НСХУ), наприклад, творчо-біографічний довід-

42 Мистецтво України : біограф. довід. / за ред. А. В. Ку-
дрицького; [упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський]. – 
К., 1997. – 700 с. : іл.

43  Художники України  : енцикл. довід.  / авт.-упоряд. 
М. Г. Лабінський. – К., 2006. – Вип. 1. –  640 с.

44  Художники України  : живопис, графіка, скульпту-
ра, монумент.-декор. мистецтво, декор.-ужитк. мистецтво  : 
творчо-біогр. альб.-довід. / [авт.-упоряд. С. Журавель]. –  Лі-
совичі, 2000–2013. – Вип. 1–7.

ник «Художники Києва»  45, альманах «Художни-
ки Рівненщини»  46, альбоми «Художники Хер-
сонщини»  47, «Художники Сумщини»  48, альбом-
довідник «Художники Миколаївщини. 40  років 
на творчій ниві»  49, альбом-каталог «Художники 
Закарпаття»  50, каталог «Художники Буковини. 
1944–2014» 51, «Мистецькі шляхи Харківщини» 52, 
«Харківщина мистецька: історія, традиції, сучас-
ність. 1938–2008» 53. 

У цьому ж шерезі стоять регіональні ен-
циклопедичні та бібліографічні довідників, 
серед яких  – «Митці Буковини»  54, «Митці 
Рівненщини»  55, «Митці Дерманя»  56, «Енци-
клопедія мистецтва Полтавщини»  57 та ін., а 

45  Художники Києва. Живопис. Графіка. Скульптура. 
Декоративно-прикладне мистецтво  : творчо-біографічний 
довідник. – К., 2000. – Вип. 1. – 200 с. : іл.

46  Художники Рівненщини  : альманах  / упоряд., авт. 
тексту, ред. Б. Столярчук. – Рівне, 2008. – 100 с.

47  Художники Херсонщини  : альбом  / передмов., гол. ред. 
В. Г. Чуприна; текст С. Д. Курбаткіна. – Херсон, 2002. – 167 с. : іл.

48 Художники Сумщини: альбом / упоряд. І. Гапоченко. – 
Суми, 2006. – 160 с. : іл.

49  Художники Миколаївщини. 40 років на творчій 
ниві: худож. альбом: довідник / упоряд. О. К. Приходько. – 
Миколаїв, 2013. – 155, [12] с. : іл.

50  Художники Закарпаття  – Arts of Transcarpath-
ia  : альбом-каталог  / упоряд. Б.  Кузьма; передм., пер. 
англ. М.  Сирохман.  – Ужгород, 2011.  – 165, [2]  с.  : іл.; 
Художники Закарпаття: альбом-каталог  / упоряд., передм. 
В.  М.  Брензович; текст, передм. Л.  І.  Біксей.  –  Ужгород, 
2015. – 193, [1] с. : іл.

51  Художники Буковини. 1944–2014  : каталог  / упоряд. 
І. Юр’єв; ред. Л. Звенигородська; авт. вступ. ст.  : Т. Дугаєва, 
О. Шкурідін. – Чернівці, 2014. – 127 с. : іл.

52  Мистецькі шляхи Харківщини  : живопис, графіка, 
скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, сценогра-
фія, дизайн середовища  / уклад. Л.  Атаманова та ін.  – Х., 
1998. – 367 с.

53  Харківщина мистецька  : історія, традиції, сучасність, 
1938–2008  : живопис, графіка, скульптура, прикладне мис-
тецтво, сценографія, дизайн середовища  : альбом  / упоряд. 
О. Денисенко та ін. – Х., 2008. – 391 с. : іл.

54  Митці Буковини  : енцикл. довід.  / авт.-упоряд. 
Т.  Дугаєва, І.  Міщенко.  – Чернівці, 1998.  – Т.  1: Члени 
Національної спілки художників України. 1940–1998.  – 
128 с. : іл.

55 Столярчук Б. Й. Митці Рівненщини : енцикл. довід. – 
Рівне, 1997. – 365 с. : іл.

56  Іляшкевич В. В. Митці Дерманя : бібліогр. довід. – 
Рівне, 2006. – 44 с. : іл. 

57 Ханко В. M. Енциклопедія мистецтва Полтавщини : у 
2 т. – Полтава, 2014. – Т. 1 : А–Л. – 503 с.; 2015. – Т. 2 : М–Я. – 
436 с.
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також словники художників різних етнічних 
спільнот (скажімо, біобібліографічні словники 
«Крымскотатарские художники»  58, «Деятели 
крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.)» 59, 
«Художники-евреи Львова первой половины 
ХХ  века. Жизнь, творчество, судьба»  60), або 
мистецьких об’єднань (напр., Товариства неза-
лежних художників в Одесі) 61. 

Поряд із розглянутими виданнями впродовж 
1990–2000-х років був підготовлений та вийшов 
друком цілий ряд галузевих довідкових видань, 
які постали внаслідок вивчення окремих аспек-
тів художнього життя країни. Так, зокрема, до-
слідження питань вітчизняної художньої освіти, 
проведеного Ростиславом Шмагалом, стиму-
лювало появу у Львові «Словник(а) митців-пе-
дагогів України та з України у світі, 1850–1950», 
що містить понад півтисячі статей  62. Помітний 
внесок у мистецьке словникарство такого роду 
зробили співробітники відділу образотворчого 
мистецтва ІМФЕ. Скажімо, В.  Афанасьєв став 
одним з упорядників біобібліографічного довід-
ника «Товариство південноросійських художни-
ків» 63, а Володимир Тимофієнко підготував біо-
графічний довідник «Зодчі України кінця ХVIII – 
початку ХХ  століть», у якому фігурують і деякі 
вітчизняні образотворці  64. Принагідно слід від-
значити, що окремі науковці відділу (Валентина 
Рубан, Валентин Фоменко, Тетяна Кара-Васильє-
ва) написали низку ґрунтовних статей для бага-
тотомного словника «Allgemeines Künstlerlexikon: 
die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker», 

58 Крымскотатарские художники : биобиблиогр. словарь / 
сост. Э. Черкезова. – Симф., 1999. – 68 с.

59 Деятели крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.)  : 
биобиблиогр. словарь  / гл. ред. и сост. Д. П. Урсу. – Симф., 
1999. – 240 с. : ил.

60  Глембоцкая  Г. Художники-евреи Львова первой 
половины ХХ века. Жизнь, творчество, судьба. – Л., 2015. – 
463 с. : ил.

61  Общество независимых художников в Одессе: би-
блиогр. справочник  / сост. О. М. Барковская. – О., 2012. – 
216 с. : ил.

62  Шмагало  Р. Словник митців-педагогів України та з 
України у світі, 1850–1950. – Л., 2002. – 141 с. : іл.

63  Товарищество южнорусских художников  : биобибли-
огр. справочник : в 2 частях / сост. В. А. Афанасьев, О. М. Бар-
ковская. – О., 2000. – 299 с. : 12 л. фотоил.

64 Тимофієнко В.  І. Зодчі України кінця ХVIII – початку 
ХХ століть: біогр. довідник. – К., 1999. – 477 с.

який з 1992  року почав виходити в Мюнхені та  
Лейпцигу (ФРН) 65.

За останні десятиліття низка дослідників 
українського мистецтва, продовжуючи прак-
тику своїх попередників, включала словники 
майстрів як додатки до своїх монографій. При-
міром, Яким Запаско доповнив кілька своїх 
монографій з історії вітчизняного рукописного 
мистецтва словником  / покажчиком відповід-
них майстрів книги 66; Олена Ріпко супроводи-
ла монографію про мистецьку культуру Львова 
ХХ  ст. іменним покажчиком мистців з біогра-
фічними довідками про них, тобто фактично 
біографічним словником  67; Олександр Нога в 
кінці монографії про малярство українського 
авангарду 1905–1918 років подав ілюстрований 
покажчик українських та іноземних авангар-
дистів, які брали участь у художньому процесі 
Україні зазначеного періоду  68, а Богдана Пін-
чевська доповнила відповідним словником мо-
нографію про творчість євр. художників Схід-
ної Галичини 1900–1939  років  69. Принагідно 
належить зазначити суттєвий внесок у персо-
налізацію вітчизняного художнього простору 
Володимира Александровича. Цей дослідник 
виявив в архівних рукописах багато нових імен 
художників доби Середньовіччя та Нового часу 

65 Allgemeines Künstlerlexikon: die Bildenden Künstler aller 
Zeiten und Völker. Mitherausgegeben und begründet von Günt-
er Meißner. K.  G.  Saur.  – München  ; Leipzig, 1992.  – Band  1  :  
A–Alanson.

66 Покажчик імен переписувачів, художників, замовників 
і власників рукописів  // Запаско  Я.  П. Пам’ятки книжного 
мистецтва. Українська рукописна книга. – Л., 1995. – С. 473–
477; Матеріали до словника майстрів української рукопис-
ної книги  // Запаско  Я. Ошатність української рукописної 
книги. – Л., 1998. – С. 96–114; Словник майстрів української 
рукописної книги // Запаско Я. Доброписці тоді славні були: 
нариси з історії українського рукописного мистецтва.  – Л., 
2003 – С. 73–123.

67  Іменний покажчик  // Ріпко  О. У пошуках страчено-
го минулого. Ретроспектива мистецької культури Львова 
ХХ століття. – Л., 1996. – С. 238–285.

68 Покажчик українських художників-живописців аван-
гардного спрямування та іноземних авангардистів, що пра-
цювали чи брали участь в мистецьких акціях на Україні в 
1905–1918 рр. // Нога О. Малярство українського авангарду 
(1905–1918). – Л., 1999 – 2000. – С. 246–284.

69 Пінчевська Б. Творчість єврейських художників Схід-
ної Галичини 1900–1939  років.  – Корсунь-Шевченківський, 
2013. – С. 119–184. Додатки (а, б) до монографії містять різні 
словникові тексти. Зокрема Додаток Б. укладений за архівом 
І. та Е. Сандель.
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і задекларував їх як у низці монографій, статей-
розвідок, так і окремих публікаціях словнико-
вого характеру 70.

Ведучи мову про укладання і видання до-
відникових видань, які містили відомості про 
мистців України, окремо належить відзначи-
ти роботу діячів вітчизняної діаспори. Майже 
одночасно з діяльністю науковців України в 
післявоєнний період ХХ  ст. розпочали роботу 
з написання й видання біографій мистців за-
рубіжними українцями. Так, досить численний 
корпус статей про вітчизняних художників 
було зосереджено на сторінках десятитомної 
«Енциклопедії українознавства», підготовле-
ної з ініціативи НТШ в Європі. Вона вийшла за 
редакцією Володимира Кубійовича та Аркадія 
Жуковського в Парижі та Нью-Йорку впродовж 
1954–1989-х років 71. На відміну від синхронних 
енциклопедичних видань УРСР, названий бага-
тотомник містив біографічні відомості не лише 
про загальновідомих і загальновизнаних на той 
час представників національного мистецтва, а й 
про багатьох зарубіжних українських мистців, 
а також репресованих чи вбитих радянською 
владою, імена яких тривалий час замовчувалися 
і / чи піддавалися упередженій критиці в УРСР. 
Певну кількість відомостей про мистців містить 
і «Енциклопедія української діяспори» (2004, 
2009, 2012) 72. Серію спеціалізованих післявоєн-
них видань, присвячених українським худож-
никам діаспори, розпочинає «Книга мистців і 
діячів української культури, учасників першої 
зустрічі мистців Америки й Канади з громадян-

70  Див., напр.: Александрович  В. Словник малярів Во-
лині XVІ–XVII століть  // Волинська ікона: питання історії 
вивчення, дослідження та реставрації  : мат. V наук. конф., 
м.  Луцьк, 27–28 серпня 1998  р.  – Луцьк, 1998.  – С.  45–68; 
Александрович  В. Доповнення до словника малярів Волині 
XVІ–XVII століть // Волинська ікона : дослідження та рестав-
рація : наук. зб. – Луцьк, 2012. – Вип. 12. – С. 50–59.

71 Жуковський А. «Енциклопедія українознавства» // Ен-
циклопедичний вісник України. – К., 2009. – Чис. 1. – С. 14–
22. Останній 11-ий том видання, що містить додатки, ви-
правлення і доповнення, побачив світ у 1995 році.

72  Енциклопедія української діяспори  : у 7  кн.  – Київ  ; 
Нью-Йорк ; Чикаго, 1995. – Т. 4 : Австралія–Азія–Африка. – 
250 с. : іл.; Нью-Йорк ; Чикаго, 2009. – Т. 1 : Сполучені Штати 
Америки. – Кн. 1 : А–К. –  ХV, 433 с. : іл.; Нью-Йорк ; Чикаго, 
2012. – Т. 1 : Сполучені Штати Америки. – Кн. 2 : Л–Р. – ХІІІ, 
348 с. : іл.

ством у днях 3–5 липня 1954» 73, хоча з 290 біо-
графічних заміток з фотопортретами, уміщених 
у ній, тільки 54 присвячувалися представникам 
образотворчого фаху  74. Важливу роль у дослі-
джуваному словникарстві другої половини ХХ – 
початку ХХІ  ст. відіграли окремі представники 
мистецького та наукового середовища діаспори. 
Поміж таких постатей назвемо передусім Пе-
тра Мегика, Івана Кейвана, Оксану Пеленську. 
Видані ними книжки 75 є вагомим джерелом ін-
формації про майстрів-образотворців з різних 
зарубіжних осередків українського мистецтва. 
Принагідно згадаємо й низку праць вітчизня-
них дослідників, зокрема, колективний збір-
ник статей за редакцією Олександра Федорука 
та індивідуальну працю Галини Стельмащук, 
що присвячені мистцям діаспори й водночас за 
формою викладу матеріалів наближаються до 
енциклопедичних чи словникових видань 76.

Пропонований огляд основних біографіч-
них видань енциклопедичного характеру з об-
разотворчого мистецтва України, попри свою 
стислість, свідчить як про складний і подекуди 
трагічний шлях формування вітчизняного нау-
ково-довідникової практики, так і про певні на-
працювання в цій галузі. Водночас він виявляє 
і прогалини у дотеперішній роботі з опануван-

73 Книга мистців і діячів української культури, учасни-
ків Першої Зустрічі мистців Америки й Канади з грома-
дянством у днях 3–5 липня 1954 / упоряд. М. Бажанський, 
А.  Курдидика, Б.  Олександров, Н.  Гаркушенко.  – Торонто, 
1954. – 312 с. : іл.

74 Емігрантський Словник художників // Певний Б. Май-
стри нашого мистецтва. Роздуми про мистців та мисте-
цтво. – Нью-Йорк ; К., 2005. – С. 286.

75  Книга творчости українських мистців поза Батьків-
щиною / гол. ред. П. Мегик. – Філядельфія, 1981. – 512 с. : іл.; 
Кейван  І. Українські мистці поза Батьківщиною.  – Едмон-
тон ; Монреаль, 1996. – 226, [1] с.; Пеленська О. Український 
портрет на тлі Праги : українське мистецьке середовище в 
міжвоєнній Чехо-Словаччині. – Нью-Йорк ; Прага, 2005. – 
221 с. : іл.

76 Мистецтво української діаспори. Повернуті імена / гол. 
ред. О. Федорук. – К., 1998. – Вип. 1. – 382 с. : іл.; Українські 
митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва 
ХХ  століття  / авт.-упоряд. Г.  Стельмащук.  – Л., 2013.  – 516, 
[3]  с.  : іл. Заразом вкажемо ще на дві книжки, дотичні до 
порушеної підтеми: Абліцов В. Г. Галактика «Україна». Укра-
їнська діаспора: видатні постаті. – К., 2007. – 436 с. : іл.; Но
воженець  Г. Образотворче мистецтво української діаспори 
1940–1970 років : поліваріантність художнього досвіду. – Л., 
2015. – 278 с. : іл.
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ня фактичного матеріалу в окресленій ділянці. 
Основна з них полягає, вочевидь, у дискрет-
ності й вибірковості (з різних причин) подання 
доступної донині інформації про мистців-об-
разотворців України. Це своєю чергою визначи-
ло, з одного боку, умови та джерельну базу, а з 
другого – головну мету та перспективи нашого 
видання.

Джерельною базою Словника передусім ста-
ли вітчизняні мистецтвознавчі монографічні до-
слідження та статті, універсальні енциклопедії та 
видання енциклопедичного характеру, альбоми, 
каталоги виставок, довідники, а також архівні ма-
теріали ЦДАМЛМУ, ЦДІАУК, ЦДІАУЛ, ДАЧрцО, 
ІР НБУВ, АНФРФ ІМФЕ, НА ІА НАНУ, НХМУ та 
ін., що містять відомості про художників Украї-
ни. Також було залучено корпус загальних енци-
клопедій та монографічних видань про мистців-
образотворців української діаспори. Важливим 
джерелом інформації слугували також зарубіжні 
довідкові видання, насамперед польські та ро-
сійські, у яких причетність того чи іншого мист-
ця-образотворця до України, до українського 
художнього простору зазначено зазвичай опо-
середковано, на підставі окремих фактів його 
життєпису. Воднораз необхідні відомості авто-
ри словникових статей черпали з дослідницьких 
праць іноземних учених про мистців, які мали 
зв’язок з Україною. За потреби для написання 
біографічних статей використовувалися й публі-
кації в загальногромадській періодиці.

Структура словникової статті складається з 
кількох блоків.

1 блок (заголовна частина) – прізвище, ім’я, по 
батькові (варіанти написання або зміни подано в 
дужках), псевдо (якщо існувало / відоме) мистця, 
або криптонім; дата (позначення дати за старим 
стилем, а також відмінні версії, що представлені 
в різних джерелах, подано через косу лінію) і міс-
це його народження та смерті (у разі зміни гео-
графічних назв адміністративно-територіальних 
одиниць і державних утворень подано як почат-
кову, так і сучасну їх форму); назва фаху або ха-
рактеру діяльності. 

2 блок (життєвий і творчий шлях) – стислі ге-
неалогічні відомості та факти з особистого життя 
(за наявності), що характеризують особу мистця 
чи мали вплив на його діяльність. Професійні за-
клади, у яких навчався, та педагоги (якщо відо-

мі); виклад фахової і громадської (якщо існува-
ла) діяльності; окреслення художньої школи чи 
напряму, започаткованого  / репрезентованого 
названою особою, перелік її основних учнів і по-
слідовників; участь у виставках і конкурсах (за-
значено персональні та ті, де автор був певним 
чином відзначений), нагороди; відомості про 
посмертне пошанування мистця в назвах пре-
мій, вулиць, конференцій, читань, у кінострічках 
тощо; означення основних видів, жанрів, а та-
кож технік, у яких переважно працював мистець. 
(Усю інформацію наведено в хронологічному по-
рядку з відповідними датами).

3 блок (праці – за наявності) – основні теоре-
тичні, методичні чи історичні праці мистця, які 
додатково характеризують його творчу натуру.

4 блок (твори – за наявності конкретних відо-
мостей) – перелік назв основних чи відомих тво-
рів образотворення в хронологічному порядку; 
якщо художник працював у різних видах і жан-
рах, твори відповідно згруповано. 

5 блок (музеї, галереї, приватні колекції) – ві-
домості про основні місця зберігання творів.

6 блок (джерела – якщо необхідно) – основні 
архівні матеріали про мистця-образотворця.

7 блок (література) – подано основну літера-
туру без покликання на сторінку / аркуш. У разі 
існування бібліографічного покажчика про кон-
кретного художника автор статті міг обмежитися 
лише ним.

8  блок  – ім’я (ініціал), прізвище автора  /-ів 
статті.

У відтворенні іншомовних власних імен і назв 
дотримано сучасних правил орфографії та син-
таксису української мови; за необхідності в дуж-
ках подано назву відповідною іноземною мовою. 
Імена  / псевдо  / криптоніми художників пода-
ються в Словнику за абеткою.

Розроблена схема статті певною мірою є умов-
ною. Не обмежуючи автора  /-ів в інтерпретації 
біографічного матеріалу й манері викладу, вона 
визначає лише зовнішню форму подання відо-
мостей, загальну структуру тексту.

Обсяг біографічної статті Словника зале-
жить головно від доступності відомостей про 
персоналію (особливо це стосується мистців від-
даленого часу, або тих, чию біографію написано 
вперше). Воднораз під час написання статей до-
тримано певних пропорцій у викладенні інфор-
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мації про різних художників. Знаковим, першо-
рядним постатям у художньому процесі України 
та світу приділено більше уваги, інформацію про 
них подано детальніше, іншим постатям  – мен-
ше. Максимальний обсяг статей не перевищує 
шести тисячі знаків.

Термінологічні зауваги. Означаючи фах 
того чи іншого мистця, автори статей керува-
лися принципом історизму, який зумовив ви-
користання номенклатури художніх спеціаль-
ностей, притаманної конкретним історичним 
періодам. Так, у випадку майстрів Середньо-
віччя і раннього Нового часу застосовувалися 
такі назви: маляр і  / чи іконописець, різьбяр / 
пластик, гравер  / ксилограф. Натомість для 
майстрів 19–20  ст. використовувалися пере-
важно назви: живописець, скульптор, графік, 
що набули поширення на вітчизняних теренах 
(насамперед тих, що перебували у складі Росій-
ської імперії) саме в зазначений час. Таке хро-
нологічне розрізнення термінологічного апара-
ту зумовлене й деякими розбіжностями профе-
сійної практики мистців різних епох, а також 
прагненням уникнути недоречних лексичних 
збігів чи аналогій 77.

Окремо застерігаємо застосування авторами 
у Словнику деяких радянських назв сучасних об-
ластей, міст та інших населених пунктів України, 
які донині лишаються (силою різних обставин) 
чинними всупереч дії з 21 травня 2015 року за-
кону «Про засудження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) тоталі-

77 Поле діяльності мистців-образотворців епохи Серед-
ньовіччя й раннього Нового часу нерідко було ширшим за 
професійну сферу діяльності таких мистців пізніших істо-
ричних періодів, скажімо, давніх малярів відносно новітніх 
живописців  (див.,  напр.:  Білецький  П.  Український  пор-
третний живопис XVII–XVIII  ст. Проблеми  становлення  і 
розвитку. – К., 1969. – С. 268; Корпоративне та професійне 
життя художників // Жолтовський П. М. Художнє життя на 
Україні  в XVII–XVIII  ст.  – К.,  1983. – С. 61  та  ін.). Щодо 
можливості  виникнення  деяких  небажаних  термінологіч-
них збігів укажемо на факт повної тотожності між терміна-
ми скульптор (для означення майстра тримірного образот-
ворення ХІХ–XХI ст.) і скульптор (для означення майстра-
гравера XVIІ–XVIII ст. відповідно до термінологічної тра-
диції Заходу). Пор., напр., латиномовні авторські підписи: 
І. Щирського на графічному обрамленні великої панегірич-
ної  тези 1695 року «Dedikacya… Jаnowi Mazepie… Киωтъ 
срєброкованный…» (Чернігів) зі збірки BG, Й. Гочемського 
на графічному образі 1751 року «Моління св. Онуфрія» (По-
чаїв?) зі збірки ІДБМР ЛННБУ).

тарного режимів та заборону пропаганди їхньої 
символіки» 78.

Список скорочень, який подається перед 
основним текстом Словника, містить абревіату-
ри установ, організацій, інституцій, товариств, 
скорочення географічних назв та часто згадува-
ної літератури тощо.

Прикінцеві застереження. Після видання 
першої книги Словника робота над збиран-
ням і укладанням відомостей про художників 
України, прізвища / імена / псевдо / криптоніми 
яких починаються на літери «А–В», триватиме 
й надалі. Персоналії мистців-образотворців, 
що з різних причин не ввійшли до цієї книги, 
редакційна колегія планує представити в До-
датках до наступних книг видання. Усі суттєві 
інформативні прогалини, а також помічені не-
точності щодо життєвого й творчого шляху того 
чи іншого художника будуть усуватися в нових 
редакціях словникових статей і також публіку-
ватимуться в Додатках.

78 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19.
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АА – Академія архітектури
авт. – автор
АДКГ – Астраханська державна картинна галерея 

ім. П. Догадіна, РФ АДМОМ – Азербайджан-
ський державний музей образотворчого мисте-
цтва, Баку, Азербайджан

АДППМЗ – Алупкінський державний палацово-
парковий музей-заповідник (колишня назва 
АІАЗ – Алупкінський історико-архітектурний 
заповідник), Україна

акад. – академік
Алтай. кр. – Алтайський край
альб. – альбом
АМ – Академія мистецтв /-а
АН – Академія наук
АНФРФ – Архівні наукові фонди рукописів та 

 фонозаписів ІМФЕ, Київ 
АР – Автономна республіка 
АРМУ – Асоціація революційного мистецтва України 
Арханг. – Архангельський /-а 
АХР – Асоціація художників революції 
АХРР – Асоціація художників революційної Росії 
АХЧУ – Асоціація художників Червоної України

БарКМ – Барський краєзнавчий музей, Україна
БДХМ – Башкирський державний художній музей 

ім. М. Нестерова, Уфа, Башкортостан, РФ 
б-ка – бібліотека
бл. – близько
БСХ СРСР – Бюлетень Спілки художників СРСР 
БУКК – Братство українців-католиків Канади
БХМ – Бердянський художній музей ім. І. Бродсько-

го, Україна 

ВАМ – Всеросійська академія мистецтв, Ленінград / 
Санкт-Петербург, РФ 

ВБПАН – Варшавська бібліотека Польської академії 
наук, РП

ВДІК – Всесоюзний державний інститут кінемато-
графії ім. С. Герасимова, Москва, РФ 

ВДНГ СРСР – Виставка досягнень народного госпо-
дарства СРСР, Москва, РФ

ВДНГ УРСР – Виставка досягнень народного госпо-
дарства УРСР, Київ, Україна / ВПДНГ – Виставка 
передових досягнень народного господарства, 
Київ, Україна

вид. – видання
вид-во – видавництво
викл. – викладачі
вип. – випуск
вист. – виставка
ВІМШ – Всеукраїнський історичний музей 

ім. Т. Шевченка, Київ, Україна 
Вінниц. – Вінницький /-а 
ВІФФ – Вищий інститут фотографії та фототехніки, 

Петроград / Санкт- Петербург, РФ 
ВКДПМ – Вищі курси декоративно-прикладного 

мистецтва ім. барона О. Штігліца, Петроград / 
Санкт-Петербург, РФ 

ВКМ – Вінницький краєзнавчий музей, Україна
ВЛММГ – Великосорочинський літературно-мемо-

ріальний музей М. Гоголя, Україна
в. о. – виконувач обов’язків
воєвод. – воєводство
ВОКМ – Волинський обласний краєзнавчий музей, 

Луцьк, Україна
ВОМ – відділ образотворчих мистецтв
ВОС – Вища образотворча студія, Львів, Україна
ВОХМ – Вінницький обласний художній музей, 

Україна
ВР – відділ рукописів 
ВСГВ – Всесоюзна сільськогосподарська виставка, 

Москва, СРСР / РФ 
всесоюз. – всесоюзний
ВУАН – Всеукраїнська академія наук
ВУАПМИТ – Всеукраїнська асоцiaцiя пролетар-

ських миcтців
вул. – вулиця
ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий 

комітет
ВХУ АМ – Вище художнє училище при АМ (1894–

1918), Російська імперія (з 1918 – ПДВХМ)
ВХУТЕІН – Вищий художньо-технічний інститут, 

Петроград / Санкт-Петербург, РФ
ВХУТЕМАС – Вищі художньо-технічні майстерні, 

Москва, РФ
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газ. – газета
ГДУМ – Гурток діячів українського мистецтва 
ГЕС – гідроелектростанція
ГКЦ – греко-католицька церква
ГОЕЛРО – Головна комісія з електрифікації Ро-

сії / Державна комісія з електрифікації Росії 
 (ДЕЕЛРО) / рос. – ГОЭЛРО – Государственная 
комиссия по электрификации России

губ. – губернія
ГХМ – Горлівський художній музей, Україна

ДАІЖСА / ІЖСА – Державний академічний ін-
ститут живопису скульптури та архітектури 
ім. І. Ю. Рєпіна (з 1990), Санкт-Петербург, РФ 

ДАП – Державний архів Перемишля, РП
ДАЧО – Державний архів Чернігівської області, 

Україна
ДАЧрцО – Державний архів Чернівецької області, 

Україна
ДВОУ – Державне видавниче об’єднання України
ДВУ – Державне видавництво України
ДВХМ – Державні вільні художні майстерні, 

 Москва, РФ
ДДХУ / ДХУ – Дніпропетровське державне художнє 

училище, Україна
ДЕ – Державний Ермітаж, Санкт-Петербург, РФ
держ. – державний
дж. – джерело /-а
ДІМ – Державний історичний музей, Москва, РФ
ДІММЗСБ – Державний історико-меморіаль - 

ний музей-заповідник «Сталінградська битва», 
 Волгоград, РФ

ДІТМ – Державний інститут театрального мисте-
цтва ім. А. Луначарського, Санкт-Петербург, РФ

ДКПЛ – друкарня Києво-Печерської лаври, Київ, 
Україна

ДЛМ – Державний літературний музей, Москва, РФ
ДМГ – Державний музей Грузії ім. С. Джанашія, 

Тбілісі, Грузія
ДММ – Державний музей мистецтв ім. А. Кастєєва, 

Алмати, Казахстан
ДММГ – Державний музей мистецтв Грузії, Тбілісі, 

Грузія
ДММНС – Державний музей мистецтва народів 

Сходу, Москва, РФ
ДМОМ – Державний музей образотворчих мис-

тецтв ім. О. Пушкіна, Москва, РФ
ДМПІР – Державний музей політичної історії Росії, 

Санкт-Петербург, РФ
ДМТМКУ – Державний музей театрального, музич-

ного та кіномистецтва України, Київ

ДМУОМ УРСР – Державний музей українського 
образотворчого мистецтва УРСР, Київ, Україна 
(нині – НХМУ)

ДНІМ – Дніпропетровський національний істо-
ричний музей ім. Д. Яворницького (колишній 
ДІМ – Дніпропетровський історичний музей 
ім. Д. Яворницького), Україна

Дніпропетр. – Дніпропетровський /-а
ДНСХУ – Довідник Національної спілки художників 

України / під ред. В. Перевальського. – Київ, 2005
Донец. – Донецький /-а 
ДОХМ – Донецький обласний художній музей
ДПБ – Державна публічна бібліотека (нині – РНБ), 

Санкт-Петербург, РФ
драм. – драматичний
ДРМ – Державний російський музей, Санкт-

Петербург, РФ
ДТГ – Державна Третьяковська галерея, Москва, РФ
ДХВУ – Дирекція художніх виставок України, Київ
ДХУ – Дніпропетровське художнє училище, Україна
ДЦМСІР – Державний центральний музей сучасної 

історії Росії, Москва, РФ
ДЦТМ – Державний центральний театральний му-

зей ім. О. Бахрушина, Москва, РФ
ДЧТІМ – друкарня чернігівського Троїцького Іллін-

ського монастиря

ЕЛ. – Л., 2001. – Т. 1. – Енциклопедія Львова / за ред. 
А. Козицького, І. Підкови. – Львів, 2007. – Т. 1: А – Г

ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1. – Енциклопедія сучасної Укра-
їни / НАН України, Координаційне бюро ЕСУ. – 
Київ, 2001. – Т. 1: А

ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. – Енциклопедія сучасної Укра-
їни / НАН України, Координаційне бюро ЕСУ. – 
Київ, 2003. – Т. 2: Б–Біо[ген]

ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. – Енциклопедія сучасної Укра-
їни / НАН України, Координаційне бюро ЕСУ. – 
Київ, 2004. – Т. 3: Біо[гео]–Бя

ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. – Енциклопедія сучасної Укра-
їни / НАН України, Координаційне бюро ЕСУ. – 
Київ, 2005. – Т. 4: В–Вог

ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5. – Енциклопедія сучасної Укра-
їни / НАН України, Координаційне бюро ЕСУ. – 
Київ, 2006. – Т. 5: Вод–Гн

ЕУ – Енциклопедія українознавства. – Київ,  
1993. – Т. 1

ЕХМ – Естонський художній музей, Таллінн, Естонія

євр. – єврейський
ЄМОМ – Єкатеринбурзький музей образотворчих 

мистецтв, РФ
ЄХТІ – Єреванський художньо-театральний інсти-

тут, Єреван, Вірменія
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Житомир. – Житомирський /-а
ЖОКМ / ЖКМ – Житомирський обласний крає-

знавчий музей / Житомирський краєзнавчий 
музей, Україна

журн. – журнал
зав. – завідувач
ЗакОХМ – Закарпатський обласний художній музей 

ім. Й. Бокшая, Ужгород, Україна
Запоріз. – Запорізький /-а
зарубіж. – зарубіжний
з. арх. – заслужений архітектор
засл. д. м. – заслужений діяч мистецтв
зб. – збірник
з. м. нар. тв. – заслужений майстер народної твор-

чості
ЗНТШ – Записки Наукового товариства імені Шев-

ченка
ЗОКМ – Запорізький обласний краєзнавчий музей, 

Україна
ЗОХМ – Запорізький обласний художній музей, 

Україна
з. п. к. – заслужений працівник культури
ЗУМО – Західноукраїнське мистецьке об’єднання
з. х. – заслужений художник
ЗЧСВВ – Записки Чина св. Василія Великого 

(1924–1939)

ІА – Інститут археології
ІАМ – Імператорська академія мистецтв (1757–

1893), Санкт-Петербург, Російська імперія 
(з  1894 по 1918 – ВХУ АМ; з 1918 по 1921 – 
ПДВХМ; з 1922 по 1930 – ЛВХТІ; з 1930 по 1932 – 
ЛІПОМ; з 1932 по 1990 – ЛІЖСА [з 1944 – імені І. 
Ю. Рєпіна]; з 1990 – ДАІЖСА / ІЖСА)

Івано-Франк. – Івано-Франківський /-а 
ІДБМР ЛННБУ – Інститут досліджень бібліотечних 

мистецьких ресурсів Львівської національної 
наукової бібліотеки України ім. Василя Стефа-
ника

ІЖСА – Інститут живопису скульптури та архітекту-
ри ім. І. Ю. Рєпіна (з 1990), Санкт-Петербург, РФ

ІІ – Інститут історії Академії наук / Національної 
академії наук України, Київ

іл. / ілюстр. – ілюстрація /-ї
ім. – імені
ІМКПЛ – іконописна майстерня Києво-Печерської 

лаври, Київ, Україна
ІММГ – Історико-меморіальний музей М. Грушев-

ського (філія Музею історії м. Києва), Україна
ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, фольклорис-

тики та етнології / Інститут мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського 
НАН України

ін. – інший /-а, -е, -і
ін-т – інститут
ІОХМ – Іркутський обласний художній музей, РФ 
ІПМ – Інститут пластичних мистецтв, Київ, Україна
ІР – Інститут рукопису
ІРЛ – Інститут російської літератури (Пушкін-

ський дім) Російської академії наук, Санкт-
Петербург, РФ

італ. – італійський /-а
ІУМ. – К., 1967. – Т. 2. – Історія українського мисте-

цтва / під. ред. М. П. Бажана. – Київ, 1967. – Т. 2
ІУМ. – К., 1968. – Т. 3. – Історія українського мисте-

цтва / під. ред. М. П. Бажана. – Київ, 1968. – Т. 3
ІУМ. – К., 1969. – Т. 4, кн. 1. – Історія українсько-

го мистецтва / під. ред. М. П. Бажана. – Київ, 
1969.  – Т. 4, кн. 1

ІУМ. – К., 1970. – Т. 2, кн. 2. – Історія українсько-
го мистецтва / під. ред. М. П. Бажана. – Київ, 
1970. – Т. 4, кн. 2

ІУМ. – К., 1967. – Т. 5. – Історія українського мисте-
цтва / під. ред. М. П. Бажана. – Київ, 1967. – Т. 5

ІУМ. – К., 1968. – Т. 6. – Історія українського мисте-
цтва / під. ред. М. П. Бажана. – Київ, 1968. – Т. 6

ІУСВ – Імператорський університет Св. Володими-
ра, Київ

ІФКМ – Івано-Франківський краєзнавчий музей, 
Україна

ІФХМ – Івано-Франківський художній музей, Україна

К. – Київ
КАМ – Краківська академія мистецтв, РП
канд. – кандидат
КВ – Киевские ведомости (газета)
КГ – картинна галерея
КДІАМЗ – Краснодарський державний історико-

археологічний музей-заповідник ім. Є. Феліци-
на, РФ

КДІАХМЗ – Костромський державний історико-
архітектурний і художній музей-заповідник, РФ

КДІКЗ – Кам’янський державний історико-куль-
турний заповідник, Україна

КДМУМ – Київський державний музей українсько-
го мистецтва (нині – НХМУ, Київ)

КДУ – Київський державний університет імені 
Тараса Шевченка (колишній Імператорський 
університет Св. Володимира, нині – КНУ – Ки-
ївський національний університет імені Тараса 
Шевченка)

КДХІ – Київський державний художній інститут 
(нині – НАОМА, Київ)

КЗВ – Королівський замок на Вавелі, Краків, РП
Київ. – Київський /-а
КІБІ – Київський інженерно-будівельний інститут
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кін. – кінець 
Кіров. – Кіровський /-а
Кіровогр. – Кіровоградський /-а
ККГ – Красноградська картинна галерея, Харків-

ська обл., Україна
ККГБ – Керченська картинна галерея ім. М. Бута, 

Україна
ККМ – Кременчуцький краєзнавчий музей, Україна
ККХМ – Краснодарський крайовий художній музей 

ім. Ф. Коваленка, РФ
КМРМ – Київський музей російського мистецтва 

(нині – НМККГ)
кн. – книга / книжка / книжечка
КОХМ – Кіровоградський обласний художній му-

зей, Україна
КПІ – Київський політехнічний інститут
КПЛ – Києво-Печерська лавра
КРКМ – Кримський республіканський краєзнавчий 

музей, Сімферополь, Україна
КС – Киевская старина (журнал)
КСУТ – Культурний союз українських трудящих 

(1954–1990), Пряшів, СР
КСХШ – Київська середня художня школа  

ім. Т. Шевченка
к/ф – кінофільм
КХУ – Київське художнє училище
КШДІКЗ – Корсунь-Шевченківський державний 

 історико-культурний заповідник, Україна

Л. – Львів
ЛАМ – Ленінградська академія мистецтв
ЛВХТІ – Ленінградський вищий художньо-техніч-

ний інститут (1922–1930)
ЛВХПУ – Ленінградське вище художньо-промис-

лове училище ім. В. Мухіної (нині – Санкт-
Петербурзька державна художньо-промисло-
ва академія ім. О. Штігліца / рос. – СПбГХПА  
им. А. Штиглица, РФ)

ЛГОМ – Лубенська галерея образотворчого мисте-
цтва, Україна

ЛДІПДМ – Львівський державний інститут при-
кладного і декоративного мистецтва (1946–1994; 
нині – ЛНАМ)

ЛДМС – Львівська друкарня Михайла Сльозки
ЛДХУ – Луганське державне художнє училище 

(у  1970–1990 – Ворошиловградське художнє 
училище, нині – Луганський обласний коледж 
культури і мистецтв), Україна

ЛІЖСА – Ленінградський інститут живопису, 
скульптури і архітектури (1932–1990; з 1944 – 
ім. І. Рєпіна), РФ

ЛІМ – Львівський історичний музей

ЛІПОМ – Ленінградський інститут пролетарських 
образотворчих мистецтв (1930–1932), РФ

літ. – літературний
ЛКДУМ – Львівський коледж декоративного і ужит-

кового мистецтва ім. І. Труша (з 1882 – ЛХПШ, 
з 1890 – Державно-промислова школа, з 1939 – 
Інститут пластичного мистецтва, з 1940  – Дер-
жавне художньо-промислове училище, з 1949 – 
Львівське училище прикладного мистецтва), 
Україна

ЛММЛУ – Літературно-меморіальний музей Лесі 
Українки, Київ, Україна

ЛМУМ – Львівський музей українського мистецтва 
(нині – НМЛ), Україна

ЛМХМ – Лебединський міський художній музей ім. 
Б. Руднєва, Україна

ЛНАМ – Львівська національна академія мистецтв, 
Україна 

ЛНБ – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефани-
ка НАН України

ЛНГМ – Львівська національна галерея мистецтв 
ім. Б. Візницького (до 1998 – Львівська картинна 
галерея), Україна

ЛНУ – Львівський національний університет  
ім. І. Франка, Україна

ЛНХМ – Латвійський національний художній му-
зей, Рига, Латвія

ЛОХМ – Луганський обласний художній музей, 
Україна

ЛПСАП – Львівський професійний союз артистів-
пластиків, Україна

л-ра – література
ЛТДОМ – Львівське товариство друзів образотвор-

чих мистецтв, Україна
ЛУ – Літературна Україна (газета)
Луган. – Луганський /-а
ЛХПШ – Львівська художньо-промислова школа
ЛХУ – Ленінградське художнє училище
львів. – львівський /-а
Львів. – Львівський /-а 

м. – місто
М. – Москва
МВ – Музеї Ватикану
МВС – Музеї Верхньої Сілезії, Битом, РП
МВХПУ – Московське вище художньо-промис-

лове училище (1945–1991; з 1996 – Москов-
ське державне художньо-промислове училище  
ім. С. Строганова), РФ

МДАХІ – Московський державний академічний 
художній інститут ім. В. Сурикова (з 1937 – 
МХІ, з 1948 – Московський художній інститут  
ім. В. Сурикова), РФ
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МДАХУ – Московське державне академічне худож-
нє училище, РФ

Мелітоп. – Мелітопольський
МЕМ – Матеріали з етнографії та мистецтвознав-

ства (збірник), Київ, Україна
МЕХП – Музей етнографії та художнього промислу, 

Львів, Україна
Миколаїв. – Миколаївський /-а 
МІДПМ – Московський інститут декоративного 

і  прикладного мистецтва, РФ
міжнар. – міжнародний
МІЄ – Музей Ізраїлю, Єрусалим
МІКУ – Музей історичних коштовностей України 

(відділ НМІУ), Київ
мін-во – міністерство
міськ. – міський
МКМ – Миргородський краєзнавчий музей, Україна
МЛ – Музей В. Леніна, Москва, РФ
МЛМ – Музей литовського мистецтва, Вільнюс, 

Литва
ММЕГ – Музей мистецтв м. Еін-Гарод, Ізраїль
ММЛ – Музей мистецтв в Лодзі, РП
ММСМ – Московський музей сучасного мисте-

цтва, РФ
МНПП – Музей національної писемності, Прага, 

Чехія 
Могильов. – Могильовський 
МОМ – Музей образотворчих мистецтв ім. О. Біло-

го, Чорноморськ, Одеська обл., Україна
монум. – монументальний
Моск. – Московський
МОХМ – Миколаївський обласний художній музей 

ім. В. Верещагіна, Україна
МПЗ – Музей Перемишльської землі, Перемишль, 

РП
МПШ – Мистецько-промислова школа, Львів, 

Україна
МСМ – Музей сучасного мистецтва, Нью-Йорк, 

США
МСХШ – Московська середня художня школа, РФ
МТМКУ – Музей театрального, музичного та кіно-

мистецтва України, Київ, Україна
МТШМ – Московське товариство шанувальників 

мистецтва, РФ
МУ. – К., 1992 – Митці України: енциклопедичний 

довідник / за ред. А. В. Кудрицького; упоряд.:  
М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. – Київ, 1992

МУБД. – К., 1997. – Мистецтво України. Біографіч-
ний довідник / за ред. А. В. Кудрицького; упо-
ряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. – Київ, 
1997 

МУЕ. – К., 1995. – Т. 1. – Мистецтво України: енци-
клопедія / відп. ред. А. В. Кудрицький. – Київ, 
1995. – Т. 1: А–В

МУЕД. – К., 1992 – Митці України: енциклопедич-
ний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 
1992

МУЖД – Музей українського живопису, Дніпро, 
Україна

МУЖСЗ – Московське училище живопису, скуль-
птури і зодчества, РФ

муз. – музичний
МУКС – Музеї української культури у Свиднику, СР
МУНДМ – Музей українського народного декора-

тивного мистецтва (нині – НМУНДМ), Київ, 
Україна

МУЯ – Музей Ягеллонського університету, Кра-
ків, РП

МХАТ – Московський художній академічний 
 театр, РФ

МХІ – Московський художній інститут (1937–1948), 
РФ

МХКТ – Межигірський художньо-керамічний тех-
нікум, Україна

МХМ – Маріупольський художній музей  ім. А. Ку-
їнджі, Україна

МХПШ – Миргородська художньо-промислова 
школа ім. М. Гоголя, Україна

МХТ – Московський художній технікум 

НАМ України – Національна академія мистецтв 
України 

НАН України – Національна академія наук України
НАОМА – Національна академія образотворчого 

мистецтва і архітектури, Київ, Україна
напр. – наприклад
нар. – народний
НБВ – Національна бібліотека Варшави, РП
НБУВ – Національна бібліотека України імені  

В. І. Вернадського НАН України
НГЛ – Національна галерея Лондона, Великобри-

танія
НДІ – науково-дослідний інститут
НДМРАМ – Науково-дослідний музей Російської 

академії мистецтв, Санкт-Петербург, РФ
НДР – Німецька Демократична Республіка
НІЕЗП – Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав», Переяслав-Хмельниць-
кий, Україна

НІКМ – Новомосковський історико-краєзнавчий 
музей ім. Петра Калнишевського, Україна

НКГА – Національна картинна галерея ім. І. Айва-
зовського, Феодосія, Україна

НКМ – Нікопольський краєзнавчий музей, Україна
НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський істо-

рико-культурний заповідник, Україна 
НМВ – Національний музей у Варшаві, РП
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НМВр – Національний музей у Вроцлаві, РП
НМІУ – Національний музей історії України, Київ
НМІУДСв – Національний музей історії України у 

Другій світовій війні (колишній НМВВВ – На-
ціональний музей Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр.), Київ

НМК – Національний музей у Кракові, РП
НМКБР – Національний музей Кабардино-Балкар-

ської республіки, Нальчик, РФ
НМКГ – Новокаховська міська картинна галерея  

ім. А. Гавдзинського, Україна
НМККГ – Національний музей «Київська картинна 

галерея», Україна
НМЛ – Національний музей у Львові ім. Андрея 

Шептицького, Україна
НМНАПУ – Національний музей народної архітек-

тури та побуту України, Київ
НМП – Національний музей у Познані, РП
НМУНДМ – Національний музей українського на-

родного декоративного мистецтва, Київ, Україна
НМТШ – Національний музей Тараса Шевченка, 

Київ, Україна
н. с. – науковий співробітник
НСХУ – Національна спілка художників України
НТЕ – Народна творчість та етнологія / Народна 

творчість та етнографія (журнал)
НТШ – Наукове товариство імені Шевченка
НХМ – Новокузнецький художній музей, РФ
НХМУ – Національний художній музей України, 

Київ
НЦМКП – Національний центр мистецтва і культу-

ри Жоржа Помпіду, Париж, Франція

О. – Одеса
обл. – область / обласний
образотв. – образотворчий
Одес. – Одеський /-а
ОІКМ – Одеський історико-краєзнавчий музей, 

Україна
ОІКМТ – Обласний історико-краєзнавчий музей 

м. Тараз, Казахстан
ОМ – Образотворче мистецтво (журнал), Київ, 

Україна
ОММУ – Об’єднання молодих миcтців України, 

США
ОМТ – Окружний музей м. Торунь, РП
ОМУА – Об’єднання миcтців українців Америки, 

Нью Йорк, США
ОПОМ – Одеський політехнікум образотворчих 

мистецтв (1924–1930)
ОРШ – Одеська рисувальна школа
осн. – основний

ОСТ / ОХСТ – Об’єднання станковістів / Об’єднання 
художників-станковістів

ОТКМ – Одеське товариство красних мистецтв
ОУН – Організація Українських Націоналістів 
ОХІ – Одеський художній інститут, Україна
ОХМ – Одеський художній музей, Україна
ОХУ – Одеське художнє училище (з 1937; з 1965 – 

ім. М. Грекова), Україна

ПГМ – Полтавський художній музей (галерея мис-
тецтв) імені Миколи Ярошенка, Україна

ПДВХМ – Петроградські державні вільні художні 
майстерні (1918–1921)

ПДЛММ – Полтавський державний літературно-
меморіальний музей І. Котляревського, Україна 

ПДОІАМЗ – Псковський державний об’єднаний 
 історико-архітектурний музей-заповідник, РФ

ПДОМА – Приморський державний об’єднаний 
музей ім. В. Арсеньєва, Владивосток, РФ

ПДХГ – Пермська державна художня галерея, РФ
пед. – педагогічний 
персон. – персональний
пис. – писемні
Підкарпат. – Підкарпатський /-е 
ПІНО – Полтавський інститут народної освіти 
пл. – площа
ПЛММК – Полтавський літературно-меморіальний 

музей В. Короленка, Україна
побл. – поблизу
пов. – повіт
пол. – половина
політ. – політичний
політех. – політехнічний
Полтав. – Полтавський /-а
пор. – порівняй
ПОРХМ – Північно-Осетинський республікан-

ський художній музей ім. М. Туганова, Влади-
кавказ, РФ

поч. – початок
пр. – праці
приклад. – прикладний
пром. – промисловий
проф. – професор
псевд. – псевдонім
ПТКМ – Петербурзьке товариство красних мис-

тецтв
ПТХ – Петербурзьке товариство художників
ПХМ / ПГМ – Полтавський художній музей (гале-

рея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Україна

Рад. / рад. – Радянський / радянський
РБ – Республіка Білорусь
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РДБ – Російська державна бібліотека, Москва, РФ
реж. – режисер
реліг. – релігійний
респ. – республіканський
Рівнен. – Рівненський /-а
РІЛ – Рукописний відділ Ін-ту рос. л-ри (Пушкін-

ського дому) 
РКТММ – Республіканський кримськотатарський 

музей мистецтв
РМ – Рада Міністрів
РМл – Республіка Молдова
р-н – район
РНБ – Російська національна бібліотека, Санкт-

Петербург, РФ
РНК – Рада народних комісарів
рос. – російський
РОСТА – Російське телеграфне агентство 
РП – Республіка Польща
РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Ра-

дянська Республіка (із серед. 1918 до поч. 1937)
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціа-

лістична Республіка
РСР – Радянська Соціалістична Республіка
РФ – Російська Федерація
РХУ – Ростовське художнє училище, РФ
р/ц – районний центр

с. – село
СБП – Слов’янська бібліотека Праги, Чехія
св. – святий
світ. – світова
СВХ – Студія військових художників ім. М. Грекова
СДКМ – Ставропольський державний краєзнавчий 

музей ім. Г. М. Прозрітелева і Г. К. Праве, РФ
СЖУ – Спілка журналістів України
серед. – середина /-і 
Сімф. – Сімферополь
СімфХМ – Сімферопольський художній музей, 

Україна
СКГ – Севастопольська картинна галерея, Україна
СМ – Студії мистецтвознавчі (журнал), Київ
смт – селище міського типу
СОХМ – Сумський обласний художній музей 

ім. Н. Онацького, Україна
соц. – соціалістичний 
співавт. – співавтор 
справж. – справжній /-я, -є
СПУ – Спілка письменників України
СПХ – Союз польських художників
СР – Словацька Республіка
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
СРХ – рос. – Союз русских художников

СРХУ – Спілка радянських художників України 
(згодом – СХ УРСР, НСХУ)

ст. – століття
ступ. – ступінь
ст. ст. – старий стиль
Сум. – Сумський / а 
СУОМ – Спілка українських образотворчих 

миcтців, Львів, Україна
СУОМА – Спілка українських образотворчих 

миcтців Австрії 
СУОМА (НПВ) – відділення Спілки українських 

образотворчих миcтців Австралії Нового Пів-
денного Вельсу

СХ – Спілка художників
СХМ – Севастопольський художній музей  

ім. М. Крошицького, Україна 
СХМР – Саратовський художній музей ім. О. Ради-

щева, РФ 
СХ СРСР – Спілка художників СРСР
СХ УРСР – Спілка художників УРСР
СХУ. – К., 1973. – Словник художників України. – 

Київ, 1973
США – Сполучені Штати Америки

т. – том
Таврій. губ. – Таврійська губернія
ТАСС – рос. – Телеграфное агентство Советского 

Союза
тв. – твори
т-во – товариство
т. зв. – так званий / -і
ТДМОМ – Туркменський державний музей об-

разотворчих мистецтв / нині – Національний 
музей образотворчого мистецтва Туркменії, 
Ашхабад

театр. – театральний
тематич. – тематичний
теорет. – теоретичний 
Терноп. – Тернопільський /-а 
ТЗМ – Товариство заохочення мистецтв (1917–

1922) / ІТЗХ – Імператорське товариство заохо-
чення мистецтв, Санкт-Петербург (1820–1917)

тис. – тисяча
ТКМ – Тернопільський краєзнавчий музей, Україна 
ТМВ – Театральний музей Варшави, РП
ТНХ – Товариство незалежних художників, Па-

риж / рос. – ОНХ – Общество независимых ху-
дожников

ТОКГ – Тамбовська обласна картинна галерея, РФ
ТОХМ – Тернопільський обласний художній музей, 

Україна
ТПРХ – Товариство південноросійських художників
ТПХВ – Товариство пересувних художніх виставок
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т/ф – телефільм
ТХМ – Тартуський художній музей, Естонія 
ТХХ – Товариство харківських художників 
ТЮГ – Театр юного глядача
ТЮРХ. – О., 2014. – Товарищество южнорусских 

художников : биобиблиогр. справочник : в 2 ч. / 
сост. В. А. Афанасьев, О. М. Барковская. – Изд. 
2-е, испр. и доп. – Одесса, 2014

УАА – Українська академія архітектури, Київ, 
Україна

УАМ – Українська академія мистецтв, Київ, Україна
УАН – Українська академія наук
УАЩ – Український археографічний щорічник, 

Київ, Україна 
УВАН – Українська вільна академія наук
УВУ – Український вільний університет 
УГГ – Українська Гельсинська група
УГКЦ – українська греко-католицька церква
УІ – Український історик (журнал), США
УІТ – Українське історичне товариство, США
укр. – український /-а
УкРОСТА – Українське відділення РОСТА
УМС – Українська мистецька спілка, США
УНР – Українська Народна Республіка 
ун-т – університет
УРЕ – Українська радянська енциклопедія
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Респу-

бліка 
УРХ – Українські радянські художники: Довідник. 

– К., 1972
УСОМК – Українська Спілка образотворчих 

миcтців Канади, Торонто
УСПМ – Українська студія пластичного мистецтва 

в Празі
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Рес-

пуб ліка (з 1937 року – УРСР)
УСС – Українські січові стрільці
УТОПІК – Українське товариство охорони пам’яток 

історії та культури, Київ, Україна
УУДПМ – Ужгородське училище декоративно-при-

кладного мистецтва, Україна
уч-ще – училище

ФКГА – Феодосійська картинна галерея ім. І. Айва-
зовського, Україна (нині – НКГА)

ФКМ – Феодосійський краєзнавчий музей, Україна
ф-т – факультет

Х. – Харків
Харків. – Харківський /-а

ХГ – художня галерея
ХДАДМ – Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв, Україна
XДXI – Харківський державний художній інститут 

(1963–2001; з 2001 – ХДАДМ)
Херсон. – Херсонський /-а 
ХІМ – Харківський історичний музей, Україна
ХМ – художній музей
Хмельн. – Хмельницький /-а 
ХН СССР – Художники народов СССР: Биобиблио-

графический словарь: в 6 т., Москва
ХОКМ – Хмельницький обласний краєзнавчий му-

зей, Україна
ХОХМ – Хмельницький обласний художній музей, 

Україна
ХПМП – Художньо-промисловий музей, Прага, Чехія
ХсОКМ – Херсонський обласний краєзнавчий му-

зей, Україна
ХсХМ – Херсонський художній музей ім. О. Шовку-

ненка, Україна
худ. – художній /-а, -є
худож. – художник /-и
ХУЕД. – К., 2006. – Художники України: Енцикло-

педичний довідник / Акад. мистецтв України, 
Ін-т проблем сучасного мистецтва; авт.-упоряд.  
М. Г. Лабінський. – Київ, 2006

ХУК – Харківський університет ім. В. Каразіна 
(у  1932–1998 – Харківський державний уні-
верситет ім. О. Горького; у 1920–1921 – Вільна 
академія теоретичних знань; до 1917 – Імпера-
торський Харківський університет; з 1999 – Хар-
ківський національний університет ім. В. Кара-
зіна), Україна 

ХХМ – Харківський художній музей, Україна
ХХПІ – Харківський художньо-промисловий інсти-

тут (з 1927), Україна
ХХТ – Харківський художній технікум підвищеного 

типу (з 1921), Україна
ХХУ – Харківське художнє училище (з 1912; з 1921 – 

ХХТ)
ХХШ – Харківська художня школа / Харківська ма-

лювальна школа

ЦВК СРСР – Центральний виконавчий комітет 
СРСР

ЦВММ – Центральний військово-морський музей, 
Санкт-Петербург, РФ

ЦДАВОВУ – Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління, Київ, Україна

ЦДАМЛМУ – Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України, Київ

ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний ар-
хів України, м. Львів
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ЦДІАУК – Центральний державний історичний ар-
хів України, м. Київ

ЦМЗС – Центральний музей Збройних Сил, 
 Москва, РФ

ЦУТР – Центральне училище технічного рисування 
барона О. Штігліца, Санкт-Петербург, РФ

ЧДМОМ – Челябінський державний музей образо-
творчого мистецтва, РФ

Черкас. – Черкаський /-а
Чернів. – Чернівецький /-а
Черніг. – Чернігівський /-а
ЧІМ – Чернігівський історичний музей ім. В. Тар-

новського, Україна 
чл. – член
чл.-кор. – член-кореспондент
ЧЛММК – Чернігівський літературно-меморіаль-

ний музей М. Коцюбинського, Україна
ЧОХМ – Чернігівський обласний художній музей 

ім. Г. Галагана, Україна
ЧркХМ – Черкаський художній музей, Україна 
ЧрцОХМ – Чернівецький обласний художній му-

зей, Україна
ЧССР – Чехословацька Соціалістична Республіка
ЧТХВ – Чернігівське товариство художніх виста-

вок, Україна
ЧХММР – Чугуївський художньо-меморіальний 

музеї І. Рєпіна, Україна 

шк. – школа

ШКГ – Шушенська картинна галерея, Краснояр-
ський край, РФ

ШНЗ – Шевченківський національний заповідник, 
Канів, Україна

ШХМ – Шаргородський художній музей, Україна

ЯГМ – Ялтинська галерея мистецтв, Україна
ЯмХМ – Ямпільський художній музей, Україна 
ЯрХМ – Ярославський художній музей, РФ 
ЯХМ – Ялтинський художній музей, Україна

BG – Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
BHS – Biuletyn historii sztuki. – Warszawa (z 1932) 

ESP. – 2001. – Encyklopedia sztuki polskiej. – Kraków, 
2001

ks. – ksiądz

SKB – Sprawozdania komisji do badań historyi sztuki w 
Polsce. – Kraków (1877–1915)

SAP. – 1971. – T. 1. – Słownik artystów polskich і 
obcych w Polsce dzialająncych. Malarze, rzezbiarze, 
craficy. – Wrocław, etc., 1971. – T. 1

SAP. – 1998. – T. 6. – Słownik artystów polskich і 
obcych w Polsce dzialająncych. Malarze, rzezbiarze, 
craficy. – Wrocław, etc., 1998. – T. 6
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А. (А.А.) – див.: АФАНАСІЙ 
(Атаназій) К.

ААРОВСЬКИЙ  
Федір Іванович (Феодосій) 
(бл.  1742, с.  Хитці-Сенецькі 
Лубенського  пов. Полтав.  губ., 
нині с.  Хитці Полтав.  обл.  – 
24.08.1825, м. Київ) – маляр, іко-
нописець, фініфтяр. Народився 
в сім’ї протоієрея. Здобув духо-
вну освіту. 1802 у віці 60  років 
постригся у ченці КПЛ (черне-
че ім’я  – Феодосій). Навчався в 
ІМКПЛ у Захарія Голубовського. 
Після закінчення навчання пра-
цював у ІМКПЛ (до 1825), очо-
люючи її з 1815. Виконував за-
мовлення КПЛ, інших монасти-
рів, церков та приватних осіб.

Тв.: малярство: портрети  – 
Дмитра Ростовського, Катерини  ІІ; 
образи  – Олександра Невського, 
Успіння Богородиці, Ангели-храни-
телі, Христос у терновому вінці; 
фініфтеві роботи: середник для 
оправи Євангелія церкви Миколи 
Доброго (Київ), 8  прикрас до ми-
три роботи золоторя Ф.  Сорокіна 
(1789), прикраси оправи малого на-
престольного Євангелія Київського 
Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря (оправа роботи золоторя 
С. Ростовського, 1796), 4 медальйо-
ни до ікони (1800), прикраси опра-
ви Апостола та Євангелія (оправи 
роботи С.  Стрельбицького, 1801  – 
подарунок, піднесений КПЛ імпе-
раторському подружжю Єлизавети 
Олексіївні та Олександру  І). Після 
смерті А. лишилося незакінче-
них 70  живописних і 83 фініф- 
тевих робіт.

Муз.: КПЛ; МІКУ; ДЕ. 
Літ.: Шиденко  В.  А. Ааронський 

Федір Іванович // Мистецтво Украї-
ни. Енциклопедія: в 5 т. – К., 1995. – 
Т.  1: А–В; Проценко  Л. Поховання 
Феодосія (Ааронського) 1825  // 
Звід пам’яток історії та культу-

ри України: енциклопедичне ви-
дання: у 28  т.  – К., 2011.  – Кн.  1,  
ч. 2: М–С.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

А. Б. 
(18  ст.)  – гравер. Наприкінці 
18 ст. працював у Почаєві. Твор-
чу манеру А. Б., яка в цілому від-
повідає завершальному етапу 
доби бароко, характеризують 
«архаїчні» риси.

Тв.: «Св. Микола».
Літ.: Подробный словарь русских 

граверов XVI–XIX вв. – СПб., 1895. – 
Т. 1. 

О. Ламонова

АБАКЕЛІЯ  
Тамара Григорівна 
(19.08.1905, с. Хоні, нині м. Цулу-
кідзе, Грузія – 14. 05. 1953, м. Тбі-
лісі)  – скульптор, графік, теа-
тральний художник. Навчалась 
у студії В.  Ілюшина в Батумі, 
у 1923–29  – у  Тбіліській  АМ 
(викл.: Я.  Ніколадзе, Є.  Лансере, 
І. Шарлемань). З 1938 викладала в 
Тбіліській АМ. Працювала в тех-
ніках олії, сепії, акварелі, сангіни, 
гуаші, олівця, туші. З  1927 учас-
ниця вист. Персон. вист.: 1954, 
1963 (Тбілісі). Член Асоціації 
рев. худ. Грузії (з 1930). Засл. діяч 
мистецтв Груз. РСР (1941).

Тв.: станковий живопис – «Пралі» 
(1927), «Збір чаю» (1929), «Біля дже-
рела» (1932), «Туркменські килимар-
ки» (1932), «Казахські жінки» (1932), 
«Щаслива сім’я» (1936), «Осінь в 
Імеретії» (1937), «Перший трак-
тор» (1938), «Радісні вісті з фронту» 
(1943), «Зустріч» (1944), «Пісня ге-
рою» (1945), «Збір винограду» (1946) 
та  ін.; ілюстр. до видань «Вірші про 
Кахетію» М. Тихонова (1935), Важи-
Пшавели (1935), Шота Руставелі 
«Витязь у тигровій шкурі» (1936–37, 
переклад М.  Бажана), вірменсько-
го нар. епосу «Давид Сасунський» 
(1939), «Давитіані» Д.  Гурамішвілі 
(1949–50), «Портрет Д. Гурамішвілі» 
(до вибраних творів укр. мовою, 
1949); скульптура  – «Поранений 
воїн» (1942), «Партизан» (1943), «Ми 
помстимося!» (1944), «Родина кол-
госпника» (1949), пам’ятник Лесі 
Українці в с. Сурамі (1952), монумен-
тальний фриз фасаду філосовсько-
го Ін-т марксизму–ленінізму (нині 
Конституційний суд Грузії) (1936–
37); оформлення вистав  – у  теат рах 

Кутаїсі, Єревана, Батумі, Тбілісі: 
«Мокветілі» Важі-Пшавели (1930), 
«Знедолені» за романом В.  Гюго 
(1931), «Хатідже» К.  Каладзе (1931), 
«Меч Орджонікідзе» Г. Габу нії (1942), 
«Оленяча ущелина» С.  Клдіа швілі 
(1944), «Хевісбері Гоча» за повістю 
А. Казбегі (1945); оформлення к/ф – 
«Арсен» (1937), «Георгій Саакадзе» 
(1942–43), «Давид Гурамішвілі» 
(1946) та ін.

Літ.: Падалка  М. Скульптор Та - 
мара Абакелія  // Україна.  – 1950.  – 
№  2; Джапаридже  Г. Тамара Гри-
горьевна Абакелия. – М., 1957; Пара
лишвили  Т. Абакелия  Т.  Г.  – М., 
1957; Тамара Абакелия. Скульптура. 
Графіка. Декоративная живопись: 
каталог.  – Тбилиси, 1963; ІУМ.  – 
К., 1967.  – Т.  5; ХН  СССР.  – М., 
1970. – Т. 1; Ступак Ю. Друг поезії // 
Вітчизна.  – 1975.  – №  12; Бажан  М. 
Мужність і ніжність  // Вітчизна.  – 
1978. – № 9; МУ – К., 1992; МУЕ – К., 
1995. – Т. 1; МУБД – К., 1997; ЕСУ – 
К, 2001. – Т. 1. 

О. Ламонова

АБГАРОВИЧ  
Северин 
(1891, м. Львів – ?) – живописець.  
У 1909–13 навчався в КАМ. У 1915 
брав участь у вист. польських мит-
ців у Парижі. Працював у мистець-
ких майстернях С.  Лазарської (до 
1920).

Літ.: Świat. – 1915. – Nr. 2; Tygodnik 
Ilustrowany.  – 1919.  – Półr.  I; SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

АБЕРДАМ 
Альфред 
(1894, м. Львів – 1963, м. Париж) – 
живописець, скульптор. Загальну 
освіту здобув у львів. реаль-
ній гімназії. У  1913–14 навчав-
ся в Мюн хенській АМ. На поч. 
1-ї світової війни був мобілізова-
ний до австрійської армії; у 1915 
потрапив до рос. полону; був 
висланий до Сибіру, звідки ви-
їхав до Москви, а далі – до Відня. 
Невдовзі повернувся в Галичину, 
вступив у КАМ, де навчався у 
1921–23 (викл.: Т.  Акцентович). 
З 1922 експонент вист. у Варшаві 
(IV Вист. євр. мистецтва). У 1923 
продовжив навчання в Берліні 
у О.  Архипенка. Невдовзі пе-
реїхав до Парижа, де став ак-
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тивним учасником художнього 
життя: брав участь у Першій 
вист. євр. мистецтва (1924) (ра-
зом із А.  Менкесом), Осінній 
вист. (1924); Салоні Незалежних 
(1924), Осінньому салоні (1926), 
Салоні Тюільрі (1928, 1930), 
вист. в галереї Бергхайм-Жене 
(1928), вист. у салоні Ядвіги 
Зак, вист. польського сучас-
ного мистецтва (1929) (Galeria 
Bonaparte); вист. паризької гру-
пи польських пластиків (1935). 
Персон. вист. відбулися в 1929 
(салон Katii Granoff) та 1931 
(Galeria Bonaparte). Водночас із  
початку 1920-х працював у Гали-
чині, де разом із З.  Менкесом і 
А.  Нахтом став організатором 
«Вист. трьох» (1923, Львів), а та-
кож низки персон. вист.  – 1931 
(у видавництві Альтенберг), 1932 
(у  Музеї художніх промислів). 
У  рамках роботи варшавсько-
го та краківського філіалів Євр. 
товариства поширення образот-
ворчого мистецтва (ЄТПОМ) 
став учасником вист. у Варшаві 
(1930-ті), а також виступив одним 
із співзасновників Об‘єднання 
євр. художників живописців та 
скульпторів (ОЄЖІС) у Кракові 
(1931). Під час 2-ї  Світ.  війни 
переховувався в Парижі. У  по-
воєнні часи був експонентом 
вист. Салону Визволення в 1945; 
Вист. польських художників 
Франції у 1948, 1949 (Galerie des 
Beaux-Arts); Ізраїлю в 1949 (Тель-
Авів, Хайфа) та 1951 (Єрусалим, 
Національний музей). У  1960-х 
брав участь у вист., які проходи-
ли в Ізраїлі (1962, Тель-Авів) та 
Великобританії (1961, Лондон, 
Molton Gallery). Член «Групи чо-
тирьох». Був особисто знайомий 
з С.  Єсеніним, В.  Маяковським, 
П.  Пікассо. Творчість А., яка 
формувалася під впливом робіт 
П. Пікассо, А. Матіса, Х. Сутіна, 
характеризують кілька етапів: 
1920-ті відзначені романтични-
ми настроями та внутрішньою 
напругою, 1930-40-ві  – тяжін-
ням до експресіонізму паризької 
школи (домінування колориту, 
спрощеність форми). Створював 

пейзажі, натюрморти, портрети, 
багатофігурні композиції (з  мі-
фологічними та біблійними геро-
ями), жанрові сцени (з театраль-
ного життя). 

Тв.: живопис  – «Натюрморт», 
«Концерт», «Вершники Апокаліпси», 
«Милосердний самаритянин», «Три 
грації», серія «Концерти». 

Муз.: у Польщі, Франції, Ізраїлі; 
приватні збірки. 

Літ.: Frostig  J.  E. Wystawa Trzesh: 
A. Aberdama, Z. Menkesa i A. Nachta // 
Chwila.  – 1923.– Nr.  1628; Іydzi w 
Polsce. Leksykon.  – Warszawa, 2001; 
Malinowski J. Malarstwo i rzeіba Іydуw 
Polskich wieku XIX–XX. – Warszawa, 
2000; Polski słownik judaistyczny: 
Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie.  – 
Warszawa, 2003. – T. 1; Malinowski J., 
Brus-Malinowska  B. W  krugu Ecole 
de Paris. Malarze іydowscy z Polski. – 
Warszawa, 2007. 

Б. Пінчевська

АБІЄВ 
Абдурефі 
(30.05.1879, с. Чокурча Сімферо-
пільського повіту Таврій.  губ., 
нині АР Крим – 1938, м. Сімферо-
поль)  – живописець. У  1906 за-
кінчив Строгановське  училище 
технічного малювання, пізніше 
навчався в Парижі. Упродовж 
1908–10  – модельєр на меблевій 
фабриці в Ростові. Наприкінці 
1920-х був призначений дирек-
тором Бахчисарайського худож-
нього-промислового технікуму 
народів Сходу. У 1930-х викладав 
у Сімфероп.ьському художнього 
технікумі. Репресований, а 1938 
розстріляний. 

Тв.: живопис  – «Архітектурний 
пейзаж» (1910-ті), «Інтер’єр будин-
ку» (1910-ті), «Портрет дружини» 
(1920), «Пейзаж з будиночками» 
(1930), «Алея» (1930).

Муз.: РКТММ, приватні колекції 
в Росії.

Літ.: Деятели крымскотатарской 
культуры (1921–1944). Биобиблио-
графический словарь. – Симф., 1999;  
Заатов  І. Кримськотатарське об-
разотворче і декоративно-приклад-
не мистецтво ХХ  ст.  – Сімф., 2002; 
Крымскотатарские художники кон-
ца ХІХ  – начала ХХ  вв.  – Симф., 
2008; Камилев Ф. Тувгъан мекте-
бим... я да юртумнынъ тарихына аит 
бир къач сёз  // Ленин байрагъы.  – 
1990. – 3 квітня; Zaatov  I. Qirimtatar 

manzaralі-ameliy ve tasviri y sanatі. 
Akmescit. – Simferopol, 2003. 

І. Заатов

АБРАГАМОВИЧ 
Дмитро 
(1-а пол. 17 ст.) – різьбяр. Відомий 
за пис. дж. Мешкав і працював у 
м. Хирів (нині однойменне місто 
Старосамбірського р-ну Львів. 
обл.). Виготовляв різьблене об-
рамлення ікон для іконостасів. 
Згадується 1649 у міських акто-
вих книгах м.  Перемишль (нині 
Польща) як свідок у судовій спра-
ві львів. маляра Є. Сидорського, 
вихідця з Перемишля.

Літ.: Александрович В. Середовище 
українських малярів Перемишля у 
XVII  ст.  // Україна у Центрально-
Східній Європі. – К., 2002. – Вип. 2.

Р. Забашта

АБРАМЕНКОВ 
Яків Васильо вич 
(03.05.1914, м.  Дніпропет  ровськ, 
нині Дніпро, – ?) – живописець, 
гра фік. У  1931–33 навчався на 
ху дожньому робітфаку в Дніпро-
петровську, зго дом  – на курсах 
при Централь ному будин ку на-
родної творчості ім. Н. К. Круп-
ської в Москві (викл.: М.  Панін, 
Н.  Сорокін). У  1935–39 пра-
цював в артілі «Художник» у 
Дніпропетровську. З 1956 викла-
дав у дніпропетр. загальноосвіт-
ній середній школі. З  1952 учас-
ник художніх вист. Творчість А. 
є характерною для соцреалізму. 

Тв.: живопис  – «Колесо прокатни-
ки» (1952), «Нові кадри» (1954), 
«Сталевари» (1960) та  ін.; графіка  – 
агітаційні плакати. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

 
АБРАМОВ 
Лев Калістратович 
(1906, Орловська  губ.  – ?)  – ар-
хітектор, графік. У  1923–26 на-
вчався в ХХТ (викл.: О.  Кокель, 
С. Прохоров); у 1926–31 – в Ін-т 
пролетарського образотворчого 
мистецтва в Ленінграді (викл.: 
С.  Серафімов, Н.  Троцький). 
З  1931 викладав у Ленінград-
ському інженерно-будівельно-
му  ін-т. З  1951  – доктор архі-
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тектури, з 1952  – професор. 
Персон. вист. відбулася в 1954 в 
Ленінграді. Провідним методом 
у творчості А. був реалізм. У тво-
рах на соціальну тематику тяжів 
до монументальності, у пейза-
жах  – до лірики й поетичності, 
яких досягав тонкими колорис-
тичними рішеннями. 

Тв.: графіка – серія (сюїта) «Гатчина 
після війни» (1945–47), «Ущелина в 
Гаграх» (1956), «Пярну. Сад» (1958), 
«Сочі. Нижній парк» (1959), се-
рії «Народне будівництво Кореї» 
(1954), «Будівництво Братської ГЕС» 
(1961–1963); архітектура  – проект 
пам’ятника архітектору І.  Фоміну 
(1939), проекти житлових і громад-
ських споруд Ленінграда.

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

АБРАМОВ 
Марк Олександро вич 
(16.04.1913, м. Харків – 25.01.1994, 
м.  Москва)  – графік, художник-
карикатурист. У 1931–36 навчався 
в Московському інженерно-буді-
вельному ін-ті ім.  В.  Куйбишева. 
Працював у Москві карикату-
ристом, спочатку разом з братом 
Олегом (1914–42), а з 1932  – са-
мостійно. Створив ряд альбо-
мів з віршованими підписами 
поетів С.  Міхалкова, М.  Стурца, 
І.  Пустиніна (видавництва «Изо  -
гиз», «Советская Россия», «Гос-
политиздат»). Автор книжкових 
ілюстр. та станкових графічних 
серій. Учасник вист. з 1934. Для 
карикатур і малюнків А. характер-
не соціальне та політичне спряму-
вання, гротескність образів, лако-
нічність, виразність. Пейзажним 
акварелям притаманні ліризм та 
колористична вишуканість. 

Тв.: графіка  – карикатури для га-
зет «Безбожник», «Рабочая Москва», 
журналів «Прожектор» (спільно 
з бра том Олегом, за псевдонімом 
«МОА»), «Крокодил», «Знамя», «Со-
ветс кая женщина», «Огонёк», газет 
«Известия», «Московская прав да», 
«Литературная газета», «Красная 
звезда», «Труд», «Правда» (1930-ті); 
альбоми  – «Вони без маски» (1952), 
«Сатира» (1954), «Гумор та сатира» 
(1956), «Сатира на ворогів миру» 
(1957), «В ім’я миру» (1959, спільно з 
Б. Єфимовим), «Колонізатори – геть!» 
(1959, спільно з О.  Баженовим), 

«Реваншисти» (1960), «Бути напо-
готові!» (1962), «Очима сатирика» 
(1963, після подорожі до різних кра-
їн) та  ін.; серії малюнків «Бойовий 
1943  рік» (1943), «Конгрес миру в 
Москві» (1962), «Сміття» (1963); серії 
акварелей з краєвидами старої Риги 
й Таллінна (1955); ілюстр. до пові-
сті-памфлету І. Бородіна «Щоденник 
доктора Нортона» (1959). 

Муз.: ЛНГМ, ІОХМ (РФ) та ін.
Літ.: Демосфенова  Г., Нурок  А., 

Шантыко  Н. Советский политичес -
кий плакат. – М., 1962; Выставка про-
изведений художника М. А. Абрамо-
ва (в связи с 50-летием со дня рож-
дения).  – М., 1963; Стыкалин  С., 
Кременская  И. Советская сатириче-
ская печать. 1917–1963.  – М., 1963; 
ХН СССР.– М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АБРАМОВИЧ 
Броніслав 
(1837, с.  Залухів нині 
Волинської  обл.  – 17.07.1912, 
м.  Краків, Польща)  – живо-
писець, реставратор. Почат-
кову художню освіту здобув у  
Школі образотворчих мистецтв  
у Варшаві в 1857–61, де був від-
значений нагородами в 1858, 1859, 
1860. Бл.  1869 працю вав ретуше-
ром фотографій. Зго дом продо-
вжив навчання в Мюнхені, а в 
1872–74  – у Віденській  АМ, яку 
закінчив з відзнакою. Вірогідно, 
брав уроки майстерності у Я. Ма-
тей ки. Був експонентом вист. у 
Кракові (Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, 1868–1901), Львові 
(Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, 1871 i 1877; Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięk nych, 1872–79), 
Мюнхені (Kunstverein, 1867), Відні 
(International Kunstausstellung, 
1871; Kunstverein, 1873, 1876; 
Historische Kunstausstellung, 1877). 
Останні роки життя провів у 
Кракові, де займався реставра цією 
ікон та скульптур для музею Чарто-
рийських, костелів Божої Матері, 
Св.  Ігнатія, Фран цисканців, кос-
телу в Су кенницях. Майстер істо-
ричного жанру, ми сливських сцен, 
портретів. Живопис А. вирізняли 
довершеність композиції, дета-
лізація з переважанням холодної 
гами кольорів.

Тв.: портрет короля Людовика  ІІ; 
«Єпископ Юперн просить князя 
Альбу помилувати графа Егмонта» 
(1871); «Останні хвилини Сигізмунда 
Старого» (1871); «Сигізмунд Август 
диктує заповіт»; «Милосердя коро-
леви Анни».

Дж.: Notatki Andrzeja Ryszkiewicza, 
Warszawa  // Biblioteki Naukowej Pol-
skiej Akademii Umiejętności i Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. – T. 2. 

Літ.: Katalog Pierwszej Wielkiej 
Wystawy Sztuki Polskiej w Krakowie. – 
Kraków, 1887; Galeria obrazów przy  
Muzeum ks. Czartoryskich w Krako-
wie.  – Kraków, 1893; Teka Grona 
Konserwatorоw Galicji Zachodniej.  – 
T.  l.  – Kraków, 1900, T.  2.  – Kraków, 
1906; Muczkowski  J. Kościół Św.  Fran-
ciszka w Krakowie.  – Kraków, 1901; 
Mycielski  J. Sto lat dziejоw malarstwa 
w Polsce. Wyd.  3.  – Kraków, 1902; 
Swieykowski E. Pamiętnik Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
(1854–1904).  – Kraków, 1905; Jeziers
ki  J. Ilustrowany przewodnik po 
Krakowie.  – Kraków, 1906; Thieme  U., 
Becker  F. Allgemeines Łexikon der 
bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart.  – T.  l.  – Leipzig, 
1907; Rola.  – 1912.  – Nr.  30; Wisła.  – 
1912. – Nr. 17; Zorza. – 1912. – Nr. 31; 
Czecha  J. Kalendarz krakowski na rok 
1913; Listy Matejki do żony Teodory. – 
Kraków, 1927; Grajewski L. Bibliografia 
ilustracji do sztuki, zabytków i 
pamiątek artystów polskich, z ilustracji 
polskich czasopism.  – Lwów, 1933.  – 
T.  l: do r.  1924 wł.; Polski Słownik 
Biograficzny.  – Kraków, 1935.  – T.  1; 
Puget  L. Słownik malarzy polskich  // 
Wiadomości Literackie  XII.  – 1935.  –  
Nr.  51/52 (wspomnienie o Abramo-
wiczu); Jakimowicz  I., Ryszkiewicz  A. 
Szkola Sztuk Pięknych w Warszawie. 
1844–1866  // Rocznik Warszawski.  – 
1963. – Nr. 4; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок 

АБСЕЛЯМОВ 
Мемет 
(11.02.1911, м.  Сімферополь 
Таврій.  губ., нині АР  Крим  – 
23.02.1988, м. Каіраккум, Таджи-
кистан)  – живописець, оперний 
співак. У 1934 закінчив студію 
М.  Самокиша у Сімферополі, 
після чого був рекомендова-
ний для подальшого навчання в 
ІЖСА. Відмовившись від пропо-
зиції, А. залишився в Криму, де 
розпочав театральну діяльність 
як соліст Державного кримсько-
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татарського оперного театру в 
Сімферополі (1937). У  1944 був 
репресований та депортований 
до Таджикистану, де повернув-
ся до образотворчого мисте-
цтва. З  1938 учасник вист. Член 
СХ СРСР (1958). Живопис  А. у 
1930-х був переважно присвя-
чений темі соціалістичних пере-
творень у Криму. У подальшому 
провідною стала тема природи. 
Найчастіше автор зображував 
краєвиди Криму.  

Тв.: «Заможне життя в татарсько-
му селі Ускут» (1935), «Робочий ку-
точок» (1935), «Новий Ускут» (1936), 
«Сонячний день» (1947), «Ранок» 
(1955), «Осінь» (1956), «Ніч у Криму» 
(1958), «Кримські кипариси» (1958), 
«Весна в Таджикистані» (1962), 
«Червоні дахи» (1979), «Гурзуф» 
(1980), «Світанок» (1983), «Останній 
промінь» (1984), «Весна» (1985).

Муз.: РКТММ, музеї Таджи- 
 кис тану.

Літ.: Полканов  А. Очерки худо-
жественной жизни Крыма  // 
Лите ратура и искусство Крыма.  – 
1936. – № 2; Полканов А. Художники 
Крыма // Творчество. – 1945. – № 5; 
Библиотека изобразительного ис-
кусства Таджикской ССР. Каталог. – 
Душанбе. 1957; Искусство таджик-
ского народа: сб. статей. – Душанбе, 
1960.  – Вып.  2; Выставка произ-
ведений художников Ленинабада. 
Живопись. Графика. Декоративно-
прикладное искусство: каталог.  – 
Душанбе, 1985; Декоративно-
приклад ное искусство: каталог.  – 
Душан бе, 1985; Червонная  С.  М. 
Искусство татарского Крыма.  – 
Москва; Берлин, 1995; Деятели 
крымскотатарской культуры (1921–
1944). Биобиблиографический сло - 
варь.  – Симферополь, 1999; Крым - 
скотатарские художники. Био-
библиографический словарь.  –  
Симф., 1999; Заатов  І. Крим-
ськотатарське образотвор че і де-
коративно-прикладне мис тецтво 
ХХ  ст.  – Сімф., 2002; Крымско-
татарские художники конца ХІХ  –  
начала ХХ вв. – Симф., 2008; Zaatov I. 
Qirimtatar manzaralі-ameliy ve tasviriy 
sanatі. Akmescit. – Simferopol, 2003. 

І. Заатов

АБУТКОВА 
Наталія Всево ло дівна 
(26.04.1916, с.  Верходвір’я 
Кіров.  обл., РФ  – ?)  – живопи-
сець. Закінчила КХІ у 1951 (викл.: 

О.  Шовкуненко, Т.  Яблонська). 
Член СХ України (1972).

Тв.: «Сестри» (1959), «Осінь» (1969),  
«Ботанічний сад» (1974), «Хліб на  
столі – мир на землі» (1981), «Яблука» 
(1985). 

Літ.: ДНСХУ. – К., 2005. 
О. Школьна

АВГУСТИН 
(Пенсель Августин)
(?, м. Кам»янець-Подільський –  
перед 11.02.1573, м.Львів) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Син Блазія 
Поручника з м. Кам’янця У 1549–
50 отримав громадянство Львова 
за рекомендацією Якова Регуліса 
і майстра Симона. Належав до 
малярського цеху. З  1557 був 
старшиною галицького перед-
містя, де проживав. У  1557 ви-
конав оздоблення і посріблення 
циферблату годинника на місь-
кій ратуші. У 1567 львівс. капітул 
доручив  А. виконання образів 
кафедрального вівтаря, заснова-
ного архієпископом Станіславом 
Шлоновським. 

Літ.: Zubrzycki  D. Kronika 
m. Lwowa. – Lwów, 1844; Rastawiecki E. 
Słownik malarzów polskich tudzież ob-
cych w Polsce osiadłych lub czasowo 
w niej przebywających.  – Warszawa, 
1857– T.  3; Łoziński  W. [Komunikat o 
malarzach lwowskich XV–XVII  w.]  // 
Sprawozdania Komisji do badania 
Historii Sztuki w Polsce IV. – Kraków, 
1891; Mańkowski T. Lwowski cech ma-
larzy w XVI i XVII  w.  – Lwów, 1936; 
SAP. – 1971. – T. 1. Александрович В.  
Західноукраїнські малярі XVI сто-
ліття. – Л., 2000.

Б. Колосок

АВГУСТИН 
(2-а пол. 16– поч. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис.  дж. Походив з 
м. Ельбінг (Польща). Працював у 
Львові. Згадується в документах 
під 1600 р.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983; МУЕ. – К., 1992.

О. Ламонова

АВГУСТИНОВИЧ 
Александер 
(07.02.1865, с.  Іскриня Кроснен-
ського  пов.  – 23.08.1944, м.  Вар-
шава, Польща)  – живописець, 

графік. Закінчив загальноосвіт ню  
школу в Жешуві. Навчався в 
школі образотворчого мистецтва  
у Варшаві (викл.: Ф. Ши налевсь-
кий, В.  Лущкевич, Я.  Ма тей ка). 
У  1888 переїхав до Мюнхена, 
де вивчав твори зб.  Пі накотеки 
та покращував навики в май-
стерні С.  Голлуса. Подорожував 
Італією та Угор щиною. 1890 осе-
лився у Львові. З  1897 керував 
школою малярства для жінок. 
Приятелював із львів. живопис-
цем і критиком С. А. Ласінським. 
У  1914–21 жив у Закопаному, 
часто відвідував Краків. 1921 
переїхав до Познані, звідки ви-
їжджав на Гуцульщину. Був 
членом журі і конкурсних ко-
місій. Виставляв свої роботи 
в Кракові (1890–1903), Львові 
(1903–29), Варшаві (1897–1938), 
у Познані, інших містах Польщі; 
у Відні, Мюнхені, Санкт-Петер-
бурзі, Лондоні. У  1896 отримав 
золоту медаль за автопортрет 
на міжнародній вист. в Берліні. 
У 1925 отримав відзнаку на вист. 
«Портрет польський». У  1937 із 
нагоди 50-річчя творчості був 
відзначений Золотим Хрестом 
за заслуги. Належав до Львів. 
спілки польських митців, Вар-
шавського клубу польських аква-
релістів. Персон. вист. відбулась 
у Варшаві 1929, ювілейна – у 1937, 
у Львові  – 1926, Познані  – 1936. 
А. був майстром портрету, побу-
тового жанру, натюрморту, пей-
зажу, зокрема архітектурного. 
Написав низку краєвидів Татр, 
Гуцульщини, Поділля, Помор’я. 
Автор картин за мотивами драм. 
творів польських митців.

Тв.: розпис (алегоричні постаті) 
львівського Міського театру (1900). 

Муз.: збірки  Варшави, Кракова, 
Бидгоща, Вроцлава, Горлиці, Ополе, 
Жешува, Ланцута.

Літ.: Каталог выставки частных 
собраний. Львовская государствен-
ная картинная галерея.  – Л., 1954; 
Львівська державна картинна гале-
рея: Каталог художніх творів.  – К., 
1955; Шмагало  Р. Словник митців-
педагогів України та з України у 
світі (1850–1950-ті  рр.).  – Л., 2002; 
Swieykowski E. Pamiętnik Towarzystwa 
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Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
(1854–1904).  – Kraków, 1905; Przew.  
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. –  
Warszawa, 1929.  – Nr.  48 (Wystawa 
zbiorowa akwarel Aleksandra Augusty -
nowicza); Bunikiewicz  W. Аleksander 
Augustynowicz: W 50-lecie twуrczości //  
Przew. Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. – Warszawa, 1937. – Nr. 121;  
Katalog wystawy retrospektywnej 
portre  tu polskiego.  – Kraków, 1954; 
Czapelski  K. Aleksander Augusty-
nowicz  // Tygodnik Ilustrowany.  – 
1896.  – Półr.  II; Treter  M. Nowsze 
malarstwo polskie w Galerii Miejskiej 
we Lwowie.  – Lwów, 1912; SAP.  – 
1971.  – T.  1; Wiercińska  J. Katalog 
prac wystawionych w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
w latach 1860–1914.  – Wrocław, 1969; 
Grajewski  L. Bibliografia ilustracji w 
czasopismach polskich XIX i pocz. 
XX w. (do 1918 r.). – Warszawa, 1972; 
Uzupełnienia i sprostowania do tomu 1 
Słownika artystów polskich. – Kraków; 
Wrocław; Warszawa, 1971. 

Б. Колосок.

АВГУСТИНОВИЧ 
Юзеф 
(?  – 1799, м.  Львів)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. Належав до 
малярського цеху Кракова.

Літ.: Gąsiorowski W. Cechy krakow-
skie. Ich dzieje, ordynacje, listy, swobo-
dy, zwyczaje itp., jako materiał do histo-
rii sztuki, rzemiosł, przemysłu dawnej 
Polski, a mianowicie wzrostu kwitnie-
nia i upadku tychże w Krakowie. Z ak-
tów cechowych i innych rękopisów.  – 
Kraków, 1860.

Б. Колосок

АВДЕЙ – див.: АВДІЙ (Овдій)

АВДЄЄВА 
Аріадна Андріївна 
(13.09.1908, м. Чернігів – ?) – гра-
фік. Упродовж 1928–32 навчала-
ся у ВХУТЕІНі в Москві (викл.: 
О.  Дейнека, М.  Купріянов, 
Д.  Моор). У  1941–43 жила в 
Киргизії де створювала ескізи 
костюмів для постановок Театру 
опери та балету. Учасниця вист. 
з 1934. Творчість А. відзначалася 
свіжістю, яскравістю та декора-
тивністю колориту, тяжінням до 
камерності, створенням тонких 
поетичних настроїв. 

Тв.: «Біля дому» (1934), серія 
«Пейзажі Росії» (1950–59), «Братки» 

(1955), «Місток у лісі» (1956), 
«Чайний радгосп» (1962).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 
О. Ламонова

АВДІЙ 
(Awdec, Awdek, Awdic, Awdik) 
(1557 – між 02.01 та 03.09.1571) – 
маляр. Працю вав у Львові, син 
померлого в 1557 маляра Федора 
та його першої дружини (ім’я 
якої не відоме), або згаданої в 
документах 1554 другої дружи-
ни Анни. Жив у власному домі, 
у передмісті Кракова (район на-
зивали Малярівським). Уперше 
згадується в документах від 
08.04.1570, де засвідчено, що він 
разом із чоловіком сестри Уляни 
Онацьком сплатив мачусі Фенні 
її частину будинку в сумі 20 фло-
ринів. Одружився із Катериною 
з Кам’янця-Подільського. В  акті  
Львів. міського суду від 03.09.1571 
помилково названий Андрієм.

Дж.: ЦДІАУЛ, ф.  9, оп.  1, спр.  35, 
с.  113; спр.  42, с.  613, 681–682, 693, 
694, 707, 709; спр.  330, с  153; ф.  52, 
оп. 2, спр. 12, с. 106–107.

Літ.: Александрович  В. Львівські 
малярські родини ХVІ  ст.  // Жов-
тень. – 1987. – № 1. 

В. Александрович, Б. Колосок 

АВДІЙ (Авдей, Овдій) 
(13 ст.) – різьбар, можливо, іно-
земний (вірменський?) май-
стер. У  серед. 13  ст. працював 
у м.  Холмі (нині у межах РП)  – 
столиці Галицько-Волинської 
дер жави за князювання Данила 
Романовича. Літописець нази-
ває А. «хитрецем» (тобто уміль-
цем), і відзначає подивування 
й захоплення сучасників його 
роботою. Стилістично твори А. 
були, найвірогідніше, близькі 
до романо-готичних мистець-
ких зразків країн Центр. Європи 
(Угорщина, Польща та ін.).

Тв.: скульптурне й різьблене оздо-
блення храму Св.  Іоанна (1259): 
орнаментальна різьба двох порта-
лів з білого й зеленого каменю, зо-
браження Спаса на західному пор-
талі, Св.  Іоанна  – на північному; в 
інтер’єрі  – капітелі у вигляді чоти-
рьох людських голів, на які спирали-

ся склепіння. Різьби порталів мали 
розфарбування й золочення. 

Дж.: Галицько-Волинський лі-
то пис. Дослідження. Текст. Комен-
тарі. – К., 2002.

Літ.: Макаренко  М. Скульптура 
й різьбярство Київської Руси перед  
монгольських часів  // Київські збір-
ники історії й археології, побуту  
й мистецтва.  – К.,1930.  – Зб.  1; 
Халпахчьян  О.  Х. Культурные свя-
зи Древней Руси и Армении  // 
Проблемы истории архитектуры 
народов СССР.  – М., 1975; Жижко
вич  В.  І. Пластика Русі-України  : 
Х  – перша половина ХІV  ст.  – Л., 
1999; Александрович  В. Мистецтво 
Галицько-Волинської держави.  – Л., 
1999.

Р. Забашта

АВДІЙ – див.: АНДРІЙ (? – 1571, 
м. Львів?)

АВЕРІН 
Всеволод Григорович 
(08.02.1889, с.  Чепіль, нині 
Харків. обл. – 03.09.1946, Харків) – 
графік, живописець. У  1914 за-
кінчив ХХУ (викл.: О. Любимов, 
М.  Пестриков, М.  Федоров.). 
У  Харкові навчався в студії 
Е. Штейнберга та К. Кіша, 1918–
19  – член об’єднання «Художій 
цех». У 1919 отримав І премію на 
конкурсі за рисунок видавничої 
марки для Харків. книжкового 
вид-ва «Наша мысль». Від 1927 
брав участь в обл. і республік. 
вист. Твори А. експонувалися на 
міжнар. вист. у Лейпцигу (1930), 
Лондоні (1938), Сан-Франциско 
(1939). Персон. вист. відбулися в 
1936, 1937, 1949, 1992, 1999. Член 
АХЧУ (з 1925) та СХ України 
(з  1938). Представник харків. 
художньої школи. Майстер ре-
алістичного спрямування, один 
із провідних укр. анімалістів 
1-ї  пол. 20  ст. Віддавав перева-
гу літографії, працював у різних 
графічних техніках. Для книжок, 
переважно дитячих, оформлених 
А., характерні гармонійний ди-
зайн та вишуканий малюнок. 

Тв.: серії Літографій «Звірі зооса-
ду» (1929), «Куниці» (1936); ілюстр. 
до роману Марка Твена «Янкі з 
Коннектикуту при дворі короля 
Артура» (1926), роману В.  Гюго 
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«93  рік» (1926), казок «Колобок», 
«Ріпка» та інших (1936), творів 
Л. Толстого, М. Горького, М. Квітки 
(1936–1939); серії пейзажів «По 
Осетії» (1931), «Крим» (1933); 
портрети М.  Чернишевського 
(1929), М.  Добролюбова (1929), 
М.  Некрасова (1929), В.  Курочкіна 
(1929), О.  Пушкіна (1937), Т.  Шев-
ченка (1939); плакат «Нещадно 
знищувати вбивць наших дітей» 
(1941); ілюстр. до «Атласу анато-
мії людини» В.  Воробйова (т.  1–5, 
1938–1941); живопис  – «Пейзаж зі 
стадом» (1945), «Перед вечором» 
(1946) та ін.

Муз.: НХМУ, НМЛ, ХХМ, Балак-
ліївський краєзнавчий музей (Харків - 
ська  обл.), ДТГ, ДРМ, Саратовсь-
кий ХМ, Національний ХМ Казахста-
ну (Алмати); приват. колекції.

Літ.: Выставки произведений 
группы украинских графиков В. Аве-
ри на, И.  Дайца, М.  Дерегуса и др.  – 
М.; Ленинград, 1940; Лівшиц  Т., 
Аверіна Я. Посмертна виставка тво-
рів художника В.  Г.  Аверіна: ката-
лог. – Х., 1950; Харків. державний му-
зей образотворчого мистецтва: аль-
бом.  – К., 1954; Врона  І. Українська 
радянська графіка: альбом.  – К., 
1958; Турченко  Ю. Український ес-
тамп. – К., 1964; ІУМ. – К., 1967. – Т. 5; 
ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
Т. 1. – К., 2001; Історія українського 
мистецтва: у 5 т.  – К., 2007.  – Т.  5: 
Мистецтво ХХ століття. 

О. Ламонова 

АВРАМЕНКО 
Іван Гаврилович 
(05.06.1923, с.  Колядинець Пол-
тав.  обл., нині Липо водо лин-
ський р-н Сум. обл. – 06.11.2008 
м.  Кривий Ріг)  – худож ник-
оформ лювач, живописець, гра-
фік. З  1934 жив і працював у 
Кривому Розі. У  1957 закін-
чив Кишинівське худ. уч-ще 
(викл.: В. Судовська, Л. Мучник, 
В. Зазерська). У 1949 був репресо-
ваний, 1954 – звільнений, 1992 – 
реабілітований. Упродовж 1957–
58 працював асистентом худож-
ника-постановника Кишинівсь-
кої кіностудії «Молдова-фільм». 
З  1958  – художник-оформлю-
вач Криворізького відділу Дні-
пропетр. Товариства художни-
ків та Дніпропетр. відділу 

Ху дожньо го Фонду України. 
Учасник респуб лікансь кої вист. у 
Києві (1961, 1963, 1972–74, 1977, 
1981), Між народному художньо-
му ярмар ку «Арт-Манеж–96» у 
Москві (1996), вист. «Золотий 
пензель–97» у Москві (1997), «Жи-
вопис Украї ни» (1997). Персон. 
вист. відбулися в 1983, 1996, 1998 
(усі  – у Кривому Розі). Член СХ 
СРСР з 1975. Ліричні та індустрі-
альні пейзажі А. вирізняються 
продуманою композицією, ро-
мантичним піднесенням, мажор-
ним колоритом.

Тв.: «Кривбас» (1981), «Дев’ята до-
мна» (1983), «Станція “Дзержинська» 
(1983), «Над Дніпром» (1989), «Весна 
у Кривбасі» (1991), «Далеко, далеко, 
за синії хмари» (1992), «Гомоніла 
Україна» (1993), «Вечірній Седнів» 
(1995), «Березень на Криворіжжі» 
(1996), «До Вечірньої» (1998), «Воз-
несіння духу пращурів забутих і не-
забутих» (1998).

Муз.: ДнХМ, ДХМ та ін.
Літ.: Каталог персональної ви-

ставки. – Кривий Ріг, 1983; ЕСУ. – К., 
2001. – Т. 1; ДНСХУ. – К., 2005. 

О. Ламонова, О. Школьна.

АВРУТІС 
Хаїм Абрамович 
(19.04.1928, с.  Баришівка Київ сь-
кої обл. – 2007, м. Цфат, Ізраїль) – 
графік, живописець. У  1947–53 
навчався в МХІ (викл.: П. Котов, 
В.  Циплаков). Учасник вист. з 
1956, персон. вист. відбулася 1965 
в Новосибірську. Творам А. при-
таманні яскравий колорит, дина-
мічна композиція, цікавість і до-
ступність відтвореного сюжету. 

Тв.: ілюстр. до дитячих книжок 
«Пригоди Жаконі» Ю.  Магаліфа, 
«Дитин ство Бембі» Ф.  Зальтена, 
«Дідусеві казки» Є. Черського (1959),  
«Мій знайомий горобець» Л. Давиди-
чева, зб.  віршів «Сторіночки для 
малюків» (1961), «Господарі тай-
ги» Г.  Кунгурова (1963); живопис  – 
«Молоді математики» (1963), а також 
натюрморти, пейзажі. У 1995 емігру-
ав до Ізраілю. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

АВСІЯН 
Осип Абрамович 
(20.05.1918, м.  Павлоград Дні про-
петр.  обл.  – 09.04.2003, м.  Мос-

ква)  – графік, живописець.  
У  1937–42 навчався в МХІ 
(викл.: А.  Лентулов, Н.  Радлов, 
А.  Соловйов). У  1944–50 викла-
дав у Сімферопольському худ. 
уч-щі, у 1950–51 – у студії товари-
ства «Художник», з 1951 – у МХІ. 
Автор статей з питань худож-
ньої освіти. Учасник вист. з 1945. 
Роботи А. експонувалися на вист. 
у Варшаві в 1955. Творчість А. є 
характерною для соцреалізму. 
У  живописі автор найчастіше 
звертається до соціально за-
барвлених тем. Графічні ілюстр. 
максимально розкривають зміст 
епізоду. Значну увагу А. приділяв 
виразності персонажів й точнос-
ті побутових деталей. 

Тв.: графіка  – ілюстр. до роману 
М.  Островського «Як гартувала-
ся сталь» (1945), оповідань «Каїн і 
Артем» О.  Горького (1946), повісті 
«У  кримському підпіллі» І.  Козлова 
(1948), серії «Комуніст Юліус Фучік» 
(1951), «Колгоспні будні» (1954, оби-
дві – у співавторстві з Ф. Волошко), 
«Севастопольські замальовки» 
(1944), «На вулицях Москви» (1959), 
«П.  І.  Чай ковський» (1963); живо-
пис  – «Повер нення героя» (1945), 
«У сім’ї» (1948) та ін. 

Муз.: СімфХМ, СХМ, КРКМ, Музей 
М. Островського (Москва, РФ).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

АГАФОНОВ 
Євген Андрійович 
(29.01.1879, м. Харків – 12.06.1955, 
м.  Ансонія, штат Коннектикут, 
США) – живописець, графік, сце-
нограф, критик. 
У  1899–1907 навчався у ІАМ 
(викл.: П. Ковалевський, Ф. Рубо, 
Д. Кардовський, І. Рєпін). За ди-
пломну картину «Ломовики» на 
Південноросійській промисло-
вій вист. 1910 у Катеринославі 
(нині Дніпропетровськ) був удо-
стоєний Золотої медалі. Під час 
революційних подій 1905–07 
створював ілюстр. для сатирич-
них журналів «Штик», «Меч», 
«Злой дух» у Харкові. У 1909 за-
снував Харків. експерименталь-
ний театр «Голубой глаз», який 
проіснував до 1911, де працював 
як сценограф. У  Харкові був го-
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ловою Товариства харків. худож-
ників (1906–10), був організато-
ром об’єднання «Кільце» (1911–
13), керівником студії «Голуба 
лілія» (1907–12). Очолював «Ху-
дожній цех» (1918–19), вів май-
стерню малювання та живопису 
Пролеткульту (1919). У  харків. 
період брав уроки майстернос-
ті у Д. Безперчого. Брав участь у 
вист. в Санкт-Петербурзі (1903, 
1907), Харкові (1903, 1905–07, 
1909–12, 1918–19, 1929), Києві 
(1908, 1910–11), Курську (1910–
11), Москві (1913), у т. ч. модер-
ністських мистецьких об’єднань 
«Ланка» у Києві та «Бубновий ва-
лет» у Санкт-Петербурзі в 1913. 
У 1913–14 жив у Москві, звідки з 
початку 1-ї світової війни пішов 
до армії. У  1918 повернувся до 
Харкова, став членом об’єднань 
«Спілка мистецтва» (1918–19) 
та «Художній цех». Брав участь 
у «Першій вист.» (1919) та вист. 
«Побутовий живопис» (1920). 
З  1923 жив у США, експонував 
роботи на вист. Товариства не-
залежних художників (1929) і 
галереї «Френч» в Нью-Йорку 
(1931). Персон. вист. відбули-
ся в галереї Каз-Дельбо в Нью-
Йорку у 1931, публічній бібліо-
теці Дербі штату Коннектикут у 
1943. Різноманітна за стилісти-
кою творчість А. поєднувала ці-
кавість художника до мистецтва 
модерну та вітчизняного реаліз-
му. Твори А. позначені розмаїтіс-
тю прийомів та пошуками деко-
ративної виразності, які позна-
чилися як у творах академічного 
напряму з притаманною їм коло-
ристичною стриманістю, так і у 
творах, створених у стилі модерн 
з характерними живописними 
ефектами, лінійними стилізація-
ми та колористичним декорати-
візмом. Провідний жанр у твор-
чості А. – портрет.

Пр.: «В  защиту импрессиониз-
ма»  // Харьковская жизнь. – 1906. – 
18  апреля; Академия художеств. 
Очерки  // Утро.  – 1908.  – 12  мар-
та; ХХХV  Передвижная выставка 
картин  // Утро.  – 1907.  – 16  сентя-
бря; Выставка картин в городском 

музее  // Утро.  – 1908.  – 12  марта; 
Студенческая выставка картин  // 
Современное обозрение.  – 1906.  – 
16 декабря. 

Тв.: портрети А. Александрова (ад-
воката лейтенанта П. Шмідта, 1906), 
В. Комісаржевської (1908), «Портрет 
Д. Гордєєва» (1907), «Дівчата» (1908), 
«Етюд. Портрет старого» (1900-
ті), «Автопортрет» (1910-ті), «На 
полі» (1912); «Свіжий сніг на на-
стурціях», «Ефект супроти сонця» 
(1900), «Ярмарок у Сорочинцях» 
(1902), «Зустріч» (1906), «Зелене з 
синім» («Дворик») (1906), «У  селі» 
(1906), «Дівчата» («На полі») (1908), 
«Портрет П.  Кондевського» (1906), 
«Портрет О.  Агафонової, дружи-
ни художника» (1906), «Портрет 
адвоката О.  Александрова» (1906), 
«Портрет В. Комісаржевської» (1908), 
«Водяне» (1908), «Портрет мисте-
цтвознавця і художника Д. Гордєєва» 
(1913), «Автопортрет» (1913), «Авто-
портрет з палітрою», «Портрет піа-
ністки К. Синякової-Асєєвої» (1914),  
«Груповий портрет художників Хар-
кова» (1918), «Туземки острова Бар-
бадос» (1929), «Російська фермерша» 
(1935), «Маски» (1935), «Котедж у 
Коннектикуті» (1940), «Тройка», 
«Ілля Муромець» (1949); декоратив-
не панно і оформлення вистав у те-
атрі-кабаре «Голубе око» (1908–11), 
зокрема «Незнайомка» О. Блока.

Муз.: Лебединський краєзнавчий 
музей, ХХМ (частина творів втраче-
на під час 2-ї Світ. війни, збереглися 
рисунки і театральні ескізи), НХМУ, 
колекція Л. Івницького (Харків).

Літ.: ЕСУ.  – К., 2001.  – Т.  1; 
Савиц кая  Л. На пути обновле-
ния. Искусст во Украины: 1890–
1910-е годы.  – Х., 2006; Бурлюк  Д. 
Агафонов  // Русские художники в 
Америке. – Нью-Йорк, 1930; ІУМ. – 
К., 1970. – Т. 4. – Ч. 2; МУ. – К., 1992; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; Северехин Д., 
Лейкинд  О. Художники русской 
эмиграции (1917–1941): биогра-
фический словарь.  – СПб., 1996; 
МУБД – К., 1997; ІУМ. – К., 2007. – 
Т. 5. 

Г. Скляренко, О. Ламонова 

АГІБАЛОВ 
Василь Іванович 
(08.04.1913, с.  Верхня Гнилуша, 
нині с. Лозове, Воронезької обл., 
РФ  – 18.07.2002, м.  Харків)  – 
скульптор. У  1942 закінчив ХХІ 
(викладач Л.  Блох). У  1944–49 
викладав у ЛХУ, у 1948–54  – 
у  ХХІ. Працював у станковій та 

монументальній скульптурі, пе-
ре важ но в жанрі портрету. Лау-
реат Дер жав ої премії України 
ім.  Т.  Шевченка (1977). Нар.  ху-
дож. України (1978).

Тв.: пам’ятник «Молода гвардія» в 
Краснодоні (1954, співавтор: В.  Му-
хін, В.  Федченко), монумент Вічної 
Слави у Дніпропетровську (1967, спі-
вавтор: М. Овсянкін, С. Світло русов).

Літ.: СХУ  – К., 1973; Творчий 
здобуток В.  І.  Агібалова  // Вісник 
Харків. художньо-промисло во го 
Інституту. – Х., 1999; Шевчен ківські 
лауреати. 1962–2001.  – К., 2001; 
ХУЕД. – К., 2006. 

Р. Михайлова, О. Школьна

АГІН 
Василь Олексійович 
(1820-і  – після 1854, м.  Санкт-
Петербург)  – рисувальник, літо-
граф. Під час Кримської війни 
записався у «військово-морські 
добровольці». Пра цював кар-
тографом, створюючи морські 
карти. Водночас, як брат і учень 
О.  О.  Агіна, займався графіч-
ним мистецтвом. Створив низку 
графічних творів  – серії малюн-
ків, акварелей, літографій, які 
підписував «В.  Агін» і «В.  А.». 
Творчість  А. позначена рисами 
романтизму. 

Тв.: «Коневський монастир», «Ва-
ра шев камінь», «Конь-камінь в Каре-
лії», «Гористий пейзаж», «Вид біля 
річки Альяси в Криму», іл. до повісті 
М.  Лермонтова «Бела» (усі  – 1840-
1850-і).

Муз.: ДРМ, Самарський міський 
ХМ (РФ).

Літ.: Клодт М. Из доброго старого 
времени  // Нечто из артистического 
мира.  – СПб., 1895; Обольянинов  Н. 
Каталог русских иллюстрированных 
изданий. 1723–1860. – М., 1915. – Т. 2; 
Кузьминский  К. Художник-иллюстра-
тор А.  А.  Агин. Его жизнь и творче-
ство. – М.; Пг., 1923; Жемчужников Л. 
Мои воспоминания из прошло-
го.  – М., 1926.  – Вып.  1; Соколов  П. 
Воспоминания.  – Ленинград, 1930; 
«М. Ю. Лермонтов». К 125-летию со 
дня рождения. Каталог выставки 
в Ленинграде.  – Ленинград, 1941; 
Куйбышевский художественный му-
зей.  – М., 1955; Русское искусство. 
Очерки о жизни и творчестве худож-
ников. Вторая половина ХІХ  в.  – М., 
1962. – Т. 1; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова
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АГІН 
Олександр Олексійович 
(1817, Псковська  губ.  – 1875, 
с. Качанівка, нині Черніг. обл.) – 
графік. Позашлюбний син по-
міщика А.  Єлагіна. У  1834–39 
навчався в ІАМ в класі історич-
ного та портретного живопису 
у К.  Брюллова. У  1839 отримав 
звання вчителя малювання се-
редніх навчальних закладів. 
Пенсіонер ТЗХ. З 1853 мешкав у 
Києві, де в 1853–64 викладав ма-
лювання у Київському кадетсько-
му корпусі. Паралельно давав 
приватні уроки. Працював гри-
мером і бутафором у київському 
театрі Бергера. В  останні роки 
життя був запрошений вчителем 
малювання до сім’ї чернігівсько-
го поміщика В.  Тарновського 
в Качанівці. Товаришував з 
Т.  Шев ченком, з яким учився в 
ІАМ і якому приписують автор-
ство портрета  А. (зберігається 
в НМТШ). Творчість  А., одного 
із засновників рос. реалістичної 
ілюстрації, є етапною для фор-
мування реалізму на теренах Рос. 
імперії. Зберігаючи деякі риси 
сентименталізму і романтизму, 
А.  приділяв увагу типовості, ха-
рактерності героїв, прагнучи до-
сягти психологічної переконли-
вості їхньої поведінки та стосун-
ків. Обираючи для ілюстрування 
тексти високої художньої якості, 
А. своїм завданням вважав їхній 
образотворчий «супровід». 

Тв.: малюнки, які відтворюють 
ро боту скульптора П.  Клодта над 
пам’ятником Крилову (1836–40); 
ілюстр. до поеми «Демон» М.  Лер-
монтова, серії «Ветхий Завет в кар-
тинках» (83  гравюри), до вірша 
О.  Пушкіна «Воєвода», до поеми 
«Поміщик» І.  Тургенєва; (1841–45); 
малюнки до оповідань Є.  Гребінки 
«Ротмістр Хрущов», «Дивна пере-
пілка», «Зла людина» (усі  – 1844); 
альбом малюнків на теми із жит-
тя укр. народу (1840-і, згорів під 
час пожежі); графіч -ні твори для 
видань «Художественная газета» 
(1841), «Литературная газета» (1844), 
«Дедушка Крылов. Книга для по-
дарка детям» (1845), «Физиология 
Петербурга» (1845), «Петербургский 
сборник» (1846), «Ветхий Завет в 

картинках» (1846), «Первое апре-
ля» (1846), «Иллюстрированный 
альманах» (1848), «Путешествие по 
Северной Персии» (1852), журна-
лу Иллюстра ция» (1847); «Сто ри-
сунков из сочинения Н.  В.  Гоголя 
“Мертвые души”» (1846, 72 гравюри), 
«Сто рисунков к поэме Н.  В.  Гоголя 
“Мертвые души”» (друга частина 
тиражу була надрукована під на-
звою «Сто четыре рисунка к поэме 
Н.  В.  Гоголя “Мертвые души”») 
(1892). 

Муз.: ДМОМ, ДРМ, СХМР.
Літ.: Кузьминский  К. Художник-

иллюстратор А.  А.  Агин. Его жизнь  
и творчество.  – М.; Пг., 1923; 
Стернин  Г. Александр Алексеевич 
Агин. – М., 1955; Стернин Г. К исто-
рии созда ния «Ста рисунков к поэме 
Н.  В.  Гоголя “Мертвые души”»  // 
Псковская прав да.  – 1956.  – 14  ноя-
бря; ІУМ. – К., 1969. – Т. 4. – Кн. 1; ХН 
СССР. – М., 1970. – Т. 1; Харджиев Н. 
Новые материалы к биографии 
А. Агина // Искусство. – 1971. – № 8; 
Курба тов  В.  А. А.  Агін.  – Л., 1979; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; Історія українсько-
го мистецтва: у 5 т. – К., 2006. – Т. 4: 
Мистецтво ХІХ століття; Флеер М. Г. 
Неизданный рисунок Агина. – СПб., 
1922; Лазаревский  И. Александр 
Алексеевич Агин.  – М.; Ленинград, 
1946; Айзенман  Т.  С. А.  Агин.  – М., 
1949; Стернин  Г. А.  А.  Агин.  – М., 
1955.

О. Ламонова, Д. Венглінська

АГНІТ-СЛЕДЗЕВСЬКИЙ 
(След -Зевський) 
Казимир Генріхович 
(14.05.1898, м. Санкт-Петербург –  
06.09.1973, м. Київ) – графік. Син 
артиста балету, режисера Київ. 
оперного театру Г.  Керевича 
та співачки укр. і рос. хоро-
вих колективів В.  Следзев сь кої. 
Навчався у С.  Евшба на (1910), з 
1913 – у художньої студії О. Му- 
рашка в Києві (викл. І Селезньов). 
У 1916 вступив до Політехнічно-
го  ін-т, який закінчив 1921. 
Пра цював карикатуристом у 
газетах «Мо лодой пролетарий» 
(1923–25), «Пролетарська прав-
да» (1925–26), журналі «Глобус». 
Упродовж 1936–41 працював у 
газетах «Комсомолець України», 
«Комуніст», «Комсомольська 
прав да», журналах «Перець», 
вид-ві «Мистецтво», Комбінаті 

худож нього фонду України. 
У  1937–41 працював у жанрі 
«об’ємного шаржу», створив га-
лерею сатиричних лялькових 
персонажів для створеного ним 
разом із Т.  Следзевською пер-
шого пересувного Укр. сати-
ричного театру ляльок. Під час 
2-ї Світ. війни створював плака-
ти й карикатури для фронтової 
преси. Протягом 1944–73 вхо-
див до складу редакції журналу 
«Перець». Учасник вист. «По 
селах, містечках і містах Украї-
ни», проведеної в Києві АХЧУ 
в 1926, Першої укр. художньої 
вист. (Київ, 1927), присвяченої 
125-річчю від дня народження 
Т. Шевченка в 1939, республікан-
ська вист. СХ України в 1943–57. 
Персон. вист., присвячена 70-річ-
чю з дня народження відбула-
ся в Києві в 1968. Член АХЧУ 
(1926–29). Засл. діяч мистецтв 
УРСР (1960). Автор сатиричних 
та агітаційних плакатів і станко-
вих малюнків. Творчості А.-С. 
притаманна соціальна спрямо-
ваність, тяжіння до сатиричної 
образності, гротескова загостре-
ність характеристик. 

Тв.: ілюстр. до «Історія одно-
го міста» і «Казки» М.  Салтикова-
Щедріна (1930–31, 1953), видан-
ня С.  Руданського «Співомовки» 
(1957), «Диспуту» Г.  Гейне (1957), 
віршів Д.  Бєдного («Павук і муха», 
1957), «Папська сльоза» Я.  Галана 
(1958), «Мокрим рядном» В.  Лагоди 
(1958), «Мойдодир» (1949) і «Лікар 
Айболить» (1958) К.  Чуковського, 
«Премудрий піскар» (1958) М.  Сал-
тикова-Щедрі на; станкова серія 
за мотивами поеми Т.  Шевченка 
«Сон» (1939, 1958, 1960); графічні 
серії «Маршрути історії» (1930–33), 
«Гітлерія» (1943–44), «Щоденник 
Карла Дормана» (1944), «Перевертні» 
(1945), «Вампіри» (1945); плакати 
«Під славним містом під Києвом» 
(1944), «Догрався» (1945), «Про 
легковажну птицю» (1945), кари-
катури «Під П’ятихаткою. Вчора  –  
хатка під п’яткою, сьогодні  – п’яти 
під хаткою» (1944), «Гад-Дольфу Гіт-
леру», «Ніжинський засіл»; сатирич-
ні плакати й малюнки «Святі дари» 
(1952), «Гаряча промивка» (1954), 
«Альпініст» (1955), «Багдадський зло-
дій» (1956), «Чорне минуле» (1957),  
«Сейф атомника» (1960), «Недодача – 
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дача  – передача» (1960), «А  ви та-
ких “культурних” бачили?» (1961), 
«Так проводив трутень дні  – ось і 
трутня трудодні» (1961), «Портрет 
А.  Пазовського» (1935), «Крейсер 
“Аврора”» (1947), «Наш шлях» (1951), 
«На Дніпрі» (1957), «Інкубатор» 
(1963). 

Муз.: ЛНХМ, СОХМ, ОХМ, 
ЗкОХМ, ЛОХМ. 

Літ.: Виставка творів Казиміра 
Генріхо вича Агніт-Следзевського: 
каталог.  – К., 1958; Турченко  Ю. 
Український естамп.  – К., 1964; 
ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  5; ІУМ.  – К., 
1968. – Т. 6; Павлов В. Казимір Агніт-
Следзевський: альбом.  – К., 1968; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; МУ. – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2001.– Т. 1. 

О. Ламонова

АГОРН (Ahorn) 
Ан дрій 
(28.11.1703, м.  Хелмно на 
Поморї – восени 1772, за ін. дж. – 
1780, імовірно  – у с.  Полонне 
Хмель ницької обл.) – архітектор, 
маляр. У 1721 вступив до ордену 
єзуїтів у Кракові. Навчався пе-
дагогіці в Ярославлі у 1723–24, 
філософії – у 1724–27, теології – 
у 1731–35 в Любліні. Викладав 
у єзуїтських середніх школах в 
Яро славлі, Калішу, Хойницях, 
Крас ному Ставі в Польщі 
(1727–31), Станіславському 
єзуїтському ко легіумі (1735–
37). Був капеланом на Волині 
в 1736–72. Жив в Остро зі в 
1752–55, у  Луцьку та Порицьку 
в 1756–63, у с.  Окнини побли-
зу Кременця на Тернопільщині 
у 1763–64, в  Овручі в 1764–66 
(нині Житомир. обл.). У 1766–72 
був придворним капеланом Єжи 
Любомирського в Полонному. 
Припускають, що А. брав участь 
у будівництві костелу в Пориць-
ку між 1744 і 1755 за проектом 
Павла Гіжицького.

Тв.: автор плану розпису, здійсне-
ного в 1756–63 в костелі Св.  Трійці 
й архангела Михаїла в Порицьку 
(у минулому Володимирський  по-
віт), збудованого Михайлом і 
Констанцією Чацькими бл. 1759–74; 
розпис, реставрований 1857, було 
втрачено за часів 1-ї світової війни. 
Оздоблював інтер’єри  і, ймовірно, 
фасад (в  техніці al-secco) костелу 

єзуїтів в Петрикові в 1737–41, про 
що свідчить авторський підпис. 
Барви втрачені під час реставрацій-
них робіт 1788 і 1890.

Дж.: Archivum Romanum Societatis 
Jesu.  – Rkps Polonica.  – T.  24–42, 
Rkps Polonica.  – T.  46, 49; Bibl. 
Ossolińskich.  – Rkps 100  II; Catalogi 
breves z  l. 1721–1772; Catalogi 
triennales. – Z l. 1723–1770 (fotokopie 
w Archiwum Prowincji Małopolskiej 
Tow. Jezusowego w Krakowie); Liber 
Metricae noviciorum Societatis Jesu 
anno 1709 comparatus. – K. 22 v. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 
1983; Мельник  В. Сакральне мисте-
цтво Галичини ХV–ХХ  століть в екс-
позиції Івано-Франківського худож-
нього музею.  – Івано-Франківськ, 
2007; Gacki  J. Dzieje instytutów eduka-
cyjnych, mianowicie pijarskich zakładów 
w Piotrkowie // Popis publiczny uczniуw 
szkoły wojewódzkiej XX.  – Warszawa, 
1830; Rastawiecki  E. Słownik malarzów 
polskich tudzież obcych w Polsce osia-
dłych lub czasowo w niej przebywają-
cych.  – Warszawa, 1850.  – T.  l; 1851.  – 
T. 2; 1857. – Т. 3; Rzeczniewski L. Kościół 
Świętego Franciszka Ksawerego (pierwot-
nie jezuicki, następnie pijarski) wraz z 
Kolegium w Petrokowi // Kłosy. – 1870. – 
Półr. II. – Nr. 285; Adamczewski J. Fresk 
w kościele popijarskim w Piotrkowie  // 
Biesiada Literacka.  – 1882.  – Półr.  I; 
Tydzień (Piotrków).  – 1889.  – Nr.  32; 
1890.  – Nr.  26, 29; Monografia ilustro-
wana kosciołów rzymskokatolickich w 
Królestwie Polskim.  – Warszawa, 1899; 
Załęski  S. Jezuici w Polsce.  – Kraków, 
1905. – T. 4; Komisya Edukacji Narodowej 
i jej szkoły w Koronie. – Warszawa, 1913; 
WitanowskiRawita  M. Wspomnienia 
o starym Piotrkowie Trybunalskim.  – 
Piotrkуw, 1911.  – Wyd.  2.  – 1918; 
WitanowskiRawita  M. Przewodnik po 
Piotrkowie Trybunalskim.  – Piotrków, 
1923; Orłowicz  M. Przewodnik po 
Wołyniu. – Łuck, 1929; Rewski Z. Zabytki 
artystyczne Łucka  // Ziemia.  – 1937.  – 
Nr.  11–12; Łoza  S. Architekci i budow-
niczowie w Polsce.  – Warszawa, 1954; 
Łoziński J. Z. Kośc. Jezuitów w Piotrkowie 
Tryb // BHS. – Warszawa, 1950–1953. – 
T. XIII–XV; 1954. – T. XVI; Katalog zabyt-
ków Sztuki w Polsce. – Warszawa, 1953. – 
Т. 1; 1954. – T. 2; Sztuka polska czasów 
nowożytnych. – Warszawa, 1955. – Cz. 2: 
1650–1764; Wallis  M. Autoportrety ar-
tystów polskich.  – Warszawa, 1966; 
Poplatek J., Paszenda J. Słownik jezuitów 
artystów. – Kraków, 1972; SAP. – 1971. – 
T.  1; Paszenda  J. BHS.  – Warszawa, 
1950–1953.  – T.  XIII–XV; 1973.  – 
T. XXXV. – Nr. 2; Kowalczyk J. Kierunki 
w późnobarokowej architekturze sakral-

nej na Wołyniu // Sztuka kresów wschod-
nich. – Kraków, 1994; Encyklopedia wie-
dzy o jezuitach na ziemiach polskich i 
Litwy. 1564–1995. – Kraków, 1996; Betlej 
Andrzej. Uwagi na temat twórczości ar-
chitektonicznej Pawła Giżyckiego. Zarys 
katalogu dzieł // Sztuka ziem wschodnich 
Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. – Lublin, 
2000.

Б. Колосок, Г. Матвіїшин

АГРАНОВ 
Володимир (Вульф) Йосипович 
(27.12.1918, м.  Жлобин, нині  
Гомельської  обл., РБ  – 01.05.1995, 
м. Київ) – художник театру та кіно. 
1938 закінчив Ленінградський 
художній технікум, 1943  – ВДІК. 
Працював художником на кіно-
студіях Алма-Ати, Баку Ашхабаду 
(1943–47), на студії «Ленфільм» 
(1947–51). З  1951  – художник-по-
становник Київської кіностудії 
ім. О. Довженка. Офор мив фільми: 
«Лісова пісня» (1960), «Помилка 
Оноре де Бальзака» (1967–68), 
«Родина Коцюбинських» (1969–
70), три ло гію «Дума про Ковпака 
(1975–80), «І  ніхто у світі» (1985), 
«Війна» (в 6-ти серіях, 1987–1990), 
«Добрий Бог» (1990). Театральні 
вистави – «Золоте литстя» В. Собка 
(1956, Київський театр української 
драми ім.  І.  Франка), «Манон» 
Ж.  Масне (1967, Київський театр 
опери та балету ім. Т. Шевченка), 
«Закохана витівниця» Лопе де 
Веги (1975, Запорізький укра-
їнський музично-драматичний 
театр ім.  О.  Щорса). Учасник ху-
дожніх виставок. Премія II-го 
Всесоюзного кінофестивалю за 
фільм «Загибель ескадри» (Київ, 
1966  р.). Заслуж. діяч мистецтв 
(1980).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
Г. Скляренко

АДАЛЯН 
Рубен Мартиросович 
(10.11.1929, м.  Сімферополь)  – 
жи вописець, графік. У 1944–50  – 
навчався у художньому учили-
щі ім.  Ф.  Тер лемезяна, 1950–56 
Єреван ський художньо-театраль-
ний ін-т (дип лом на робота  – 
«Битва в Аварайр ській долині»). 
Експонент вист. з 1954. Живописні 
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роботи А. позначені яскравістю та 
декоративністю колориту, підне-
сеністю й символічністю образів. 
У графіці працював у техніках су-
хої голки, лінориту, туші.

Тв.: живопис  – «Пейзаж» (1956), 
«Портрет робітника» (1957), «Дон 
Кіхот» (1958), «Портрет батька» 
(1960); графіка  – «Старий Єреван» 
(1958), «Голова дівчини» (1960), серія 
«Москва» (1962–1963) та ін. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 
О. Ламонова 

АДАМ (Adam) 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис.  дж. Працював у Луцьку. 
Згадується під 1642–1645  рр. 
в господарській документації, 
пов’язаної з місцевим домінікан-
ським монастирем.

Літ.: Александрович  В. Словник 
малярів Волині XVI–XVII століття // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V  наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998.

Р. Забашта

АДАМ 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. 18  ст. Ієромонах 
КПЛ. У  1768 у Ближніх пече-
рах при церкві Воздвиження 
Чесного Хреста «з пер шого вхо-
ду над дверима» зробив «із за-
лізної бляхи коробку» й напи-
сав образи преподоб них отців 
печерських Анто нія і Феодосія, 
а вгорі  – Втілення Богоматері. 
1794 навчав іконописній май-
стерності С. Лаврино вича. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 723; спр. 977.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх ро-
біт та меценатів 18 – початку 20 ст. 
(За документами Києво-Печерської 
лаври) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

АДАМ Й. (J.) 
(кін. 18  ст.).  – гравер. Відомий за 
пис. дж. Наприкінці 18 ст. працю-
вав у Східній Галичи ні і на Поділлі. 

Тв.: «Св.  Антоній», з  підписом 
«Adam»; «Св. Яків Стрепа, архієпис-
коп Галича», з  підписом «Adams» 
(у  монастирі францисканців у 
Кам’янці-Подільському). 

Літ.: Pawlikowski  G. Wiadomości 
o rytownikach Polakach...  // Czaso-
pism Naukowy Księgozbioru Publi-
cznego im. Ossolińskich. – R. 2: 1829. – 
Z.  1; Kraszewski  J.  I. Ikonotheka. 
Zbiór notat o sztuce i artystach w 
Polsce przez...  // Teka Wileńska.  – 
1858.  – Nr.  3–5.  – Dod. i odbitka.  – 
Wilno, 1858; Kołaczkowski J. Słownik 
rytowników polskich tudzież obcych 
w Polsce zamieszkałych lub czasowo 
w niej przebywających od najdawnie-
jszych do najnowszych czasów jako 
przyczynek do historii sztuk pięknych 
w Polsce.  – Lwów, 1874; Thieme  U., 
Becker  F. Allgemeines Łexikon der 
bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart. – Leipzig, 1907. – 
Т. 1; Sawicka S. M. Słownik rytowni-
ków polskich. Rękopis w Bibliotheque 
Nationale w Paryżu  // BHS  II.  – 
1934. – Nr. 2; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок
 
АДАМАНТ 
Самойло (Самоило Адамантъ, 
∑.А., С.А.) 
(18 ст.) – гравер. Відомий за під-
пис.  тв. Працював у Чернігові. 
Автор гравюр на дереві до книги 
І.  Кроковського «Акафіст вели-
комучениці Варварі» (1783).

Тв.: «Янголи», «Іоанн Предтеча», 
«Успіння», «Апостоли», «Св. Микола», 
«Собор усіх святих», «Свята Варвара» 
(1783).

Літ.: Попов П. Матеріали до словни-
ка українських граверів. Додаток  1.  – 
К., 1927; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки 
книжного митецтва. Каталог старо-
друків, виданих на Україні. Л., 1984. – 
Кн. 2, част. 2 (1765–1800).

О. Ламонова, Р. Забашта

АДАМКЕВИЧ 
Віктор Воло димирович 
(23.01.1915, м.  Катеринослав, 
нині м.  Дніпро   – 12.11.1973, 
м.  Київ)  – живописець, гра-
фік. У  1937 закінчив ДХУ, у 
1951  – живописний  факуль-
тет КХІ (викл.: А.  Шовкуненко, 
К.  Трохименко). У  1936–37 та 
1940–41 працював у дніпро-
петр. Товаристві «Художник», у 
1943–1944  – у бригаді художни-
ків «Агітвікно», а в 1944–45  – у 
майстернях художньої фонду 
УРСР. З  1952  – викладач живо-
пису, рисунка й композиції в 
КСХШ. Співпрацював із журна-

лом «Барвінок», видавництвами 
«Молодь», «Радянська школа», 
«Мистецтво» та  ін. Протягом 
1951–53 обіймав посаду відпо-
відального секретаря секції пла-
ката СХ України. Учасник всесо-
юзних та республіканських вист. 
з 1951. Член СХ України з 1959. 
Творчість  А. є типовою для со-
цреалізму. 

Тв.: «На спочинку» (1951), «Порт-
рет Героя Соціалістичної праці 
О.  Гіталова» (1954), «Квіти» (1956), 
«Натюрморт з абрикосами» (1958), 
«Ланка двічі Героя Соціалістичної 
праці Є. Долинюк» (1960), «Портрет 
Остапа Вишні» (1961), «Здрастуй, 
сонце» (1963), «Переправа через річ - 
ку» (1963), «Т.  Шевченко на Украї- 
ні» (1964); ілюстр. та оформлення 
дитячих хрестоматій й видань  –  
«Щасливий день суворовця Кричин- 
ського» І. Багмут (1953), чеської на-
родної казки «Золотоволоска» (1954),  
«Шляхи-дороги» В. Білоусова (1956); 
плакати, присвячені передовикам 
сільського господарства і проми-
словості.

Літ.: ХН СССР. М., 1970.  – Т.  1; 
ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1.

О. Ламонова

АДАМОВИЧ 
Богуслав 
(13.01.1870, м. Мінськ, Біло русь – 
після 1944, ?)  – живописець, 
мі ніатюрист, драматург, поет, 
письменник. Після 1897 мешкав 
у Варшаві. У 1900–02 переї хав до 
Парижа, де навчався живопису 
мініатюри в Олександра Шарпен-
тьєра (Charpentiera). У  1914 ви-
їхав до Києва. 1916 брав участь 
у вист. в Мінську. Працював 
реставратором при мінському 
Товаристві опіки пам’яток, з 
1919 – у відділі пам’яток із дирек-
цією в Варшаві і в міському музеї. 
1927 – експонент вист. у Варшаві, 
куди переїхав у 1920. Загинув піс-
ля Варшавського повстання 1944.

Тв.: мініатюрні портрети на слоно-
вій кістці Софії Тарнавської, Марії-
Романи Мошинської-Пусловської 
(гуаш, 1908), Ігнатія Дигаса (гуаш, 
акварель, 1920); станковий портрет 
Сигізмунда Пусловського.

Муз.: НМК, МЯГ, ТМВ. 
Дж.: Materiały Słownika Artystów 

Polskich.  – Instytut Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk. Informacja rękopiś-
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mienna Cezarego Popławskiego (z  21 
XI 1945).

Літ.: Katаlog wystawy obrazów ma-
larzy polskich.  – Mińsk, 1916; Sztuki 
Piękne.  – 1927.  – Nr.  4; Czachowski  E. 
Obraz współczesnej literatury polskiej: 
1884–1934.  – Lwów, 1934.  – T.  2; Czy 
wiesz kto to jest?  – Warszawa, 1938; 
Tobiaszowa  Z., Kucielska  Z. Miniatury 
portretowe z dwóch stuleci. Katalog wy-
stawy Muzeum Naro dowe w Krakowie. – 
Kraków, 1963; Uzupełnienia i sprosto-
wania do tomu 1 // SAP. – 1971. – T. 1; 
Zieliński  J. Próba biografii Bogusława 
Adamowicza  // Pamiętnik Literacki.  – 
1983.

Б. Колосок

АДАМОВИЧ 
Михайло 
(18 ст.) – маляр. Упродовж 1743–
65 працював у Роздолі (нині смт 
Львів.  обл.), де виконував різні 
живописні роботи на замовлен-
ня, у т.  ч. для костелу, шпиталю, 
приватних помешкань. Оздобив 
дев’ять маєтків, зокре ма пала-
ци панів Ржевуських у Роздолі 
й Демні (1753, 1756). Протягом 
1758 копіював портрети, писав 
образи, у т.  ч. св.  Онуф рія, об-
раз Богородиці (1762). У  1762 
працював у Чернігові, у 1763  – 
у Жидачеві, у 1765  – у Львові. 
Творив у жанрі портрета й пейза-
жу, створював релігійні компози-
ції та копії монументальних тво-
рів; виконував стінописи фасадів 
та інтер’єрів. Розписав тканий 
балдахін костелу в Роздолі. 

Тв.: образи Свв.  Iоанна й Михаїла 
для костелу в Роздолі, образ 
Св.  Антонія (1752), образи на фа-
саді шпиталю (1754), у Жидачеві  – 
Розп’яття (1763), у Львові – живописні 
роботи в кам’яниці на площі Ринок, 3 
(1765), картини «з птахами».

Дж.: ЦДIАУЛ, ф.  181, оп.  2, 
спр.  1434, арк.  3, 17, 19, 25, 30; 
спр. 1435, арк. 6, 7, 14, 18, 26.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVI–XVIII  ст.  – 
К., 1983. 

О. Овчаренко, А. Кондратюк

АДАМОВИЧ 
Сергій Тадейович 
(02.04.1922, с. Рубіжня, нині час-
тина м. Лисичанськ Луган. обл. – 
12.01.1998, м. Київ) – графік, жи-
вописець. У  1950 закінчив КХІ 

(викл. О.  Шовкуненко; диплом-
на робота  – «Ранок у Донбасі»). 
Учасник вист. з 1949. Член СХ 
України з 1950. Засл. діяч мис-
тецтв УРСР з 1985. Відзначений 
держ. нагородами СРСР. У 1960-
х  – один із реформаторів укр. 
графіки. Твори  А. позначені до-
вершеністю композиції, вираз-
ністю ліній і плям, лаконічністю, 
декоративністю колористичного 
рішення. У  пізній період твор-
чості зосереджував увагу на за-
гальному настрої конкретного 
епізоду. 

Тв.: ілюстр. до творів Л.  Толстого 
«Казаки» (1950), І. Франка «Борислав 
сміється» (1952), В.  Василевської 
«Пісня над водами» (1952), Ф.  До-
стоєвського «Злочин і кара» (1957), 
М. Коцюбинського «Вибрані твори» 
(1958), О.  Кобилянської «Земля» 
(1960, 1971), М.  Гоголя «Вечори 
на хуторі біля Диканьки» (1962), 
М.  Стельмаха «Кров людська  – 
не водиця» (1971), М.  Шолохова 
«Доля людини «(1968), «Вони вою-
вали за Батьківщину» (1973); серії 
«Африка буде вільною» (1961), «На 
бойовому посту» (1963), «Новий 
Донбас» (1967), «Дорогами Великої 
Вітчизняної війни» (1984–85), «Ко-
зацькі вежі» (1989–91), «Гніз да ле-
лек» (1992); живопис – «Донбас. Су-
ботник на шахтному дворі» (1949), 
«Ранок у Донбасі» (1950), «Зимою 
в шахті» (1950), «Юні шефи лісу» 
(1952, обидві  – у співавторстві з 
В.  Ельбертом), «Данило Галицький» 
(1953), «Врожай кукурудзи» (1984), 
пейзажі «Морозний день» (1985), 
«Вечоріє. Карпати» (1986), «Гребля» 
(1990), «Хата в селі Вишковатому» 
(1990), «Заводі» (1990), «Околиця 
села Харківці» (1993). 

Муз.: НХМУ, БХМ, ДнХМ, ЛНХМ, 
приватні колекції в США, Канаді, РФ 
та ін.

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп. – К., 1964; ІУМ. – К., 1968. – 
Т.  6; Сергій Адамович. Каталог ви-
ставки творів.  – К., 1975; Владич  Л. 
Графіка Сергія Адамовича.  – К., 
1977; Заслуженный деятель искусств 
Украинской ССР Сергей Фадеевич 
Адамович. Книжная и станковая 
графика. Каталог выставки.  – М., 
1986; Блюміна І. Адамович Сергій // 
Олексій Шовкуненко та його учні. – 
К., 1994; Ламонова  О. Адамович 
совершил переворот. С  помощью 
«Земли»  // КВ.  – 1997.  – 12  апреля; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; МУ. – К., 

1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1; Історія 
українського мистецтва: у 5  т.  – К., 
2007. – Т. 5: Мистецтво ХХ століття; 
Ламонова О. Проблема стилістичної 
єдності в київській графіці 60-х  рр. 
ХХ  ст. і рання творчість Сергія 
Адамовича  // Традиції та новації у 
вищій архітектурно-художній осві-
ті. – Х., 2009. – № 3–4. 

О. Ламонова

АДАМОВИЧ 
Томаш 
(1-а пол. 17 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Постійно мешкав і 
працював у Кракові. 1645 – пере-
бував (працював?) у Львові. 

Літ.: SAP.  – 1971.  – T.  1; 
Александрович  В. Зі студій над пи-
семними джерелами до історії 
україн ського малярства. Малярі у 
мистецьких взаємозвязках зіхід но- 
 українських земель XVI–XVII  cто-
літь  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

АДАМОВСЬКИЙ А. 
(18 ст.) – маляр. Працював у 2-й 
пол. 18 ст.

Тв.: портрет Яна Дуніна-Борковсь-
кого з авторським підписом і датою 
(«Anno 5ta Majus 1752»). На зворо-
ті напис: «А.  Adamowski pix аnnо 5 
majus 1752». 

Муз.: ЛІМ.
Літ.: Львівський портрет XV–

XVIII  ст. Каталог виставки (1965). 
Львів ська картинна галерея.  – К., 
1967; Львівський портрет XVI–
XVIII  ст. Каталог виставки: лю-
тий-березень 1965  р.  – К., 1967; 
Жолтовський  П.  М. Художнє життя 
на Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983; 
Gębarowicz  М. Młodość i pierwsza 
praca Jerzego Eleutera Szymonowisz 
za Semiginowskiego «Ksęga ku czci 
Oswalda Balżeża Giodano».  – Lwów, 
1925; Gębarowicz  M. Portret XVI–
XVIII w. we Lwowie. – Wrocław, 1969; 
SAP. – 1971. – T. 1.

О. Овчаренко, Б. Колосок

АДАМСОН 
Амандус-Генріх 
(Аманд Ізраїлович, 
Аманд Іванович) 
(31.10.1855, хутір Ууга-Рятсепа, 
поблизу м.  Балтійський порт, 
тепер м.  Палдіскі, Естонія  – 
26.06.1929, хутір Ууга-Рятсепа)  – 
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скульптор, педагог. У  1876–79 
навчався в ІАМ (викладач: 
А. фон Бок). Був відзначений ве-
ликою заохочувальною медаллю. 
Отримав звання академіка в 1907. 
Викладав в ЦУТР (1879, 1901–
04) та рисувальній школі ТЗХ 
у Санкт-Петербурзі (1886–87). 
Представник реалістичної школи. 

Тв.: пам’ятники Затонулим ко-
раблям у Севастополі (1904, спі-
вавторстві: В.  Фельдман, О.  Ен - 
берг), Першим запорожцям Кубані 
в Тамані (1911, Краснодарський 
край, РФ), Петру І в Полтаві (1915, 
спочатку був встановлений у вес-
тибюлі Кадетсь ко го корпусу, а з 
1950 – перед Музеєм історії Полтав. 
битви); скульптурні композиції 
«Дівчина Арзи і розбійник Алі-
баба» та «Русалонька» в Місхорі в 
Криму (обидві – 1905).

Муз.: ЕХМ, ТХМ, НХМУ, Музей 
миргородської керамічної техніки.

Літ.: МУЕ.  – К., 1995  – Т.  1; 
МУБД.  – К., 1997; Тимофієнко  В.  І. 
Зодчі України кінця XVIII – початку 
XX  ст.  – К., 1999; ЕСУ.  – К., 2001.  – 
Т. 1; ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

АДАМСЬКА-РОУБА 
Казиміра 
(1896, Україна  – 02.04.1941, ?)  – 
живописець, графік. Навчалася в 
рисувальній школі УАМ у Києві,  
а згодом  – два роки в Парижі. 
Учасниця вист. з 1915. Після 
1920 переїхала до Вільнюса. Член 
вільнюського Товаритства мит-
ців-пластиків, експонувала свої 
робо ти на вист. у Варшаві, Віль-
нюсі, Познані, Львові, Кра кові, 
а також у Франції (Париж) та 
США. До 1941 працювала вчи-
телем малювання у вільнюських 
серед ніх школах. Більшість тво-
рів А.-Р було втрачено під час 
2-ї  Світ.  війни. Дружина живо-
писця Михайла Роуби. У живо-
писі працювала в жанрі пейзажу 
й портрету; у графіці – як плака-
тистка, книжковий ілюстратор. 
Надавала перевагу техніці ліно-
гравюри. Створювала барельєфи. 
Займалася лялькарством.

Тв.: графіка  – ілюстр. до видань 
Dziekoński  A. «Bajki, satyry, liryka» 
та Dobaczewska-Niesiołkowska  W. 
«Kamienica za Ostrą Bramą» (Wilno, 

1928); акварельні твори  – «Святий 
Казимир», «Палац в Дубою», 
 «Гори під Вільнюсом»; живопис  – 
«Лиж ник» .

Літ.: Przewodnik Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych.  – Warszawa, 
1927.  – Nr  21; Katalog V  Wystawy 
Wileńskiego Towarzystwa Artystów 
Plastyków.  – Wilno, 1927; Tygodnik 
Ilustrowany.  – 1927.  – Nr.  13, 1928.  – 
Nr.  26; Przewodnik Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych.  – Warszawa, 
1930.  – Nr.  59 (Salon); Katalog 
Działu Sztuki Powszechnej Wystawy 
Krajowej.  – Poznań, 1929; SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок
АДВЕНТОВИЧ 
Люсіян 
(28.05.1902, м. Львів – 26.06.1937, 
м. Отвоцьк, Польща) – живопи-
сець. У  1921 навчався у Львові 
в К.  Сіхульсь кого, у 1922  – у 
КАМ (викл.: Ю.  Мехоффера, 
Й. Панкевича та Ф. Коварського). 
Як стипендіат Фонду народної 
культури подорожував Італією 
в 1928–29. Брав участь у вист. 
Кракова, Львова (1929), Варшави 
(1931–37). Працю вав переважно 
в жанрі портрету.

Літ.: Przewodnik Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych (Salon).  – 
Warszawa, 1930. – Nr. 59; Katalog V-tej 
Wystawy Instytutu Propagandy Sztuki. 
Lucjan Adwentowicz. – Warszawa; Łódź, 
1931.  – Listopad; Wystawa akwarel 
L. Adwentowicza: maj-czerwiec 1937. – 
Warszawa, 1937; Wystawa prac malar-
skich ś. p. Lucjana Adwentowicza: czer-
wiec 1938. – Warszawa, 1938; Wystawa 
X Salon Instytutu Propagandy Sztuki i 
zbiorowa L.  Adwentowicza.  – Lublin, 
1939.  – Luty-marzec; Dutkiewicz  J.  E. 
Lucjan Adwentowicz: 1901–1937.  – 
Warszawa, b. d.; Wallis M. Sztuka pol-
ska dwudziestolecia. – Warszawa, 1959; 
Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo 
polskie. – Wrocław, 1964. – T. 3; SAP. – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

АДЛІВАНКІН 
Самуїл Якович 
(19.07.1897, м.  Татарськ Моги-
льов. обл., Білорусь – 07.03.1966, 
м.  Москва, РФ)  – живописець, 
графік, художник кіно. У  1912–
17 навчав ся в ОХУ (викла-
дач: К.  Костанді), у 1918–19  – у 
ВХУТЕМАСі (викладач: В.  Та-

т лін). Упродовж 1919–23 жив 
в Одесі та Москві. Лідер групи 
одес. художників «Само губці» 
(1920–23), член художньо-
го об’єднання НОЖ («Новое  
общество живописцев») (1922–
24), «Ізобригади» (1931). Учасник 
вист. з 1916. Персон. вист. відбу-
лася в Москві в 1961. Працював у 
видавництві «Молодая гвардия», 
журналах та газетах «Военный 
крокодил», «Лапоть», «Красная 
звезда», «Безбожник», «30 дней», 
«Рабочая газета» у 1923–28. Разом  
з В.  Маяковським виконував 
політичні плакати та карикату-
ри. На кіностудіях «Совкино» 
та «Союздетфильм» оформлю-
вав фільми «Чашка чая» (1927) 
і «Трое с одной улицы» (1936). 
У  складі бригади художників 
брав участь у створенні двох 
панно для павільйону «Далекий 
Схід» на ВСГВ  – «Зустріч ге-
роїв Хасану з колгоспниками 
Далекого Сходу» та «Приїзд пе-
реселенців до приамурського 
колгоспу» (1939). Член СХ СРСР 
з 1934. У творчості А. відбула-
ся еволюція від безпредметних 
композицій та просторових ко-
лажів у стилі неопримітивізму 
й вітчизняної версії «нової ре-
човості» до соцреалізму. Автор 
праці «О  выставке “НОЖ”» 
(див.: Борьба за реализм в ис-
кусстве 20-х  годов. Материалы, 
документы, воспоминания. – М., 
1962).

Тв.: «Композиція» (1920), «Натюр-
морт. Безпредметна композиція» 
(1920), «Герої у них та у нас» (1932), 
«Юні авіамоделісти» (1932), «В  гос-
тях у танкістів» (1932), «Піонерка» 
(1933), «Танок у степу» (1934), «Пре-
мія» (1937), «Ленін і Горький на 
Капрі» (1939), «Пейзаж» (1944), 
«Усиновлений» (1945), «Відродження» 
(триптих, 1947), «Подружки» (1954), 
«В. І. Ленін серед захисників Батьків-
щини» (1956), «Червона Пресня 1905» 
(1957), «Юність» (1961).

Муз.: ДТГ, ДРМ, ЄМОМ, АДКГ, 
ДЦМСІР, ПОРХМ, ПДХГ.

Літ.: Советские художники. 
С.  Я.  Ад ливанкин.  – М., 1947; 
Выставка произведений С. Я. Адли-
ван кина. Каталог.  – М., 1961; ХН 
СССР. – М., 1970. – Т. 1.

Г. Скляренко

АДАМСЬКА-РОУБА
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АДЛІН 
Софія Аронівна 
(30.04.1905, м.  Бахмут 
Донец. обл. – ?) – графік. У 1925–30 
навчалася в МДАХУ, у 1940–47 –  
у МДАХІ (дипломна робота  –  
«Подмосковні пейзажі»). Працю-
вала в техніках офорту та акваре-
лі. Учасниця вист. з 1936. 

Тв.: графіка  – «Баржи на Волзі», 
«Мис Веселий. Хоста», «Зимовий 
пейзаж», «Снопи» (1947), «На річ-
ці Трубеж» (1959), «Осінній день» 
(1961), «Хімкінський порт» та ін. 

Літ.: Корнилов П. Офорт в России 
XVII–XX  вв. Краткий очерк.  – М., 
1953; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

АДОЄВЦОВ 
Андрій 
(18 ст.) – гравер на міді. Працював 
у Санкт-Петербурзі. 1794  р. для 
друкарні КПЛ перевів у мідь 
30 дерев’яних кліше з образками 
до акафіста Св. Варвари. 

Літ.: Попов П. Матеріали до слов-
ника українських граверів. – К., 1926.

О. Ламонова

АДРІАН 
Афанасій Іванович – див.: 
УЛАЗОВСЬКИЙ (Адріан) 
Афанасій Іванович
АЗОВСЬКИЙ
Микола Опанасович 
(...10.1903, м. Київ – 31.10.1947, м. 
Буенос-Айрес, Аргентина) – жи-
вописець. Онук художника-бата-
ліста В.  Верещагіна. Мистецьку 
освіту здо бував у КХІ (1922–30). 
Навчався у Ф.  Кричевського, 
М.  Бойчука, О.  Мурашкао, 
І.  Падалки. Пра цював на по-
саді театрального декоратора 
в Харкові, згодом на Донбасі. 
Тво ри цього періоду позначені 
впли вом доктрини соцреалізму. 
Від 1939 проживав і творчо пра-
цював у Львові, де викладав на 
Вищих образотворчих курсах. 
У  1944 емігрував  – проживав у 
Кракові та Відні, з  1945 у Римі, 
з кін.  1947  – у  Буенос-Айресі 
(Аргентина). Разом із Р. Лісовсь-
ким та Я.  Стадником організу-
вав вистав. сакрального мисте-
цтва у Ватикані. Брав участь у 

вист. у Києві, Харкові, Львові, 
Варшаві, Москві, Копенгагені, 
Філадельфії. Посмертні ювлейні 
вист. А. (до 30-ліття з дня смерті) 
відбулися у 1977 у Філадельфії, 
Нью-Йорку, Чикаго, Торонто. 
Твори А. експонувалися на 
«Вист. творів померлих митців 
1-ої  пол.  20  ст.», організованій 
ОМУА в залі Українського лі-
тературно-мистецького клубу в 
Нью-Йорку.

Тв.: «Жнива», «Жінка в капелюсі», 
«Верба», «Нагробок Івана Франка», 
«Хата народження Івана Франка», 
«Мерлець в хаті на Гуцульщині», 
«Хрест на роздоріжжі», «Дерев’яна 
церква в Галичині», «Хата в квітах», 
«Львів у мряці», «Гребенів», «Белз», 
«Зима в місті», «Шевченко на за-
сланні», «Кармелюк», «Краківський 
етюд», «Вулиця», «Індустріальний 
пейзаж», «Краківський пейзаж», 
«Краєвид міста», «Портрет Андрея 
Шептицького», «Портрет єпископа 
Івана Бучка», «Портрет кардинала 
Тіссерана», «Ватиканський етюд», 
«Італійський етюд», «Римський 
етюд», «Церква», «Дві скелі й море» 
(Капрі), «Краєвид Капрі», «Прохід 
у гондолах» (Венеція), «Гондоли 
на Великому каналі», «Церква 
Св.  Марка», «П‘яцетта», «Канал у 
Венеції», «Іта лійська мініатюра», 
«Квіти на чорному тлі», «Портрет», 
«Верона Нью Джерсі», «Квіти», 
«Львів зимою», «Мертва природа», 
«Вавель».

Літ.: Виставка українського мисте-
цтва: заходами українського вистав-
кового комітету в Детройті. 24  ве-
ресня – 2 жовтня 1960 // Мек Грегор 
Меморіал. Комюниті Артс Септер. 
Вейн Стейт університет, Детройт, 
Міч.  – Детройт, 1960; Енциклопедія 
українознавства.  – Л., 1993.  – 
Т.  1; Кейван  І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон-
Монреаль, 1996; Ріпко  О. У  пошу-
ках страченого минулого. – Л., 1996; 
Книга творчості українських митців 
поза Батьківщиною.  – Філадельфія, 
1981; Батіг М. Наші магістралі (1941–
1944)  // Карби. Додаток до журналу 
«Образотворче мистецтво». – 2002. – 
№  1; Шмагало  Р. Словник митців-
педагогів України та з України у 
світі. – Л., 2002; Кравченко Я. Школа 
Михайла Бойчука: тридцять сім 
імен.  – К., 2010; Українські митці у 
світі. Матеріали до історії україн-
ського мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Л. Бурковська

АЙВАЗОВСЬКИЙ
Іван Костян тинович 
(Гайвазовський  
Айва зян Ога нес) 
(17.07.1817, м.  Феодосія  – 
19.04.1900, м.  Феодосія),  – жи- 
вопи сець. Похо див з вірмен-
ської родини дрібного торговця, 
старости феодосійського база-
ру. Перші навички з малювання 
отримав у феодосійського ар-
хітектора Коха. У  1833–39 на-
вчався в ІАМ у класі пейзажно-
го живопису М.  Н.  Воробйова, 
згодом  – у  французького мари-
ніста Ф.  Таннера, запрошено-
го до Росії в 1835–36, а з 1837  – 
у  класі батального живопису 
О.  І.  Зауервейда. Отримавши в 
1837 велику золоту медаль, як 
пенсіонер ІАМ 1838 був відря-
джений до Криму для вдоскона-
лення майстерності. Брав участь 
у десантних операціях рос. флоту 
поблизу Кавказького узбережжя 
Чорного моря в 1839. Отримав 
звання класного художника І сту - 
пеня з правом пенсіонерсь-
кої поїзд ки за кордон у 1840. 
Проживав у Римі. Крім того, 
відвідав Венецію, Флоренцію, 
Неаполь, Трієст. Здійснив поїзд-
ки до Франції, Голландії, Бельгії, 
Англії, Португалії, Іспанії, на 
о.  Мальта в 1840–44. За влас-
ним бажанням повернувся до 
Петербурга. У  1845 взяв участь 
у географічній експедиції під 
керівництвом адмірала Літке до 
берегів Туреччини, Малої Азії, 
Грецького архіпелагу, відвідав 
Константинополь. У  1845, 1846 
й 1851 брав участь у маневрах 
Чорноморського та Балтійського 
флотів. З  1848 влітку жив у 
Феодосії, а в зимову пору  – у 
Петербурзі. У  1852–55 ініцію-
вав проведення археоло гічних 
розкопок на околиці Феодосії. 
У  1871 заснував Археологічний 
музей. Власним коштом на базі 
своєї майстерні у 1865 відкрив 
художньої школу, а в 1880  – 
картинну галерею (нині ФКГА 
ім. І. К. Айвазовського). За спри-
яння А. у Феодосії розпочала ро-

АЙВАЗОВСЬКИЙ
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боту міська бібліотека, збудовано 
водогін, упорядковано порт, про-
ведено залізничну гілку. А. здій-
снив подорожі: Кавказом (1868–
69), Волгою (1884), Францією 
(1856, 1872, 1878, 1889–90), 
Єгип том (1869), Італією (1872, 
1874, 1876, 1879, 1890), Грецією 
(1881) та Америкою (1892–93). 
Персон. вист. відбулися: ювілей-
на на честь десятиріччя творчої 
діяльності  – у 1846–47 в Санкт-
Петербурзі, Одесі й Феодосії; 
«Морські види та баталії» – у 1848 
(Москва); у 1850, 1851, 1867, 1886, 
1891–92, 1899  – в Одесі; на під-
тримку поранених воїнів та їхніх 
родин  – у 1854 в Сімферополі, 
Севастополі, Петергофі, Санкт-
Петербурзі; 1861, 1880, 1884  – у 
Феодосії; 1861, 1864–65, 1873, 
1875, 1877–78, 1880, 1882–84, 
1886–87, 1891, 1893, 1894–97, 
1900 – в Санкт-Петербурзі; 1868, 
1871, 1873, 1886, 1897–98  – у 
Москві; 1884, 1887–88  – у Києві; 
1885–86, 1891–92  – в Берліні; 
1881, 1893–94, 1898  – у Лондоні; 
1886, 1888  – у Константинополі; 
1886–87 – у Бухаресті; 1887, 1890 – 
у Парижі; на підтримку міського 
дитячого притулку  – у 1869–70 
в Тифлісі, Санкт-Петербурзі; 
1873 – у Ніцці; 1874 – у Флоренції; 
1877 – у Санкт-Петербурзі й Ризі; 
1878  – у Франкфурті-на-Майні, 
Штутгарті; 1884 – у Відні; 1885 – 
у Варшаві, 1886  – у Миколаєві, 
Харкові, Ризі, Ніцці, Ментоні; 
1887  – у Херсоні, Стокгольмі; 
1891  – у Ялті; 1892–93  – у Нью-
Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, 
Вашингтоні; на підтримку по-
страждалих у Туреччині греків 
та вірмен  – у 1897–98 в Одесі, 
Копенгагені, Харкові; 1898  – у 
Баку; з нагоди 30-річчя від дня 
смерті художника та 50-річчя за-
снування картинної галереї  – у 
1930 у Феодосії; 1942 – у Єревані; 
вист. «Живопис, акварель, рису-
нок» – у 1950 в Москві; до 140-річ-
чя від дня народження  – у 1957 
в Москві; до 150-річчя від дня 
народження  – у 1967 в Москві; 
у 1988  – у Турку, Стамбулі; до 
175-річчя від дня народження  – 

у 1992 у Феодосії; вист. «Твори 
зі збірки Феодосійської картин-
ної галереї»  – у 1995 в Москві 
та Фінляндії; вист. «З  музеїв 
Санкт-Петербурга»  – у 2000 в 
Санкт-Петербурзі; вист. «З  фон-
дів ДТГ та ДРМ»  – у 2001 в 
Москві; вист. «З  музеїв України 
та приватних збірок»  – у 2007 в 
Києві. Академік з 1844, профе-
сор з 1847, почесний член ІАМ 
з 1887, член Амстердамської, 
Римської та Паризької АМ з 
1845, Флорентійської з 1865, 
Штутгартської з 1878. Дійсний 
член Рос. географічного Това-
рист ва з 1853, дійсний член ТЗХ 
з 1873, почесний громадянин 
Феодо сії з 1881, член ТРА з 1892. 
Удостоєний нагород рос. й іно-
земних урядів та академій: золо-
тої медалі ІІІ класу Паризької АМ 
(1843), французького ордена 
Почесного легіону (1858, 1890), 
командорських знаків ордена 
Почесного легіону (1887); грець-
кого ордену Спасителя ІІІ  сту-
пеня (1859); турецьких орденів 
Меджидіє ІV-го (1858) та І  сту-
пенів (1888), Османіє ІІ  ступеня 
(1874), Командорського хреста 
ордена Фридерікса (1879). А.  – 
один із засновників рос. мари-
ністичного пейзажу, у т.  ч. на 
теми баталій, історії рос. флоту; 
портретів, творів античної, бі-
блійної, євангельської тематики. 

Тв.: бл. 6 тис. живописних полотен 
(у т. ч. «Дев’ятий вал», 1850; «Чорне 
море», 1881; «Весілля на Україні», 
1891; «Серед хвиль»,1898). 

Муз.: ГХМ, ДРМ, ДТГ, ДХМ, 
КМРМ, МОХМВ, ОХМ, ПХМ, СХМ, 
СОХМ, ФКГА, ХХМ.

Літ.: Каратыгин  П.  П. Иван 
Конс тантинович Айвазовский 
и его XLII-летняя деятельность: 
1836–1878  // Русская старина.  – 
1878.  – Т.  21.  – Апрель, Т.  22.  – 
Июнь, Т.  23.  – Сентябрь, Т.  24.  – 
Октябрь, 1881.  – Т.  31.  – Июль; 
Павловский А. И. К. Айвазовский. – 
Одесса, 1901; Барсамов  Н.  С. 
И.  К.  Айва зовский.  – М., 1962; 
Пилипенко В. Н. И. К. Айвазовский: 
альбом.  – Ленинград, 1991; МУ.  – 
К., 1992; Айвазовский известный 
и неизвестный: альбом.  – Самара, 
2000. 

О. Мариніна.

АЙВАЗЯН Оганес – 
див.: АЙВАЗОВСКИЙ 
(Гайвазовський) Іван 
Костянтинович

АЙДУКЕВИЧ 
Зигмунт (Сигіз мунд) 
(21.03.1861, с.  Вітковичі, Поль-
ща  – 26.03.1917, м.  Відень, 
Авст рія)  – живописець. Нав-
чався у школі образотворчого 
мистецтва у Кракові, згодом  – 
у  Віденській  АМ (1880–82), 
у Мюнхені (1883–85). З 1885 жив 
у Відні. Відвідав Париж у 1893. 
Брав участь у вист. з 1882, се-
ред них у Варшаві (1886–1911), 
Кракові (1883–1902), Львові, 
Берліні, Відні, Мюнхені, Празі 
(1888–1904). Отримав велику 
золоту медаль у Відні (1891), зо-
лоті медалі ІІ категорії в Берліні 
(1891), у  Відні у 1898, срібну  – 
на вист. сучасного мистецтва у 
Львові в 1894. Творчість А. ви-
світлювали австрійські, німець-
кі, сербські та хорватські часо-
писи. Майстер жанрових творів, 
портретист та ілюстратор, А. у 
ранній період своєї творчості 
писав переважно жанрові тво-
ри невеликого формату; у віден-
ський період перейшов до вели-
ких композицій (часто кінних, 
які створював на замовлення). 
Провідними у творчості А. є мис-
ливські, військові та ярмаркові 
сцени.

Муз.: КЗВ, МВС, НМВ.
Літ.: Die polnische Kunst auf 

der Internat. Kunstausstellung zu 
Berlin. Alb. reprod.  – Berlin, 1891; 
Świat.  – Kraków, 1893; Tygodnik 
Ilustrowany.  – 1895.  – Półr.  I; 1897.  – 
Półr.  I; 1898.  – Półr.  I; 1917.  – Półr.  I 
(nekrolog); Jellenta  C. Galeria ostat-
nich dni.  – Kraków, 1897; Treter  M. 
Nowsze malarstwo polskie w Galerii 
Miejskiej we Lwowie.  – Lwów, 1912; 
Katalog Wystawy Sztuki Polskiej.  – 
Wiedeń, 1915; Album reprodukcji 
obrazów z wystawy Sto Lat Malarstwa 
Polskiego.  – Warszawa, 1919; Katalog 
wystawy retrospektywnej Życie Polskie 
w Malarstwie.  – Warszawa, 1934; 
Wystawa malarstwa polskiego Muzeum 
m. Rzeszowa. – Rzeszów, 1946; Katalog 
wystawy polskiego malarstwa histo-
rycznego i batalistycznego.  – Kraków, 
1954; Rocznik Naukowo-Literacko-

АЙВАЗЯН
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Arty styczny (encyklopedyczny) na rok  
1905.  – Warszawa, 1905; Rocznik 
Muzeum Narodowego w Warszawie.  – 
1966.  – Nr.  10; Malarstwo polskie. 
Katalog zbiorów. Muzeum Śląskie.  – 
Wrocław, 1967; Wiercińska  J. Katalog 
prac wystawionych w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
w latach 1860–1914.  – Wrocław, 
1969; SAP. – 1971. – T. 1; Grajewski L. 
Bibliografia ilustracji w czasopi-
smach polskich XIX i pocz. XX  w. 
(do 1918 r.). – Warszawa, 1972.

Б. Колосок

АЙДУКЕВИЧ 
Тадеуш 
(1852/1853, с.  Величка, Польща  – 
09.01.1916, м.  Краків, Польща)  – 
живописець. У  1868–73 навчався 
в краківській школі образотвор-
чого мистецтва у В.  Лущкевича. 
Після її закінчення отримав 
стипендію і виїхав до Відня (ра-
зом із В.  Коссаком) для отри-
мання освіти в місцевій АМ. 
Через рік продовжив навчан-
ня в Мюнхенській  АМ (викл.: 
О.  Сейтр, А.  Вагнер, Й.  Брандт). 
Брав участь у вист. з 1874, у т. ч. 
в Кракові та Львові. У  1875 по-
вернувся до Польщі. У  подаль-
шому жив в Україні, де писав 
портрети аристократів (1875–78). 
У  1877 відвідав Париж, а невдо-
взі  – Близький Схід (подоро-
жував разом із В.  Браницьким). 
Повернувшись до Кракова, писав  
портрети (у т.  ч. драматичних  
актрис), тематичні картини (на  
східні та місцеві сюжети). У 1882  
переїхав до Відня, у 1893 працював 
у Лондоні, потім – у Софії. З 1894 
проживав у Константинополі, 
Бухаресті, а з 1896  – знову в 
Софії. Від 1899 був запрошений 
до двору рос. імператора у Санкт-
Петербурзі, а бл. 1904 – до румун-
ського двору, у зв’язку із чим осе-
лився під Бухарестом. Брав участь 
у вист. Кракова в 1874–1901, 
Варшави – у 1875–1901, Львова – 
у 1874–1901. Надсилав роботи 
до Бухареста, Відня, Дрездена, 
Мюнхена, Праги. Творчість  А. 
отримувала позитивні відгуки в 
пресі, була відзначена почестями 
і медалями монархів. А. – майстер 

жанрових та пейзажних компози-
цій, портретист. 

Муз.: ЛІМ, музеї Варшави, 
Кракова, Познані, Лодзя.

Тв.: «Коні на пасовиську» (1874), 
«Молитва в пустині» (1887). 

Дж.: Piotrowski  A. Autobiografia 
(rkps)  / Muzeum Narodowe w 
Warszawie.  – Dział Dokumentacji 
(kopia w Instytucie Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk).

Літ.: Львівська державна картинна 
галерея. Каталог художніх творів.  – 
К., 1955; Rocznik Naukowo-Literacko-
Artystyczny (encyklopedyczny) na 
rok 1905. – Warszawa 1905; Jellenta C. 
Galeria ostatnich dni. – Kraków, 1897; 
Łoś W. Z pracowni naszych mistrzów. – 
Warszawa, 1897; Sarnecki  Z. Tadeusz 
Ajdukiewicz // Tygodnik Ilustrowany. – 
1900. – Półr. II; Sztuki Piękne. – 1926. – 
Nr. 2; Wystawa mistrzów malarstwa pol-
skiego oraz zbiorowe T. Ajdukiewicza i 
J. Malczewskiego. – Łódź, 1926; Rosen J. 
Wspomnienia.  – Warszawa, 1933; 
Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo 
polskie. – Wrocław, 1960. – T. 2; SAP. – 
1971.  – T.  1; Grajewski  L. Bibliografia 
ilustracji w czasopismach polskich XIX 
i pocz. XX w. (do 1918 r.). – Warszawa, 
1972.

Б. Колосок

АЙЗЕН 
(Айзен-Констан ти нов)  
Вадим Костянтинович 
(17.08.1917, м. Одеса – ?) – графік. 
Академічної художньої освіти не 
отримав. Навчався на курсах при 
журналі «Крокодил» у 1933–35 
(викл.: Ю. Ганф, Д. Моор). Автор 
політичних і побутових карика-
тур для газет «Красная звезда» 
(від 1938), «Московский комсо-
молец» (від 1939), «Гудок» (від 
1948), «На боевом посту» (від 
1950) та ін. 

Тв.: політичні та побутові карика-
тури.

Літ.: Художественная выставка 
«Борьба за мир против поджига-
телей войны». Политический пла-
кат и карикатура. Каталог.  – М., 
1952; Выставка советской сатиры. 
Каталог. – М., 1952; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

АЙЗЕНБЕРГ Давид 
(Eisenberg David) 
(1-а  пол. 20  ст.)  – живописець. 
Працював на Буковині в 1-й 20 ст. 

Мешкав у Чернівцях. Учасник 
«Осінніх салонів» у Чернівцях 
(1931, 1932). Член «Товариства 
митців та любителів пластичних 
мистецтв Буковини» («Societaţii 
artiştilor şi amicii artelor plastice 
din Bucovi na») у Чернівцях. 

Тв.: «Циганка», «Осінь», Селянин», 
«Зима» (до 1932).

Літ.: Albrich. Herbstsalon Bukowinaer 
Künstler  // Czernowitzer Allgemeine 
Zeitung.  – 1932.  – 8  October; Catalog 
II-lea Salon de Toamnă Bucovinean; 
2–31  octombrie 1932.  – Cernăuţi.  – 
1932; Catalogul salonului de toamnă al 
Artiştilor din Bucovina 18  octombre  – 
11 noembrie. – Cernauţi. – 1931. 

І. Міщенко

АЙЗЕН-КОНСТАНТИНОВ 
Вадим Костянтинович – див.: 
АЙЗЕН Вадим Костянтинович

АЙЗЕНШЕР 
Ісак Якович 
(1900, станція Мамоново-Ворон-
цовка Миколаїв. губ. – 1953, Ленін-
град, нині Санкт-Петербург) – гра-
фік. Навчався у ВХУТЕІНі в 1925–
30 (викл. М. Антонов). Викладав у 
Ленін градському поліграфіч ному 
технікумі в 1940-х. Запропонував 
новаторський електроіскровий 
спосіб гравірування. Канд. мис-
тецтвознавства з 1947. Автор  
праці «Техника офорта» (Ленін-
град, 1939).

Тв.: «Пушкін у Ліцеї», «Свіргрес 
№ 3 вночі». 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

АЙЗЕНШЕР 
Якоб 
(Eisenscher Jakob) 
(?–?)  – живописець, аквареліст. 
Працював на Буковині в 1-й пол. 
20 ст. Учасник вист. у Чернівцях 
(1920-ті).

Тв.: «Три дерева», «Навесні», 
«Квітучі дерева», «Передмістя» (всі – 
до 1921), «Вигляд парку Шіллера» (до 
1922), портрети.

Літ.: Zappler E. Drei Maler // Juedischer 
Almanach für Gross-Rumänien.  – 
Czernowitz, 1922; Expoziția de artă a 
societății pentru incurajarea artel. Kunst-
Ausstellung des Vereines zur Förderung 
der bildenden Künste. – Cernăuți.

І. Міщенко

АЙЗЕНШЕР
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АЙЗЕНШТАДТ 
Інна Михайлів на 
(25.12.1908, м. Київ – ?) – графік.  
Закінчила МХІ у 1937 (викл.: 
О.  Дейнека, М.  Купреянов). 
Учас ниця вист. з 1934. Роботи А. 
експонувалися на вист. у Чехо-
словаччині (1954), Китаї (1959) 
та інших країнах.

Тв.: «Маки» (1944), «Натюрморт 
з лимоном» (1946), «Яблука й ви-
ноград» (1947), «Троянди» (1955), 
«Фіалки» (1958), «Квіти й фрукти» 
(1959), «Персики й виноград» (1960), 
«Бузок» (1961), «Риби» (1962).

Муз.: ДМОМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова 

А.К. 
(17 ст.) – гравер. Упродовж 1670–
80-х рр. працював у друкарні КПЛ 
як оздоблювач та ілюстратор 
книг. П.  Попов припускає його 
тотожність із львів. ксилографом 
Афанасієм К. (А., А.А.). 

Тв.: титульна рамка книги 
А.  Радивиловського «Огородокъ 
Марії Богородиці» (Київ, 1676), 
заставки та ілюстрації до «Мінеї 
Общій» (1680), зокрема заставки: 
«Пророк Мойсей», «Три святителі: 
Василій Великий, Григорій Богослов, 
Іоан Златоуст», заставки та ілюстра-
ції до «Требника» (1681).

Літ.: Подробный словарь русских 
граверов XVI–XIX вв. – СПб., 1895. – 
Т. 1; Попов П. Матеріали до словни-
ка українських граверів.  – К., 1926; 
Попов  П. Матеріали до словника 
українських граверів. Додаток 1. – К., 
1927.

Р. Забашта

АКИМОВ 
Микола Павлович 
(16.04.1901, м.  Харків  – 
06.09.1968, м. Москва, похований 
у м.  Ленінгра ді, нині м.  Санкт-
Петербург) – художник театру та 
кіно, живописець, графік, режи-
сер, письменник. У  1916–18 на-
вчався живопису в Петрограді в 
Новій художній майстерні під ке-
рівнитвом М. В. Добужинського, 
О.  Є.  Яковлєва, В.  І.  Щухаєва. 
Експонував твори на 1-ій Всеук-
раїнській вист. живопису, графі-
ки і скульптури професійних і  
самодіяльних художників та ди-

тячої творчості в Харкові (1919). 
Брав участь в оформленні те-
атралізованих свят на площах 
Харкова у 1919. У  1920–22 ви-
кладав малювання на вищих кур-
сах політосвіти працівників у 
Харкові. Працював художником 
і режисером у театрах Москви й 
Ленінграда з 1922. Нар. артист  
СРСР з 1960. Професор Ленін-
градського театрального  ін-т з 
1960. Поєднав у своїй творчості 
діяльність художника-постанов-
ника, художника кіно, живопис-
ця-станковіста, графіка-плака-
тиста й літератора мемуарного 
жанру. Автор праці «Театральное 
наследие» (Ленінград, 1978).

Тв.: костюми до вистав «Подвиги 
Геркулеса» Р.  Побідимського (1921), 
«Снігуронька» О.  Островського 
(1922); оформлення вистави «Алі нур» 
В.  Ме йер хольда і Ю.  Бонді (1922), 
«Зоряний хлопчик» за О.  Уайль дом 
(1922) у харків. «Театрі казки»; «Монна 
Ванна» М.  Метерлінка (1922) у теа-
трі «Крас ный факел» (постановку не 
здійс нено); «Брехня» О. Афіногенова 
у Харків. театрі рос. драми в 1933, 
«Загибель ескадри» О.  Корнійчука 
в Ленінградському театрі драми 
ім. О. С. Пушкіна в 1935, «Солом’яний 
капелюшок» Е. Лабіша у Харків. студії 
сценічного мистецтва при Театрі рос.  
драми в 1936, «Фронт» О.  Кор-
нійчука в Московському театрі 
ім.  В.  Маяковського в 1943, «Весна 
в Москві» В.  Гусєва в київському 
Театрі рос. драми ім.  Лесі Українки 
в 1953; графіка  – плакат до ви-
стави «Диктатура» І.  Микитенка 
(Ленінградський театр драми 
ім.  О.  С.  Пуш кіна, 1930); живопис  – 
портрети Ю. С. Лаврова (1929, 1968), 
А. Гріншпуна (1968), укр. колгоспни-
ків (1930, 1931), дівчини з Чернівців 
(1968). 

Літ.: Театр для детей: сб.  ста-
тей.  – X., 1926; Бартошевич  А.  А. 
Н.  Акимов  – художник.  – 
Ленинград, 1947; Эткинд  М.  Г. 
Н.  П.  Акимов  – художник.  – 
Ленинград, 1960; Теат ральний пла-
кат Н. Акимова. Аль бом. – М., 1963; 
Бернацька Р. П., Бурмистренко С. Л. 
50 років українського драматично-
го театру (хроніка 1935–1941 рр.) // 
Театральна культура: у  4  т.  – К., 
1967; СахновськийПанкєєв В. О. На 
братній сцені. – К., 1972; Эткинд М. 
Николай Акимов. Сценография. 
Графика. – М., 1980.

О. Школьна 

АКИМОВ 
Самойло 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Писав ікони в «народ-
ній» манері. 1823 створив для 
шпиталю Луган. ливарного за-
воду ікони «Ісус Христос» та 
«Богородиця».

Літ.: Борщенко  Л. Погляд на іс-
торію церковного мистецтва Лу-
ган щини (кінець ХVІІІ  – поча-
ток ХХ  ст.)  // Мистецтвознавство 
України: зб. наук. праць. – К., 2001. – 
Вип. 2.

В. Фоменко

АКИМОВИЧ 
Віра Миколаївна 
(12 (24).07.1890, м. Єлисаветград, 
нині м.  Кропивницький  – 
18.01.1977, м.  Одеса)  – живопи-
сець, педагог. Закінчила Другу 
Одес. жіночу гімназію. У  1908–
1913 навчалася в ОХУ (педа-
гоги з фаху  – Г.  Ладиженський 
та К.  Костанді). З  1913 по 1957 
викладала живопис та ма-
люнок в гімназіях та шко-
лах Одеси. Участник виста-
вок: ТНХ (1916, СПб.), ТПРХ 
(1917–1919), Художнього то-ва 
ім.  К.  К.  Костанді (1925–1927), 
Виставки етюдів і рисун-
ків одес. художників (1936), 
«Salonul Oficial» (Одеса, 1943). 
Член Художнього товариства 
ім. К.  К.  Костанді (з  1925); член 
СХ України з 1945. Автор натюр-
мортів, портретів, пейзажів.

Муз.: ОХМ; ОДКГ. 
Літ.: Справочник на 1915 год 

об учебных заведениях Одесского 
учебного округа и служащих в 
них.  – О., 1915; Одеська держав-
на картинна галерея  : кат.  – К., 
1964; ХН СССР. – М., 1970.  – Т.  1; 
К. К. Костанди. Художественное об-
щество им. К.  Костанди. Кат. выс.  / 
сост. Л.  Н.  Гурова, Л.  А.  Еремина.  – 
О., 2003; Босько  В. Визначні постаті 
степової Еллади. – Кіровоград, 2004; 
ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

АКИНШИН 
Михайло Васи льович 
(18.02.1927, с.  Ломово, нині 
Курської  обл., РФ  – 22.07.1982,  
м.  Запоріжжя)  – живописець. 
За кін чив Ташкентське художнє 
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учи лище ім.  П.  Бенькова в 1951 
(викл.: С.  Редькін, М.  Жуков). 
Працював у галузі станкового 
живопису. 

Тв.: «Осінь» (1965), «Парк» (1967), 
«Весняний день», «Міський пейзаж» 
(обидва – 1968) та ін. 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
О. Школьна

АКИШИНА Ганна Іванівна – 
див.: АКІШИНА Ганна Іванівна

АКІШИНА (Акишина) 
Ганна Іванівна 
(29.06.1910, м.  Юзівка, нині 
м.  Донецьк  – 24.09.1991, м.  Хар-
ків)  – живописець. Закінчила 
ХХТ у 1931. У 1938–41 та 1944–47 
навчалася в ХХІ (викл.: С.  Про-
хоров, Ю. Садиленко, О. Кокель). 
Упродовж 1947–50 працюва-
ла в ХХІ асистенткою на ка-
федрі живопису, у 1946–66  – у 
Харків. дитячій художньої школі 
ім.  І.  Рєпіна, а згодом  – викла-
дачем. Учасниця республікан-
ських, всесоюзних та міжнарод-
них вист. з 1951, у т.  ч. у 1975 в 
Болоньї (Італія), у 1993 в Лондоні 
(Великобританія) (посмертна). 
Персон. вист. відбулися в 1961 та 
1972 в Харкові. 

Тв.: «Водолази» (1948), «Переможці 
соцзмагання» (1951), «У  чорному 
списку», «Сільське весілля» (обидва – 
1953), «В  старій Юзівці», «Шахта на 
Марганці», «Озеро в П’ятихатках» 
(усі  – 1957), «Айстри» (1959), «Біля 
терикона», «Нові береги. Місто 
Марганець» (обидва – 1960), «Розкриті 
надра» (1961), «Ніби я на волю, на 
світ народився» (1965), «Мікрорайон» 
(1971), «Салют перемоги» (1973), «Тале 
озеро» (1983); натюрморти.

Муз.: ХХМ, НХМУ.
Літ.: УРХ. – К., 1972; СХУ. – К., 1973; 

Мистецькі шляхи Харківщини. – Х., 
1998; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

АККУРАТОВ Костянтин 
Васильович – див.: АКУРАТОВ 
Костянтин Васильович

АКОПОВ 
Артем Тигранович 
(10.04.1905, м. Карс, Туреччина. – 
?)  – графік. 1930 закінчив 

КХІ (у  А.  Середи, В.  Касьяна. 
О. Усачова). Працював в царині 
плакату, книжкової та рекламної 
графіки. Під час 2-ї  Світ. війни 
виконав багато малюнків та ка-
рикатур для газети «Ленинское 
знамя».

Плакати: «Молодь, опановуй мото-
спорт  – готуйся до оборони країни», 
«Крізь сльози», «Хліб» (1929-1934). 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Г. Скляренко

АКСЕЛЬРОД 
Арій Соломо но вич 
(13.03.1885 – 20.03.1950, м. Моск-
ва)  – графік. Навчався в ОХУ. 
Працю вав у Москві. 

Тв.: малюнки для газети «Гудок» 
(1936–47). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 
О. Ламонова 

АКСЕНТОВИЧ (Axentowicz) 
Теодор 
(13.05.1859, м. Брашов, Руму нія – 
26.08.1938, м.  Краків, Поль ща)  – 
живописець. Закін чив реальне 
училище у Львові. У  1878–82 
навчався в Мюнхен ській  АМ 
під керівництвом Г.  Гакла, 
А. Вагнера, Г. Бенчука. У 1882–95 
перебував у Парижі, де продо-
вжив навчання під керівництвом 
К. Дюрана. Вивчав і копіював тво-
ри Ботічеллі, Тиціана, Веласкеса, 
Лебрена та  ін. У  1890 відвідав 
Лондон з метою вивчення творів 
англійських портретистів для ви-
конання замовлень на портрети 
у відповідному стилі. Як портре-
тист у подальшому мав неабия-
кий попит у французьких сало-
нах. Упродовж 1895–34 – профе-
сор Краківської школи образот-
ворчого мистецтва, організованої 
Ю. Фалатом (з 1900 – АМ). У 1897 
заснував школу живопису для жі-
нок. У 1910 і 1927–28 був обраний 
ректором АМ. Був одним з орга-
нізаторів Товариства польських 
митців «Мистецтво». Належав 
до низки творчих спілок. Брав 
участь у вист. у Дрездені, Відні, 
Мюнхені, Римі, Венеції. Персон. 
вист. відбулися в Кракові 1923, 
1927, 1938, у  Варшаві і Лодзі  – 
у 1930, у Львові – 1939 (посмерт-

но). У  творчості А. переважав 
портретний жанр. Водночас він 
приділяв увагу жанровим творам 
та історичній тематиці. 

Тв.: проект вітража для вірмен-
ського костелу у Львові (1896, не був 
реалізований).

Муз.: музеї Варшави, Кракова, 
Вроцлава, Ланцута, Лодзя, Познані. 

Дж.: Notatki Heleny Blumowny 
z wywiadu z Jadwigą Axentowicz, 
córką artysty – Instytut Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk  // Materiały Słownika 
Artystów Polskich. 

Літ.: Каталог выставки частных 
собраний. Львовская государствен-
ная картинная галерея.  – Л., 1954; 
Львівська державна картинна гале-
рея. Каталог художніх творів.  – К., 
1955; Искусство и художественная 
промышленность.  – C.Пб., 1899, 
1900, 1901; СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – 
К., 1992; Lewandowski  S.  R. Teodor 
Axentowicz // Tygodnik Ilustrowany. – 
1901.  – Półr.  I; Rutowski  T. Teodor 
Axentowicz // Sztuka. – Lwów, 1912. – 
Nr. 3; Husarski W. Teodor Axentowicz 
na tle swojej epoki  // Tygodnik 
Ilustrowany. – 1924. – Półr. II; Klein F. 
Teodor Axentowicz i jego sztuka  // 
Tygodnik Ilustrowany. – 1924. – Półr. II; 
Tenże: Teodor Axentowicz i jego 
sztuka // Przegląd Powszechny. – 1925; 
Tenże: Teodor Axentowicz  // Sztuki 
Piękne.  – 1926/27.  – Nr.  3; Wystawa 
zabytków ormiańskich we Lwowie.  – 
Lwów, 1933; Teodor Axentowicz: 
1859–1938. Katalog wystawy pośmiert-
nej  // Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych.  – Kraków, 1938; Wystawa 
pośmiertna T.  Axentowicza  // Towa-
rzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych.  – 
Lwów, 1939; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АКУРАТОВ (Аккуратов) 
Кос тя нтин Васильович 
(14.05.1887, м.  Петрозаводськ, 
РФ  – ?)  – живописець, графік, 
скульптор. У  1904–09 навчав-
ся в ЦУТР в (викл. В.  Мате), 
в ІАМ у 1909–14 (викладач: 
Д.  Кардовський). Створив ху-
дожньої студію в Севастополі, 
де викладав у 1918–27. Згодом, 
у 1927–31 викладав у художньої 
студії в Ленінграді. У 1932–62 був 
головним художником ЦВММ. 

Тв.: графіка  – серія агітацій-
них плакатів із закликом моряків 
до захисту Радянської Республіки 
(1918), «Дмитро Донськой» (1945), 
«Подвиг Героя Радянського Союзу 
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Г.  Агафонова» (1960); живопис  – 
«Розстріл очаківців на чолі з лей-
тенантом Шмідтом» (1921–22, 
втра чена під час 2-ї  Світ.  війни), 
«Портрет професора А.  Щербака» 
(1925), «Портрет П.  Нахімова» 
(1947), «В. І. Ленін» (1958); скульпту-
ра – «Портрет А. Матюшенка» (одно-
го з очільників повстання на броне-
носці «Потьом кін»), медаль на честь 
250-річчя ЦВММ (1958, співавтор 
М. Соколов). 

Муз.: ЦВММ, ДІМ.
Літ.: Центральный военно-мор-

ской музей. Краткий путеводитель. 
Изд.  2.  – М., 1959; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АКЧОКРАКЛИ 
Осман 
(03.01.1878, м.  Бахчисарай 
Таврій.  губ., нині АР  Крим  – 
17.04.1938, м  Сімферополь, 
Крим сь ка  АРСР)  – графік-орна-
менталіст, письменник, учений, 
педагог. Почат кову освіту здо-
бував у Бахчисарайсь кому ме-
дресе у 1890-х. Навчався в гім-
назії «Дауд-паша» в Стамбулі в 
1894. Упродовж 1899–1901 жив 
у Санкт-Петербурзі. Викладав 
каліграфію на факультеті схід-
них мов Петербурзького  уні-
верситету. Працював у вид-ві 
І.  Бораганського як оформлю-
вач східних видань. У  1908–10  – 
редактор журналу «Шура» в 
Оренбурзі; у 1922–34 – викладач 
турецької та арабської мов і ка-
ліграфії у педагогічному  ін-ті в 
Сімферополі. Займався науко-
вою діяльністю: опрацював низ-
ку епіграфічних пам’яток Криму. 
З 1923 – член Таврійського Това-
риства археології та етно графії. 
Товаришував з відомим укр. схо-
дознавцем, акад. А.  Кримським. 
Репресований, арештований у 
Ба ку. Розстріля ний 1937. Біль-
шість творів і праць А. були 
знищені під час депортації крим-
ськотатарського народу в 1944.

Пр.: Къырым гьонджелери: [Бу-
тоны Крыма].  – Оренбург, 1906; 
Татарские тамги в Крыму // Известия 
Крымс кого пединститута.  – 1927; 
Старо-крымские и отузские надписи 
ХIII–ХV вв. // Известия Таврического 
общества истории, археологии, этно-

графии. – 1927. – № 1 (58); Новое из 
истории Чуфут-Кале  // Известия 
Таврического об щества истории, ар-
хеологии, этнографии. – 1928. – № 2; 
О первом проекте сооружения Волго-
Донского канала в XVI  в.  // Східний 
світ.  – 1928.  – №  2; Старо-крымские 
надписи (по раскопкам 1929)  // 
Известия Таврического общества 
истории, археологии, этнографии.  – 
1929.  – №  3; Этнографические на-
ходки в Чуфут-Кале  // Известия 
Таврического общества истории, ар-
хеологии, этнографии. – 1929. – № 3; 
Татарская поэма Джан Мухамеда 
о походе Ислам-Гирея вместе с 
Б.  Хмельницким на Польшу  // 
Козацтво.  – 1993.  – №  1; Военная 
служба крымских татар  // Голос 
Крыма.  – 1996.  – 22  ноября; Театр 
хаятымыздан: [Из жизни нашего теа-
тра] // Керим И. Медений эснас 1920–
1938. Къырымтатар тили, эдебияты 
ве медениетинден малюмат десте-
ги.  – Симферополь: Таврия, 1997; 
Исмаил Гаспринский // Къырымтатар 
тили, эдебияты ве медениетинден 
малюмат дестеги.  – Симферополь: 
Таврия,1997; Дестан-и-Къырым: 
[Легенда Крыма]  // Къырымтатар 
тили, эдебияты ве медениетинден 
малюмат дестеги.  – Симферополь: 
Таврия, 1997; О.  А.  Боданинская  // 
Къырымтатар тили, эдебияты ве 
медениетинден малюмат дестеги.  – 
Симферополь: Таврия, 1997; О  чем 
думает татарка. Стихотворение  // 
Голос Крыма. – 1996. – 22 ноября.

Тв.: орнамент і цитати з Корану 
в мечеті в Санкт-Петербурзі (кін. 
1890-х – поч. 1900-х), орнамент і ци-
тати з Корану в Бахчисарайському 
ханському палаці (1917–18).

Муз.: бібліотеки України, 
Німеччини, Польщі, Румунії, Туреч-
чини, Азербайджану та інших країн 
світу. 

Літ.: Акчокраклы  О.  // Науч ные  
работники Крыма: справ.  – Симфе-
рополь, 1927.  – С.  5; Акчокрак-
лы  О.  Личный состав Крымского 
пединститута  // Известия КПИ.  – 
1927.  – Кн.  1; Акчокраклы  О.  // 
Наука и научные работники СССР: 
Справочник.  – Ленинград, 1928.  – 
№  6; Пріцак  О. Про Агатангела 
Кримського // Східний світ. – 1993. – 
№  1; Червонная  С.  М. Искусство 
татар ского Крыма.  – М., 1995; 
Урсу  Д.  П. Медениет фидаийлери:  
[Подвижники культуры] // Йылдыз. –  
1996.  – №  2; Урсу  Д.  П. Очерки ис-
тории культуры крымскотатарско-
го народа (1921–1941).  – Симферо-
поль, 1999; Деятели крымскотатар-

ской культуры (1921–1944). Био - 
биб ли графический словарь.  – Сим- 
 ферополь, 1999; Био биб лио графи-
ческий словарь. Крым скотатарские 
художники.  – Сим  ферополь, 1999; 
Заатов  І. Кримсь котатарське обра-
зотворче і декоративно-прикладне 
мистецтво ХХ  ст.  – Симферополь, 
2002; Урсу  Д.  П. Шаркъшынаслыкъ 
ве Къырым шаркъшынаслары: [Вос - 
токоведение и востоковеды Крыма] //  
Йылдыз.  – 1998.  – №  2; Гафаров  Б. 
Осман Асан-огьлу Акъчокъракълы // 
Йыл-дыз.  – 1980.  – №  1; Tоrk 
diinyasi el kitabi. Edebiyat.  – Ankara, 
1922.  – Cilt  3; Seydamet  D. Krym.  – 
Warszawa, 1930; Miller M. Archaeology 
in the USSR  – New York, 1956; 
Lazzerini  E. Gadidism at the Turn of 
the Twentieth Century  // Cahiers du 
monde russe et soviоtique.  – 1975.  – 
Nr.  2; Bennigsen  A., Wimbush  S.  E. 
Muslim National Communism in the 
Soviet Union. – Chicago, 1979; Otar I. 
Akookrakh’nin (Kinmtatar tamgalari i 
simli) kitabi vesilesi ile notlar // Emel. – 
1983; Zaatov  I. Qirimtatar manzaral-
ameliyve tasviriy sanat. Akmescit.  – 
Simferopol, 2003.

І. Заатов
АЛБІНОВСЬКА-МІНЬКЕВИЧ 
Софія Юліанівна 
(18.11.1886, м.  Клагенфурт, 
Авст рія – 30.06.1972, м. Львів) – 
живописець, графік. Навчалася 
в художньої студіях Відня у 
1901–06, Парижа  – у 1906–09, 
Віденській вищій школі ужитко-
вого і декоративного мистецтва 
в 1909–12. З  1912 проживала у 
Львові. Персон. вист. відбулася 
у Львові 1956. Авторка натюр-
мортів та пейзажів, у т. ч. на укр. 
тематику.

Тв.: «Британка» (1908), «Інтер’єр» 
(1932), «Цвіт яблуні» (1953), «Червоні 
троянди» (1955), «Цикламени» (1960),  
«Гладіолуси та виноград» (1961), 
«Старий фарфор» (1967). 

Літ.: Островський  Г. Виставка 
творів С.  Ю.  Альбіновської-
Мінькевич  // Радянська культура.  – 
1956. – 11 квітня.

О. Школьна

АЛВІАН 
(середина 19  ст.)  – живописець. 
Відомий за пис. дж. Працював 
у Києві. Ігумен-іконописець, 
керів ник іконо писної майстерні 
КПЛ  – «наглядач іконописний». 
У 1852 поновлював живопис при 

АКЧОКРАКЛИ
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вході до КПЛ на стінах Святих 
воріт Троїцької церкви. У  1869 
разом з Аліпієм та послушника-
ми поновляв живопис на стінах 
Успенського собору КПЛ.

Тв.: картина «Смерть та відхідна 
лаврського ієромонаха Парфенія» 
(бл. 1855). 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, спр.  2766, 
оп. 1, арк. 127. 

Літ.: Указатель Церковно-архео-
логического музея при Киевской 
духовной академии.  – К., 1897; 
Лопу хіна  О.  В. Діяльність та ху-
дожній напрям лаврської іконо-
писної майстерні ХІХ  – початку 
ХХ  ст.  // Лаврський альманах: 
Києво-Печерська лавра в контек-
сті української історії та культу-
ри: зб.  наук.  праць.  – К., 1999.  – 
Вип.  2; Лопухіна  О.  В. Живописна 
школа Києво-Печерської лаври 
другої половини ХІХ  – почат-
ку ХХ  ст. Художня освіта і ви-
ховання  // Лаврський альманах: 
Києво-Печерська лавра в контек-
сті української історії та культури: 
зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 5; 
Уманцев Ф. Матеріали до Словника 
вітчизняних мистців, ремісників, 
керівників художніх робіт та ме-
ценатів 18  – початку 20 ст. (За до-
кументами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

В. Фоменко,  
А. Кондратюк, Ф. Уманцев

АЛЕВІЗ НОВИЙ 
(Алевіз Фря зін Новий) 
(2 пол. 15 ст. – поч. 16 ст.) – ар-
хітектор, різьбяр, венеціанський 
майстер. У  1499 А.  Н. найняло 
посольство рос. царя Івана  ІІІ 
для роботи в Москві. Прямуючи 
до Московії, потрапив у Крим, 
де залишався упродовж 1502–03. 
Працював на замовлення хана 
Манглі Герая. 

Тв.: парадний різьблений кам’яний 
портал Демір-Капи (Залізні двері) 
палацу Девлет-Сарай ханської став-
ки в Салачику, створений разом 
з місцевими різьбярами; пізніше 
перенесений ханом Сахіб  І Гераєм 
до нового палацу кримських ханів 
Бахча-Сарай і встановлений у голов-
ному корпусі зі сторони посольсько-
го дворика (м.  Бахчисарай). Портал 
коринфського ордера, багатоярус-
ний з напівкруглим фронтоном (об-
рамлений акротеріями), вкритий 
рослинним декором (листя і квіти 
аканта, дуба й лотоса). Виконаний у 

стилі зрілого італ. (венеціанського) 
Відродження в поєднанні з мотива-
ми східної каліграфії та орнаменти-
ки. У  медальйоні тимпана розміще-
ний ханський родовий герб і титула-
турний напис арабською в’яззю, ще 
один напис з датою «1503» міститься 
нижче на фризі. На внутрішніх тор-
цевих площинах обрамлення две-
рей – різьба у сельджуцькому стилі.

Літ.: Кондаков Н. П. О Бахчисарай-
ском дворце и его реставрации  // 
Искусство и художественная про-
мыш ленность.  – 1899.  – №  6; Гернг
росс В. (Всеволодский). Ханский дво-
рец в Бахчисарае  // Старые годы.  – 
М., 1912.  – Апрель; Эрнст  Н.  Л. 
Бахчисарайский Ханский дворец и 
архитектор вел.  кн.  Ивана  ІІІ фря-
зин Алевиз Новый  // Известия 
Таврического общенства истории, 
археологии и этнографии.  – 1928.  – 
Т.  ІІ (59); Искусство средневеко-
вой Руси и Запад (XI–XV  вв.)  // 
Лазарев  В.  Н. Византийское и древ-
нерусское искусство.  – М., 1978; 
Памятники градостроительства и 
архитектуры Украинской  ССР.  – К., 
1985.  – Т.  2; Подьяпольский  С.  С. 
Деятельность итальянских мастеров 
на Руси и в других странах Европы 
в конце ХV  – начале XVI  века  // 
Советское искусствознание.  – М., 
1986. – № 22. 

Р. Забашта

АЛЕВІЗ ФРЯЗІН НОВИЙ. – див. 
АЛЕВІЗ НОВИЙ. 

АЛЕКСА 
(кін. 11 – 1-а чверть 12 ст.) – ка-
ліграф / протокаліграф. Укладач, 
каліграф  / протокаліграф та ре-
дактор Мстиславового Євангелія 
(1117–1125). У  прикінцевому 
запису (арк.  212  зв., 213) пові-
домив ім’я замовника рукопи-
су – новгор. кн. Мстислава (сина 
Володимира Мономаха) та влас-
не ім’я: «азъ бо грешьный рабъ 
алекса написахъ сие еуангелие, 
сынъ лазаревъ, прозвутера». 
Згаданий у приписці прозвутер 
(священник) Лазар  – батько А., 
був священиком Борисоглібської 
церкви у Вишгороді (1072), ігу-
меном Видубицького монасти-
ря у Києві (1088–1105), а  зго-
дом, імовірно,  – єпископом 
Переяславським (1115).

Літ.: ПСРЛ.  – СПб., 1908.  – 
Т.  2:  Ипатьевская летопись; 
Жуковская  Л.  П. Апракос Мстислава 
Великого  // Мстиславо во Евангелие 
XII  века. Иссле дования.  –  М., 1997; 
Столярова  Л.  В  Свод записей пис-
цов, художников и переплетчи-
ков древнерусских пергаменных 
кодексов XI–XIV  вв.  –  М., 2000; 
Столярова  Л.  В.  Алекса Лазаревич  // 
Древняя Русь в средневековом мире: 
Энциклопедия. – М., 2014.

В. Фоменко, Л. Ганзенко

АЛЕКСАНДЕР 
(рубіж 16–17  ст.)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. Зга дується 
в гродських актах 1600 та 1646. 
Жив і працював у Львові. 

Літ.: Bostel  F. Z dziejów malarstwa 
lwowskiego  // Sprawozdania Komisji 
Do Badania Historii Sztuki w Polsce. – 
Kraków, 1896.  – Nr.  5; SAP.  – 1971.  – 
T. 1.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДЕР 
(кін. 17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Згадується в рахункових 
документах Ставропігії за 1698. 
Жив і працював у Львові.

Літ.: Łoziński  W. [Komunikat o 
lwowskich malarzach XVII  w.]  // 
Sprawozdania Komisji do badania 
Historii Sztuki w Polsce.  – Kraków, 
1896. – Nr. 5.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДЕР
(1-а пол. 18 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Мешкав у Львові. 
1739 отримав гроші за «три по-
лотна смерті», що дає підстави 
ідентифікувати А. із живописцем 
Александром, котрому була до-
ручена декорація за проектом 
А.  Кастелло катафалку Якуба 
Собеського, виставленого в коле-
гіаті в Жовкві 1744. Поновлював 
стінопис, писав образи для косте-
лів католицьких орденів у Львові.

Тв.: поновив розписи львів. кос-
телів єзуїтів, францисканців і свя-
тодухівців після пожежі 1734, напи-
сав образи на Конгрегаційних две-
рях костелу Єзуїтів. Створив образ 
Св. Яна.

Літ.: Osiński M. Zamek w Żółkwi. – 
Lwów, 1933; Jaworski  F. O  szarym 
Lwowie.  – Lwów, [1916]; Hornung  Z. 
Stanisław Stroinski.  – Lwów, 1935; 

АЛЕКСАНДЕР
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SAP.  – 1971.  – T.  1; Uzupełnienia i 
sprostowania do tomu  1  // SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДР – див. ОЛЕКСАНДР. 

АЛЕКСАНДРІ 
Василе  
(Alexandri, Alecsandri Vasile)
(1-й пол. 20  ст. )  – живописець. 
Працював на Буковині. Учасник 
вист., у т.  ч. «Осінніх салонів» у 
Чернівцях у 1930-х.

Тв.: краєвиди Буковини.
Літ.: Paunel  E.  I. Expoziţia Cărţii la 

Universitatea Regele Carol II // Junimea 
literara. – 1933–1934.

І. Міщенко

АЛЕКСАНДРІН 
Стані слав
(Aleksandrin, Alexandrin, 
Сytrin Stanislaw)  
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж.  – міськими актами Львова 
та Кракова. Мешкав у Львові, 
про що свідчить документ від 
02.04.1633. За львів. актами 1645, 
відомо, що разом із живопис-
цем Яном Дзянічем А.  висту-
пив арбітром у справі незакін-
ченого митцем Петром вівтаря 
Св. Станіслава Костки. Водночас 
його ім’я трапляється в міських 
книгах Кракова, що свідчить про 
його часте переміщення між дво-
ма містами. Подекуди А. іден-
тифікують із Александровичем 
Станіславом.

Тв.: Łoziński  W. [Komunikat o 
lwowskich malarzach XVII  w.]  // 
Sprawozdania Komisji Do Badania 
Historii Sztuki W Polsce.  – Kraków, 
1896. – Nr. 5; Tomkowicz S. Przyczynki 
do historii kultury Krakowa w I  poł. 
XVII w. – Lwów, 1912; Gębarowicz M. 
Szkice z historii sztuki XVII w. – Toruń, 
1966; Uzupełnienia i sprostowania do 
tomu 1 // SAP. – 1971. – T. 1. 

Б. Колосок

АЛЕКСАНДРОВ – див. УВАЖНИЙ. 

АЛЕКСАНДРОВ 
(справж. – Се лезень) 
Олександр Іванович 
(02.09.1894, м. Харків – 21.09.1948, 
м.  Київ)  – живописець, графік. 
У 1912 закінчив Харків. школу де-

коративного мистецтва (викла-
дач: А. Любимов), у 1914 – ХХУ. 
Працював у різних видавництвах 
України. Учасник вист. з 1917. 
Член АХЧУ у 1924–38. Малював 
плакати, портрети, оформлював 
вистави.

Тв.: «Перший тунгуський пар ти-
занський загін на чолі з т.  Пости-
шевим» (1934–35), «Тачанка» (1935), 
серія картин про М.  Щорса (1936), 
«Героїчний Донбас у 1919 р.» (1937), 
«Пушкін спалює рукописи» (1937), 
«Пушкін серед українських селян» 
(1937), «Нічні маневри» (1938), 
«Гайдамаки» (1939), «Сибірські 
парти зани», «Хрещення Русі», 
«Переяславська Рада», «1905 рік», 
«Взяття Лаври в 1918» (усі  – 1940-
ві), «Узбеки-шахтарі на Ангарі», «22 
липня. Бій на заставі», «Льодове 
побоїще», «Гуцули-партизани в 
Карпатах», «Старе місто Ташкент» 
(усі  – 1941–46), «Петро Могила» 
(1939), «Ольга Кобилянська», «Юрій 
Федькович», «Микола Гоголь», «Ми-
хайло Ломоносов» (усі – 1941–45). 

Літ.: ІУМ.  – К., 1967.– Т.  5; ХН 
СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; МУ.  – К., 
1992; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1.

О. Ламонова

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Віктор 
(25.08.1871, м.  Cанкт-Петер-
бург  – ?)  – живописець. Перед 
1900 навчався в рисувальній 
школі М. Мурашка в Києві та в 
ІАМ (викладач В. Якобі). Після 
1-ї  світової війни оселився в 
м.  Торунь (Польща). Після ви-
ходу на пенсію в 1926 захопився 
живописом. На персон. вист. в 
Ченстохові в 1930 представив 
61 живописний твір. Провідним 
жанром у творчості А. був пей-
заж-марина, переважно ство-
рена на замальовках Зако- 
паного. 

Літ.: Goniec Chęstohowski.  – 
1930. – Nr. 29, 33, 34, 48; Uzupełnienia 
i sprostowania do tomu  1  // SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Александро вич-Дочевсь кий) 
Ігор Борисо вич 
(28.01.1918, м. Бор жомі, Грузія – 
09.03.1997, м.  Київ)  – графік. 

У  1940 закінчив Вище театраль-
не училище ім.  М.  Щепкіна при 
Малому театрі в Москві (викл. 
О.  Бичков), у 1941–45  грав на 
сцені  – у складі акторського ко-
лективу виступав перед бійцями 
радянської армії з концертами. 
З  1945 працював карикатурис-
том. У  1953–68 співпрацював із 
журналами «Крокодил», «Гудок», 
«Перець», у 1961–90  – з газетою 
«Правда України», у 1993  – із 
журналом «Вус». Творчості  А. 
притаманні гротеск, виразність, 
гострота характеристик, добро-
зичливий гумор; плакати ство-
рював лаконічні за формою і 
декоративні за колористичним 
рішенням. 

Тв.: серії «Майстри мистецтв 
України в дружніх шаржах» (1962–
64), «Письменники України в друж-
ніх шаржах» (1963); плакат «Африка 
бореться, Африка буде вільною» 
(1960); ілюстр. до видання «Молоді 
перчани» (К., 1962), «Карикатури» 
(К., 1991) та ін.

Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; ХН 
СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1. 

О. Ламонова

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Костянтин 
(Alexandro wicz Constantine) 
(2-а пол. 18  ст.)  – маляр. 
Діяльність припала на 1777–94. 
Імовірно, був учнем Лукаша 
Смуг левича. Працював на 
Галичині та Волині, виконую-
чи замовлення представників 
шляхти як портретист та ко-
піїст, у т.  ч. для родини кня-
зів Любомирських, Чацьких, 
Моравських. Продовжив тра-
диції шляхетського портре-
ту, створював салонні образи 
аристократів. Творча манера А. 
відзначалася детальним опра-
цюванням вбрання, точністю ві-
дображення рис портретованої 
особи та дещо площиним мо-
делюванням форми; для коло-
ристичного рішення характерна 
лапідарність барв.

Тв.: бл.  35 копій давніх портретів 
із колекції генерала І.  Морав ського 
з Зауша поблизу Несвіжа (у подаль-
шому потрапили до музею імені 
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князів Любомирських у Львові); 
частина портретів належала також 
до зб.  Т.  Чацького (зберігалася в 
Порицьку).

Муз.: ЛІМ, ЛНГМ, НМК, НМВ, 
НМВр, НМП, МПЗ, ОМТ, ЛХМ, му-
зеї Неборова, Лодзя, монастир бер-
нардинців у Ленчиці. 

Літ.: Щербаківський Д., Ернст Ф. 
Український портрет. Виставка 
україн ського портрету XVII–
XX ст. – К., 1925; Львівська державна 
картинна галерея. Каталог худож-
ніх творів. – К., 1955; Porębowicz E. 
Muzeum im. Lubomirskich  – Lwów, 
1889; Przewod nik tymczasowy [po 
Muzeum im. ks. Lubomirskich we 
Lwowie].  – Lwów, 1922; Mękicki  R. 
Muzeum Narodowe im. króla Jana III 
we Lwowie. Przewodnik po zbiorach. – 
Lwów, 1936; Gębarowicz  M. Zbiory 
muzealne w Zakładzie Narodowym 
im.  Ossolińskich  // Ossolineum. 
Księga pamiątkowa w 150-lecie Za-
kładu Narodowego imienia Osso - 
lińskich.  – Wrocław, 1967; Rasta 
wiecki  E. Słownik malarzów polskich 
tudzież obcych w Polsce osiadłych 
lub czasowo w niej przebywających. – 
Warszawa, 1857.  – T.  3; Thieme  U., 
Becker  F. Allgemeines Łexikon der 
bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart.  – Leipzig, 1907; 
SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Микола 
(1827, Волинська  губ.  – ?)  – жи-
вописець. У  1847–51 навчався у 
варшавській школі образотвор-
чого мистецтва, згодом – у ІАМ. 
У  1864 отримав запрошення на 
посаду вчителя малювання в гім-
назії Київ. округу і звернувся в 
Академію із проханням визнати 
його фахівцем. При цьому згаду-
вав виконання під час навчання 
ІАМ студій з натури, портретів, 
створених 1855, у т.  ч. портрет 
Козлової, показаного на вист. в 
АМ. Сенат прохання А. відхилив.

Дж.: Kozakiewicz S. Zapisy uczniów 
na oddział malarstwa Szkoły Sztuk 
Pięknych w Warszawie 1844–1854.  – 
Warszawa, 1945.

Літ.: Собко Н. П. Словарь русских 
художников.  – СПб., 1893.  – Т.  1; 
Jakimowicz  I., Ryszkiewicz  A. Szkolą 
Sztuk Pięknych w Warszawie 1844–
1866 // Rocznik Warszawski. – 1963. – 
Nr. 4; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Оскар 
(1885, м.  Дрогобич, нині 
Львів. обл. – бл. 1939) – живопи-
сець, рисувальник, художній кри-
тик. Закінчив гімнію в Дрогобичі. 
У 1904–05 навчався в КАМ в май-
стерні Й.  Мехоффера, потім по-
вернувся в Дрогобич, де жив до 
1907, а згодом знову – у 1914–36. 
З 1907 по 1914 проживав у Львові. 
З  1905 створював ілюстрації, об-
кладинки, віньєтки, малюнки. 
Узяв участь у вист. краків. філії 
Товариства прихильників обра-
зотворчого мистецтва (ТПОМ) 
у  1905. Очолив дрогобицьке 
об’єднання євр. молоді «Makabea» 
у 1906. Відомий як теоретик та іс-
торик євр. мистецтва. Водночас 
писав статті, присвячені творчос-
ті С.  Гіршенберга, Й.  Ізраельса, 
М.  Лібермана, А.  Гроттера, 
Я.  Матейки, В.  Вахтеля та опові-
дання для львів. газет «Wschуd» 
(1907–12), «Nasza Opinia» (1937), 
«Chwila» (1937–39). Автор жи-
вописних портретів, пейзажів, 
натюрмортів, ескізів стінопису; 
графічних ілюстр., малюнків, 
книжково-журнального декору, 
створених тушшю.

Пр.: Сто років львівського живо-
пису  // Chwila.  – 1937.  – Nr.  6582; 
Sztuka żydowska // Wschód. – 1908. – 
Nr. 16. 

Тв.: графіка – малюнки «Покинута 
хата» (1903–04), підписані моногра-
мою «O. A.» для часопису «Liberium 
Veto» (не опубліковані, зберігаються 
в ЛГМ), «Мотив поля»; «Заморозки»; 
«Ноктюрн»; «Марення» (1905), 
ілюстр., малюнки, обкладин-
ки, ві ньєтки для вид-ва «Rocznik 
Żydowski» у Львові (1906). 

Муз.: ЛНГМ. 
Літ.: Sprawozdanie TPSP za 1905 r. – 

Kraków, 1905; SAP. – 1971. – T. 1; SAP. – 
1993. – T. 5; Malinowski J. Malarstwo i 
rzeџba їydуw polskich w XIX i XX w. – 
Warszawa, 2000. 

Б. Пінчевська

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Станіслав 
(Aleksandro wicz, 
Alexandrowich Stanislaw) 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Згаданий у метрич-

них книгах латинської кафед-
ри Львова під 1622, 1630, 1636 
як хресний батько, а також у 
міських актах 1639, 1644, 1648. 
Народився в Крумолові, побли-
зу Катовіц. Прибув до Львова 
у 1605. У  1605–10 був учнем і 
челядником Павла Богуша, з 
дочкою Катериною якого був 
одружений. Після смерті Богуша 
був визволений сином Симоном 
Богушовичем. Працював у львів. 
цеху. Створював вівтарні розпи-
си та декор для костелів Львова 
й Калуша. Вважався експертом 
живопису, зокрема в 1637 ра-
зом з Яном де ля Крозевалем 
(Creusevalle) і Симоном Богушо-
вичем дав оцінку колекції із 
12  образів, яка належала Яну 
Лоренцовичу. 

Тв.: вівтарні розписи для косте-
лу Св.  Марії Магдалени у Львові 
(бл.  1605), корогваА для костелу 
бернардинців у Львові, для брат-
ства Св. Анни при костелі в Калуші 
(бл. 1635).

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 34, 
С. 194; спр. 57, с. 1078; спр. 60, с. 87; 
спр.  389, с.  1505; спр.  394, с.  241; 
спр.  398, с.  1717–1718; спр.  399, 
с. 307–308; спр. 458, С. 656.

Літ.: Жолтовський П. М. Словник- 
довідник художників, що працюва-
ли на Україні в ХІV–ХVІІІ  ст.  // 
Матеріали з етнографії та мис-
тецтво знавства.  – К., 1963; МУЕ.  – 
К., 1992; Rastawiecki  E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych w 
Polsce osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających. – Warszawa, 1857. – 
T. 3; Sprawozdania Komisji do bada-
nia Historii Sztuki w Polsce. – 1891. – 
Nr.  4, 1896.  – Nr.  5; Mańkowski  T. 
Lwowski cech malarzy w XVI i 
XVII  w.  – Lwów, 1936; Uzupełnienia 
i sprostowania do tomu  1  // SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ян 
(Alexandro wicz Jan) 
(?  – перед 05.08.1693)  – ма-
ляр. Відомий за пис. дж. Жив у 
Львові. У документах короля Яна 
Казимира від 18.04.1663 А. на-
звано «справжнім королівським 
слугою і живописцем». Під 1666 
згаданий у міській львів. книзі 
разом із живописцем Лукашем 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Дашкевичем. У  1666 придбав 
будинок на вулиці Мостовій у 
Краківському передмісті Львова; 
найняв челядника Романа Цісов-
ського. У 1685 був старшим цеху 
живописців. Мав «сервіторі-
альні привілеї» (право вільного 
позацехового виконання маляр-
ської роботи, наймання малярів 
та челядників, привозу та виво-
зу товарів закордон, підлеглість 
лише королівському суду, звіль-
нення від усіх повинностей та 
податків).

Дж.: ЛНБ. – Рук. 84: Пом’яник мо-
настиря Св. Івана Богослова у Львові; 
Відділ рукописів і стародруків 
Націо налього музею у Львові імені 
Андрея Шептицького. – Рук. № 58/3, 
арк.  64v–67; ЦДІАУЛ, ф.  9, оп.  1, 
спр.  418, арк.  854–856; ф.  52, оп.  2, 
спр.  162, арк.  782; спр.  469, с.  1520; 
спр. 474, арк. 143.

Літ.: Rastawiecki  E. Slownik ma-
larzów polskich tudzieї obcych w 
Polsce osiadіych lub czasowo w 
niej przebywających.  – Warszawa, 
1851. – Т. 3; Lozinski W. O lwowskich 
malarzach  // SKB.  – 1891.  – Т.  4; 
Mańkowski  T. Lwowski cech malarzy 
w XVI i XVII wieku.  – Lwów, 1936; 
SAP.  – 1971.  – T.  1; Uzupełnienia i 
sprostowania do tomu  1  // SAP.  – 
1971.  – T.  1; Жолтовський  П.  М. 
Художнє життя на Україні в XVI  – 
XVIII ст. – К., 1983.

Б. Колосок, Л. Ганзенко

АЛЕКСАНДРОВИЧ-
ДОЧЕВСЬКИЙ  
Ігор Борисович – див.: 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Ігор Борисович

АЛЕКСАНДРУ 
(Alexandru) 
(1-а пол. 20  ст.)  – живописець. 
Відома за пис. дж. Працювала 
на Буковині в 1-й пол. 20  ст. 
У  1936 брала участь у вист. в 
Чернівцях. 

Літ.: Die übrigen Ausstellungen  // 
Revue der Woche. – 1936. – 27 Juni. 

І. Міщенко

АЛЕКСЄЄВ 
Василь Митрофано вич 
(07(19).04.1881, с. Троїцьке Валуй-
ського  пов. Воронежської  губ., 
РФ  – після 1944,  ?)  – живопи-

сець.-пейзажист. Був паламарем 
у монастирі на Великому Фонтані 
в Одесі; позував К.  Костанді 
для картини «Бузок»; Вчився в 
ОХУ у К.  Костанді (1901–1907), 
а згодом в ВХУ (1907–1915) у 
М.  Дубовського. За картину 
«Зима» отримав звання клас-
ного художника. Одночасно за-
кінчив педагогічні курси при 
ВХУ (1910); викладав рисунок 
у средніх учбових закладах. У 
1913–1918 брав участь у вистав-
ках у Санкт-Петербурзі, Москві, 
Омску. Після 1918 проживав у 
Ризі, де був експонентом худож-
ніх виставок (1942, 1943, 1944). 
На XXIV виставці ТПРХ (1913) 
експонивав 12 творів. Працював 
у жанрі пейзажу.

Тв.: «Зима» (1915)
Літ.: Южин Г. [Бурд Г.]. З послуш-

ників – у художники // Комс. іскра. – 
О., 1969. – 14 серп.; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

АЛЕКСЄЄВ 
Георгій Леонідович 
(19.03.1929, м.  Одеса)  – графік. 
У 1949–55 навчався в КХІ (викл. 
В.  Касіян, дипломна робота «На 
будівництві Каховської ГЕС»). 
З 1956 учасник вист. Творчість А. 
є характерною для мистецтва со-
цреалізму. Його ілюстр. виріз-
няються виразною характерис-
тикою героїв та мають сюжетно 
обумовлену композицію. 

Тв.: «Каховка. Нова вулиця» (1955), 
«Київ. Музей українського мисте-
цтва» (1957), «Одеса. Яхтклуб» (1961), 
«Портрет агронома» (1961) та  ін.; 
ілюстр. та оформлення книг «Острів 
загиблих кораблів» О. Беляєва (1958), 
«Тринадцять хлоп’яцьких років»  
С.  Андронова (1960, обидві  – 
Воронеж); малюнки для журналу 
«Підйом» (з 1957, Воронеж); плакати. 

Муз.: Воронезький обл. музей об-
разотворчого мистецтва. 

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; ХН СССР.– М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АЛЕКСЄЄВ 
Микола Васильович 
(07.03.1894, м.  Моршанськ, 
нині Тамбовської  обл., РФ  – 
02.01.1934, Ленінград, нині 

Санкт-Петербург, РФ)  – графік. 
У  1912–17 навчався в КХУ у 
Ф.  Кричевського, у 1917–18  – в 
УАМ. Упродовж 1918–22 меш-
кав у Києві, працював у галузі 
книжкової (зокрема дитячої) і 
промислової графіки. Розроб-
ляв ескізи грошових знаків 
УНР, подарункових граль них 
карт. Автор обкладинок для 
вид-в «Книгоспілка», «Слово», 
«Сорабкор», що їх він створив 
під впливом творчості Г.  Нар-
бута й Д.  Митрохіна. В  остан-
нього навчався після переїз-
ду до Ленінграда у зв’язку зі 
вступом до ВХУТЕІНу. У  1930 
отримав ІІІ  премію на конкур-
сі рисунка для поштових марок 
(«Дирижабль над мавзолеєм 
Леніна» та ін.). Роботи А. експо-
нувалися на вист. в Лейпцигу в 
1927. Персон. вист. відбулася в 
1934 в Ленінграді. Творчість  А. 
продовжувала традиції куль-
тури книжкового оформлення, 
закладені «миріскусниками». 
Книжкові обкладинки  А. виріз-
нялися стриманістю орнамен-
тації («архітектурний» декор) та 
розробкою шрифтів («олексієв-
ський» шрифт). Ілюстр. А. були 
притаманні майстерна компо-
зиція, лаконічність побутових 
деталей, певна експресивність у 
відтворенні ситуації і характе-
рів. А. cпеціалізувався на ксило-
графії.

Тв.: обкладинки до зб. М. Рильсь-
кого «Синя далечінь» (1922), Д.  Ре-
вуць кого «Золоті ключі» (1926), «Шев-
ченківського збірника» (1924), книг 
«Карпенко-Карий» С.  Єфремова 
(1924), «Вибране» І. Франка, «Твори» 
Лесі Українки (12  вип., 1926–31), 
тво рів О.  Пушкіна, М.  Гоголя 
(«Мертві душі»), С.  Васильченка, 
Ю. Яновсько го («Кров землі», 1927), 
О.  Досвіт нього, журналу «Життя 
й револю ція»; ілюстр. до романів 
«Шахтарі» Е. Золя (1930), «Гравець» 
Ф. М. До стоєвського (1930), «Мертві 
душі» (1930) і «Тарас Бульба» (1934) 
М.  Го голя, оповідання «Старий» 
(1930) і роману «Міста і роки» 
К.  Федіна (1931), роману «Мати» 
О.  Горького (1933, 1935  – виданий 
окремим альбомом).

Муз.: ДМОМ та ін.

АЛЕКСАНДРОВИЧ-ДОЧЕВСЬКИЙ
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Літ.: Голлербах  Е. Графіка 
М. В. Алек сєєва  // «Бібліологічні ві-
сті».  – 1927.  – №  4; Алексеев  Н.  В. 
Сборник статей памяти худож-
ника.  – М.; Ленинград, 1936; 
Н. В. Алексеев. Краткий очерк худо-
жественной деятельности. – Казань, 
1938; ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  5; ХН 
СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; МУ.  – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1; Історія 
українського мистецтва: у 5  т.  – К., 
2007. – Т. 5: Мистецтво ХХ століття. 

О. Ламонова

АЛЕКСЄЄВ 
Федір Якович 
(1753/1754, м.  Санкт-Петер-
бург  – 11.11.1824, м.  Санкт-
Петербург)  – маляр, графік. 
Народився в родині відстав-
ного солдата, сторожа АН. 
У  1766–73 навчався в ІАМ у 
класі «живопису плодів і кві-
тів», з 1772  – у ландшафтному 
класі. У  1773 закінчив ІАМ з 
малою золотою медаллю. Як 
пенсіонер ІАМ стажувався в 
Італії. Перебував у Венеції, де 
опановував перспективу під 
керівництвом Дж.  Моретті та 
П. Гаспарі в 1773–77. Після по-
вернення до Петербурга був 
призначений членом Дирекції 
Імператорських театрів; пра-
цював у майстерні Ф. Градіцці-
сина. Упродовж 1779–86 пра-
цював живописцем при теа-
тральному уч-щі. У  1795 був 
направлений у відрядження до 
України (Малоросії) та Криму 
з метою написання видів міст, 
відвіданих Катериною ІІ в 1787 
під час її мандрівки на південь 
Російської імперії. Після по-
вернення за акварельними ес-
кізами відтворив у живописі 
види південних міст. У 1800–02 
за направленням Ради Академії 
виїхав до Москви для напи-
сання міських видів. З  1802  – 
радник  ІАМ. У  1808 працював 
над проектами забудови площ 
Полтави. Протягом 1810–11 
перебував з М.  Воробйовим в 
експедиції губернськими міс-
тами Росії (відвідав Москву, 
Орел, Воронеж). У  1803–24 ке-

рував класом перспективного 
живопису в ІАМ; серед учнів 
А. – М. Воробйов (з 1815 – по-
мічник по класу перспективно-
го живопису). Акаде мік ІАМ з 
1794, професор з 1802. Персон. 
вист., присвячена 200-річчю з 
дня народження, відбулася в 
1953 в Москві в ДТГ. А. – один 
із засновників рос. міського 
пейзажу.

Тв.: «Вид Палацової набереж-
ної від Петропавловської фортеці» 
(1794), «Вид Миколаєва» (1799), 
«Вид Москського Кремля з боку 
Кам’яного мосту» (між 1800 і 1810), 
«Вид на Адміралтейство та Палацову 
набережну» (1810-ті), «Вид Херсона» 
та ін.

Муз.: ДІМ, ДМОМ, ДТГ, ДРМ
Літ.: Свиньин  П.  П. Ф.  Я.  Алек-

сеев  // Отечественные записки.  – 
1824.  – Ч.  20.  – №  56; Грабарь  И.  Э. 
Ф.  Я.  Алексеев  // Старые годы.  – 
1907.  – Июль-сентябрь; Федоров
Давыдов  А.  А. Федор Яковлевич 
Алексеев. – М., 1955; МУ. – К., 1992. 

О. Мариніна

АЛЕКСІЙ 
(Олексій, Aleksy) 
(16  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. 16  ст. Походив з 
Лемківщини. 

Тв.: ікона зі Смільника «Успіння 
Божої Матері» (1547), намісна іко-
на «Богородиця», «Нерукотворний 
Спас», ікона «Богородиця» з Ровеня 
(нині Польща).

Літ.: Драган М. Українська декора-
тивна різьба ХVІ–ХVІІ ст. – К., 1970; 
СХУ. – К., 1973.

Б. Колосок

АЛЕКСОМАТІ 
Микола Харлам пійович 
(08.02.1848, м. Одеса. – 03.03.1917, 
м. Одеса) – живописець, графік, 
актор. У  1865–68 навчався в 
Одес. рисувальній школі. З 1869 
був вільним слухачем ІАМ. 
Понад десять років виступав як 
актор у театральних виставах у 
Миколаєві та інших південних 
містах. У  1880-х повернувся до 
професії живописця. Навчався в 
Мюнхені та Парижі. З 1891 брав 
участь у вист. ТПРХ, ІАМ, ТЗМ. 
Працював рисувальником та ка-
рикатуристом в одес. сатирично-

му журналі «Бджола» («Пчела»). 
З  1880-х часто підписував ма-
люнки сценічним псевдонімом 
«Микола Мещерський». Член 
ТПРХ з 1891.

Тв.: «З околиць Мюнхена», «Затиш-
ний куточок», «Парижанка», «За чи-
танням» (1891), «Хлопчик-птахолов» 
(1892), «Голова старого» (1897), «Жінка 
за читанням», «Ню» (1913).

Муз.: ОХМ.
Літ.: Некролог  // Одесские ново-

сти.  – 1917.  – 9  марта; ХН СССР.  – 
М.,1970. – Т. 1; СХУ. – К.,1973; МУ. – 
К., 1992; Українська графіка ХІ  – 
початку ХХ  ст. Альбом.  – К., 1994; 
ТЮРХ.  – Одесса, 2000; ЕСУ.  – К., 
2001.  – Т.  1; Кириак Костанди и ху-
дожники-греки в Одессе.  – Одесса, 
2002.

Т. Мустафіна

АЛЕЛЕКОВА  
Тетяна Леонідівна – див.: 
БОНДАРЕНКО Тетяна 
Леонідівна
АЛЕМПІ (Алемпелі, Алем пех, 
Альпетіус) – див. ЕРЛЕНБЕРҐ. 

АЛІМОВ 
Еннан 
(1912, с.  Копюр люкой Кара су-
базарського  пов. Таврій.  губ.  – 
1941, Донец.  обл.)  – живописець, 
письменник. Закінчив Сімф. ху-
дожньої технікум, був призначе-
ний його директором (1936–41). 
Під час 2-ї  Світ. війни загинув у 
боях на Донбасі.

Тв.: «Дівчата-виноградарі», «Світа-
нок в лісі», «Дівчина, що танцює та-
нок Хайтарма» (1930-ті; відомі за ре-
продукціями в газетах «Яш к’увет» 
(«Молода сила») та «Комсомольська 
правда», 1933–36). 

Літ.: Деятели крымскотатарской 
культуры (1921–1944 гг.). Биобиблио-
графический словарь.  – Симф., 
1999; Заатов  І. Кримськотатарське 
образотворче і декоративно-при-
кладне мистецтво ХХ  ст.  – Сімф., 
2002; Сейдамет  И. Хатиримдесинъ, 
Эннан (Эннан, ты в моей памяти) // 
Ленин байрагъы (Ленинское зна-
мя).  – Ташкент, 1969.  – 5  декабря; 
Джебэджи эдиплеримиз: (Твор-
ческие личности  – фронтови-
ки)  // Йылдыз: (Звезда).  – Ташкент, 
1980.  – №  3; Мурад  Р. Уста языджы 
ве рессам Эдип: (Мастер-писатель 
и талантливый художник)  // Янъы 
дюнья (Новый мир).  – Симф., 
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1997. – 11 июля; Zaatov  I. Qirimtatar 
manzaralі-ameliy ve tasviriy sanatі. 
Akmescit. – Simferopol, 2003. 

І. Заатов

АЛІМПІЙ 
(? – 1755) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у КПЛ.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

АЛІМПІЙ 
(19 ст.) – іконописець. Відомий за 
пис. дж. Наглядач лаврської ма-
лярні, зав. позолотної майстерні, 
благочинний лаврський. У  1852 
запросив до праці в новоутво-
реній малярні рясофорних мо-
нахів Івана Шевченка і Гавриїла 
Гордієвського. Поновлював іко-
ни, робив позолоту іконостаса 
Христової церкви у митропо-
личих покоях КПЛ (?). У  1886 
один із керівників живописними 
роботами при поновленні стіно-
пису Успенського собору КПЛ. 
Поновлював ікони іконостаса. 
Додав нове різьблення та позо-
лоту іконостаса для церкви ми-
трополичого дому Голосіївської 
пустині. У звіті 1886 про виконані 
роботи зазначив, що «іконостас 
цілком приведений у найблаго-
ліпнійший вигляд із дотриман-
ням попереднього знаменитого 
іконопису». 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 265; спр. 2221, с. 124 а; спр. 3200, 
арк. 134 а; оп. 2, спр. 272, арк. 9 а, 10 а. 

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20 ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

АЛІМПІЙ 
(Галик) 
(бл. 1685, м. Богуслав – 03.03.1768, 
м.  Київ)  – іконописець, ієроди-
якон КПЛ. У  1724–1744 під ке-
рівництвом Iоанна та Феоктиста 
працював у малярні КПЛ. 
Майстер монастирської малярні 
у 1734; ієродиякон, начальник 
лаврської малярні впродовж 

1744–55. У  1744 упав з ришто-
вання біля Троїць кої брами КПЛ 
i пошкодив ноги. Також у 1755 
скаржився apxi мандриту КПЛ на 
погіршення зору, що не давало 
йому змогу виконувати дрібну 
роботу, у зв’язку із чим просив 
звільнити з посади начальника 
малярні й дозволити жити на 
Дальніх печерах. Отримав до-
звіл 17  серпня 1755 від архіман-
дрита Луки. З 1755 перебував на 
Дальніх печерах в келіях разом 
з трьома послушниками, один з 
яких був «іскусний» в малярстві 
художником, інший  – учнем, а 
третій  – вартовим. Учив іконо-
писців Василія Подбальського, 
Костянтина Ігнатієва Сабато
вича у 1762. Похований побли-
зу Великої лаврської церкви. 
Виконав розпис церковних іко-
ностасів у Китаєві, Голосіївці, 
Пирогові, Вишеньках, Осокор-
ках, Сорокошицях, Пакулі, Ста-
родубщині, у двох печерах КПЛ, 
у Болдаївці на Либеді. У  1744 
брав участь у розписах фасаду 
Троїцької надбрамної церкви 
КПЛ. Писав ікони для церкви у 
фортеці Св. Єлизавети 1754, для 
КПЛ  – напрестольну та храмову 
(для жертовника). У  1755 роз-
писав хорогви. Створив ікону 
Страстей Христових («25 штук») 
і «дві бляти» із зображенням 
Св. Михаїла «без чуд», лики Геор-
гія Змієборця, Феодора Тірона 
для Кирилівського монастиря 
у 1756. Написав ікону Страстей 
Христових, «дві бляти» із зобра-
женням дев’ятьох святителів і 
дев’ятьох мучеників для ігумена 
Феофана для Кирилівського мо-
настиря в 1759. У  1754 написав 
портрети Петра  I, Катерини  I, 
принца Оранського, королеви 
Собеської. Збереглися малюнки.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  127, спр.  384; 
оп.  1024, спр.  1707; ф.  128, оп.  1, 
спр. 24, с. 338; спр. 39; спр. 71 (заг.), 
с. 4; спр. 134 (заг); спр. 135; спр. 186; 
спр.  324, с.  11; спр.  1104; ф.  796, 
оп. 20, спр. 185. 

Літ.: Истомин  М. К  истории жи-
вописи Киево-Печерской лавры в 
XVIII в. // Чтения в Историческом об-
ществе Нестора-Летописца. – 1895. –  

Кн.  9; Мусиенко  П. Забытый укра-
инский художник ХVШ  ст.  // 
Искусство.  – 1959.  – №  4; Словник 
художників, що працювали на Украї - 
ні в XIV–XVIII  ст.  // Жолтов сь
кий П. М. Художнє життя на Україні 
в XVI–XVIII ст. – К., 1983; Уманцев Ф. 
Матеріали до Словника вітчизняних 
мистців, ремісників, керівників ху-
дожніх робіт та меценатів 18  – по-
чатку 20 ст. (За документами Києво-
Печерської лаври)  // СМ.  – 2008.  – 
Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

АЛІМПІЙ 
(Аліпій, Олімпій) 
Пе чер сь кий 
(бл. 1050, м.  Київ  ?  – 1114, 
м.  Київ)  – іконописець, моза-
їст, чернець Києво-Печерського 
мо настиря, причис лений до 
чину святих преподобних, чу-
дотворців; перший відомий на 
ймення давньоруський мистець. 
Свідчен ня про А. містить Слово 
34 «Києво-Печерського патери-
ка» (2-а  пол.  13–14  cт.). Згідно 
дж. А. був відданий батьками 
на навчання «иконьнаго піса-
ніа». За часів князя Всеволода 
Яросла вича (1078–1093) і за ігу-
менства Никона (1078–1088) 
брав участь у живописному 
оздоб ленні (зокрема у створен-
ні вівтарно го мозаїчного образа 
Бого роди ці) Успенського собо-
ру Печерського монастиря, яке 
очолювали грецькі майстри з 
Константинополя. Після завер-
шення робіт у соборі постригся у 
монахи й «добре извык хитрости 
иконнѣи, иконы писати хитръ 
бѣ зѣло». На замовлення одно-
го київського городянина, який 
побудував церкву на Подолі, ви-
конав сім ікон: п’ять з Деісусного 
ряду та дві з намісного. Для кня-
зя Володимира Мономаха напи-
сав образ Богородиці, який був 
відісланий у церкву (Успенский 
собор ?) м. Ростова. Створив та-
кож одну «намѣстную» ікону на  
замовлення якогось христолюб-
ця. Похований у Ближніх пече-
рах Києво-Печерського монас-
тиря. Достеменні твори А. не 
збереглися. Гіпотетично з його 

АЛІМПІЙ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



49

ім’ям деякі вчені пов’язують іко-
ну «Богородиця Велика Панагія» 
(т.  зв. «Ярославська Оранта») 
(рубіж ХІ  – ХІІ  / поч.  ХІІ  ст. ?, 
збір ка ДТГ), яку виявили 1919 
у Спаському монастирі м. Яро-
слав ля (РФ). 

Дж.: Повість врем’яних літ. 
Літопис (за Іпатським списком).  – 
К., 1990; Абрамович Д. Києво-
Печерський Патерик. (Вступ. Текст. 
Примітки). – К., 1931. 

Літ.: Успенский М. И., Успенский В. 
И. Заметки о древнерусском иконо-
писании. Известные живописцы и их 
произведения. Св. Алимпий и пр. А. 
Рублев. – СПб., 1901; Антонова В. И. 
и Мнева Н. Е. Каталог древнерус-
ской живописи ХІ – начала ХVIII в. 
Государственная Третьяковская 
галерея. Опыт историко-художе-
ственной классификации. – М., 1963; 
ІУМ.  – К., 1966.  – Т.  1; Український 
середньовічний живопис  : аль-
бом  / авт.: Л. Міляєва, Г. Логвин, В. 
Свєнціцька. – К., 1976; Брюсова В. Г. 
К  атрибуции призведений живо-
писи домонгольского времени. 
«Ярославская Оранта» («Богоматерь 
Знемение») // Русское искусство ХІ–
ХІІІ веков. – М., 1986.

Р. Забашта 

АЛІПІЙ – див.: АЛІМПІЙ 
(Олімпій) Печерський

АЛІСОВ
Михайло Олександрович
(5.1.1860, м. Харків – 15.06.1933, м. 
Ялта)  – живописець. Почат кову 
художню освіту здобув у харків. 
приватній школі рисунка та жи-
вопису М.  Д.  Раєвської-Іванової. 
Упродовж 1887–89 навчався 
в ІАМ у проф. Ю. Ю. Клевера. 
Згодом навчався в майстерні 
І. К. Айвазовського у Феодосії. 
Експонент виставок ТХХ (1902, 
1914). Персональні художні ви-
ставки в Харкові: 1900, 1902, 1903 
(організовані ТХХ). На початку 
ХХ ст. оселився в Ялті. Один із за-
сновників та учасник Ялтинського 
художнього гуртка (1914–16). 
Член та експонент ТХХ, ТПРХ, 
Севастопольського художнього 
гуртка. Пейзажист-мариніст.

Муз.: ЧХММ, ХХМ, МУЖД, 
ДХМ, СКГ, Тульський обл. ХМ 
(РФ), Нижньогородський держав-
ний ХМ (РФ).

Тв.: «Буря на морі» (1894), «Мі-
сячна ніч на морі» (1897), «Прибій», 
«На морському березі», «Морський 
пейзаж», «Шторм», «Ялта. Шторм», 
«Кримський пейзаж. Аю-Даг» (кін. 
XIX ст.), «Флора Крима. Молочай» 
(1902), «Флора Крима. Адамове де-
рево» (1902), «Хмари» (1903), «Кре-
паковка» (1909), «Вечірня рибалка», 
«Платанова алея» (1914), «Будинок 
біля моря» (1913), «Вітрильники на 
морі» (1918). «Серпантинна дорога» 
(1919); 15 настінних панно у будинку 
О. Кузнецова у Форосі (?) [за іншою 
версією авторство належить Ю. Ю. 
Клеверу].

Літ.: Северюхин Д. Я., Лей кинд О. Л. 
Золотой век худо жественных объе-
ди нений в России и СССР (1820–
1932). – СПб., 1992; Каталог картин и 
этюдов художника М. А. Алисова. – 
Х., 1900; «Художественная серия 
«Флора Крыма» почтовая карто-
чка, – Ялта, 1912; ХУЕД. – К., 2006.

Л. Ганзенко

АЛЛАН (Аллен) 
Вільям (Allen William) 
(1782, м.  Единбург, Шотлан дія  – 
22. (за іншими дж.  – 23.02.1850, 
м. Единбург, Шотлан дія) – маляр. 
Навчався в Академії опікунств 
в Единбурзі, Королівській  АМ 
у Лондоні. У  1805 приїхав до 
Рос. імперії, спочатку жив 
у Санкт-Петербурзі, де ви-
конав низку портретів на за-
мовлення. Здійснив подорож 
Україною. Побував на Кавказі. 
Відвідав Прикаспійський степ.  
Проживав у маєтках С. Щенсного- 
Потоцького в Умані й Тульчині, 
де працював як портретист і  
пейзажист; створив цикл із шес-
ти малюнків до поеми С.  Трем-
бецького «Софіївка». Переведені 
В.  Шлоттербеком в гравюри, 
вони увійшли до видання поеми 
С.  Трембецького (1815) (напи-
сана польською мовою і пере-
кладена французькою). У  1814 
повернувся на батьківщину, куди 
привіз колекцію предметів побу-
ту, зброї, вбрання, яку в подаль-
шому використовував для напи-
сання картин. У 1820-х зблизив-
ся з письменником В.  Скоттом. 
У  середині 1820-х здійснив по-
дорож до Південної Європи і 
Малої Азії, у 1834  – до Іспанії. 

У 1842 був посвячений у лицарі. 
У 1839 А. обраний президентом 
Королівської шотландської ака-
демії мистецтв. У 1844 здійснив 
другу подорож до Росії, де його 
картину «Петро  І навчає своїх 
підданих кораблебудуванню» 
(1845) придбав рос. імператор 
для Зимового палацу в Санкт-
Петербурзі. А.  – представник 
романтизму; працював у галузі 
історичної картини і портрета. 

Тв.: графіка – 6 малюнків до поеми  
С.  Трембецького «Софіївка»: «Вид 
Левового гроту», «Каскад “Три сльо-
зи”», «Великий водоспад», «Грот 
Вене ри Медиційської», «Острів 
кохання», «Грот “Дзеркало богині 
Діани”»; живописні  – «Єврейське 
весілля», «Татарські розбійники», 
«Черкеські полонянки», «Поло нені в 
Сибіру» (переведені В.  Ф.  Шлот тер-
беком в гравюри, увійшли до видан-
ня 1815, Відень); живопис – портре-
ти, пейзажі Умані, Тульчина. 

Муз.: НГЛ, ДРМ, ДЕ.
Літ.: В. Г[орлен]ко Француз-путе-

шественник на Украйне  // Киевская 
старина.  – 1885.  – Декабрь; Новый 
энциклопедический словарь. – СПб.,  
[1911].  – Т.  2; Эттингер  П. 
Иностранные художники в России // 
Среди коллекционеров.  – 1922.  – 
№  2; Мюллер  А.  П. Иностранные 
живописцы и скульпторы в Рос-
сии.  – М., 1925; Мюллер  А.  П. Быт 
иностранных художников в России. – 
М., 1927; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart Herausgegeben von 
U.  Thieme und F.  Becker.  – Leipzig, 
1907. – Bd. 1; SAP. – 1971. – T. 1.

І. Ходак

АЛЛЕН Вільям – див.:  
АЛЛАН Вільям

АЛЛО 
Анатолій Олександро вич 
(12.01.1913, м. Луганськ – ?) – гра-
фік. У  1928–31 навчався в ХХТ 
(викл.: В.  Касіян, М.  Щеглов). 
У  1940 закінчив Харків. буді-
вельний ін-т. Викладав у Харків. 
гірському ін-т в 1946–52, у 
Будівельному технікумі з 1952. 
Творчості  А. притаманні гро-
тескова виразність, гострота ха-
рактеристик, соціальна спрямо-
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ваність. У  плакатах переважали 
декоративність та лаконізм коло-
ристичного рішення. 

Тв.: політичні карикатури для 
газет «Красное знамя» (з 1937), 
«Социалистическая Харьковщина» 
(з 1937) та інших; агітплакати; про-
ект пам’ятника М.  Коцюбинському 
(співавт. з М. Рябінін, 1957, І премія). 

Літ.: Пульсон  А. Языком плака-
та // Красное знамя. – 1958. – 5 фев-
раля; Лашкул  З. Украинский со-
ветский плакат в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945). – 
К., 1962; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АЛМАЗНИКОВ 
(18  ст.)  – маляр-емалювальник. 
Відомий за пис. дж. Пра цював у 
КПЛ.

Літ.: Мусиенко  П. Забытый укра-
инский художник ХVІІІ  века  // 
Искусство.  – 1958.  – №  4; Пар
хоменко  І.  В. Твори іконопису 
XVIII  ст. з Києво-Печерської лаври 
у фондах Національного художнього 
музею України  // Велика Успенська 
церква Києво-Печерської лаври. 
Слід у віках. Матеріали міжнародної 
наукової конференції, 1–2 жовтня 
2001 р. – К., 2002.

В. Фоменко

АЛТУНЯН 
Степан Зармайрович 
(11.08.1893, м.  Ахалкалакі, Гру-
зія  – 1945, м.  Ленінакан, нині 
м.  Ґюмрі, Вірменія)  – графік. 
У 1911–18 навчався в КХУ (викл.: 
Ф.  Кричевський, В.  Менк). 
Працював у Ленінакані (колиш-
ній Александрополь). Учасник 
вист. з 1930. Звертався до різних 
живописних і графічних технік – 
туш, перо, вугіль, олівець. У своїх 
роботах особливу увагу приділяв 
композиції та колориту, вираз-
ності, піднесеності образів.

Тв.: графіка  – «Ленінакан», 
«Ахалкалакі», «Портрет компози-
тора Н.  Тиграняна», оформлення 
та ілюстр. до видання М.  Барбинян 
«Цавік і зернятко» (1937), А.  Шаен 
«Три оповідання» (1939), А.  Вштуні 
«Дитина й кошеня» (1944) та інші; 
живопис  – «Портрет композитора 
А. Тиграняна».

Муз.: Картинна галерея Вірменії 
(Єреван, Арменія).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

АЛФЬОРОВ 
Микола Федо рович 
(1778, Слобожанщина  – 1848, 
за іншими даними  – 1840, 
с.  Попівка Сум.  обл.)  – ма-
ляр, гравер, колекціонер. Про-
фесійної освіти не мав. Навчався 
у створеній в с.  Попівка в кін. 
18  ст. просвітником О.  Паліци-
ним «Попівській Академії», яка 
стала культурно-просвітнім цен-
тром Слобожанщини; її почес-
ний член з 1805. У  1805–10 ко-
штом О.  Паліцина і В.  Каразіна, 
за сприяння ІАМ А.  здійснив 
подорож до міст Італії та Франції 
з метою вдосконалення май-
стерності в архітектурі (імовір-
ним учнем  А. був архітектор 
Ч.  Камерон). З  1838  – почесний 
вільний общник ІАМ. Разом з О. 
Паліциним створив художньої 
колекцію, яку 1872 перевезли до 
Музею красних мистецтв і старо-
житностей Харків. ун-ту. Автор 
теоретичної праці з техніки 
гравіювання («Способ гравиро-
вать крепкою русскою водкою, с 
прибавлением способа гравиро-
вать карандашом и составлять 
потребные для сего лаки и про-
чее», Петербург, 1805). В архітек-
турній творчості дотримувався 
стилю ампір.

Тв.: архітектура  – Вознесенська 
церква в с.  Великий Бобрик (нині 
Краснопільський  р-н Сум.  обл.) 
(1808, пам’ятка архітектури на-
ціонального значення); церква  – 
пам’ятник воїнам, які загинули під 
час оборони Казані (1817–23, збудо-
вана під керівництвом архітектора 
Шмідта; реконструйована архітек-
тором П’ятницьким); живопис  – 
пейзажі «Пам’ятник у гроті» (1800), 
«Будинок між деревами». 

Літ.: Императорская Санкт-Петер-
бург ская Академия художеств. 1764–
1914. – СПб., 1914. – Ч. II; Викулова А. 
Архитектор Н.  Ф.  Алфьоров  // 
Традиції та інновації у вищій ар-
хітектурно-художній освіті.  – Х., 
1993. – Вип. 3; Тимофієнко В. І. Зодчі 
України кінця XVIII – початку XX ст. 
Бібліографічний довідник. – К., 1999; 
Черкасова К. Т. О. Паліцин і худож-
ня культура Слобожанщини кінця 
XVIII – початку XIX ст. // Українська 
біографістика. – 1999. – Вип. 3. 

Мар. Гончаренко

АЛХІМОВИЧ 
Казимир 
(20.12.1840, с. Дзємбров (колиш-
ній Лідський  пов., Білорусь)  – 
31.12.1916, м. Варшава, Польща) – 
живописець. Навчався у Вільно 
(нині м.  Вільнюс, Литва). Пра-
цював управляючим маєтку на 
околиці Києва. Потрапив у за-
слання за Урал (1863–69), де за-
хопився малюванням з натури. 
Виконував твори на релігійну те-
матику. Повернувся до Варшави, 
навчався в класі малювання 
при ІАМ та в приватних май-
стернях В.  Герсона. Упродовж 
1873–75 навчався в Мюнхені у 
А.  Вагнера, де отримав три ме-
далі за успіхи. Виставляв свої 
роботи у Варшаві (1874–1912), 
Кракові (1873–1902), Вільно 
(1888), Па рижі (1881–1900), 
Від ні (1882), Мюнхені (1892), 
Одесі (1890) та Львові (1894). 
Наго роджений медалями та 
преміями, серед них І  премією 
на конкурсі ім.  Герсона (1890), 
І  премією «Ілюстрованого тиж-
невика» за твір «Найм робітни-
ків» (1893), срібною медаллю на 
вист. у Льво ві (1894), премією 
ІАМ за роботу «Тріумф Венери» 
(1886), І  премією ПТКМ за твір 
«Похорон Гедиміна» (1888) 
та  ін. Майстер історичного жи-
вопису, портретист. У творчості 
відображав литовські мотиви. 

Тв.: «Оборона Ольштина» (1881), 
«Похорон Гедиміна» (1888), Портрет 
Ю. Хмельницького (1913).

Муз.: НМВ, НМК, ММЛ.
Дж.: Materiały Denise Wrotnowskiej 

(mpis). – Instytut Sztuki Polskiej Akade-
mii Nauk; Piotrowski  A. Autobiografia 
(rkps).  – Muzeum Narodowyj w 
Warszawie.  – Dzial Dokumentacji 
(kopia w Bibl. Instytut Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk. – Zb. Specjalne). 

Літ.: Словарь русских художни-
ков.  – СПб., 1893.  – Т.  1; Marrené
Morzkowska  W. Kazimierz 
Alchimowicz // Echo muz., teatr, i art. – 
1894.  – Nr.  l; Piątkowski  H. Kazimierz 
Alchimowicz // Tygodnik Ilustrowany. – 
1913. – Półr. I; Dębiński K. Przewodnik 
dla zwiedzających kościół katedralny 
lubelski.  – Lublin, 1912; Zalewski  L. 
Katedra i Jezuici w Lublinie.  – Lublin, 
1947; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок 

АЛМАЗНИКОВ
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АЛЬБЕРТ 
(Albertum) 
(15  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Згаданий під 1476  р. 
Малярський челядник, брат і 
помічник краківсь кого маля-
ра Нікласа Ґабершрака. Жив у 
Львові. Повертаючись до Кракова, 
Ґабершрак залишив його для ви-
конання розпису (полі хромії) та 
позолоти на привезеній з Кракова 
скульптурі Св.  Марії Магдалини, 
очевидно, призначеної дл я групи 
Розп’яття тріумфальної арки ка-
федрального костелу.

Дж.: ЦДІАУЛ, ф.  52, оп.  2, спр.  8, 
с. 322.

Літ.: Жолтовський П. М. Словник 
художників, що працювали на Украї-
ні в XIV–XVIII ст. // Художнє життя 
на Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983. 

В. Александрович 

АЛЬБЕРТ з Унгвара 
(1-а пол. 17 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Західноєвропейський 
майстер (?). Походив з Унгвара 
(Ужгорода, тоді  – у складі 
Угорщини). Упродовж 1630–38 – 
працював у Самборі.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

АЛЬБЕРТУС – див.: ВОЙЦЕХ 
(2-а пол. 15 ст.)

АЛЬБЕРТУС 
(17  ст.)  – скульптор. Відомий 
за пис. дж. У  1-й пол. 17  ст. 
працював у м.  Бережани (нині 
Терноп.  обл.), де 1638 був обра-
ний бургомістром. 

Літ.: Maciszewski  M. Brezany w 
czasach Reczypospolitej Polski. – Brody,  
1910; Любченко  В.  Ф. Львівська 
скульп тура XVI–XVII  століть.  – К., 
1981. 

Р. Забашта

АЛЬБІНОВСЬКА-МІНКЕВИЧ 
Софія Юліанівна – див.: 
АЛЬБІНОВСЬКА 
Софія Юліанівна

АЛЬБІНОВСЬКА 
(Альбіновська-Мінкевич)
Софія Юліанівна 
(18.11.1886, м.  Клягенфурт, Авст-
рія – 30.06.1972, м. Львів) – живо-
писець, графік. У  1901–06 навча-
лася в худож ньої школі у Відні, у 
1906–08  – у Національній школі 
обраотворчого мист-ва у Парижі, 
а протягом 1909–12 – у віденській 
Вищій художньої-пром. школі 
(викл.: Г.  Гогенбергер, К.  Мозер, 
Ф.  Гумберт). З  1912 мешкала у 
Львові. Працювала в жанрах пор-
трета, пейзажу, натюрморту, ство-
рювала анімалістичні твори. Член 
СХ СРСР з 1940. З 1908 учасниця 
республіканських, всесоюзних та 
зарубіжних вист., у т.  ч. в Нью-
Йорку і Парижі. Персон. вист. від-
булися в 1956 та 1972 (посмертна) 
у Львові. Роботи А. вирізняє екс-
пресивна живописна манера. 

Тв.: «Інтер’єр» (1932), «Цвіт яблу-
ні» (1953), «Цикламени» (1960), 
«Старий фарфор» (1967).

Муз.: ЛНГМ, НМЛ, ІФХМ та ін.
Літ.: СХУ.  – К.,1973; МУ.  – 

К.,1992; ЕСУ.  – К.,2001.  – Т.  1; 
Альбіновська  С.  Ю. Виставка тво-
рів: каталог виставки.  – Л., 1956; 
Выставка работ С. Ю. Альбиновской 
(1887–1972). Львов, ноябрь 
1972  // Искусство.  – 1973.  – №  2; 
Видашенко М. Виставка творів Софії 
Альбіновської // ОМ. – 1973. – № 2.

О. Ямборко

АЛЬТАМОНТЕ Мартіно – див.: 
АЛЬТОМОНТЕ (Hohenberg, 
Chochenberg) Мартіно

АЛЬТМАН 
Йозеф (Altmann Josef) 
(1-а пол. 20  ст.)  – графік. 
Працював на Буковині в 1-й пол. 
20 ст. Експону вав твори на вист. 
у Чернівцях у 1920-х. Автор ак-
варелей. 

Тв.: «Самсон і Даліла», «Аїда», 
«Індійський танець».

Літ.: Expoziţia de artă a societăţii 
pentru incurajarea artel. Kunst-
Ausstellung des Vereines zur Förderung 
der bildenden Künste.  – Cernăuţi; 
Expoziţia de artă a societăţii pentru 
incurajarea artel. Kunst-Ausstellung des 
Vereines zur Förderung der bildenden 
Künste: [catalog]. – Cernăuţi.

І. Міщенко

АЛЬТМАН 
Натан Ісайович 
(10  (22).12.1889, м.  Вінниця  – 
12.12.1970, м.  Ленінград, нині 
м.  Санкт-Петербург)  – живопи-
сець, графік, сценограф, скульп-
тор. У  1902–07 навчався в 
ОХУ (вчителі  – К.  Костанді, 
Г.  Ладиженський). 1910  – участь 
в роботі виставки ТПРХ. У 1909–
1910 – друкує шаржі в київських 
газетах. 1910–1911  – продовжує 
фахову освіту у Вільній академії 
В. Висильєвої та Академії Рансона 
(Париж). Бере участь у вистав-
ках «Salon de la Sociеtе Nationale». 
Наприкінці 1911 повернувся до 
Вінниці, у 1912 видає альбом лі-
ногравюр «Вінниця в шаржах» 
(Вінниця, 1912). У  Бердичеві 
отримує диплом живописця ви-
вісок, що дало право залишити 
«смугу осілості». 1912 переїздить 
до Санкт-Петербургу. Упродовж 
1913–14 бере участь в худ. вистав-
ках («Постійній виставці сучасно-
го мистецтва» Художнього бюро 
Н.  Добиченої, «Спілки молоді», 
«Мира искусства», «Виставці 
картин на користь лазарету ді-
ячів мистецтва»), друкую шар-
жі в журналах «Сатирикон» та 
«Новий Сатирикон». У  1915–17 
експонує твори майже на всіх 
виставках авангардного мис-
тецтва у Москві та Петрограді. 
У 1916 почав працювати в скуль-
птурі та сценографії. Після 1917 
активно займався організацією 
нових мистецьких інституцій, зо-
крема Музею сучасної культури 
(1921), очолював живописну та 
скульптурну майстерні у Вільних 
майстернях (Свомас) (1918–20). 
Учасник «монументальної пропа-
ганди» (оформлення міських вул. 
та площ до революційних свят, 
проекти монументів діячам рево-
люції), створив ескізи до агітацій-
ного фарфору Держ. фарфорово-
го заводу (1919–22). У 1920-і бага-
то працює як художник театру у 
Москві. У 1925 – експонував свої 
роботи на Міжнародній виставці 
сучасного індустріального та де-
коративного мистецтва в Парижі. 
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Упродовж 1928–35 мешкає і 
працює в Парижі. Оформлює 
спектаклі у «Театрі інтернаціо-
нальної дії» (1932), експонує 
свої роботи на виставках това-
риства «Молода Европа» (1932), 
«Асоціації революційних пись-
менників і художників» (1934, 
1935). Упродовж 1931–58 офор-
мив низку книжок для паризьких 
видавництв, зокрема Gogol  N. 
Tarass Boulba (Paris, 1931). Після 
повернення в СРСР у 1935 осе-
лився у Ленінграді, працював пе-
реважно як книжковий ілюстра-
тор та сценограф, зокрема ілю-
стрував «Петербурзькі повісті» 
М.  Гоголя (1937). Персональні 
виставки: 1969 (Ленінград), 1977 
(Москва). Творчість А. харак-
теризується вільною інтерпре-
тацією широкого кола різних 
художніх напрямків модернізму 
та авангарду. У  ранніх творах 
змальовував життя містечок 
Поділля та Волині.

Тв.: живопис  – «Пейзаж. La 
Ruche» (1911), «Автопортрет» (1911), 
«Канал. Брюгге» (1911), «Єврейскі 
похорони» (1911), «Глечик і помідо-
ри» (1921), «Портрет старого єврей», 
«Містечко» (обидві – 1913), «Портрет 
Г.  Ахматової» (1914), «Соняшник» 
(1915), «Кольлори та об’єми на пло-
щині» (1918), «Матеріальний живо-
пис (Натюрморт з білим глечиком)» 
(1919), портрет С.  Міхоелса (1926); 
графіка  – ілюстрації до Старого 
Заповіту  (1933), «Лісовий про-
спект» (1940), «Портрет дружини» 
(1963); скульптура  – «Автопортрет» 
(1916); сценографія – «Мати» (1939), 
«Король Лір», (1941), «Гаяне» (1942), 
«Отелло» (1944), «Золота чума» 
(1953), «Гамлет» (1954).

Літ.: Арватов Б. Натан Альтман // 
Авангард. – 1922. – № 1; .Арватов Б. 
Натан Альтман.  – Берлин, 1924; 
Жорж В., Эренбург И. Натан Альтман 
(Монографический очерк). – Париж, 
1933 (на идише); Шкловский  В. 
Натан Альтман  // Театр.  – 1965.  – 
№  2; Натан Альтман. К  ретроспек-
тивной выставке произведений: 
живопись, графика, скульптура, 
прикладное искусство, театр, кино, 
оформление улиц и массовых зре-
лищ. – Ленинград, 1968; Н. Альтман. 
1889–1970  : каталог выставки.  – М., 
1978; Эткинд  М. Натан Альтман.  – 
М., 1971.

Г. Скляренко

АЛЬТОМОНТЕ (Альтамонте, 
Hohen berg, Chochenberg) 
Мартіно 
(08.05.1657, м.  Неаполь, Італія  – 
14.09.1745, м. Відень або м. Лінц, 
Aвстрія)  – маляр, графік. 
Походив з Італії. Початкову ху-
дожньої освіту здобув у Неаполі; 
навчався в Римській АМ (викл.: 
К. Маратта, Г. Б. Голле, Г. Бранде). 
З  1684 жив у Жовквi (нині 
Львів.  обл.) та при дворі поль-
ського короля Я.  Собєського, 
де працював як баталіст. На за-
мовлення короля виконав де-
коративні розписи замків-рези-
денцій під Львовом  – у  Жовкві 
та Підгірцях. З  1690 працював 
у Варшаві. Розписував костели 
у Святій Липці, Кракові, Відні. 
1702 або 1707 остаточно переїхав 
до Відня, де жив до смерті. Один 
із синів  А.  – Бартоломій (наро-
дився 24.02.1694) був художни-
ком, інший – Андрій – архітекто-
ром і художником театру. А. пра-
цював в історичному і батально-
му жанрі, малював портрети. Як 
баталіст зазнав впливу Пьєтро 
да Кортона, як майстер релігій-
них композицій – Г. Б. Голле і Г. 
Бранде. 

Тв.: 6  полотен із зображення-
ми битв для королівського замку в 
Жовкві (не збереглися), 12  ікон (за-
мовлення Ганни з Граттів і Вавжина 
Водзицьких, 1691–92, 1697); карти-
ни «Допомога Відня» і «Битва під 
Остшигомом» для костелів у Жовкві 
(королівське замовлення, 1694, збе-
реглися Літографії), ікона Св.  Роха 
для львів. францисканців (1719),  
2  образи для Вілянова і 2  – для 
львів. костелу капуцинів (замовлен-
ня Ельжбєти Сенявської з Любо-
мирських, 1723). Також А. припису-
ють авторство портретів королевича 
Якова Собеського та Корнякта (оби-
два зберігаються у ЛІМ).

Муз.: зб. Підгорецького замку 
та приватні колекції Львова; ЛІМ; 
музеї і зб.  Мелька, Герцогенбурга, 
Відня, Будапешта, Познані, Тарнова, 
Вроцлава.

Дж.: Центральний держ. історич-
ний архів Литви у Вільнюсі, ф. 1135, 
оп.  4, спр.  478, арк.  3–4; Kancelaria 
parafii Św.  Krzyża w Warszawie.  – 
Liber Matrimoniarum... 1667; Liber 
Baptisatorum... 1680–1700; Kancelaria 
parafii Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 

Metrica Copulatorum... 1689; Archi-
wum Główne Akt Dawnych  // 
Archiwum Radziwiłłowskie. – Dzial V, 
teka 3, Nr. 109; Archiwum Popielow. – 
Rkps Nr.  231; Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk. – Warszawa. Materiały 
Z. Batowskiego, III-2. 

Літ.: Крип’якевич  І. З  історії 
Жовк ви  // 3аписки чина Святого 
Василія Великого. – Л., 1930. – Т. 5. – 
Вип.  1–2; Возницький  Б. Олеський 
замок.  – Л., 1968; СХУ.  – К., 1973; 
Жолтовський  П.  М. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII  ст.  // Художнє жит-
тя на Україні в XVI–XVIII  ст.  – К., 
1983; МУЕ.  – К., 1992; МУБД.  – К.,  
1997; Rastawiecki E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych w 
Polsce osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających.  – Warszawa, 1850.   – 
T. 1; 1857.  – T.  3; Przeździecki  K. 
Przyczynek do wiadomości o Altomon-
tem na podstawie dokumentów 
archiwum kościelnickiego hr.  Wodzi-
ckich  // Sprawozdania Komisji do 
badania Historii Sztuki w Polsce.  – 
Kraków, 1891.  – Nr.  4; Klaus  J. Martin 
Alternante  // Sein Leben und sein 
Werk in Oesterreich.  – Wien, 1916; 
Mańkowski  T. Malarstwo na dworze 
Jana  III  // BHS.  – Warszawa, 1950.  – 
T.  XII; Aurenhammer  H. Martin 
Alternante. – Wien, 1963; Uzupełnienia 
i spro stowania do tomu  1  // SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок, О. Овчаренко

АЛЬФОНС де Сейнт Орнер 
Олек сандр 
(Alphonce de Saint Orner 
Aleksander, Alfons Aleksander 
Sętomirski) 
(28.12.1779, м.  Париж, Франція  – 
27.04.1857, с.  Містшевіце Соха-
чевського  пов., Польща)  – ар-
хітектор, графік. З  1794 служив 
добровольцем у французькому 
війську, з 1802 – в інженерних від-
ділах. 1809 був призначений віце-
директором корпорації інжене рів 
у Варшаві, згодом – начальником 
топографічного бюро. З 1811 ви-
конував картографічні завдання: 
створив мапи Волині, Галичини, 
Південної Прусії (134  арк.), 
Варшавського Князівства Польсь-
кого королівства (виконав обміри 
Полоцька, опрацював історич-
ні дж. з польської топографії). 
Після поразки Наполеона по-
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вернувся до Варшави. Працював 
над архітектектурними проек-
тами надмогильної каплиці в 
пов. Кутно, пам’ятника «Святиня 
мовчання» у пов. Гостинін (1820).  
Реконструював палац у пов. Обор-
ніки (1841). Брав участь у форму-
ванні парків. Роботи підписував 
«Alf fecit.».

Тв.: 13  ілюстративних таблиць 
вбрання польського війська часів 
Варшавського князівства, гравюра 
«Князь Юзеф Понятовський на коні» 
(акватинта). 

Дж.: Wojewódzkie Archiwum Państ - 
wowe Warszawa.  – Teki Przybo row-
skiego, XVII. 

Літ.: Thieme U., Becker F. Allgemeines 
Łexikon der bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart.  – Leipzig, 
1907.  – V.  1; Stryjeński  T. Pałace i 
dwory z czasów saskich, Stanisława 
Augusta i Księstwa Warszawskiego w 
woj. Poznańskim.  – Warszawa, 1929; 
Łoza  S. Architekci i budowniczowie w 
Polsce. – Warszawa, 1954; Skrodzki W. 
Przyczynek do działalności architekto-
nicznej Aleksandra d’Alfonce  // Kwart. 
Architektury i Urbanistyki.  – 1964.  – 
Nr. 9. – Z. L; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЛЬШИЦЬ 
Леон Якович 
(17.01.1910, м.  Житомир  – 
21.10.1983, м. Одеса) – сценограф. 
1931  – закінчив КХІ (вчителі  – 
В.  Татлін, К.  Елева, М.  Тряскін). 
1929–41 – працював в Київському 
театрі російської драми. З 1945 – 
в театрах Одеси, 1970 – поч. 1980-
х  – в Київському театрі ім.  Леся 
Українки. З  1967  – учасник ви-
ставок. Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Заслуж. худ. УРСР (1978). 

Тв.: «Діти сонця» М. Горького 
(1937, Київський театр російської 
драми ім.  Лесі Українки), «Собака 
на сіні» Лопе де Вега (Київський те-
атр Радянської Армії); «Третя пате-
тична» М.  Погодина (1956); «Влада 
тьми» Л.  Толстого (1961); «У  день 
весілля» В. Розова (Одес. російський 
драматичний театр ім. О. Іванова). 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006. 
Г. Скляренко

АЛЯДІНОВ 
Гафар Шемсі 
(1880, м.  Євпаторія, Таврій.  губ., 
нині АР Крим – ?) – живописець. 

Відомий за пис. дж. У  1914 за-
кінчив художньої школу в Одесі. 
За досягнуті успіхи був направ-
лений для навчання до Москви. 
Твори А. не збереглися.

Літ.: Заатов І. Кримськотатарське 
образотворче і декоративно-
приклад не мистецтво ХХ  ст.  – 
Сімферополь, 2002; Zaatov  I. 
Qirimtatar manzaralі-ameliy ve tasviriy 
sanatі. Akmescit. – Simferopol, 2003.

І. Заатов

АМБІЦЬКИЙ 
Мирон Іванович 
(18.11.1928, с. Прусик, Польща – 
?)  – скульптор. Походив із се-
редо вища лемківських різьбя-
рів. Брат Ю.  І.  Амбіцького. 
У 1965 закінчив ЛДІПДМ (викл.: 
М. Курилич, І. Якунін). Розвивав 
традиції лемківського різьблен-
ня. Член СХ України з 1961.  

Тв.: горельєф «Гайдамаки» (1963), 
композиції «Нащадки Довбуша» 
(1967), «Було колись в Україні» (1964), 
пам’ятники Т.  Шевченку (1996), 
«Борцям за волю України» (1999), 
меморіальна плита В.  Чорноволу 
(2001). 

Літ.: СХУ. – К., 1973; ДНСХУ. – К., 
2005.

О. Школьна

АМБІЦЬКИЙ 
Юрій Іванович 
(13.01.1927, с.  Прусик Сяноць-
кого  пов., Польща  – 2000, 
м.  Львів)  – скульп тор. Походив 
із середовища лемківських різь-
бярів. Брат М.  І.  Амбіцького. 
Викладав у середніх школах 
Львова в 1958–63. У  1965 закін-
чив ЛДІПДМ (викл.: І.  Севера, 
Т.  Порожняк, Ю.  Лащук). Учас-
ник обл. та республіканських 
вист. з 1949, всесоюзних  – з 
1968, зарубіжних  – з 1965. Член 
СХ України. У  співпраці з бра-
том виконав більшість творів. 
Працював у техніці круглої плас-
тики та плоскої різьби. 

Тв.: диплломна робота  – мемо-
ріальна дошка У.  Кармелюкові в 
Кам’янці-Подільському (1965), 
«Кол госпні змагання» (1960, у спі-
вавтавторстві), «На водопій» (1960), 
«Табун» (1960), «Будьонівці під 
Львовом» (1962, у співавторстві), 
«Естафета миру» (1962, у співав-

торстві), «Було колись на Вкраїні» 
(1964, у співавторстві), «Нащадки 
Довбуша» (1967, у співавторстві), 
«Поліська легенда» (1970, у спі-
вавторстві), «Карпатський рейд» 
(1975, у співавторстві), «Господар» 
(1985), пам’ятник Т.  Г.  Шевченку 
у с.  Сокільники Львів.  обл., 1998), 
«Молитва» (1998), «Спаситель» 
(1998).

Муз.: НМУНДМ, НМЛ.
Літ.: Долінська М. Майстри народ-

ного мистецтва Української  РСР: 
довідник.  – К., 1966; СХУ.  – К., 
1973; Художники Радянської 
Львівщини.  – Л., 1980; ІУМ.  – 
К., 1968.  – Т.  6; Нариси з історії 
українського декоратисвно-при-
кладного мистецтва.  – Л., 1969;  
БутникСіверський  Б. Українське 
ра дянське народне мистецтво 1941–
1967.  – К., 1970; Кищак  С. Корені 
лемківської різьби. – Л., 2003; Сис Т. 
Пам’яті народного месника  // Ра-
дянська культура. – 1957. – 15 груд-
ня.

С. Кищак, О. Ямборко

АМВРОСІЙ 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. У 1628 малював під наглядом 
майстра Федора «візерунки» для 
гербів, у подальшому  – різьбле-
них з каменю та вміщених у бані 
Успенської церкви у Львові.

Літ.: Голубець  М. Українське 
мистецтво ХVІ–ХVІІ  ст. Під по-
кровом Ставропігії.  – Л., 1920; 
Жолтовський П. М. Словник худож-
ників, що працювали на Україні в 
ХVІ–ХVІІІ  ст.  // Матеріали з етно-
графії та мистецтвознавства.  – К., 
1962. – Вип. 7–8.; Жолтовський П. М. 
Словник художників, що працювали 
на Україні в ХІV–ХVІІІ ст. // Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  вв.  – 
К., 1983; SAP. – 1975. – T. 2.

В. Фоменко 

АМВРОСІЙ 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. як монах-домініка-
нець. 07.12.1646 був направ-
лений зі Львова до Кам’янця-
Подільського на стале поселен-
ня, 24.08.1657  – до Тисмениці, 
12.10.1660 повернувся до монас-
тиря Божого Тіла у Львові.

Дж: Archiwum Dominikanów w 
Krakowie: Regesta Prov. Rus. ab an 
1644; Regesta fratrum assignatorum ad 
conv. Leop. 

Б. Колосок

АМВРОСІЙ
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АМВРОСІЙ 
(18  ст)  – гравер. Жив і пра-
цював у Манявському скиті 
(нині Івано-Франківської  обл.). 
У  1731–33 виконав малюнки до 
рукопису «Ірмологіону». Під ма-
люнками «Євхаристична трапе-
за», «Спас нерукотворний», «В’їзд 
у Єру са лим» залишив підпис 
«Амвросій». Творчість майстра 
позначена рисами бароко.

Муз.: Центральна держ. бібліотека 
(Бухарест, Румунія).

Літ.: МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; МУБД – К., 1997. 

О. Ламонова

АМІР (Атир) 
(15  ст.)  – різьбяр. За похо-
дженням, імовірно, вірменин. 
Працював у Криму в 1-й  пол. 
15  ст. У  Кафі зберігся виготов-
лений ним вінець колодязя із 
рельєфними зображеннями ге-
нуезького герба на всіх чотирьох 
боках. Авторство засвідчене на-
писом (вірменським шрифтом).

Літ.: Айбабина Е. А. Некоторые за-
метки о каменной резьбе Каффы  //  
Херсонесский сборник.  – Севасто-
поль, 1999; Айбабина  Е.  А. Деко-
ративная каменная резьба Каффы 
XIV–XVIII вв. – Симф., 2001.

Р. Забашта

АН – див. ГОЛОТА Андрій

А. H. (А. N.)
(17 ст.) – гравер. Відомий за під-
пис.  тв. Дереворит A.  N. оздо-
блює книгу І.  Галятовського 
«Ключе розуменія» (Львів, 1663).

Тв.: «Архангел Михаил, воєвода 
небесних сил» (1663)

Літ.: Попов П. Матеріали до слов-
ника українських граверів. – К., 1926.

О. Ламонова

АНАСТАЗІЄВСЬКИЙ 
Микола 
(14.08.1891, м.  Скала, (нині 
смт  Скала-Подільська, Бор-
щів сь кого  р-ну, Терноп.  обл.)  – 
28.05.1974, м.  Міннеаполіс, 
штат Міннесота, США)  – жи-
вописець, графік, громадський 
діяч. Після закінчення 1914 ре-
альної школи у Снятині (за ін-
шими дж., реальної гімназії в 

Скалі, 1912) студіював маляр-
ство в КАМ (у Й.  Мегоффера 
та у С.  Камоцького в 1922–23). 
Під час 1-ї  світової війни на-
вчався в Ін-ті художнього і при-
кладного мистецтва у Варшаві. 
Імовірно, в 1915–21 брав уроки 
малювання в О.  Новаківського, 
за рекомендацією якого дебюту-
вав у Львові на вист. сучасного 
малярства Галицької України. 
Під час визвольних змагань 
працював живописцем та графі-
ком у Міністерстві освіти УНР 
у Кам’янці-Подільському про-
тягом 1918–19. Учасник вист. 
«Гуртка діячів українського мис-
тецтва» у Львові у 1923, 1926; 
ретроспктивної вист. укр. мис-
тецтва у Львові в 1935. Після за-
кінчення КАМ працював учите-
лем малювання в середній шко-
лі Помор’я в 1923–27, у школах 
Польщі – до 1939. У 1940–44 вчи-
телював в укр. гімназіях і техніч-
ній школах у Холмі (нині Хелм, 
Польща). Брав участь у мистець-
кому житті Західної України. 
У  1946 виїхав до Німеччини, 
де працював у різьбярсько-ма-
лярській студії С.  Литвиненка в 
Берхтесгадені. Викладав рису-
нок і малярство у Вищій обра-
зотворчій студії в Карлсфельді. 
Брав участь у вист. Спілки 
українських образотворчих 
митців (СУОМ) у Регенсбурзі 
та в «Мистецькій вист. пе-
реміщених осіб» у Мюнхені 
1947. Професор Вищої образо-
творчої студії в Карлсфельді і 
Берхтесгадені, вик ладав рисунок  
і малярство. Учасник вист. в 
Аугсбурзі, Берхтесгадені, Мюн-
хені. З  1950 (за іншими дж., 
1949) жив у США (м.  Сент-Пол, 
штат Міннеаполіс). Виступив 
автором різдвяних та велико-
дніх листівок. Брав участь у 
вист. в Міннеаполісі, Сан-Паулу, 
Детройті, Нью-Йорку. Автор 
портретів, натюрмортів, пейза-
жів, жанрового живопису, А. тя-
жів до реалістичної манери з 
впливами імпресіонізму. 

Тв.: «Кам’янець-Подільський. Твер-
диня» (1919), «Початок і кінець», 

«Христос на руїнах Нюрнберга і 
Києва», «Портрет Катрі Гриневич» 
(1947), «Портрет С.  Литвиненка», 
«Портрет сина», «Портрет А.  Чай-
ков ського». Із них 10 малярських  
(«Автопортрет», «Портрет дружини»  
(обидва  – 1920-ті), «Вдова стріль-
ця» (1919), пейзажі Кам’янець-
Подільського) і 4 графічні твори  
(акварелі та рисунки) зі зб. Націо-
нального музею у Львові були зни-
щені внаслідок політики тоталітар-
ного режиму в 1952. 

Літ.: Виставка українського мис-
тецтва: заходами українського ви-
ставкового комітету в Детройті. 
24  вересня  – 2  жовтня 1960  // Мек 
Грегор Меморіал. Комюниті Артс 
Септер. Вейн Стейт університет, 
Детройт, Міч.  – Детройт, 1960; 
Енциклопедія українознавства.  – 
Л., 1993.  – Т.  1; Волошин  Л. Школа 
Олекси Новаківського у Львові. 
Біографічний словник учнів.  –  
Л., 1998; «Журавлина» книга. 
Терноп. українська західна діаспора. 
Словник імен. Книга мистців (учас-
ників 1-ої зустрічі українських мист-
ців Америки і Канади).  – Торонто, 
1954.  – Т.  1; ЕСУ.  – К., 2001.  – Т.  1; 
МУБД.  – К., 1997; Шмагало  Р. 
Словник митців-педагогів України та 
з України у світі (1850–1950-ті рр.). – 
Л., 2002; Українські митці у світі. 
Матеріали до історії українського 
мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Г. Матвіїшин, О. Школьна

АНАСТАСІЙ 
(18 ст.) – гравер. Відомий за пис. 
дж. середени 18 ст. Чернець, пра-
цював у КПЛ.

Тв.: гравюра на мідi «Великомуче-
ник Димитрій вражає диявола».

Літ.: МУБД. – К., 1997.
О. Овчаренко

АНАТОЛІЙ 
(17  ст.)  – маляр. Ієромонах 
Почаївської Лаври. Картина  А., 
присвячена облозі Почаївської 
Лаври турками, зберігалася в мо-
настирі до кін. ХІХ ст.; у 1704 р. 
Н. Зубрицький повторив її у сво-
їй гравюрі.

Тв.: «Облога турками Почаївської 
Лаври» (1675, втрачена).

Літ.: Ровинский Д. Подробный 
словарь русских граверов.  – СПб., 
1895; Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII ст. – 
К., 1983.

О. Ламонова

АМВРОСІЙ
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АНАТОРСЬКИЙ 
Микола
(18  ст.). Відомий за пис. дж. 
Працював у 2-й пол. 18 ст., зокре-
ма 1769 – у малярні КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51, 
с. 331. 

Літ.: Жолтовський П. М. Словник 
художників, що працювали на 
Україні в XIV – XVIII ст. // Художнє 
життя на Україні в XVI–XVIII  ст.  – 
К., 1983. 

О. Овчаренко

АНГЕЛЬСЬКИЙ 
Дмитро Івано вич 
(16.11.1898, м.  Свянця ни Ві-
ленської  губ., нині м.  Швенчьо-
ніс, Латвія – 02.10.1938, м. Полта-
ва) – живописець, графік. Жив у 
Полтаві з 1915. Член АХРР з 1926. 
Член АХЧУ у 1927–31. У  робо-
тах  А. використовував традиції 
укр. книжного мистецтва баро-
кової доби, творчо інтерпретую-
чи орнаментальні мотиви. 

Тв.: живопис  – «Інтер’єр кімна-
ти М.  О.  Ярошенко в Полтавській 
картинній галереї» (1926), «Со-
няшники» (1926), «Стіжки» (1926), 
«Жовтневий сад. Полтава» (1928), 
«На Пслі» (1929); графіка – застав ки, 
кінцівки до видань «Полтавщина. 
Збірник» (1927), «Полтавський дер-
жавний музей ім.  В.  Г.  Короленка» 
(1928), «Килимарство й килими 
Полтав щини» Я.  Риженка (1928); 
портрети олівцем, зокрема худож-
ника П. Горобця (1924), М. Донцова 
(1931).

Муз.: ПХМ.
Літ.: МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 

1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
К., 2001. – Т. 1.

О. Ламонова 

АНГЕЛЬШТЕТ Л. 
(19  ст.)  – графік-рисувальник. 
Працював у 1-й пол. 19 ст. Виконав 
малюнки для «Очерков России» 
В. Пасека (СПб., 1838–1842, Т. 1–5). 
Твори А. поєднували елементи ро-
мантизму та реалізму. 

Тв.: «Вид Полтави», «Дівочий 
Хорошевський монастир», «Чумаць-
кий табор», (Літографії І. Селез ньова).

Літ.: Обольянинов Н. Каталог рус-
ский иллюстрированных изданий. 
1725–1860.  – М., 1915.  – Т.  2; ХН 
СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АНДЕНЮК 
Михайло Васильо вич 
(15.11.1929, с.  Камінь, нині 
Нов город-Сіверський  р-н, 
Черніг. обл.) – скульптор. Закін чив 
ЛДІПДМ у 1962 (клас І.  Севери). 
Викладав у Ко сів ському  уч-щі 
прикладного і декоративного 
мистецтва. Член СХ України.

Тв.: портрети Т. Шевченка, виши-
вальниці Г.  Герасимович, «Гуцул», 
«Десна», погруддя О.  Довбуша 
(Яремча), пам’ятник матері-гуцулці 
в с.  Семаківка Коломийського  р-ну, 
монументи на братських могилах у 
с. Перерісль, Незвисько і Вербовець 
(усі – на Івано-Франківщині).

Літ.: ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1.
Г. Матвіїшин Г.

АНДЖЕЙ (Andrzej) 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Працював у Луцьку. 
Згадується під 1639 р. в докумен-
тації міста.

Літ.: Александрович  В. Словник 
малярів Волині XVI–XVII століття // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V  наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998.

Р. Забашта

АНДЖЕЙОВИЧ 
Войцех 
(кін. 16 – 1-а пол. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Пра цював 
у Львові. Упродовж 1601(?)–
1605  рр. навчався (разом зі 
Станіславом Александро вичем) 
у Львів. малярному цеху в Павла 
Богуша.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

АНДЖЕЙОВСЬКИЙ 
Антоні 
(1785, с.  Варковичі на Волині  – 
12.12.1868, с.  Ставище Київсь-
кої губ.) – живописець, декоратор, 
ботанік, ландшафтний архітек-
тор. У  1797 опанував рисування 
в майстернях порцелянової фа-
брики в Корці на Волині. У  1801 
був направлений О.  Ходкевичем 
до Вільно, де навчався живопису 
в Й.  Олешкевича та природни-

чим наукам у Й.  Сьнядецького 
у Віленському  ун-ті. З  1806 
був учнем і співробітником 
Й. Пітшмана. Викладав рисунок у 
нижчих класах кременецького лі-
цею. Водночас вивчав в ліцеї бота-
ніку (викл.: Ф. Шейдт, В. Бестер). 
Проектував меблі й спорядження 
інтер’єрів для бальних зал у маг-
натських і міщанських маєтках, 
декорацій для театральних ви-
став тощо. Працював у Тучині, 
Млинові, Горохові на Волині (нині 
Рівнен.  обл.), Пекалові, Вільно, 
Варшаві. Член Московського 
природничого То ва риства. Зай-
мався закладкою та облашту-
ванням парків, зокрема в маєт-
ку О.  Браницького в Ставищах. 
Майстер пейзажу, натюрморту, 
анімалістичного жанру.

Літ.: Kraszewski  J.  I. Ikonotheka. 
Zbior notat o sztuce i artystach w 
Polsce przez...  // Teka Wileńska.  – 
Wilno, 1858. – Nr. 3–5; Andrzejowski A. 
Ramoty starego Detiuka o Wolyniu.  – 
Wilno, 1921.  – T.  l–3; Iskry.  – 1927.  – 
Nr.  37–38, 39, 40, 41; Janowski  L. 
Słownik bio-bibliograficzny dawnego 
Uniwersytetu Wileńskiego.  – Wilno, 
1939; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АНДРЕАДІ 
Олександр Панайо тович 
(25.04.1907, с.  Фатіана, Туреччи-
на – ?) – графік. У 1924–27 навчав-
ся в студії А.  І.  Левітана в Ялті, у 
1927–28  – у худ. студії в Москві 
(викл. М.  Леблан). Працював у 
пром. графіці (плакати, проспек-
ти, сюрпризні коробки, етикетки 
та ін.). За його малюнками вико-
нано низку флаконів для парфю-
мів у 1954–58. Водночас займався 
живописом, створював пейзажі та 
натюрморти. Учасник вист. з 1937. 
Персон. вист. відбулася в Москві в 
1958. Роботам А. притаманна увага 
до колористичного рішення, лако-
нізм, виразність композиції. 

Тв.: живопис – «Берег біля Ялти», 
«Ранок», «Рання весна», «Квіти», 
«Айва» та ін. 

Літ.: Выставка художника А. П. Ан-
де ради. «Плакат, промышленная гра-
фика».  – М., 1956; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АНДРЕАДІ
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АНДРЕАКА Микола Іванович – 
див.: АНДРІЯКА Микола 
Іванович

АНДРЕЄВ Володимир 
Антонович – див.: АНДРЄЄВ 
Володимир Антонович

АНДРЕЄВ  
Микола Андрійович – див.: 
АНДРЄЄВ Микола Андрійович

АНДРЕЙКО 
(Андрійко) 
(18  ст.)  – рисувальник. Відомий 
за пис. дж. У  1760-х працював у 
Львові. Виконував рисунки для 
ілюстрацій друкованих видань 
місцевої братської друкарні.

Літ.: Запаско Я. П. Мистецтво кни-
ги на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – Л., 
1971. 

В. Фоменко

АНДРЕЙЧЕНКО 
Семен Семе нович 
(22.05.1919, с.  Софіївка 
Дніпропетр.  обл.  – ?)  – скуль-
птор. У 1952 закінчив КХІ (викл.: 
М. Лисенко, О. Олійник). Член СХ 
України з 1960. Працював у галузі 
монументально-декора тив ного 
мистецтва, автор низки портретів.

Тв.: погруддя М.  Коцюбинського 
на могилі письменника в Чернігові 
(1955, співавт. Ф.  Коцюбинський), 
«Щорс» (1957), «Нескорена» (1965),  
«Лісова пісня» (1971), «П.  Майбо-
рода» (1978), «Л. Биков» (1991). 

Літ.: СХУ. – К., 1973; ДНСХУ. – К., 
2005. 

О. Школьна

АНДРЕЙЧИН 
Андрій Михай лович 
(02.09.1865, с.  Усть-Руське 
Гор лицький  пов., Польща  – 
04.01.1914, Львів)  – гравер, ви-
давець. У  1879 вступив до ри-
сувальної школи М.  Мурашка. 
Згодом навчався у ЛХПШ, після 
закінчення якої в 1881 працю-
вав у львів. майстерні вивісок. 
Закінчив ЛХПШ у 1886. Відбував 
військову службу у 1886–89. 
З 1889 працював у Літографічній 
майстерні А. Пришляка у Львові. 
За Літографічні роботи отримав 

бронзову медаль на Краєвій вист. 
в 1894. Упродовж 1893–1914 діяла 
його власна Літографічна фірма 
«Андрейчин» у Львові, де вида-
вали навчально-методичну Літе-
ратуру з народного мистец тва.

Тв.: видання  – «Писанки» (1886), 
«Вишивки східної Галичини» (1895), 
«Українські монограми для вишив-
ки хрестиком та гаптом» (1896), 
«Альбом рисунків знаменитих архі-
тектурних пам’яток України, Росії і 
Білорусії (1896) та ін.; Літографічна 
серія портретів київських і галиць-
ких князів, укр. гетьманів за малюн-
ками художника А. Пилиховського. 

Літ.: МУБД. – К., 1997; Шмагало Р. 
Словник митців-педагогів України 
та з України у світі (1850–1950-
ті рр.). – Л., 2002. 

О. Школьна

АНДРЕОЛЕТТІ (Пагирєв) 
Іван Іва нович 
(14.05.1869, м. Возне сенськ, нині  – 
Миколаїв.  обл.  – після 1912, 
?)  – скульптор. Закінчив Одес. 
рисувальну школу, де 1894 був 
відзначений Великою бронзовою 
медаллю, у 1900  – у ІАМ (викл. 
В.  Беклемішев). За виконання 
програмного твору «Щасливий 
улов» отримав звання худож-
ника. Згодом викладав у ІАМ. 
Представник академічної школи.

Тв.: станкові і монументально-
декоративні роботи, серед яких  –  
пам’ятник засновнику Харків.  ун-ту 
В. Каразіну (1906–07).

Літ.: МУБД.  – К., 1997; Тимофієн
ко  В.  І. Зодчі України кінця XVIII  – 
початку XX століть. – К., 1999; ЕСУ. – 
К., 2001. – Т. 1; ХУЕД. – К., 2006.

М. Гончаренко

АНДРЕЮК  
Павло Степанович – див.: 
АНДРІЮК Павло Степанович

АНДРЄЄВ 
Василій 
(17  ст.)  – гравер-срібляр. Імо-
вірного, укр. похо дження. Учень  
Арсенія Трух менського. Працю-
вав в Україні, згодом – у Москві 
при Патріаршому дворі і Зброй-
ній палаті. Ілюстратор зб.  опо-
відань «Небо нове» Іоанникія 
Галятов ського. Виконував гра-
вюри для церковних книг, біль-

шість  – за малюнками Симона 
Ушакова. Відома срібна ікона 
роботи А. з різьбленим зобра-
женням святих; срібні цер-
ковні посудини з різьб леним 
декором на сюжети з «Біб лії 
Піскатора», подвійна складна 
печатка, створена для патріар-
ха в 1697, штамп для полтини 
із зображенням Петра  І (1699). 
Підписував роботи: «Василей  
Анд реев», «Резал Василий», «A. W.»,  
«Vasilei Andreev». Гравюри А. як 
зразки вміщені у «кужбушках» – 
альбомах-посібниках з мистец-
тва для учнів і викл.в іконопис-
ної майстерні КПЛ. Творчості А. 
притаманні риси бароко. 

Тв.: ілюстр. до видання «Небо 
нове» І.  Галятовського; гравюри за 
малюнками С. Ушакова – «Богоматір 
з немовлям, який грає на гуслях…», 
«Христос з Євангелієм у руках», 
«Зосіма і Савватій Соловецькі» 
(1686), фронтиспіси книг «Служба 
Іоанна Воїна» (1695), «Адамова голо-
ва» (1702); ілюстр. до притч («Ворона 
і вовк» та ін.), орнаментальне обрам-
лення синодиків. 

Муз.: ДМОМ; ДІМ, Збройна палата 
(Музеї Московського Кремля, РФ). 

Б-ки: РНБ.
Літ.: Ровинський  Д.  А. Русские 

народные картинки.  – СПб., 1889.  – 
Т. 2–5; Ровинский Д. Подробный сло-
варь русских граверов XVI–XIX вв. – 
СПб., 1895. – Т. 1; Попов П. Матеріали 
до словника українських граверів.  – 
К., 1926; Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1; ПостниковаЛосева М. М. 
Василий Андреев  – резчик по сере-
бру ХVІІ  в.  // Памятники культуры. 
Новые открытия. – 1981. – Ленинград, 
1983; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – 
Т. 1; МУБД. – К., 1997.

О. Ламонова, В. Фоменко

АНДРЄЄВ (Андреєв) 
Володи мир Антонович 
(25.05 /06.06.1872, м. Одеса – піс-
ля 1910, м. Санкт-Петербург(?)) – 
рисувальник та гравер. Закін. 
Київ. реальне уч-ще та Київ. ри-
сув. школу М. Мурашка (1890), 
з 1890 навчався в ІАМ; отримав 
малу і велику срібні медалі (1893), 
звання некласного художника 
(1895); зарахований на гравер. 
відділ Вищого художнього учи-
лища при АХ (1897), де вчився у 
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В. Мате; згодом отримав звання 
художника та заохочувальну сти-
пендію АХ, здійснив  поїздку за 
кордон (1898); у Києві завідував 
худож. частиною Закладу графіч-
них мистецтв А. Гудшона (1899); 
став організатором Міжнар. 
вист. афіші; у 1910 призначений 
гол. майстром Петергофської 
гранильної ф-ки. Співпрацював 
з журналами «Шут» і «Свободное 
художество». Рання творчість А. 
характеризувалася рисами реа-
лізму. Для пізнього періоду ха-
рактерні впливи модерну. 

Тв.: плакат  – «Заведение графи-
ческих искусств А. Гудшона» (1899); 
офорти  – «Портрет В. Дашкова» 
(1900), «Біля мечеті», «Портрет 
літнього чоловіка»; ілюстрації до 
поеми М. Гоголя «Мертві душі» 
(1901); офорти  – «Портрет В.  Даш-
кова» (1900), «У  мечеті», «Портрет 
Літнього чоловіка»; ілюстр. до по-
еми-роману М. Гоголя «Мертві душі» 
(1901); плакат «Заведение графичес-
ких искусств А. Гудшона».

Муз.: НХМУ
Літ.: Мурашко  М. Воспоминания 

старого учителя.  – К., 1907; Искусс-
тво в книге и плакате. Выставка при 
Всероссийском съезде художников. – 
СПб., 1911–1912; Мурашко  Н.  И. 
Воспоминания старого учителя. – К., 
1907; Искусство в книге и плакате. 
Выставка при Всероссийском съезде 
художников.  – СПб., 1911–1912; 
ЕСУ.  – К., 2001.  – Т. 1; Турченко  Ю. 
Український естамп.  – К., 1964; ХН 
СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; МУ.  – К., 
1992; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1. 

О. Ламонова

АНДРЄЄВ 
Володимир Івано вич 
(08.01.1870, м.  Київ  – після 
1928, м.  Москва)  – живописець. 
У  1883–1890 навчався в Київ. 
рисуваль ній школі М.  Мурашка, 
у 1885–1894 – у МУЖСА. З 1890 
брав участь у вист. У 1894 отри-
мав звання художника. З  1895 
навчався в ІАМ (клас І.  Рєпіна). 
Роботи експонувалися на вист. 
ТЗМ, Товариства художників 
ім.  І.  Рєпіна. Ілюстратор журна-
лів і дитячих видань.

Тв.: «Портрет письменника 
Г. А. Мач тета» (1892); «Дніпрові далі», 
«Вечір» (обидва – 1893), «Маленький 

музикант» (1895), «У  відставці» 
(1897), «У  пошуках натури» (1899), 
«Портрет письменника Ф. Давидова» 
(1927), «Бузок» (1927), «Крим у грудні 
(Сімеїз)» (1928), «Іриси» (1928).

Літ.: Турченко  Ю. Київська рису-
вальна школа. – К., 1956; ХН СССР. –  
М., 1972. – Т. 1; СХУ. – К., 1973; МУ. –  
К., 1992; Афанасьев  В.  А., Барковс
кая О. М. ТЮРХ. – О., 2000; ЕСУ. – К., 
2001. – Т. 1. 

Д. Венглінська, О. Школьна

АНДРЄЄВ (Андреєв) 
Микола Андрійович 
(14/26. 10. 1873, м. Москва – 24. 12. 
1932, Москва) – скульптор і графік. 
Засл. діяч мист-в РРФСР (1931). 
Народовся в сім’ї робітника. У віці 
12 років поступив у Строганов. худ 
уч-щі, де вчився у. С. Волнухіна. 
(1885); здобув звання класного ху-
дожника (1902); після закінчення 
Строгановского училища посту-
пив ремісником-малювальником 
на Серпухівську ситценабивну 
фабр. Цінделя; згодом повернув-
ся до училища, де був зарахова-
ний на посаду учителя малювання 
(1892–1901); продовжував викла-
дацьку роботу й після реформу-
вання училища у вищий навчаль-
ний заклад (до 1918); працював як 
театр. художник у Моск. худож. 
театрі. (1913); учасник конкур-
сів на спорудження пам’ятника 
Т.  Г.  Шевченко у Києві (1913–
1914), у Харкові (1939) та Каневі 
(1929). Брав участь у виконанні 
«плану монументальної пропаган-
ди», для якого в 1918–20 створив 
статую «Свобода»; пам’ятників 
О. Герце ну, М. Огарьову, а також 
серію «Ленініана», до якої увійшло 
понад 100 скульптурних і графіч-
них портретів (1920–32). Засл. діяч 
мистецтв РСФСР з 1931. Працю-
вав у галузі монументальної і стан-
кової скульптури, переважно в 
жанрі портрету. 

Тв.: «Жниця з дитиною» (1899), 
«Портрет Л. Толстого» (1905), «Кобзар» 
(1910); пам’ятники – М. Гоголю (1904–
09), О. Герцену (1918–22), М. Огарьову 
(1907), О. Островському (1924–29) 
(усі – в Москві), М. Терещенку (1909, 
Глухів), проекти пам’ятників  – 
Т.  Шевченку для Києва (1913–14), 
Харкова та Канева (останні  – 1929), 
Артема (1923). 

Муз.: СХМб ДТГ, ДРМ, Сімфероп. 
ХМ; НМККГ.

Літ.: УРЕ. – К., 1959. – Т. 1; СХУ. – 
К., 1973; Шевченківський словник. – 
К., 1976.  – Т.  1; МУБД.  – К., 1997; 
Тимофієнко  В.  І. Зодчі України кін-
ця XVIII – початку XX століть. – К., 
1999; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1; ХУЕД. – 
К., 2006; Трифонова Л. П. Н. А. 
Андреев. – Ленинград, 1987; Шмидт 
И. Русская скульптура второй 
половины XIX  – начала XX века.  – 
М., 1989; Сарабьянов Д. В. История 
русского искусства конца XIX  – на-
чала XX века. – М., 1993.

Мар. Гончаренко, Л. Ганзенко
 

АНДРЄЄВ (Андріїв), 
Стефан (Степан) 
(18  ст., м.  Умань  – ?)  – ма-
ляр. Відомий за пис. дж. як 
син козака. До 1744 жив в 
Умані та на Запорозькій Січі. 
Протягом 1747–49 перебував у 
Межигірському монастирі під 
Києвом. Навчався у П.  Шаули в 
малярні Троїцького монастиря 
КПЛ. Два роки був послушни-
ком. Їздив до родичів за кордон. 
Під час Виконав живопис іко-
ностаса в слободі Архангелевій. 
Згодом знову жив на Запорозькій 
Січі, з 1760 – у КПЛ.

Літ.: Жолтовський П. М. Словник-
довідник художників, що працю-
вали на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  // 
Матеріали з етнографії та худож-
нього промислу.  – К., 1962.  – 
Вип.  7–8; Уманець  Ф.  С. Троїцька 
надбрамна церква.  – К., 1970; 
Жолтовський  П.  М. Художнє життя 
на Україні в ХVІ–ХVІІІ вв. – К., 1983. 

В. Фоменко

АНДРЄЄВА
Раїса Андріївна
(23.09 /6.10.1916, с. Красновершка, 
Єлисаветградського пов., Херсон. 
губ., нині с. Червоновершка 
Кіровогр.  обл.  – 12.11.1993, м. 
Київ)  – скульптор. У 1939 за-
кінчила МХТ, факультет мону-
ментально-декоративної скуль-
птури. Працювала в царині 
монументальної, декоративної 
та станкової скульптури. Член 
СХУ з 1950, експонент виставок 
з 1952. 

Тв.: пам’ятник  – О. Суворову 
в Очакові (у співавторстві з К. 
Кузнецовим, 1953–54); станкова 
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скульптура  – «Танцівниця Тао-
Гоа» (1953), «Запорожець» (1954), 
«Тарас Бульба» (у співавторстві з 
К. Кузнецовим, 1954), «Навесні» 
(1958), «Портрет Го-Ші-Міна» (1960), 
«Козак» (1961), «Кріпачки» (1962), 
«Бандурист» (1962), «Олімпійська 
чемпіонка Лариса Латиніна» (1963), 
«За мир» (1964), «Людмила Холіна, 
вчителька» (1966), «Приборкувачка 
хижаків Альбіна Рудь» (1967), 
«Натурниця Нора» (1969). 

Літ: ХУЕД. – К., 2006.
Л. Ганзенко

АНДРІЄВИЧ
Войцех 
(Andrzejewicz, Andrzejowicz 
Wojciech) 

(кін. 16 – 1-а пол. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Протягом 
п’яти років навчався у Львові 
в П.  Богуша (Богушевича). 
У  1605 закінчив навчання. Син 
П. Богуша Симон Богушевич ви-
дав А. після смерті батька пись-
мове засвідчення, що дозволяло 
йому вступити до цеху.

Літ.: Łoziński  W. [Komunikat 
o malarzach lwowskich]  // Spra-
wozdania Komisji do badania Historii 
Sztuki w Polsce.  – Kraków, 1891.  – 
Nr.  4; Mańkowski  T. Sztuka Ormian 
lwows kich, Prace Komisji Historii 
Sztuki. – 1935. – Nr. 6; Mańkowski T. 
Lwowski cech malarzy w XVI i 
XVII w. – Lwów, 1936; SAP. – 1971. – 
T. 1.

Б. Колосок

АНДРІЄВИЧ
Іван
(?  – після 1698)  – ливарник, 
пластик. Працював у Новгороді-
Сіверському. Відлив для місце-
вого Спаського монастиря дзвін, 
на якому було зображено образ 
Спасителя (1698).

Літ.: МУЕД. – К., 1992.
Л. Ганзенко

АНДРІЄВИЧ 
Ференц 
(?  – 1650)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Член Львів. Успенського 
Ставропігійського братства. Зга-
даний у документах під 1633, 
1638, 1644, 1645, 1646, 1650.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983. 

Г. Матвіїшин

АНДРІЄВСЬКИЙ 
Леонід Васи льович 
(01.05.1905, м.  Чернігів  – 
04.05.1993, м.  Харків)  – графік. 
У 1934–38 навчався в ХХУ (викл. 
Й.  Дайц), далі  – у ХХІ в 1938–
41, 1945–47 (викл. В.  Касіян). 
Викладав у ХХУ з 1947. У 1949–
69 був призначений його ди-
ректором. Учасник республі-
канських вист. з 1948. Член СХ 
України з 1947.

Тв.: ліногравюра «Т. Г. Шевченко 
працює над серією “Блудний син”» 
(1964). 

Літ.: Мистецькі шляхи Харківщи-
ни. – Х., 1998; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1. 

М. Гончаренко

АНДРІЄНКО-НЕЧИТАЙЛО 
Ми хай ло (Мітель) Федорович 
(29.12.1894, Херсонщина  / 
м. Одеса – 12.11.1982, м. Париж) – 
живописець, сценограф, майстер 
декоративно-вжиткового мис-
тецтва, мистецтвознавець, пись-
менник. Середню освіту здобув у 
Херсоні, де у 1910–12 брав участь 
у вист. Товариства аматорів мис-
тецтва. У  1912–17 навчався в 
Петербурзькій рисувальній шко-
лі при ТЗМ, директором якого 
був М.  Реріх (викл.: А.  Рилов, 
І.  Білібін), та водночас на юри-
дичному ф-ті ун-ту. Експонував 
роботи в «Артистичному салоні» 
Н. Добичиної в Петербурзі у 1914; 
1915–16 створював ілюстр. для 
журналів і газет, декорації для 
Суворінського театру, Камерного 
театру К.  Миклашевського в 
Одесі в 1918–19. У  1920 виїж-
джав за кордон. У  1921–22 пра-
цював у Рос. камерному театрі, 
Бухарестському оперному театрі, 
Національному театрі в Празі, 
Німецькій опері. З  1923 жив у 
Парижі. Разом з М.  Глущенком 
та К.  Редьком працював у па-
ризькому Театрі укр. митців. 
У 1930–50-х продовжив займати-
ся живописом. Експонував твори  
в Римі (1965), Парижі (1972), 

Амстердамі (1976). З 1960-х дру-
кував мистецтвознавчі праці та  
художньої твори в журналах  
«Сучасність» у Мюнхені, «Нотат-
ки з мистецтва» у Філадельфії, 
«Возрождение» в Парижі. Автор 
збірки статей «Перехрестя» (Па-
риж, 1976). Ранні твори  А.-Н. 
свідчать про інтерес автора до 
символізму, кубізму, кубокон-
структивізму, сюрреалізму, нео-
реалізму, абстакціонізму. Для піз-
ніх творів живопису А. притаман-
на чітка, ритмічна пластика, тя-
жіння до реалістичних елементів. 

Тв.: сценографія вистав Камерного 
театру К.  Миклашевського в Одесі 
(«Електра» Г.  фон  Гофмансталя, 
«Близнюки» Плавта, «Чудо Теофіла»  
Рютбефа, 1918–19); декорації і костю-
ми до балету Р.  Дріго «Мільйо ни 
Арлекіна» (постановка Б.  Рома-
нова в Бухарестському оперному 
театрі, 1920); декорації до вистави 
«Смерть Павла І» Д. Мережковського 
в Рос. камерному театрі; вистави 
«Недоросток» Д.  Фонвізіна в На-
ціональному театрі в Празі, опери 
«Нуш-Нуші» П. Пндеміта в Німецькій 
опері; живопис  – «Композиція» 
(1924), «Персонаж» (1926), «Констру-
ція» (1924), «Натюрморт з годинни-
ком» (1931), «Голуб на вікні», (1932), 
«Ярмарковий намет» (1932), «Про-
філь на березі моря» (1933), цикл 
«Зниклий Париж»; «Рожеві плани» 
(1964); «Сценічний простір» (1970). 

Літ.: Січинський В. Андрієнко. – Л., 
1934; Попович В. Михайло Андрієн-
ко.  – Мюнхен, 1969; Мар каде  Ж.
К., Маркаде  В. Камерне мистецтво 
Андрієнка  // Всесвіт. – 1990. – № 1; 
Народжені Україною.  – К., 2002; 
Попович  В. Михайло Андрієнко-
Нечитайло. До 110-ої річниці від 
дня народження митця  // ОМ.  – 
2004. – № 4. 

О. Школьна

АНДРІЄЦЬ 
Михайло Григо рович 
(20.11.1886, с.  Копані, нині 
Херсон.  обл.  – 13.07.1956, 
Одеса)  – живописець, графік. 
У 1924–30 навчався в ОХІ (викл. 
Д.  Крайнєв). Працював в Одесі, 
створював малюнки та карика-
тури для газет «Чорноморська 
комуна» і «Большевистское зна-
мя», що виходили восени 1941. 
Учасник вист. з 1935. Член СХ 

АНДРІЄВИЧ
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України. Творчість А. характер-
на для соцреалізму. 

Тв.: живопис – «Юний підпільник» 
(1947), «Колгоспниці у вихідний 
день» (1955), «Парк культури та від-
починку» (1955), «Херсонські каву-
ни» (1955).

Муз.: ЗкОХМ.
Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; ХН 

СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1.

О. Ламонова

АНДРІЇВ Василь – див. 
Василь Андріїв

АНДРІЇВ  
Стефан (Степан) – див.: 
АНДРЄЄВ Стефан (Степан)

АНДРІЇВ 
Степан 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Народився в Умані 
(«козачий син»), де вчився гра-
моті до 1744. Певний час жив 
на Січі з родичами. 1747–1749 
оселився в Межигірському мо-
настирі біля Києва. Навчався в 
іконописців Пітирима Шауме 
(в Троїцькому монастирі КПЛ) та 
Івана Колачинського. Два роки 
служив послушником на Либеді. 
Їздив до родичів за кордон, а по 
поверненні був челядником при 
малюванні іконостаса в слобо-
ді Архангеловій. Повернувся на 
Січ, де прожив два роки. 1760  – 
виявив бажання назавжди зали-
шитись в КПЛ.

Літ.: Жолтовський П. М. Ху дож нє 
життя на Україні в XVІ–XVIII ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

АНДРІЙ (Авдій) 
(?  – 1571)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Син маляра Федора. 
Жив і працював у Львові. 

Літ.: Александрович  В. Львівські 
малярські родини ХVІ  ст.  // 
Жовтень. – 1987. – Nr. 1; Uzupełnienia 
i sprostowania do tomu 1  // SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

АНДРІЙ 
(поч. 15 ст.) – маляр. Відомий за 
пис. дж. початку 15  ст. Жив на 

Волині, звідки, імовірно, походив 
родом. Керував малярськими ро-
ботами з розпису замкового кос-
телу Св.  Трійці в Любліні, фун-
дованого Владиславом Ягайлом 
(за документами, закінчений 
10.08.1418). А. приписують живо-
пис у презбітерії каплиці, те саме 
засвідчує дата з ініціалами май-
стра (А) у фундаційному записі, 
розміщеному на підпружній арці 
між вівтарем та навою у фрес-
ковій композиції із зображен-
ням Христа. Припускають, що 
А. є автором композицій «Тайна 
вечеря», «Моління про чашу», 
«Зняття з Хреста» та «Заушеніє» 
у вівтарній частині замкового 
костелу Св. Трійці в Любліні.

Літ.: СХУ.  – К., 1973; Жолтов
ський  П.  М. Словник художників, 
що працювали на Україні в XIV–
XVIII ст. // Художнє життя на Україні 
в XVI–XVIII ст. – К., 1983; МУ. – К., 
1992; Галькун  Т. Андрій Рубльов з 
Волині  // Волинь.  – Луцьк, 1995.  – 
Чис. 2; МУБД. – К., 1997; Starzyński J., 
Walicki  M. Malarstwo monumentalne 
w Polsce średniowiecznej. – Warszawa, 
1929; Walicki  M. Malowidła Ścienne 
kościoła Św.  Trуjcy na zamku w 
Lublinie (1418)  // Studia do Dziejów 
Sztuki w Polsce. – 1930. – Nr. 3.

Б. Колосок

АНДРІЙ (Andrzej) 
(1-а пол. 15 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Жив у Львові. У  до-
кументах згадується під 1443–45, 
1446, 1448.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983.

Г. Матвіїшин

АНДРІЙ 
(середина 15  ст.)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. У  середині 
15 ст. належав до львів. цеху май-
стрів.

Літ.: Charewiczowa  Ł. Lwowskie 
organizacje zawodowe. – Lwów, 1929.

Б. Колосок

АНДРІЙ (Andreas, Andrej) 
(кін. 15  – поч. 16  ст.)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. Працював 
у Перемишлі. У  1496 сплатив 
4  ґроші податку «на підводи». 

Наступного року отримав 4 мар-
ки за земельну ділянку, продану 
кушнірові Ваську. 

Дж.: ДАП. – Сиґн. 6. – С. 30, 526, 
555; Сиґн. 298. – С. 86. 

В. Александрович

АНДРІЙ 
(Andreae, Andream, Andree) 
(? – 04.08.1526) – маляр. Відомий 
за пис. дж., майстер немісцевого 
походження. Прийнятий до місь-
кого права Львова 18.11.1523. 
У  1524 придбав від міщанина 
Волоса будинок на вул.  Руській, 
розташований між будинками 
шевця Яцька та кушніра Васька. 
А. помилково ототожнюють з 
нотованим у документах 1538–
71 малярем Андрієм, діти яко-
го підписувалися прізвищем 
Терлецькі.

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 1153, 
с.  469; оп.  2, спр.  232, с.  657–658; 
спр. 704, с. 20.

Літ.: Жолтовський П. М. Словник- 
довідник художників, що працю-
вали на Україні в ХІV–ХVІІІ  ст.  // 
Матеріали з етнографії та мисте-
цтвознавства.  – К., 1963; Жолтов
ський  П.  М. Словник художни-
ків, що працювали на Україні в 
XIV–XVIII  ст.  // Художнє життя на 
Україні в XVI–XVIII  ст.  – К., 1983; 
Александрович  В. Львівські маляр-
ські родини ХVІ  ст.  // Жовтень.  – 
1987. – № 1. 

В. Александрович

АНДРІЙ 
(1-а пол. 16 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. У  1539 і 1552 зга-
даний у львів. міських актах. 
Проживав у Краківському пе-
редмісті Львова. 1558 перебував 
на Волині.

Літ.: Голубець  М. Українське ма-
лярство ХVІ–ХVІІ  ст. під покровом 
Ставропігії  // Збірник Львівської 
Ставропігії.  – Л., 1921.  – Т.  1; 
Крип’якевич І. Львівська Русь в пер-
шій половині ХVІ ст. // ЗНТШ. – К., 
1926.  – Т.  78; Жолтовський  П.  М. 
Словник-довідник художників, що  
працювали на Україні в ХІV–
ХVІІІ  ст.  // Матеріали з етнографії 
та мистецтвознавства.  – К., 1963; 
Александрович В. Львівські малярські 
родини ХVІ ст. // Жовтень. – 1987. – 
№  1; Uzupełnienia i sprostowania do 
tomu 1 // SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок.

АНДРІЙ
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АНДРІЙ 
(середина 16  ст.)  – маляр. Ві-
домий за пис. дж. У 1554 згаду-
ється у львів. міських актах.

Літ.: Łoziński  W. [Komunikat o 
malarzach lwowskich] // Sprawozdania 
Komisji do badania Historii Sztuki w 
Polsce. – Kraków, 1891. – Nr. 4.

Б. Колосок.

АНДРІЙ (Andrzej) 
(2-а пол. 16 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Зга дується в міських 
актах під 1569, 1570, 1575, 1579, 
1583. Мешкав у Краківському пе-
редмісті Львова, поблизу костелу 
Св. Станіслава.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983.

Г. Матвіїшин

АНДРІЙ 
(2-а пол. 16 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. У  1570 згаданий у 
львів . міських актах.

Літ.: Łoziński  W. [Komunikat o 
malarzach lwowskich] // Sprawozdania 
Komisji do badania Historii Sztuki w 
Polsce. – Kraków, 1891. – Nr. 4.

Б. Колосок

АНДРІЙ 
(остання третина 16 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Згаданий у 
документах 1579 як один із жите-
лів передмістя Львова.

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 389, 
с. 99.

Літ.: Uzupełnienia i sprostowania do 
tomu 1 // SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АНДРІЙ (Andrzej) 
(кін. 16  ст.)  – маляр. Відомий 
за пис. дж. як «товариш маляр-
ський». У  1596 був учнем львів . 
маляра Лаврентія Фили повича 
(Лавриша) і працював у його 
майстерні.

Літ.: Голубець  М. Українське ма-
лярство ХVІ–ХVІІ  ст. під покровом 
Ставропігії  // Збірник Львівської 
Ставропігії.  – Л., 1921.  – Т.  1; 
Жолтовський  П. Словник художни-
ків, що працювали на Україні в XIV–
XVIII ст. // Художнє життя на Україні 
в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 1983; Bostel  F. 
Z dziejów malarstwa lwowskiego  // 
Sprawozdania Komisji do badania 

Historii Sztuki w Polsce.  – Kraków, 
1896. – Nr. 5; SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин, Б. Колосок

АНДРІЙ 
(1-а пол. 17 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. 1635–48. Зга даний у 
міських актах м. Броди.

Літ.: Александрович В. Малярський 
осередок в Бродах // Дзвін. – 1990. – 
Вип. ІІІ. 

Б. Колосок

АНДРІЙ
(1-а пол 17  ст.).  – іконописець. 
Відомий за підпис. тв. Працював 
для церкви с.  Жовтанці (нині 
Кам’янка-Бузького р-ну Львів. 
обл.).

Тв.: образи намісного ряду іконо-
стаса Успенської церкви с. Жовтанці – 
«Христос», «Богородиця», «Успіння 
Богородиці» (1648).

Літ.: Скарби давнього українсько-
го мистецтва. Релігійне мистецтво 
ХVI–ХVIII століть. Український му-
зей у Нью-Йорку. – Нью-Йорк, 1989; 
Александрович В. Майстри «малих» 
осередків українського малярства 
історичного перемишльсько-львів-
ського регіону першої половини 
XVII ст. // Соціум. Альманах соціаль-
ної історії. – К., 2013. – Вип. 10.

Р. Забашта

АНДРІЙ 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Львові. Згадується 
в реєстрі витрат на ремонт місько-
го арсеналу під 1632 р.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

АНДРІЙ 
(17  ст.)  – столяр і різьбяр. 
Імовірно, походив із с.  Тернава 
(Львів.  обл.). Автор-вико навець 
конструкції та різьбленого де-
кору іконостаса 1656 церкви в 
с.  Ботелка (Львів.  обл.), що за-
свідчує напис на іконостасі: 
«Андрій, столяр Терновський» 
(іконописна складова іконостаса 
роботи майстра Стефана, «маля-
ра вишенського»). 

Літ.: Драган  М. Українська де-
коративна різьба XVI–XVIII  ст.  –  
К., 1970.

Р. Забашта

АНДРІЙ 
(2-а пол. 17  ст.)  – малярчук. 
Відомий за пис. дж. Походив чи 
довго жив у м.  Ярослав (нині в 
межах Підкарпат. воєвод. ПР). 
Згадується під 1684 р.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

АНДРІЙ 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згадується в документах 
під 1737  р. Малював кіот для 
Крехівського монастиря.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

АНДРІЙ 
(Андрій режчик) 
(18 ст.) – гравер. Відомий за пис. 
дж. Працював у друкарні КПЛ. 
Автор дереворитів. Згадується 
в документах під 1765, 1766, 
1767 рр. 

Літ.: Попов П. Матеріали до 
словника українських граверів.  –  
К., 1926

О. Ламонова

АНДРІЙ 
Галь (Галь Андрій, 
Гайль з Перемишля) 
(15 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж., які свідчать, що в 1426 ко-
роль Ягайло надав  А. парафію в 
Городку за здійснення розписів 
храмів у Сандомирі, Кракові та 
Серодській землі.

Літ.: Александрович В. Священник 
Гайль – маляр короля Владислава  ІІ 
Ягайла і перемиське малярство 
ХІV–ХV  століть  // Українське ма-
лярство ХІІІ–ХV  ст. Студії з історії 
українського мистецтва. – Л., 1995. – 
№  1; Крвавич  Д.  П., Овсійчук  В.  А., 
Черепанова  С.  О. Українське мисте-
цтво. – Л., 2005. – Т. 2. 

Г. Матвіїшин

АНДРІЙКО – див.:  
АНДРЕЙКО

АНДРІЙ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



61

АНДРІЙЧИНА 
(Многогрішний) 
(16 ст.) – художник-мініатюрист. 
Працював у 1-й пол. 16  ст. на 
Волині. 

Тв.: зображення Григорія Двоєсло-
ва в «Служебнику» 1-ї пол. 16  ст., 
зображення євангелістів, застав-
ки, буквиці в «Четвероєвангелії» 
(1575); за припущенням, мініатюри 
до «Холмського євенгелія» з тек-
стом 13 ст.

Літ.: Жолтовський П. М. Словник 
художників, що працювали на Украї-
ні в XIV–XVIII ст. // Художнє життя 
на Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983; 
МУБД. – К., 1997.

О. Овчаренко

АНДРІЙЧУК 
Іван Гнатович 
(13.03.1919, м.  Київ  – 25.11.1999, 
м. Київ) – скульптор. Спеціальної 
освіти не мав, навчався у свого 
тестя – майстра художнього різь-
блення П. Верни. Працював в ца-
рині станкової скульптури.

Тв.: портрети Т.  Шевченка (1950), 
П.  Чайковського (1942), П.  Верни, 
Б.  Хмельницького (обидва  – 1954), 
Л.  Толстого (1956), М.  Гоголя 
(1963), М.  Кондратюка (1970), ста-
туарні композиції  – «Мрія» (1958), 
«Робітниця» (1963).

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Г. Скляренко

АНДРІЙЧУК 
Михайло Омеля нович 
(21.11.1927, с.  Нехворощ-Анд-
рушів, нині Житомир. обл. – ?) – 
графік, живописець. У  1951–56 
навчався в ОХІ, у 1956–62  – 
у КХІ (викл.: М.  Павлюк, 
Г.  Кричевський, В.  Селіванов). 
З  1960 викладав у художньої 
школі при НКГА. З 1962 працю-
вав на Хмельницькому худож-
ньої-виробничому комбінаті. 
Учасник республіканських та 
всесоюзних вист. Персон. вист. 
відбулися в Хмельницькому у 
1977, 1995, 1998, у Чернівцях – у 
1978, у Кам’янці-Подільському – 
у 1979, у Києві  – у 1982, у 
Нетішині Хмельницької обл. – у 
1998. Член  СХ України з 1964. 
З. худож. України з 1987. Рання 
творчість А. позначена інтересом 
до теми праці, увагою до побуто-

вих деталей, яскравим і свіжим 
колоритом. Пізня  – відзначена 
тяжінням до монументальності, 
символічності образів і сюжетів.

Тв.: графічні серії «Доярки» (1962), 
«Трударі Поділля» (1970), «Мої 
земляки» (1976), «Сільські торже-
ства» (1979), «108 вад людських» 
(1997); Літогріфії «Літо» (1962), 
«Гаряча пора» (1962), «А ти, всеви-
дящее око…» (1963), «Воля незлам-
на» (1964), «Побратими» (1979), 
«Подолянки» (1980); серії компози-
цій – портрети трударів села (1986), 
«Юні герої Поділля» (1986), за мо-
тивами поезій Т. Г. Шевченка (1990); 
монументальний живопис– декора-
тивні панно, портрети письменників 
і педагогів в інтер’єрах Хмельницької 
обл. бібліотеки для юнацтва (1970–
80), станковий живопис  – «Літо», 
«Додому», «Улюблениця», «Гаряча 
пора» (усі  – 1962), «Рапортують 
механізатори» (1979), «Павло-
тракторист» (1981), «Родина меха-
нізаторів» (1982), «Леся Українка» 
(1994); скульптура  – рельєф «Юні 
герої Поділля» в інтер’єрі читально-
го залу Хмельницької обл. бібліотеки 
для дітей ім. Т. Шевченка (1986). 

Муз.: БХМ, ГХМ, ЗОХМ, НКПІКЗ, 
ЛММЛУ, ЗОКМ та ін.

Літ.: Буклет персональної ви-
ставки.  – Хмельницьк, 1977, 1995, 
1998, Нетішин, 1998; Каталог пер-
сональної виставки.  – Чернівці, 
1982; Захарова  Р. Творчий звіт 
М. Андрійчука // ОМ. – 1983. – № 1; 
Костюченко  П. З  джерела народ-
ного  // Радянська Україна.  – 1983.  – 
№  31; МУ.  – К., 1992; МУБД.  – К., 
1997; ЕСУ. – К., 2001. – Т.1; СХУ. – К., 
1973; ДНСХУ. – К., 2005.

О. Ламонова, О. Школьна

АНДРІОЛЛІ 
Міхал Ельвіро 
(02.11.1836, м.  Вільно  – 
23.08.1893, м.  Наленчув, Поль-
ща)  – рисувальник, ілюстратор. 
Навчався в середній школі у 
Вільно. Закінчив Московську 
школу рисування і різьблення, де 
навчався в майстерні С. Зарянко. 
У  1857 отримав диплом ІАМ за 
портрети з натури. Продовжив 
навчання в Академії Св.  Луки в 
Римі, де отримав велику срібну 
медаль. Жив в Англії, Франції, 
заробляючи ілюстр. і гравіру-
ванням. Був на засланні у В’ятці. 
Залишив багато замальовок з 

подорожі по краю. Виконав за-
мовлення львів. книговидавця 
Альтенберга. Експонував твори 
у Вільно (1858), Варшаві (1880, 
1882, 1884, 1885), у Києві (1882), 
Парижі (1884, 1887, 1888) та 
Плоцьку (1892). Після смерті 
роботи майстра були виставлені 
в Бидгощі (1929), Любліні (1901, 
1922), Львові (1894), Лодзі (1924), 
у  Петербургу (1899), Познані 
(1954), Варшаві (1896, 1898, 1913, 
1916, 1918–1921, 1927, 1929, 1933, 
1934, 1937, 1939, 1949) та Москві 
(1954). Персон. вист. відбулися у 
Варшаві в 1889 і 1893 та в Санкт-
Петербурзі в 1892. Твори А. збе-
рігаються в музейних колекціях 
Польщі і Литви.

Дж.: Bibl. Miejska, Bydgoszcz (list z 
rysunkiem); Biblioteka Polskiej Akade-
mii Nauk, Krakow (2028/1); Biblioteka 
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk.  – Zbiory specjalne.  – Listy do: 
W.  Maleszewskiego, M.  Olszyńskiego, 
rodziny Przesmyckich; Wojewódzkie 
Archiwum Państwowe, Warszawa.  – 
Teka Korotyńskiego (urywek z pa-
miętnika); Biblioteka Narodowa, 
Warszawa (4005, 7054); Biblioteka 
Publiczna, Warszawa (3003/4: list 
do H.  Dobrzyckiego); Muzeum 
im.  A.  Mickiewicza.  – Warszawa (li-
sty B.  Zaleskiego do  A.); Muzeum 
Narodowe w Warszawie (65736, 
65739: Listy do J.  Brandta i rodziny 
Kłopotowskich); Biblioteka Zakładu 
Nar. im.  Ossolińskich, Wrocław 
(6197/1, 12424/1, 12425/1); Biblioteka 
Polska, Paryż (433: Korespondencja A. z 
rodziną Kłopotowskich, J. Laskarysem i 
J.  I. Kraszewskim; Korespondencja ro-
dziny Kłopotowskich i Tarnowskich). 

Літ.: Сборник материалов для 
истории Императорской академии  
художеств.  – СПб., 1866.  – Т.  3; 
Piątkowski H., Dobrzycki H. Andriolli w 
sztuce i życiu społecznym. – Warszawa, 
1904; Wiercińska J. Andriolli. Ilustracje 
do «Pana Tadeusza». – Warszawa, 1955; 
SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АНДРІЮК (Андреюк) 
Павло Степанович 
(17.04.1923, с.  Красноселково, 
Житомир.  обл.  – 1992, 
Караганда) – живописець, графік. 
У  1938–41 навчався в Омському 
художньої уч-щі (викл.: К. Белов, 
Т. Козлов). Учасник вист. з 1954. 
Творчість А. характерна для соц-
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реалізму. Роботи А. відрізняє ви-
разні колористичні рішення. 

Тв.: живопис  – «Околиці Алма-
Ати» (1950-ті), «Полудень», «Бурова 
вишка» (1958); графіка – серія «Баян-
Аул» (1962), «Портрет зварника», 
«Будівельний майданчик» (1963). 

Муз.: Казахська ХГ. 
Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

АНДРІЯКА (Андреака) 
Микола Іванович 
(11.01.1905, м.  Прилу ки  – 1977, 
?) – живописець, графік. У 1930–
37 навчався в ІЖСА (викл. 
О. Савінов). У 1939–41 викладав 
у МІДПМ, з 1939  – у середніх 
загальноосвітніх та художньої 
школах, у 1947–52  – у художній 
студії ім. Грекова. Учасник вист. 
з 1940. Персон. вист. «Історичні 
міста останніх боїв за Берлін» 
відбулася в 1947 в Москві. 
Творчість  А. є характерною для 
соцреалізму. Автор приділяв 
значну увагу психологічній пере-
конливості образів, виразності 
композицій. Пейзажам  А. при-
таманні поетичність і ліричність. 

Тв.: живопис  – «Хлопчик» (1937), 
«На річці» (1939), «Захід сонця» 
(1940), серія «Берлін» (1945), «Храм 
Василя Блаженного» (1947), «Жито» 
(1953), «Нива» (1956), «Портрет ма-
тері» (1958), «Перші вогні» (1963); 
графіка  – серія малюнків, при-
свячена М.  Щорсу (1937); діорама 
«Форсування Дніпра військами 
Радянської армії» (1949, у співавтор-
стві), панорама «Штурм Мамаєвого 
кургану. Січень 1943  р.» (у співав-
торстві, 1950).

Муз.: Військово-історичний му-
зей артилерії та інженерних військ 
(Санкт-Петербург, РФ).

Літ.: Никитин Б. Н. И. Андриака // 
Творчество.  – 1939.  – №  1; 
Художественная выставка студии 
военных художников им.  Грекова. 
Каталог. – М., 1950; Ушенин Х. Студия 
военных художников им.  Грекова.  – 
М., 1951; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АНДРІЯШЕВ 
Павло Іванович 
(1875, м.  Київ  – 03.02.1926, 
м. Хар ків) – сценограф. Навчався 
в Училищі технічного рисування  
А.  Л.  Штігліца в Санкт-Петер-

бурзі. Оформив вистави: «Зеле-
ний папуга» А. Шніцлера, «Бюро-
кратичним шляхом» О.  Димова 
(обидві  – 1904–05) у київському 
театрі «Соловцов»; «Діти сонця» 
М. Горького, «Ревізор» М. Гоголя 
(1905) у Київському загально-
доступному театрі; «Гамлет» 
В. Шекспіра, «Дня нашого життя» 
Л.  Ардрєєва, «Зачароване коло» 
А. Ріделя, «Соломея» О. Уайльда 
(1906–09) в театрі «Солловцов», 
«Марія Стюарт» Ф.  Шіллера, 
«Венеціанський купець» 
В.  Шекспіра, «Лихо з розуму» 
О.  Грибоєдова (1909–поч.  1920) 
в Харків. міському театрі під ке-
рівництвом М.  Синельникова. 
Викладав малюнок у гімназіях 
Харкова, після 1917  – в профш-
колах, 1920–26 – керував худож-
ньо-декоративним класом ХХТ. 

Літ.: «Анатэма». Пролог. Эскиз 
декора ционных работ П.  И.  Андия-
шева  // Театральный журнал.  – 
1918.  – №  1; Габелко  В. Художники 
театру «Соловцов»  // Український 
театр. – 1973. – № 5; ЕСУ. – К., 2001. – 
Т.  1; Полякова  Ю. Художник Павел 
Андрияшев и харьковский театр 
начала ХХ  века  // У милому місті 
моєму: Історико-краєзнавчий аль-
манах. – Харків, 2017. – Вип. 2.

Г. Скляренко

АНДРУЗЬКИЙ 
Дмитро Васильович 
(05.09.1814, Полтав.  губ.  – 1880, 
?)  – гравер. Вихованець ІАМ з 
1824 (викл. М.  Уткін). Отримав 
заохочувальні медалі за копію з 
гравюри Ж.  Еделінка «Портрет 
ісландця» (1832) та гравюру 
«Скорботна Богоматір» за кар-
тиною Конка (1835). Творам А. 
притаманні риси класицизму. 

Тв.: гравюри на міді  – «Портрет 
Петра  І» (за оригіналом, який при-
писують А.  Матвеєву), «Ісаакій 
Долматський», для видання «Пам’ят-
ники мистецтв» у Санкт-Петербурзі 
1841 (пам’ятники М.  Кутузову і 
М.  Барклаю-де-Толі за малюнка ми 
І.  Волкова), поеми Данте «Божест-
венна комедія» за малюнками 
Д. Флакс мана, «Musee de Monferrand» 
у Санкт-Петербурзі 1844 (портрет 
А.  Монферрана та ін.), «Antiquites 
du Bosphore» в Санкт-Петербурзі 
1845 (10  гравюр за малюнками 

П. Пікарта), «L’artiste Russe» в Санкт-
Петербурзі 1847–1849.

Муз.: ІОХМ
Літ.: Подробный словарь русских 

граверов XVI–XIX вв. – СПб., 1895. – 
Т.  1; Новицкий  А. История русско-
го искусства.  – М., 1903.  – Т.  2; ХН 
СССР.  –М., 1970.  – Т.  1; ІУМ.  – К., 
2006. – Т. 4.

О. Ламонова

АНДРУСІВ 
Петро Стефанович 
(02.07.1906, с. Кам’янобрід, нині  – 
Яворівського  р-ну Львів.  обл.  – 
29.12.1981, м.  Рівергед, о.  Лонг-
Айленд, США)  – живописець, 
графік, педагог, громадський 
діяч. У 1915 загубив батьків, був 
узятий під опіку полку кубан-
ських козаків, з якими перебував 
у Москві й Рязані. У 1918 потра-
пив до Варшави, де був прийня-
тий до Варшавської  АМ (викл.: 
Ф.  Коварський, Т.  Пруштов-
ський, В. Скончиляс). У 1927 став 
одним із засновників гуртка укр. 
митців «Спокій». У  1929 пере-
рвав навчання, яке йому допо-
міг відновити А.  Шептицький. 
У 1936 закінчив Варшавську АМ, 
після чого поглиблював худож-
ньої майстерність у Парижі. До 
1944 учителював у Варшавській 
будівельній школі. У 1944 емігру-
вав до США, де в 1947 оселився 
у Філадельфії. Працював кресля-
рем в архітектурному Управлінні 
міста. Брав участь в організації 
Укр. мистецької студії, де був 
викладачем і співзасновником 
журналу «Нотатки з мистецтва». 
Автор статей на мистецькі й куль-
турологічні теми, а також праці 
«Мистецтво і політика» (1970). 
Дійсний член Філадельфійського 
мистецького Товариства, секре-
тар ОМУА. Учасник колективних  
вист. митців в Америці і Канаді, 
а також вист. ОМУА у Варшаві, 
Празі, Берліні, Парижі, Гельсінкі, 
Львові. Персон. вист. відбулися у 
Філадельфії. 

Тв.: Історіософічний живопис А. 
представляють твори на історичну 
та міфологічну тематику, викона-
ні переважно в реалістичному дусі 
в техніках стінопису, вітражу, мо-
заїки та втілені в книжних ілюстр. 

АНДРІЯКА
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У  1939 під час бомбардування нім-
цями Варшави творчий доробок А. 
був знищений, у т. ч. ілюстр. до ди-
тячих видань «Світ дитини», «Наш 
приятель», «Дзвіночок», творів 
М. Матвійчука, О. Лотоцького; збере-
глися ілюстр. до творів В. Барагури, 
Р.  Завадовича, Олександра Олеся, 
Ю.  Тиса, Л.  Храпливої, видання 
«Історії Гуцульщини» (1920–30); 
живопис – «Богдан Хмельницький», 
«При дворі гетьмана Розумовського», 
«Сватання Анни Ярославни» (1970), 
«Двобій» (1975), «Княжа пристань 
у Києві XII  ст.» (1975), «Бій Ігоря 
з половцями», «Зустріч гетьмана 
Мазепи з Костем Гордієнком» (1977), 
«Бій під Конотопом» (1977), «З‘їзд 
князів» (1977), «Французькі посли 
в князя Ярослава Мудрого» (1978), 
«Хрещення Русі-України» (1981), 
жанрові твори, краєвиди, портре-
ти; стінопис церкви Св.  Йосафата у 
Філадельфії. 

Літ.: Книга мистців (учасників 1-ої  
зустрічі українських мистців Амери - 
ки й Канади).  – Торонто, 
1954; Гордин ський  С. Петро 
Андрусів.  Маляр і графік.  – Нью-
Йорк, 1980; Світова виставка укра-
їнських мистців  // Канадсько- 
українська мистецька фундація.  – 
Торонто, 1982; МУ. – К., 1992; МУЕ. – 
К., 1995. – Т. 1; Кейван І. Українськв 
мистці поза батьківщиною. – Едмон-
тон; Монреаль, 1996; МУБД.  – К., 
1997; Певний  Б. Історіософічний 
живопис Петра Андрусіва  // 
Пам’ять століть.  – К., 1996.  – Ч.  1; 
Яців  Р. Історія очима надії: Петро 
Андрусів  // Мистецтво української 
діаспори. – К., 1998; ЕСУ. – К., 2001. – 
Т. 1; Шмагало Р. Словник митців-пе-
дагогів України та з України у світі 
(1850–1950-ті рр.). Л., 2002. 

О. Ламонова, О. Школьна

АНДРУСЬ 
(18  ст.)  – маляр. Відо мий за 
пис. дж. Працював на Галичині. 
У  1771 володів будинком у пе-
редмісті Калуша, за Львів. бра-
мою.

Літ.: Мельник В. Сакральне мисте-
цтво Галичини ХV–ХХ століть в екс-
позиції Івано-Франківського худож-
нього музею.  – Івано-Франківськ, 
2007. 

Г. Матвіїшин

АНДРУШИНСЬКИЙ 
Андрій 
(1-а пол. 18 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. У  1704 разом з 

Василем Петрановичем оздо-
блював Коро лівський замок у 
Жовклі (нині Львів.  обл.). Був 
придворним живописцем коро-
левича Костянтина Собеського. 
Родич (?) Юрія Андрушинського.

Літ.: Свєнціцька  В. Словник жов-
ківських майстрів живопису та різь-
би // Українське мистецтво. – 1967. – 
Вип. 1; МУ. – К., 1992. 

Г. Матвіїшин

АНДРУШИНСЬКИЙ 
Юрій 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згадується в документах 
під 1704 і 1709  рр. Працював у 
Жовкві на замовлення королеви-
ча Костянтина Собеського. Родич 
(?) Андрія Андрушинського.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

АНДРУШКО 
(17 ст.) – рисувальник. Працював 
у Львові, зокрема співробітничав 
з друкарнею Ставротігійського 
братства. 1664  – виконав рисун-
ки для гравюр «Субота усопших» 
і «Неділя преподобних отців» до 
«Тріоді пісної» (Львів, 1664).

Літ.: Архів Юго-Западной Рос сии. –  
К., 1904.  – Т.  1; Выдашенко  М.  Б. 
Львовский гравер второй половины 
XVII  в. Василий Ушакевич  // 
Федоровские чтения 1980. – М., 1984.

Р. Забашта

АНДРУЩЕНКО 
Володимир Микитович 
(28.07.1904, м.  Ніжин  – 
18.03.1977, м  Одеса)  – живопи-
сець. 1927–31  – навчався у ОХІ 
(у  П.  Волокідіна, Д.  Крайнєва, 
Т. Фраєрмана). Працював в стан-
ковому живописі. 1931–34  – ви-
кладач малювання в середніх 
школах Одеси, 1935–38 – працю-
вав в художньо-скульптурних 
майстернях. Упродовж 1938–41 – 
викладав технічне малювання в 
мукомольному та індустріаль-
ному інститутах Одеси. З 1935 – 
учасник виставок. З  1948  – ви-
кладач малювання в худ. Школах 
Одеси. Учасник 2-ї Світ. війни.

Тв.: портрет академіка О. Ю. Шмід-
та (1935), «Челюскінська епопея» 
(1936), «Прикордонні катери у морі» 
(1947), «Партизанський загін ка-
пітана Бадаєва» (1946), «Відбудова 
Одеського порту» (1949), «Водолаз 
М. Василько» (1957), «Кращі водола-
зи Одеського порту» (1950). 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Г. Скляренко

АНИСФЕЛЬД 
Борис Ізраільо вич 
(Бер Сулевич) 
(02.10.1878, м.  Бєльці, Бесарабія, 
нині РМл) – 04.12.1973, м. Уотер-
форд, штат Коннектикут, США) – 
живописець, художник театру, 
графік. У  1900 закінчив Одес. 
рисувальну школу, потім навчав-
ся в ІАМ (викл.: Д. Кардов ський, 
І. Рєпін). У 1909 за карти ну «Адам 
і Єва» отримав звання художни-
ка. Працював у Петер бурзі. Член 
Товариства «Мир искусства». 
Брав участь у вист. ІАМ, Союзу 
рос. художників, «Мира искус-
ства» у 1903–17. У 1917 виїхав до 
США, де працював художником 
у театрах «Метрополітен-опера» 
та «Чикаго-опера». 

Тв.: живопис  – «Даная», «Бенкет 
Валтасара», «Блакитні статуї», 
«Перед сходом сонця», «Осінній 
пейзаж», «Східна легенда», «Зелений 
етюд», «Полудень» (1906), «Портрет 
Ф.  Ша ляпіна» (1916); графіка  – ма-
люнки для сатиричних журналів 
«Адська пошта», «Жупел» (1905–06); 
сцено графія  – декорації до вистави 
«Весілля Зобеїди» Г.  Гофмансталя в 
Театрі В. Комісаржевської, до вистав 
рос. балету в Парижі й Маріїнського 
театру в Петербурзі – опера «Садко» 
М. Римського-Корсакова, до балетів 
«Ісламей» М. Балакирева, «Прелюди» 
Ф. Листа та ін.

Муз.: КМРМ, ДТГ, Музей-квар тира 
І. Бродського в Санкт-Петербурзі (РФ).

Літ.: Грабарь И. Моя жизнь. Авто-
монография.  – М.; Ленинград, 1937;  
ОстроумоваЛебедева  А. Автобио-
графические записки.  – Ленин град,  
1945. – Т. 2; Рылов А. Воспоминания. – 
Ленинград, 1954; Головин А. Встречи 
и впечатления.  – Ленинград; М., 
1960; Фокин  М. Против течения. 
Воспоминания балетмейстра. Статьи, 
письма  – М.; Ленинград, 1962; 
Добужинский  М. Воспоминания.  – 
М., 1987; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АНИСФЕЛЬД
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АНИЩЕНКО 
Микола Федорович 
(13.05.1915, м. Мелітополь – ?) – 
сценограф, живописець. Засл. 
художник України (1993). Член 
НСТДУ (1953), НСХУ (1967). 
Учасник 2-ї Світ. війни. 1933–38 – 
навчався в ХХШ. 1941 – закінчив 
ХХІ (викладачі  – С.  Прохоров, 
А.  Волненко, Д.  Овчаренко, 
А.  Хвостенко-Хвостов). Працю-
вав театр. Худож ником у: Терноп. 
муз.-драм. театрі ім. Т. Шевченка 
(1945–47), Закарпат. обл. рос. 
драм. театрі (м.  Мукачеве, 
1947–56), Микол. рос. драм. те-
атрі ім.  В.  Чкалова (1955–66), 
Краснодар. край. театрі опере-
ти (1966–68), Харків. (1968–70) 
та Дніпроп. (1970–73) муз.-
драм. театрах ім.  Т.  Шевченка, 
Худож. фонді України СХУ 
(1973–95), від 1995 – гол. худож-
ник Дніпроп. рос. театру дра-
ми ім. М. Горького; 1961–64 – за 
сумісн. у Київ. укр. драм. театрі 
ім. І. Франка. Оформив вистави: 
«Назар Стодоля» Т.  Шевченка 
(1946, Тернопіль); «Крихітка До-
ріт» Ч.  Діккенса (1950, Закарп. 
обл. рос. драм. театр); «Варвари» 
М.  Горького (1957), «Одруження 
Бальзамінова» О.  Островського 
(1963) (обидві – в Микол. укр. теа-
трі драми і муз. комедії); «Селянка 
з Хетафе» Лопе де Веґи (1959), 
«Марія Стюарт» Ф.  Шіллера 
(1961) (обидві – Микол. рос. драм. 
театр ім. В. Чкалова), «Кайдашева 
сім’я» за І.  Нечуєм-Левицьким 
(1981), «Річард III» В.  Шекспіра 
(1984), «Шельменко-денщик» 
Г.  Квітки-Основ’яненка (1990) 
(усі – в нар. театрі Будинку куль-
тури с.  Вищетарасівка Томаків-
сь ко го  р-ну Дніпропетр.  обл.). 
Усценографії А. пройшов шлях 
від ілюзорно-живопис. тлума-
чення пластич. образу вистави 
до узагальнених, лаконіч. і ме-
тафорич. форм, зберігаючи при 
цьому вірність реаліст., психол. 
театрові. Від 1938 брав участь у 
виставках як актор (Мукачеве, 
1948, Миколаїв, 1963, Одеса, 
1964). 

Тв.: живопис: «Богдан Хмельни-
цький» (1979), «Друзі-козаки піс-
ля походу» (1980), «Козак Мамай» 
(1980), «Кобзар», «Біля куреня» 
(1981), «Українська мати (Мадонна)» 
(1982); графіка: «Калина» (1980), 
«Вітер», «Звивиста річка» (обидві – 
1981), «Після дощу», «Дари осені» 
(обидві  – 1982), «Туман», «Жовті 
квіти», «Осінь» (усі – 1983), «Бузок» 
(1984).

Муз.: ДХМ, НКМ, КДІКЗ, ЯХМ, 
фонд НСХУ.

Літ.: Виставка творів художни-
ка М.  Ф.  Анищенка: Каталог. Дн., 
1963; Н.  Анищенко. Сценография. 
Графика: Каталог. – Дн., 1986; Каталог 
виставки родини художників  – 
М. Анищенка, І.  Константинової, 
Ф. Молчанової. – Дн., 1993. 

Г. Скляренко

АНІСКЕВИЧ Н. 
(19  ст.)  – літограф. Відомий за 
творами та пис. дж. У  1-й пол. 
19 ст. працював в Одесі. Підпис А. 
є на аркушах, доданих до видань 
«Перикл Понта Евксинского» 
(види храму в Піцунді, 1835), 
«Мандрівка до східних берегів  
Чорного моря» (ті самі види та вид  
берега Абхазії, 1837); Літографії 
за малюнками К.  Бассолі «Виды 
Одессы». Твори А. позначені ри-
сами класицизму.

Літ.: Русские граверы и литографы. 
Добавление к «Словарю русских гра-
веров» Ровинского и к «Описанию 
нескольких гравюр и литографий» 
Тевяшова. – М., 1913; Стара Одеса. – 
О., 1927; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ІУМ. – К., 2006. – Т. 4. 

О. Ламонова

АНОРЕВ Н. 
(справж. Ніколае Генрі Верона 
(Nicolae Henri Vero na) (?  – 
1938, Буковина)  – живопи сець. 
Працював на Букови ні в 1-й пол. 
ХХ ст. Учасник «Осіннього сало-
ну» у Чернівцях у 1931. Батько 
П. Верони, брат А. Верони.

Тв.: краєвиди.
Літ.: Pollerus  H. Der Maler 

Wladimir Zagorodnikow. 1896  – 
Kursk. – Czernowitz. – Graz. – 1984. 
Von der Ikone zum Graffito.  – 
Graz, 2006; Catalogul salonului de 
toamnă al Artiştilor din Bucovina 
18  octombrie  – 11  noembrie 1931.  – 
Cernăuţi, 1931.

І. Міщенко

AНТІН 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згаданий у документах під 
1552 як мешканець передмістя 
Львова.

Літ.: Жолтовський  П. Словник 
художників, що працювали на 
Україні в XIV–XVIII  ст.  // Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст. –  
К., 1983.

Г. Матвіїшин

АНТОН ДЯК 
(16  ст.)  – маляр (?). Відомий за 
пис. дж. Працював у Львові в 
середині ст. Був слугою князя 
Олександра Чарторийського. 

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

АНТОНЕНКО 
Ігор Дмитрович 
(17.05.1904, м Маріуполь, нині  – 
Донец. обл. – 17.10.1998, Дніпро-
петровськ, нині Дніпро)  – ху-
дожник-оформлювач. За кін чив 
ленінград ську середню художньої 
школу (викл. С.  Слободянюк-
Подолян). Роз роб ляв проекти ху-
дожньої оформ лення сільськогос-
подарських вист. Казахської  РСР 
в Алма-Ати в 1945, 1950, 1961, бу-
динків науково-технічної пропа-
ганди Запоріжжя та Кіровограда 
в 1964–65, вист. Придніпровської 
ДРЕС у 1966. 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
О. Школьна

АНТОНІЙ 
(15  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Київський чернець. 
У  1409  р. розписував Троїцький 
собор у Пскові.

Літ.: Собко Н. Словарь русских 
художников.  – СПб., 1893.  – Т.  1; 
Жолтовський П. М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст.  – К., 1983.

О. Ламонова

АНТОН(ІЙ) 
(Frater Anton a sancto Joannе)
(1593, м.  Львів  – після 1617, 
м. Краків) – маляр. Походив з ві-
рменської родини. Навчився ма-
лярству у батька. Вступивши до 

АНИЩЕНКО
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ордену кармелітів, відвідав Рим, 
де продовжив опанування живо-
пису. Повернувся до Кракова, де 
24.06.1617 був висвячений у свя-
щенний сан. Виконував живо-
писні роботи для костелів карме-
літів Кракова. Автор стінопису в 
монастирях ордену кармелітів.

Літ.: Barącz  S. Żywoty sławnych 
Ormian w Polsce.  – Lwów, 1856; 
Rastawiecki  E. Słownik malarzów 
polskich tudzież obcych w Polsce 
osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających.  – Warszawa, 1857  – 
T.  3; Thieme  U., Becker  F. Allgemeines 
Łexikon der bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart.  – Leipzig, 
1907. – T. l; Białostocki J. Frater Anton 
a sancto Joanne?  // BHS.  – Warszawa, 
1960.  – Т.  XXII; SAP  – Wrocław, etc., 
1971. – T. 1; Жолтовський П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Б. Колосок, Г. Матвіїшин

АНТОН(ІЙ)
(18  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. середини 18 ст. Був мо-
нахом у монастирі кармелітів у 
Городищі на Волині. Виконав 
фрески в костелі і кляшторних 
коридорах у Городищі, у костелі 
в Любешові та костелі тринітарі-
їв у Берестеч ку на Волині.

Літ.: Stecki  T. Listy z wycieczek po 
Wołyniu  // Tygodnik Ilustrowany.  – 
1863. – Półr. I; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АНТОНОВИЧ 
Катерина Михай лівна 
(у дівоцтві Серебрякова, 1887, (за 
іншими даними, 1884), м. Хар ків – 
22.02.1975, м. Вінніпег, Кана да) – 
живописець, графік, мистецтвоз-
навець. Навчалася в хар ків . шко-
лі рисування, далі – у медичному 
ін-т в Санкт-Петербурзі, потім – 
у КХІ (викл.: В.  Кричевський, 
М.  Бойчук). Була відряджена з 
Академії до Ржищева викладати 
в місцевому педагогічному ін-т. 
Студіювала мистецтво в Італії, 
Швейцарії, Німеччині, Франції. 
Закінчила курс філософії й мис-
тецтвознавства в УВУ. З  1923 
жила за кордоном, у т. ч. з 1945 – 
у Віннепезі. Співпрацювала із 
журналом «Во лошки», видавала 

журнал «Нашим дітям», який 
сама ілюструвала. Була співро-
бітником журналу «Жіночий 
світ», «Нові дні», у яких дру-
кувала спогади й статті. У  1945 
заснувала школу рисування й 
живопису для молоді, яку очо-
лювала впродовж майже 20-
ти років. Виставляла роботи в 
Харкові, Києві, Празі, Віннепезі, 
Монреалі, Торонто, Нью-Йорку, 
Детройті, Філадельфії. Викладала 
у Віннепезі до 1975. Професор 
історії. Почесний член  УВАН і 
Товариства ім.  Лесі Українки. 
Роботам А. притаманне тяжіння 
до метафор і символічних обра-
зів, творче використання тради-
цій народних мистецтв. 

Тв.: живопис  – «Студентка», 
«Лялечка», «Озеро Віннепег», «Св. 
Микола», «Над озером, етюд», 
«Пісні України», «Професор Дмитро 
Антонович», «Мій син Михайло», 
«Тарас Шевченко», «Бабуся з Волині», 
«Буковинка», «Карпатська Україна», 
«Божа Мати», «Портрет професора 
В. Біднова», графіка – ілюстр. до каз-
ки «Івасик-Телесик», «Мурик спить», 
«Інка та її забавки». 

Пр.: «Роля української жінки в 
праці УВУ» (1953); «Український 
народний одяг Практичні поради» 
(1954); «З моїх споминів» (Т.  1–5, 
1965–73); «Український одяг: істо-
ричні замітки, одяги козацької доби» 
(1976) (усі – Віннепег). 

Літ.: Книга творчості україн-
ських митців поза Батьківщиною.  – 
Філадельфія, 1981; Світова виставка 
українських митців. – Торонто, 1982; 
Марунчак  М. Біографічний довід-
ник до історії українців Канади.  – 
Вінніпег, 1986; МУ. – К., 1992; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ.  – К., 2001.  – Т.  1; 
Гончаренко М. І. Антонович Дмитро 
Володимирович // Українська біогра-
фістика: зб. наук. праць. – К., 1999. – 
Вип. 2.

О. Ламонова, В. Фоменко

АНТОНОВСЬКИЙ 
Борис Іва нович 
(псевдоніми – Б. А. Бант,  
Ант. Борисов,  
Євлампій Надь кін) 
(06.03.1891, м.  Одеса  – 02.11.1934, 
м.  Ленінград, нині м.  Санкт-
Петер бург)  – графік, художник 
кіно. З  1909 малював карикатури 
для одес. газет. У  1914 закінчив 

Імператорський Новоросійський 
ун-т в Одесі. У  1916 переїхав до 
Петрограда. Співпрацював із 
журналами «Новый Сатирикон», 
«Аргус», «Бич», «Журнал журна-
лов», з 1922–23  – із журналом 
«Красный ворон», протягом 
1924–28 – із журналами «Смехач» 
(співзасновник двох останніх), 
«Бегемот», «Бузотер», «Крокодил», 
«Реви зор», «Пушка», «Гудок», 
«Желон ка» (Баку), «Прожектор», 
«Резец», «Стройка», дитячи-
ми журналами «Ёж», «Чиж» та 
іншими, газетами «Ленинградская 
правда», «Известия», «Красная га-
зета», «Литературный Ленин град». 
Автор Літературних творів (1928); 
один із засновників радянської ка-
рикатури, створю вач сатиричного 
персонажа Євлам пія Надькіна. 
Автор збірника «Енциклопедія 
“Бегемота”» («Бе гемотник») (Ле-
нін град, 1928). У  1930–31 брав 
участь у створенні мультфільмів, 
у 1928–29 викладав у ВХУТЕІНі. 
Персон. вист. відбулася в 1935 в 
Ленінграді. 

Тв.: карикатури, портрети, шар-
жі, у т.  ч. дружні, на учасників 
з’їзду письменників у Москві (1934) 
на замовлення газет «Известия», 
«Литературный Ленинград», зама-
льовки Ленінграду та його околиць, 
серія акварелей на морську тематику, 
плакати, обкладинки, він’єтки для 
книг, заголовки для газет; малюван-
ня мультфільмів на Ленінградській 
фабриці Союзкіно: «Хрестовий по-
хід» (1930), «Дивись у корінь» (1930), 
«Ми та вони» (1931), «Пригоди сол-
дата Швейка» (1931, не закінчено). 
Твори  А. відрізняє виразність, гро-
тескова гострота образів, жвавість, 
цікавість ситуацій, соціально-полі-
тична спрямованість. 

Літ.: Б.  Автоновский.  – М., 1930; 
Б.  Автоновский. Избранные рисун-
ки. – М., 1961; Смеётся Антоновский. 
(Текст Г.  Павлова и Л.  Радищева).  – 
Ленинград, 1963; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АНТОНЧИК 
Михайло Влади славович 
(15.06.1921, м.  Київ  – 08.07.1998, 
м.  Київ)  – живописець, графік. 
Навчався в київ. художньої школі 
(викл. Ф. Сударин). У 1950 закін-

АНТОНЧИК
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чив КХІ (викл.: А.  Петрицький, 
К.  Єлева; дипломна робота  – 
«Вибори у Верховну Раду»). 
З 1949 учасник вист. У 1951 екс-
понував твори на вист. у Берліні 
й Варшаві. Член СХ України з 
1950. Засл. діяч мистецтв з 1970. 
Нар. худож. УРСР з 1982. Автор 
живописних ліричних полотен 
на сільську тематику, портретів і 
графіних робіт – плакатів, А. до-
тримувався реалістичної манери 
з елементами декоративності.

Тв.: живопис  – «Портрет дояр-
ки К.  Кошової» (1949), «Перші до-
бровольці Каховського будування» 
(1951, співавт. Н.  Хан), «Мир пере-
може» (1955), «Ранок» (1960), «Квіти» 
(1961), «Земляки Т. Г. Шевченка – кол-
госпники села Моринці» (1961, спі-
вавт. Д.  Шостак), «Ганна Семенівна» 
(1961), «Юність» (1963), «Свято в селі 
Моринцях. Відкриття Палацу культу-
ри» (1963–64), «Золотий вік» (1970–
71), «Жовтнем народжені» (1964–65), 
«Колгоспники» (1964–67), триптих 
«Поема про жінку» (1968–69), «Мої 
вчителі. Кость Єлева і Анатолій 
Петрицький» (1971–72), «Хазяїн рід-
ної землі» (1975), «Творці» (1979), 
«Листи сина» (1983), «Земля рідна» 
(1984), «Безсмертя» (1985), «Фронтові 
листи» (1990); графіка – плакат «Мир 
народам!» (1951) та ін. 

Муз.: ЛНХМ, НМЛ, ПХМ, 
МОХМВ.

Літ.: ІУМ.– К., 1968.  – Т.  6; ХН 
СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; Михайло 
Антончик. Альбом. – К., 1980; МУ. – 
К., 1992; МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 2001.  – 
Т.  1; Історія українського мисте-
цтва.  – К., 2007.  – Т.  5: Мистецтво 
ХХ століття.

О. Ламонова 

АНТОНЯК С. 
(20 ст.) – скульптор. На поч. 20 ст. 
працював у Західній Україні. 
Представник стилю модерн. 
Використовував модернізовані 
форми бароко.

Тв.: рельєфна скульптура для фа-
садів будинків, зокрема зображен-
ня постатей хлопчиків фронтальної 
частини особняка співака А. Дідура 
на вул.  Метрологічній, №  1/3 (архі-
тектор І. Левинський, 1911).

Літ.: Тимофієнко В. І. Зодчі України 
кінця XVIII – початку XX століть. – 
К., 1999.

Мар. Гончаренко

АНТОНЬЯН 
Мар’ян 
(кін. 19 – поч. 20 ст.) – скульптор, 
різьбяр. Походив з вірменської 
родини. Наприкінці 19 – на поч. 
20  ст. жив у Станіславі (нині 
Івано-Франківськ).

Тв.: мармуровий хачкар у 
Вірменській церкві, вапняковий над-
гробок Ч.  Бебновича, надмогильні 
пам’ятники на міському цвинтарі 
(зруйнований у 1980-х).

Муз.: ІФХМ.
Літ.: Мельник В. Сакральне мисте-

цтво Галичини ХV–ХХ століть в екс-
позиції Івано-Франківського худож-
нього музею.  – Івано-Франківськ, 
2007. 

Г. Матвіїшин

АНТОХІЙ 
Микола Васильович 
(20.11.1906, с.  Іспас нині Виж-
ницького  р-ну, Чернів.  обл.  – 
09.11.1983, м.  Міннеа поліс)  – жи-
вописець, іконописець. Учив ся 
в мистецькій студії Є.  Лі пець-
кого в Чернівцях до 1927, у  АМ 
в Бухаресті  – у 1925–30, на те-
ологічному ф-ті Чернів.  ун-ту. 
Студентом теологічного  ф-ту 
впер ше представив свої малярські 
твори на університетській вист. у 
Чернівцях (квітень–травень 1931, 
разом з К.  Винницьким). З  1952 
жив у США. Був настоятелем 
церкви в таборі Бергтесґаден у 
Німеччині, церкви Св.  Михаїла у 
Міннеаполісі (США). У 1930–60-х 
виконав іконостаси для храмів 
Буковини, Польщі, ікони для цер-
ков США. Автор фресок, іконоста-
сів, жанрових картин, краєвидів. 

Тв.: живопис: «Волинь горить» 
(1947), «Засніжені Альпи» (1949), 
«Колядники» (1963), «Натюр морт» 
(1975); іконостаси для храмів у сс. Іспас, 
Майдан, Мушениця, Серета (1936–39, 
Буковина), у с. Комарів (1942, Польща); 
ікони – для церкви Св. Покрови (1961, 
Рочестер); розпис собору Св. Ми хайла 
(1961, Міннеаполіс). 

Літ.: Старик  В. Антохій  М.  В.  // 
ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1. 

І. Міщенко 

АНТРОПОВ 
Олексій Петрович 
(14.03.1716, м. Санкт-Петербург – 
12.04.1795, м. Санкт-Петербург) – 

живописець. З  1732 був учнем у 
відомстві Канцелярії від буд-ва 
у Санкт–Петербурзі. Навчався 
у Л.  Ка равака, А.  Матвєєва, 
М. Заха рова, І. Вишнякова. З кін. 
1750-х брав уроки в П.  Ротарі. 
З 1744 – підмайстер, з 1760 – май-
стер. У  1752–55 жив у Києві, у 
1755–58  – у Москві. У  1758 по-
вернувся до Петербурга, де пра-
цював у «живописній команді» 
І.  Вишнякова. У  1759 був при-
значений живописним майстром 
Московського  ун-ту, хоча фак-
тично на цій посаді не працював. 
У 1761 отримав посаду наглядача 
за живописцями та іконопис-
цями в Синоді. У  1762–63 жив у 
Москві, брав участь в оформленні 
урочистих заходів з нагоди коро-
нації Катерини II. У 1767–68 за за-
вданням Синоду відвідав Москву. 
Відкрив приватну школу живо-
пису (серед учнів – Д. Левицький, 
П. Дрождін). У 1789 передав свій 
будинок «Приказу обществен-
ного призрения» для заснування 
нар. училища. Персон. вист., при-
урочена до 250-річчя від дня на-
родження, відбулася в Москві в 
1966. Автор портретів, декорацій, 
ікон, мініатюр на емалі. 

Тв.: живопис  – «Портрет імпе-
ратриці Єлизавети Петрівни» (між 
1744 і 1751), «Портрет А. Ізмайлової» 
(1759), «Портрет українського ата-
мана Ф.  І.  Краснощокова» (1861), 
«Портрет Петра  ІІІ» (1762), «Порт-
рет Катерини  ІІ» (1762), «Портрет 
Г.  В.  Бутурліної» (1763), «Портерт 
М.  А.  Румянцевої» (1764), обра-
зи для Троїцької соборної церкви 
у Санкт-Петербурзі (1745), пла-
фон церкви Царського села (1749), 
плафон Головінського палацу в 
Москві (1755–58, у співавторстві); 
декоратив ні розписи Зимового па-
лацу (1744), Нового Літнього палацу 
(1748), Анічкового палацу і нового 
Оперного дому, Петергофу (1750), 
Андріївської церкви і Царського 
(Маріїнського) палацу в Києві 
(1752–55).

Муз.: ДРМ, ДТГ, КМРМ, Сергієво- 
Посадський музей-заповідник.

Літ.: Алексей Петрович Антропов. 
1716–1795. Выставка произведений  
к 250-летию со дня рождения. – М.,  
1966; Покровский  Н.  В. Синодаль-
ный художник Алексей Антропов //  

АНТОНЯК
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Синодальное чтение.  – 1887.  – 
Январь–февраль. – С. 115–134; Сави
нов А. Н. Алексей Петрович Антропов. 
1716–1795.  – М.; Ленинград, 1947; 
Михайлова  К.  В. О  некоторых 
порт ретах А.  П.  Антропова  // 
Сообщения Государственного Русс-
кого музея.  – Ленинград, 1957; 
ГершензонЧегодаева Н. М. Дмитрий 
Григорьевич Левицкий.  – М., 1964; 
Сахарова  И.  М. Алексей Петрович 
Антропов. 1716 – 1795. – М., 1974.

М. Кружкова

АПАНАСОВ 
Іван 
(?–?)  – різьбяр. Чернігівський 
майстер (народився і/чи працю-
вав у Чернігові). На поч. 1730-х 
виконав разом із Яковом Оветкою 
бароковий іконостас Троїцької 
надбрамної церкви КПЛ.

Літ.: Уманцев Ф. Троїцька надбрам-
на церква. – К., 1970; Шиденко В. А. 
Сницари Киево-Печерской лавры  // 
Духовная культура древнего населе-
ния Украины: тезисы докладов на-
учно-практической конференции. 
Киев, май 1989 г. – К., 1989. 

Р. Забашта

АПЕЛЛЕС 
Іван 
(2-а пол. 17  ст.)  – маляр, іко-
нописець. Відомий за пис. 
дж. Походив з м.  Яворів (нині 
Львів.  обл.) чи мешкав у ньому. 
Працівник малярні (малярської 
академії) у Віляно(у)ві (нині лі-
вобережний район Варшави, 
ПР). Згадується під 1695 р. Разом 
з малярем Іваном Жугаєвичем 
працював над образами іконо-
стаса церкви м.  Ярослава (нині 
в  межах Підкарпат. воєвод. ПР). 
Сестринцем А. був маляр кін. 
17 – поч. 18 ст. Петро Штурмак з 
Яворова.

Літ.: Александрович  В. Слідами 
Апеллеса. Історико-архівні фрагмен-
ти до біографії загадкового за-
хідноукраїнського маляра кінця 
XVII cтоліття // Старо житності. – К., 
1992. – Ч. 18–19; Александрович В. Зі 
студій над писемними джерелами 
до історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

АПОСТОЛ 
Миколай 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Походив з Охріди 
(Греція). З 1755 працював у лавр-
ській малярні. У 1756 писав наміс-
ні й апостольські ікони для КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 1946.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20 ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

АПТЕР 
Яков Натанович 
(1899, м. Шпола Київської  губ. – 
грудень 1941, ?) – графік. У 1915–
18 навчався в ОХУ, у 1924–29 – у 
Москві у В.  Фаворського. Автор 
станкових творів і книжкових 
ілюстр. у різних графічних тех-
ніках (акварель, малюнок, кси-
лографія, літографія). Учасник 
вист. з 1932. Твори  А. відрізняє 
композиційно-просторові пошу-
ки митця та інтерс до зображень 
об’ємних форм. 

Тв.: «Жінка, яка сидить», «Кремль» 
(1935), «Побудова цеху на заводі 
«Електросталь» (1937) та ін.

Муз.: ДМОМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова 

АРАКЕЛ 
(14  ст.)  – мініатюрист. Відомий 
за пис. дж. У  14  ст. працював у 
Кафі (нині Федосія, АР  Крим). 
Виконав декор у святкових мі-
неях рукописів 1356 і 1360  – мі-
ніатюри, заставки та малюнки 
на полях у вигляді орнаментів та 
жанрових сцен.

Муз.: Матенадаран (Інститут 
древніх рукописів Матенадаран 
ім.  св.  Мес ропа Маштоца, Єреван, 
Вірменія).

Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
Мистецтво. – К., 1994. – Т. 1.

О. Ламонова

АРАЛОВА-ПЕТЕРСОН 
Віра Іполитівна 
(16.05.1911, м. Вінниця – ?) – ху-
дожник театру, графік. У  1926–

1930 навчалася в МДАХУ (викл.: 
С.  Ніколаєв, Є.  Якуб). З  1930 
оформлювала вистави для театрів 
Москви, Тули, Калініна (Твер), 
Сімферополя. З  1948 художник-
модельєр Загальносоюзного бу-
динку моделей. Експонент вист. у 
США, Франції та інших країнах. 
У  1956 отримала золоту медаль 
на Міжнародній конкурсі одягу у 
Варшаві. Роботи А.-П. відзначала 
конструктивна та композиційна 
ясність. Для графічних творів 
характерна яскравість кольорів, 
психологічна переконливість 
образів, точність побутових де-
талей. Авторка низки статей про 
моделювання одягу.

Тв.: оформлення вистав – «Фельд-
маршал Кутузов» (1944) і «Великий 
государ» (1945) В.  Соловйова, 
«Місяць у селі» І.  Тургенєва (1944), 
«Правда  – добре, а щастя  – краще» 
О. Островського (1945), «Бунт жінок» 
Н.  Хікмета і В.  Комісаржевського в 
Театрі ім.  Мосради (1962), «Милий 
брехун» Д.  Кілті в МХАТі (1962), 
«Романьола» Л.  Скурацина в 
Драмтеатрі ім.  О.  С.  Пушкіна в 
Москві (1963); ескізи костюмів для 
к/ф  «Суд божевільних» (1960–61); 
живопис – «Болгарія. Софія» (1958), 
«Таллінн» (1958); графіка (акварель, 
гуаш) – «Пейзажі Угорщини» (1955), 
«Портрети делегатів VI Всесвітнього 
фестивалю молоді та студентів» 
(1957), «Нью-Йорк» (1959), «Єгипет» 
(1962), «На заводі ім. Бадаєва» (1964). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 
О. Ламонова 

АРГУНОВ 
Яків Іванович 
(1784, м.  Санкт-Петербург 
(?)  – після 1830, ?)  – живопи-
сець, графік. Походив з роди-
ни кріпосних художників: син 
та учень І.  Аргунова. У  1816 
звільнився з кріпацтва. У  1817 
почав викладати у московсько-
му Якимівському  пов. уч-щі, у 
1818  – у 1-ій Московській гім-
назії. Виконав малюнки для 
книги Д.  Бантиш-Каменського. 
У  творах А. органічно переплі-
талися риси сентименталізму, 
класицизму і традиційного пар-
сунного письма. Портретам А. 
був притамаманний вишуканий 
колорит. 

АРГУНОВ
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Тв.: портрети гетьманів 
(Б. Хмель ницького, Ю. Хмельниць-
кого, Д. Апос тола, І. Самойловича, 
К.  Ро зумовського) для «Історії 
Малоросії» Д.  Бантиша-Ка мен-
ського (1822) та для альбому 
«Изображение людей знаменитых 
или чем-нибудь замечательных, 
принадлежащих по рождению или 
заслугам Малой России» (1844); 
портрети Петра  І, Ф.  Лефорта, 
Ф. Апраксіна, О. Меншикова та ін. 
для «Деяний знаменитых полко-
водцев и министров, служивших в 
царствование Петра І» (1812), пор-
трети генерала А.  Писарєва і про-
тоєрея Ф.  Малиновського; живо-
пис – «Портрет В. П. Розумовської» 
(1824), «Портрет Павла  І» (копія з 
оригіналу М.  Аргунова), «Портрет 
Олександра І». 

Муз.: НМІУ, Павловський па-
лац-музей (Павловськ, Ленінград-
ська  обл., РФ), Музей керамі-
ки в «Садибі Кусково XVIII  ст.» 
(Москва, РФ).

Літ.: Ровинский  Д. Подробный 
словарь русских гравированных 
портретов.  – СПб., 1889.  – Т.  4; 
Каталог музея Украинских древнос-
тей В.  В.  Тарновского.  – Чернигов, 
1903.  – Т.  2; Станюкович  В. Семья 
Аргуновых. – Л., 1926; ХН СССР. – 
М., 1970.  – Т.  1; МУ.  – К., 1992; 
МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; МУБД.  –  
К., 1997.

О. Ламонова. 

АРГУТИНСЬКИЙ 
Євген Костян тинович 
(20.08.1912, м.  Одеса  – ?)  – гра-
фік. У  1923–28 навчався в Одес. 
худ. ін-т (викл. Ю.  Бершадський). 
У  1930-х брав участь в оформ-
ленні к/ф на студії «Ленфільм» 
(«Петро  І»  – 2  серія). У  1945–50 
працював в Одесі як оформлю-
вач вист. та циркових вистав. 
Виконував ілюстр. та оформлював 
книжки для ДВХЛ, вид-в «Молода 
гвардія», «Московський робочий», 
Кримвидат та ін. Творчість А. ха-
рактерна для соцреалізму. 

Тв.: ілюстр. та оформлення видань 
«Оповідання та казки» О.  Горького 
(1951), «Скарб» та інші оповідання 
А.  Таммсааре (1955), «Будка №  27» 
І.  Франка (1955), «Пам’ять серця» 
Б.  Вадецького (1957), «Сховок на 
Ельбі» А. Насибова (1960), «Біла бе-
реза» М. Бубенного (1963) та ін. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 
О. Ламонова 

АРЕНД 
Карл 
(Arendt Carl, Arendt Carol) 
(бл.  1815, с.  Винники Дрого-
бицького р-ну Львів. обл. – після 
1876, м. Чернівці) – живописець. 
Художник Буковинської консис-
торії (до 1876). У 1836–45 навчав-
ся у Віденській АМ. У Львові брав 
уроки в Я. Маш ковського у 1853–
58. Працю вав у Відні в майстер-
ні Л.  Купель візера, у Берліні  – 
у  І.  С.  Отто (1845–48), Штеттині 
(1848–50), Львові (1853–58), 
Чернівцях. Оздоблював хра-
ми в румунських містах Сучава, 
Молдавиця, Стражи, Білки ра-
зом із своїм учнем Е. Бучевським. 
Портретист, майстер історич-
ного та релігійного живопису, 
А. працював в академічній мане-
рі та в стилі бідермайєру. Для ре-
лігійних композицій та портре-
тів притаманні риси жанровості, 
м’яке світлотіньове моделюван-
ня, стримане колористичне рі-
шення.

Тв.: живопис  – «Діти Герма на  
Шульця,  торгівця зі Штет тина» (1849),  
портрети подружжя Мієрів, Анелі 
Грабінської, Ксаверія Грабінського 
(1850-ті), професора Емері з дружи-
ною (1860–70-ті); іконостас кафе-
дрального собору Св. Духа (співавт. 
Л.  Купельвізер), розпис (або іконо-
стас) у церкві Св. Параскеви (1860-ті) 
у Чернівцях; іконостас храму (1863) в 
Дорна-Кандренах. 

Дж.: ДАЧрцО, ф. 3: Крайове Управ-
ління Буковини, оп.  2, спр.  1208, 
арк.  5–8  зв.; ф.  320: Митрополія 
Буковини, оп. 3, спр. 2094, арк. 35. 

Літ.: Овсійчук  В. Класицизм і 
роман тизм в українському маляр-
стві.  – К., 2001; Zarewicz  S. Katalog 
wystawy starych mistrоw lwowskich. – 
Lwów, 1925; Gоttler  J. Sto lat malar-
stwa lwowskiego 1790–1890.  – Lwów, 
1937; Arnstadt  K.I. Versuch einer 
Biographie  // Antiquitten-Zeitung.  – 
1997. – Nr. 17. 

І. Міщенко, Б. Колосок

АРЕФ’ЄВ 
Анатолій Васильович 
(24.11.1918, м.  Ставропіль, нині  
м. Тольятті Самарської обл., РФ – 
27.01.1989, м.  Дніпропетровськ, 
нині Дніпро) – сценограф. 1936–
38  – навчався у художньо-педа-

гогічному технікумі в м.  Пенза. 
З  1947 працював у Киргизькому 
театрі опари та балету, з 1949  – 
головним художником. 1971–74 – 
художник Горьківського театру 
опери та балету. 1974–89 – голо-
вний художник Дніпропетр. те-
атру опери та балету. Спектаклі 
в Дніпропетр. театрі опери та 
балету: «Богдан Хмельницький» 
К.  Данькевича (1976), «Панянка 
та хуліган» Д.  Шостаковича 
(1978), «Аїда» Дж.  Верді (1981). 
Народний худ. СРСР (1967), ла-
уреат Державної премії УРСР 
ім. Т. Шевченка (1976). 

Літ.: Джусупова  О.  Н. А.  В.  Аре-
фьев.  – Фрунзе, 1958; Лупандина  А. 
Анатолий и Владимир Арефьевы  // 
Советские художники театра 
и ки но.  – М., 1980; Борисова  Н. 
Энергия и красота решений  // 
Советский балет.  – М., 1987.  – №  3; 
Шпаковская  Т.  Мастер. Творчество 
не знает границ // Театральная лето-
пись длиною в четверть века. – Дн., 
1999; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1.

Г. Скляренко

АРЖЕКАЄВ 
Борис Олексійович 
(07.08.1922, м.  Саранськ, 
Республіка Мордовія, РФ)  – 
гра фік. У  1949–51 навчався в 
Москов ському поліграфічному 
ін-т (викл. Н.  Лапін). Працював 
у Сімферо полі. Оформлював 
книги для Кримвидату. Учасник 
вист. з 1954. Творчість А. харак-
терна для соцреалізму. 

Тв.: ілюстр. та оформлення ви-
дання «Синопська перемога» 
Б.  Звєрєва (1954), «Севастополь» 
А. Малишкіна (1957), «Золоте поле» 
І.  Вергасова (1960), «На сатиричній 
орбіті» А.  Маліна (1961), «Серця 
мого щоденник» Б. Сермана (1962); 
плакати  – «Військові авантюри не 
обіцяють імперіалістам нічого, крім 
катастрофи» (1950), «До 300-річ-
чя воз’єднання України з Росією» 
(1954) та ін. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова 

АРНАУТОВ 
Віктор Михайлович 
(30.11.1896, с. Успенівка Кате ри - 
но славської  губ., нині Ток ма-
ківський  р-н, Запорізької  обл.  – 

АРГУТИНСЬКИЙ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



69

29.03.1979, м.  Ленінград, нині 
м.  Санкт-Петербург, РФ)  – жи-
вописець, графік, педагог. 
Навчався у Єлисавет градському 
кавалерійському уч-щі (нині 
м.  Кропивницький), закінчив 
Олек сандрівську гімназію. У 1915 
виї хав з Украї ни. У  1920  – еміг-
рував до Харбіну. Учився в сту-
дії «Ло тос» (викл.: М.  Кичигин, 
А.  Бернардацці), у 1925–29 на-
вчався в Каліфорнійській шко-
лі красних мистецтв у Сан-
Франциско (викл.: Г.  П’єзоні, 
Р.  Стакпола, В.  Тарасов, Лі 
Рандапф, Д.  Рівера). Упродовж 
1925–29 працював під керівни-
цтвом Д. Рівери в Мехіко, пропа-
гуючи комуністичні ідеї. У  1930 
викладав у Каліфорнійській 
художньої школі («California 
School of Fine Arts»), у 1936–62 – 
у Стенфордському  ун-ті (штат 
Каліфорнія), де отримав зван-
ня заслуженого професора ф-ту 
мистецтв. Протягом 1941–45 го-
лова Рос.-американської спілки з 
надання допомоги Червоній ар-
мії. У 1950 входив у групу Grafik 
Workshop у Сан-Франциско, 
яка об’єднала художників лівих 
поглядів. У  1963 повернувся в 
СРСР і прийняв радянське гро-
мадянство. З 1964 по 1974 жив у 
Жданові, з 1974  – в Ленінграді. 
Брав участь у республіканських 
(з  1967) та міжнародній вист. 
(з  1969). Персон. вист. відбу-
лися в Сан-Франциско в 1931, 
1945, 1946, 1948, Стенфорді 
(Каліфорнія)  – у 1949, Києві  – у 
1964, Маріуполі й Донецьку  – у 
1965, Горлівці та Краматорську – 
у 1966. Член СХ УРСР з 1964, 
голова Ради художньої асоціації 
мистецтва (Стенфорд, США) з 
1930. 

Пр.: Жизнь заново. Автобио-
графический очерк.  – Д., 1965; 
Дороже всего на свете. Донецкий 
художник на Родине  // Комсомолец 
Донбасса. – 1966. – 29 июля.

Тв.: монументальний живопис  – 
фрески в школі ім. Дж. Вашингтона, 
меморіальній башті в Сан-Францис-
ко, розписи в Каліфорнії і Техасі 
(1934–38), панно «Від скіфів до кос-
мосу» на Будинку зв’язку в Маріу-

полі (у співавторстві, 1964), мозаїки 
в школі №  54 в Маріуполі (1965); 
станковий живопис  – «Вид на гору 
Давидсон», «Безробітна мати» (1937), 
«Сніданок робітника», «Маєток 
зран ку»; станкова та книжкова гра-
фіка  – ліногравюра «Дік Максимір» 
(1957), «Шахтар» (1960), «Пам’ятник 
жертвам фашизму» (1967), «Біля 
моря» (1967); декоративні роботи  – 
станція метро в Сан-Франциско, 
будинок Всесвітньої бібліотеки (Roth 
Buildіng), Койт Тауер (Coit Tower); 
пам’ятник жертвам фашизму (1967), 
СШ № 54, аеровокзал «Маріуполь» у 
Маріуполі. 

Муз.: ДРМ, в колекції Большого 
театру (Санкт-Петербург), приват-
них колекціях Н. Хрущова Г. Титова, 
А. Моісеєва, М. Ростроповича та ін.

Літ.: Санин Л. Возвращение Арнау-
това  // Комсомолец Донбасса.  – 
1964.  – 2  сентября; Виставка творів 
В.  М.  Арнаутова. Каталог.  – б/м., 
1965; Панова  Т. Вірність реаліз-
му  // Радянська Донеччина.  – 
1966.  – 23  липня; Петриков  Б. 
Юбилей художника  // Приазовский 
рабочий.  – 1971.  – 12 декабря; 
Буров  С. Возвращение. К  100-ле-
тию художника В.  М.  Арнаутова  // 
Приазовский рабочий.  – 1996.  – 
20  сентября; Кузьминков  Л. Мастер 
высокой пробы (к  столетию 
В.  М.  Арнаутова)  // Литературно-
художественный альманах. – 1999. – 
№  2; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1; Иваненко Ю. М. Виктор 
Арнаутов. Жизнь и творчество.  – 
СПб., 2007. 

О. Ламонова, І. Боса

АРНДТ 
Юрій Володимирович 
(31.03.1924, м.  Харків)  – архітек-
тор, графік, художник театру. 
У 1940–41 навчався в Київ. худож-
ній школі (викл. І. Беклемишева), у 
1947–53 – у Московському архітек-
турному  ін-т (викл.: М.  Курилко, 
В.  Яковлев). Працював архітекто-
ром, оформлювачем та ілюстра-
тором у вид-вах «Молода гвар-
дія», «Радянський художник». 
Оформлював вистави. Учасник 
вист. з 1956. У 1963 отримав сріб-
ну медаль на конкурсі ім. К. Стані-
славського. Творчість А. характер-
на для соцреалізму.

Тв.: архітектура  – виставкові па-
вільйони СРСР в Кабулі (1957), Заг - 
ребі (1958), готель «Юність» в 
Моск ві (1961, усі  – у співавторст-

ві); оформлення вистави «Палата» 
С.  Альошина в Малому театрі в  
Москві (1962), «Журавлі» В.  Гогола-
швілі в Центральному дитячому те-
атрі (1963, у співавт. з М. Попковим); 
оформлення та ілюстр. до книг 
«Календар школяра  – діячі культу-
ри та мистецтва», «Країна сонця»  
М. Гікару (1961), «Століття. Скульп-
тури. Пам’ятники» Б.  Бродського 
і А.  Варшавського (1962, у співавт. 
з М.  Попковим), «Джек Лондон» 
І. Стоуна (1962); графіка (у техніках 
акварелі, пастелі, темпери) – «Зимове 
сонце» (1955), «На московському 
іподромі» (1956), «Велосипедисти» 
(1958), серії «Москва соціалістична» 
(1960–62), «Владивосток» (1962–63). 

Муз.: ДТГ. 
Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АРОНОВИЧ
Тетяна Адольфівна 
(14.06.1902, м. Харків – ?) – жи-
вописець, графік. У  1928–32 
навчалася в Ленінградському 
пром. технікумі. До 1948 пра-
цювала оформлювачем, ство-
рювала іграшки. Учасниця 
вист. з 1937. Авторка графічних 
серій, живописних пейзажів і 
натюрмортів. Пейзажі А. ви-
різняються ліризмом, тонким 
колористичним рішенням. На-
тюрмортам притаманна май-
стерна композиція. У створенні 
ляльок прагнула продовжити 
нар. традиції. 

Тв.: ляльки  – «Петрушка» (1947), 
«Лялька на гойдалці» (1948); графі-
ка (акварель, туш)  – серія «Місто 
Пушкін» (1948, 1955, 1960), «Плесо 
на Волзі» (1949, 1954), «Литва» 
(1964); живопис  – «Останкіно» 
(1948), «Щеликово» (1956), «Фрук-
ти» (1963).

Літ.: Выставка произведений 
женщин-художников г.  Москвы к 
50-летию Международного женско-
го дня.  – М., 1960; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова 

АРПСГОФЕН 
Ольга Володи мирівна 
(02.(14).08.1879  –  ?)  – живопи-
сець. Донька генерал-майора, ба-
рона В. Арпсгофена. Проживала 
м. Бельці, с. Куболта. З 1899 на-
вчалася в жіночому класі ОРШ 

АРПСГОФЕН
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(викладч  – А.  П.  Размариц). 
Експонент XIV виставки ТПРХ 
(1903). 

Тв.: Етюд «Куточок садиби» (1903).
Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

АРСЕНІЙ 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Начальник малярні 
Києво-Софійського монастиря. 
У 1759 була заслухана його допо-
відна про «догляд, утримання і 
постачання молодиків при кафе-
дральній малярні». 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  127, оп.  1, 
спр. 1707.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20 ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев
АРСЕНІЙ 
(Кромнецький) 
(18  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Перебував у Пустиннo-
Онуфріївському монастирі. У 1759 
очолив живописну майстерню при 
Софійському монастиpi в Києві.

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 33, 
с. 165. 

Літ.: Жолтовський П. М. Словник 
художників, що працювали на Украї-
ні в XIV–XVIII ст. // Художнє життя 
на Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983; 
МУБД. – К., 1997.

О. Овчаренко

АРТАМОНОВ 
Олексій Михай лович 
(18.02.1918, м.  Моршанськ 
Тамбовської губ., РФ – 18.12.2011, 
м.  Київ)  – живописець, гра-
фік. У  1934–38 навчався в МХІ 
(викл. М.  Кримов). Працював 
у Києві. Учасник вист. з 1947. 
Нагороджений Орденом Леніна 
у 1945. Отримав срібну медаль 
ім.  М.  Грекова в 1987. Нар.  ху-
дож. УРСР з 1985. У творчості А. 
переважала реалістична манера, 
увага до побудування сюжету, 
складні композиції, переконли-
ві психологічні характеристики. 
Основні твори присвячені бо-
ротьбі партизан у 2-й світ. війні . 

Тв.: живопис  – «Нефтяна вишка. 
Борислав» (1947), «Оранка» (1957), 

«Портрет Р.  Карусенко» (1961), 
«Шевченко в Москві» (1961, співавт.: 
М.  Базилев, Г.  Бахмутов), «Теплий 
вечір» (1963), «Народні месники» 
(1967), «За Батьківщину» (1971), «Іде 
війна народна» (1975), «Це – наша мо-
лодість» (1981), «Інтернаціоналісти» 
(Ян Налепка і генерал О. М. Сабуров, 
1984), «На визволеній землі» (1985); 
графіка – плакати.

Муз.: НХМУ, ДОХМ, НМІУДСв. 
Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 

Олексій Артамонов. Альбом.  – К., 
1986; МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
К., 2001. – Т. 1.

О. Ламонова 

АРТАСЕВИЧ 
Іван Олексійович 
(?  – 1797)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Майстер київського іко-
нописного цеху.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  462, оп.  1: 
«Ревизская сказка» київського цexу 
іконописців 1811 p.

Літ.: Жолтовський П. М. Словник 
художників, що працювали на 
Україні в XIV–XVIII  ст.  // Художнє 
життя на Україні в XVI–XVIII  ст.  – 
К., 1983. 

О. Овчаренко

АРТЕМ 
(18 ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Згадується в доку-
ментах під 1726  р. Учень старо-
дубського іконописця Федора 
Постарначенка. 

Літ.: Соловій О. До історії 
україн ської живописі на початку 
XVIII  ст.  // Україна, 1917.  – Кн.  1/2; 
Жолтовський  П.  М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

АРТЕМЕНКО 
Василь Трохи мович 
(01.01.1910, м.  Кам’янець-Поділь-
сь кий, нині Хмельницької  обл.  – 
19.04.2001, м.  Бориспіль, Київсь-
кої обл.) – графік. У 1927 закінчив 
Кам’яне ць-подільський худож-
ньої тех нікум (викл.: В.  Шаврін, 
В.  Гагенмейс тер), у 1937  – Київ. 
театральний ін-т. Працював 
оформлювачем, а також в царині 
медальєрного мистецтва та пром. 
графіки. З 1963 учасник всесоюз-
них та республіканських вист. 
До 1978 працював у художньої 

радах СХ України, Міністерства 
легкої та харчової пром. УРСР, 
Т-ві охорони пам’ятників УРСР. 
Член СХ України з 1964. Твори 
А. вирізнялися продуманістю ди-
зайну, творчим використанням 
традицій нар. мистецтва. 

Тв.: графіка  – альбоми, катало-
ги  – «Каталог вишитих виробів» 
(1958), «Державний музей укра-
їнського народного декоративно-
го мистецтва УРСР» (1968); про-
спекти та буклети для міжнародній 
вист. у Марселі (Франція) і Загребі 
(Хорватія, обидві  – 1961), Монреалі 
(Канада, 1968); сувенірний набір бу-
клетів «Художні промисли України 
(1969); комплект проспектів для 
ВДНГ СРСР (1961); сувенірні листів-
ки; скульптура  – медалі «Старий та 
новий Київ», «Андріївська церква», 
«Володимирський собор» та ін.

Літ.: ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1; Історія 
українського мистецтва: у 5  т.  – К., 
2007. – Т. 5: Мистецтво ХХ століття.

О. Ламонова 

АРТЕМЕНКО 
Петро Семено вич 
(08.02.1907, м.  Київ  – 12.04.1957, 
м.  Київ)  – графік. Закін чив Укр. 
полі графічний  ін-т ім.  Івана Фе-
дорова (1931). Упродовж 1932–35 
працю вав у Києві, у 1946–57  – у 
худож ньої вид-ві «Радянська шко-
ла». Оформлював мультиплікацій-
ний фільм «Лісовий договір» 
(1937, співавт. В. Кузнецов). Учас-
ник вист. з 1929. Реалістич ним 
творам А. притаманні переконли-
вість психо логічних харак терис-
тик, точ ність побутових деталей.

Тв.: фронтові замальовки – «Фрон-
това дорога», «Портрет капітана», 
«Штабна палатка», «Автопортрет» 
та ін. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 
О. Ламонова 

АРУТЮНЯНЦ (Арутюнян) 
Анатолій Саркісович 
(21.01.1921, м.  Омськ, РФ  – 
06.01.1999, м.  Київ)  – графік, ри-
сувальник. У  1940–46 навчався в 
Казахському республікансь ких 
театральному художньої уч-щі в 
Алма-Аті (викл.: Н.  Крутильни-
ков, А.  Черкаський; диплом-
на робота  – «Портрет актриси 
Майзель»). З  1948 по 1981 пра-

АРСЕНІЙ
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цював художником-карикату-
ристом у журналі «Перець», для 
якого створив бл. 5  тис. карика-
тур. Автор сатиричних малюнків 
для журналів «Перець», з яким 
співпрацював до 1999, «Україна», 
«Хлібороб України», «Радянська 
жінка», «Старт», газет «Радянська 
Україна», у якій працював з 1950, 
«Правда України» (1949–57), 
«Вечірній Київ» (з 1954). Брав 
участь в оформленні естрад ної 
вистави «Везли естраду на декаду» 
(1960). Учасник респуб ліканських, 
всесоюзних та міжнародній вист. 
з 1960. З.  худож.  УРСР з 1980. 
Член СХ України з 1964, СЖУ  – 
з 1975. Творчості А. притаманне 
тяжіння до сатиричної образності 
та гротесково загострених харак-
теристик. 

Пр.: зб. творів «Карикатури. 
Шаржі» (К., 1967); «Альбом дружес-
ких шаржей на деятелей украинского 
советст кого искусства и литературы» 
(К., 1968); «Дружні шаржі» (К., 1971); 
«Одноперчани. Альбом дружніх 
шар жів» (К., 1977); «Карикатури та 
друж ні шаржі» (К., 1980).

Тв.: ілюстр. та оформлення до 
видань «Ходить Перець по горо-
ду» О.  Олійника (1952), «Байки» 
П.  Ключника, «Про діляг і стиляг» 
П.  Лубенського (1957), «Осел на 
хаті» (1958), «Коротко говорячи» 
Ю.  Кругляка (1959), «Заяча мате-
матика» (1961), «Веселий педант» 
М.  Годованця, «А  рибка плаває» 
(1961) і «Божа біографія» (1963) 
Ю.  Басенко, «Долар на престолі» 
О. Носенка (1967) та ін.

Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; ХН 
СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; МУ.  – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1.

О. Ламонова

АРХИПЕНКО 
Олександр Порфи рович 
(30.05.1887, м.  Київ  – 24.02.1964, 
м.  Нью-Йорк)  – скульптор, жи-
вописець, графік. У  1902–1905 
навчався в КХУ, з якого був ви-
ключений за участь в антимо-
нархічних студентських висту-
пах. У  1906 переїхав до Москви. 
До 1908 навчався в МУЖСА. 
Упродовж 1908–21 жив у Парижі, 
у 1921–23 – у Берліні, з 1923 – у 
Нью-Йорку. Брав участь у вист. 

«Золотий перетин» у Петербурзі 
в 1911, «Armory Show» в Нью-
Йорку  – в 1913, «Першій росій-
ській вист.» в Берліні – у 1922, у 
вист. «Кубізм та абстракціонізм в 
мистецтві» в Нью-Йорку – у 1936. 
У різних країнах світу провів 118 
персон. вист. Один з найвидат-
ніших митців епохи модернізму, 
експериментатор, шукач нової 
синтетичної художньої мови. 
У  1912 висунув ідею «скульпту-
роживопису», яка полягала в 
поєднанні пластики та кольору. 
Використовував для творів різні 
матеріали: метал, скло, цемент, 
дерево, теракоту, пластмасу, 
перли тощо. Одним із перших 
втілив у скульптурі принципи 
кубізму (поєднання об’ємно-
просторових заглиблень та по-
рожнин). У 1924 відкрив школу 
пластики (Нью-Йорк), викладав 
у Чиказькій школі індустріаль-
них мистецтв і Ун-ті в Канзас-
Сіті. Розробляв принципи «ру-
хомого живопису» («архипенк-
тура»)  – механізм змін зобра-
ження за допомогою зв’язаних 
між собою вузьких кольорових 
смужок, які, за авторським заду-
мом, могли змінювати зображен-
ня (дотепер використовується в 
рекламі). Творчість А., наповне-
на винахідництвом, пошуком та 
ідеями новаторства, мала ваго-
мий вплив на світове мистецтво 
20  ст. У  1933 на Світовій вист. 
в Чикаго представив 48 робіт в 
укр. павільйоні (організовано-
му укр. діаспорою). З 1937 року 
викладав у Новому Баухаусе. 
Виконав для укр. частини парку 
в Клівленді пам’ятники князю 
Володимиру Великому, І. Франку 
й Т. Шевченку.

Пр.: Чому я виготовив погруддя 
Тараса Шевченка  // Наш Шевченко: 
збірник-альманах у сторіччя смер-
ті Поета. 1861–1961.  – Нью-Йорк, 
1961; Про себе  // Всесвіт.  – 1968.  – 
№  1; Теоретичні нотатки  // Хроніка 
2000. – К., 1993. – № 5(7).

Тв.: «Мати і дитина» (1910), «Від-
починок» (1910), «Карусель П’єро» 
(1913), «Статуетка», «Боксери», 
«Гон дольєр» (1914), «Купальниця» 
(1915), «Жінка, що зачісується» 

(1915), «Натюрморт на круглому 
столі» (1916), «Білий торс» (1916), 
«Солдат іде» (1917), «Єгипетський 
мотив» (1917), «Жінка, що сто-
їть» (1919), серія портретів «Ан-
желіка» (1920-ті), портрети Т. Шев-
ченка (1923, 1933), І.  Франка 
(1925), В.  Менгельберга (1925), 
В. Фуртвенглера (1927), Т. Уайд лера 
(1926), «Жозефіна Бонапарт» (1935), 
«Мадонна» (1936), «Жовте та чорне» 
(1938), «Коричневе і біле» (1942), 
«Океанська мадонна» (1957).

Муз.: НХМУ, НМЛ, ДМОМ, Музей  
сучасного мистецтва «Пті-Пале» 
в Женеві (Швейцарія), Міський 
музей у Дуйсбурзі (Німеччина), 
Музей Пеггі Гуггенхейм у Венеції 
(Італія), Музей сучасного мистецтва 
Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорку 
(США), Музей мистецтва у Тель-
Авіві (Ізраїль).

Літ.: Голубець  М. Архипенко  // 
Українське мистецтво.  – Л., 1922; 
Олександр Архипенко. 3  портрети 
художника з 66 світлинами. – Берлін; 
Шененберг, 1923; Гординський  С. 
Архипенко  // Назустріч.  – 1934.  –  
№  1; Школа Архипенка  // На-
зустріч.  – 1934.  – №  2; Книга мист-
ців і діячів української культури 
учасників Першої Зустрічі україн-
ських мистців Америки й Канади 
з громадянством у днях 3–5  липня 
1954.  – Торонто, 1954; Мацюта  А. 
Портрети Шевченка в творчос-
ті Архипенка  // Наш Шевченко: 
Збірник-Альманах у сторіччя смер-
ти Поета. 1861–1961.  – Нью-Йорк, 
1961; Коротич  В. Плексигласова 
мадонна самотності. Із біографії 
О.  Архипенка  // Вітчизна.  – 1966.  – 
№  10; Лобановський  Б. Художник і 
світ речей  // Всесвіт.  – 1968.  – №  1; 
Ладижинський В. Альбом Анрі Руссо 
для Архипенка  // Нотатки з мисте-
цтва.  – Філадельфія, 1972.  – №  12; 
Попович  В. Архипенко у Франції  // 
Нотатки з мистецтва. – Філадельфія, 
1977. – Вип. 17; Гречанюк С. Химерна 
гілка вічного дерева // Соціалістична 
культура.  – 1987.  – №  4; Німенко  А. 
Невтомний шукач // Всесвіт. – 1987. – 
№ 5; Карабутенко І. Талант передба-
чення: До 100-річчя з дня народжен-
ня скульптора О.  П.  Архипенка  // 
Всесвіт.  – 1987.  – №  5; Сидор  О. 
Шукач нових форм: до 100-річчя з 
дня народження О. П. Архипенка  // 
Образотворче мистецтво.  – 1987.  – 
№  6; Німенко  А. Його творчість  – 
«архипенктура»  // Україна.  – 
1987.  – №  22; Горбачов  Д. Суворість 
і ніжність // Всесвіт. – 1987. – № 12; 
БезручкоРосс  О. Роля Архипенка в 
мистецтві ХХ  століття  // Нотатки 
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з мистецтва.  – Філадельфія, 
1987.  – №  27; Сидор  О. Олександр 
Архипенко на рідній землі  // 
Жовтень. – 1988. – № 2; Степовик Д. 
Модернізм чи традиція? Про твор-
чість художника О. П. Архипенка // 
Наука і культура.  – К., 1988.  – 
Вип.  22; Ковжун  П. Александр 
Архипенко  // Творчество.  – М., 
1989. – № 10; Олександр Архипенко. 
Альбом.  – К., 1989; МУ.  – К., 1992; 
Певний  Б. Архипенкові коріння  // 
Сучасність. – 1992. – № 9; Глущак А. 
Повернення з чужинства  // ОМ.  – 
1992.  – №  5; Певний  Б. Архипенкові 
коріння  // Сучасність.  – 1992.  – 
№  9; Горбачов  Д. І архаїст, і фу-
турист. Олександр Архипенко. 
1887–1964 // Хроніка 2000. – 1993. – 
Вип.  5 (7); Синько  О.  Р. Олександр 
Архипенко. Перші кроки.  – К., 
1994; Диковицкая М. Н. Скульптура 
Олександра Архипенко // Проблемы 
развития зарубежного и русского 
искусства.  – СПб., 1995; Асєєва  Н. 
Винахідник простору  // Синтези.  – 
К., 1995.  – №  1; Гончар  Л., Найда  Р. 
Олександр Архипенко: доля і 
творчість  // Київ.  – 1996.  – №  1–2; 
Сидор  О. Складна дорога на бать-
ківщину  // Сучасність.  – 1996.  – 
№  5; Кейван  І. Українські мистці 
поза батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Кудрявцев  Л. Його 
знає світ, але не знає Батьківщина // 
Українська культура. – 1997. – № 8–9; 
Горбачов Д., Найден О. Земні і небес-
ні шляхи Олександра Архипенка  // 
Січ.  – 1997.  – №  2; Титаренко  А. 
Возвращение Архипенко, или Порыв 
в будущее  // Art Line.  – К., 1997.  – 
№  10–11; ПетренкоФедишин  І. 
Джерела новаторства та вплив 
Олександра Архипенка на модер-
ну культуру  // Мистецтво україн-
ської діаспори.  – К., 1998.  – Вип.  1; 
Ґуральник Н. Колекція Еріха Герітця. 
Твори Олександра Архипенка в 
Тель-Авівському музеї  // Хроніка 
2000. – К., 1998. – Вип. 21–22; МУ. – К., 
1994. – Т. 1; Асеева Н. Пространство, 
цвет и свет в скульптуре Олександра 
Архипенко  // Авангард 1910–
1920-х  годов. Взаимодействие ис-
кусств.  – М., 1998; ФедькоШілд  С. 
Олександр Архипенко: наближен-
ня  // Українська культура.  – 1999.  – 
№ 6; Яців Р. Олександр Архипенко // 
ЗНТШ.  – 2000.  – Ч.  23; Оленська
Петришин  А. Архипенко  – передо-
вий новатор скульптури ХХ  віку  // 
Хроніка 2000.  – К., 2000.  – №  35–
36; Олександр Архипенко. Візкі 
і тяглість.  – К., 2000; Синько  О. 
Новаторство Архипенка.  – К., 2001; 
О.  Архипенко і світова культура 

ХХ  століття  // Збережено в Україні. 
Матеріали конференції.  – К., 2001; 
ЕСУ.  – К., 2001.  – Т.  1; Кубиш  Н. 
Звернення до культури стародавніх 
слов’ян у творчому самовизначен-
ні Олександра Архипенка та Івана 
Кавалерідзе  // Матеріали до укра-
їнського мистецтвознавства.  – К., 
2002.  – Вип.  1; Кудрявцев  Л. І  знову 
про Архипенка  // Українська куль-
тура.  – 2002.  – №  7; Скрипченко  М. 
«Велетень серед мистців: украї-
нець О. Архипенко // ОМ. – 2002. – 
№  3; Білан  А. Ще одна зустріч 
з Олександром Архипенком  // 
Україна.  – 2003.  – №  11–12; 
Горбачов  Д. Олександр Архипенко: 
1887–1964  // Імена України у кос-
мосі.  – К., 2003; СидорГибелінда  О. 
Пікассо скульптури: О.Архипенко // 
Музейний провулок.  – 2004.  – №  1; 
Протас  М. Архипенко та його 
спадкоємці  // СМ.  – К., 2004.  – 
Чис.  1(5); Протас  М. «Космічний 
динамізм» Архипенка у творчих 
проектах українських митців (ґе-
неза, сенс та наслідки авангардних 
ідей)  // СМ.  – К., 2004.  – Чис.  1(5); 
Климчак М. Перша українська пре-
зентація О. Архипенка в Америці // 
ОМ.  – 2005.  – №  2; Протас  М. 
Пластичні новації О.  Архипенка 
в контексті «Геометрії простору» 
А.  Ейнштейна та сучасних науко-
вих теорій // Міжнародний конгрес 
україністів.  – VI, 2005, Донецьк.  – 
Кн.  2. Мистецтвознавство.  – 
Донецьк; К.,2005; Шмагало  Р. 
Словник митців-педагогів України 
у світі (1850–1950-ті).  – С.  17; 
Archipenko the american years, 
1923-1963. – N. Y., 1970; Kasshan H. 
Archipenko. International Visionari // 
Smisthsonian Institution Press.  – 
Washington, 1969; Michaelsen  K.  I. 
Archipenko A Stuply of the Early 
Works 1908–1920. – New York, 1977; 
Alexander Archipenko. A  Centenial 
Fibute // National Gallery of Art and 
the Tel Aviv Museum. – Washington; 
Tel Aviv, 1986–1987.

Г. Скляренко 

АРЦЕУЛОВ 
Костянтин Костян тинович 
(16.05.1891, м. Ялта – ?) – графік. 
Онук І.  Айвазовського. У  1908–
11 навчався в П.  Пав линова в 
Севастополі та в студії К.  Юона 
в Москві. З  1934 працював ху-
дожником. Ілюстрував видання 
Дитвиду, вид-ва «Молода гвар-
дія» та  ін.; виконував малюнки 
для журналів «Знание  – сила» 

(з 1930-х), «Техника – молодёжи» 
(з  1937), «Советский воин» 
(з 1940). Персон. вист. відбулася 
в 1962 в Москві. Творчість А. ха-
рактерна для соцреалізму. 

Тв.: графіка  – ілюстр. до видань 
«Розповіді з життя» А.  Яковлева 
(1944), «Синопський бій» С.  Сер-
геєва-Ценського (1948), «Наша авіа-
ція» І.  Мазурука (1953), «Полярний 
льотчик» М.  Водоп’янова (1955), 
«На березі Дніпра» П.  Гаврутто 
(1960), «В  небі завтрашнього дня» 
К.  Гільзіна (1964); малюнки для 
журналів; серія «Подвиг Гастелло» 
(1950); живопис  – панно на баталь-
ні теми для Центрального будинку 
авіації в Москві. 

Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1.

О. Ламонова 

АРЦИМОВИЧ 
Олександер 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Під  1648 згаданий у міських 
актах м. Броди.

Літ.: Александрович  В. Малярсь-
кий осередок в Бродах  // Дзвін.  – 
Вип. ІІІ. – 1990; Uzupełnienia i spro-
stowania do tomu 1  // SAP. – 1971. – 
T. 1.

Б. Колосок

АСТАУЛОВ
Святослав Петрович
(21.02.1924, м. Київ. – 23.02.1999, 
м. Київ)  – скульптор. У 1956 за-
кінчив скульптурний факультеті 
КДХІ (викладачі  – М. Гельман, 
М. Вронський, О. Олійник). 
Упродовж 1956–61 працює на 
посаді головного художника у 
скульптурному цеху Київської 
організації СХУ. З 1957 екс-
понент виставок: всесоюзних, 
республіканських, з 1958  – між-
народних. Член CХУ (з 1970). 
Працював у галузі переважно 
станкової скульптури.

Тв.: станкова скульптура  – 
«Рибалка» (1957), «Розстріл парти-
зан» (1961–63), «Важкі роки» (1964), 
«Бюст льотчика Нестерова» (1966), 
«Т. Шевченко» (1966); тематичні 
композиції  – «Тяжкі роки» (у спі-
вавтор. зі скульптором М. Доляром, 
1957), «Будівник» (1967), «А. В. 
Луначарський» (1969), «Колгоспниця» 
(1995); пам’ятник  – воїнам-інтерна-
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ціоналістам «Скорботна мати» (1999, 
Херсон, Парк Слави).

Літ.: ЕСУ. – К., 2001. – Т. 1; ХУЕД. – 
К., 2006.

Л. Ганзенко

АСТАФ’ЄВА 
Варвара Леоні дівна 
(26.12.1863, Черніг.  губ.  – 
01.02.1952, ?)  – живописець, гра-
фік. З  1884 вільнослухачка ІАМ, 
у 1900 отримала звання худож-
ника (за картини «Квітучий ку-
точок», «Дощовиті дні» та  ін.). 
Створювала живописні пейзажі 
та натюрморти в техніці акварелі. 
Учасниця вист. з 1891. Пейзажі А. 
вирізняв ліричний настрій та тон-
кі колористичні рішення.

Тв.: «Квітучий куточок», «До-
щовиті дні», «Флокси», «Букет», 
«Айстри», «Волошки», «Осінь», «Да-
ча», «Забутий куточок», «Сутінки», 
«Рання весна».

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова 

АРХАНГЕЛЬСЬКА Марія (Емма, 
Мілка) Йосипівна – див.: 
ВОЙНАР (Бабаджан) Марія 
(Емма, Мілка) Йосипівна

АСХЕР 
Єжи 
(Ascher Jerzy) 
(02.09.1884, м.  Варшава  – 1944, 
загинув у Освен цімі)  – архітек-
тор, живописець. Навчався у 
школі образотворчого мистецтва 
у Варшаві; після 1908  – архітек-
турі у Вищій технічній школі в 
Шарлоттенбургу (Німеччина). 
Працював у Кракові на відбудо-
ві й реставрації замку на Вавелі. 
1914–18 жив у Варшаві. Після за-
кінчення 1-ї  світової війни пра-
цював архітектором у Львові, 
потім  – у  Парижі. Експонував 
роботи в Парижі на «Осінньому 
Салоні» в 1928–38, у 1930–39 – на 
Тюільрійському Салоні у Варшаві 
тощо. Персон. вист. відбулася в 
Галереї Барейро (Gallerie Barreiro) 
в Парижі в 1930. Майстер пейза-
жів, портретів, натюрмортів.

Муз.: ММЕГ, МІЄ; приватні зб. в 
Нью-Йорку, містах Ізраїля.

Літ.: Exposition Art Polonais 
Moderne.  – Paris 1929; Piwocki  K. 

Historia Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie: 1904–1964.  – Wrocław, 
1965; Wiercińska  J. Katalog prac wy-
stawionych w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1860–1914. – Wrocław, 1969; Memorial 
Exhibition. Jewish Artists who Perished 
in thе Holocaut.  – [Tel-Aviv], 1968; 
SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

А.Т. – див.: ТАРАСЕВИЧ 
Олек сандр (Александр)

АТАНАЗІ – див.: АФАНАСІЙ

АТАНЕЛОВА 
Етері Ізраїлівна 
(18.06.1913, м.  Горі, Грузія  – ?)  – 
художниця кіно, графік. У  1929–
32 навчалася в Тифліській  АМ 
(викл.: Д.  Какабадзе, Є.  Лансере, 
І.  Шарлемань). У  1933–45 брала 
участь у створенні мультфільмів 
«Аргонавти», «Квартет», «Блоха 
та мураха» на Тбіліській кіносту-
дії, у 1951–54 – в оформленні нау-
ково-популярних фільмів у Києві. 
Виконувала плакати на спортив-
ну та сільськогосподарську тема-
тику, учбово-наочні посібники з 
природознавства. Твори  А. від-
значає виразність характеристик, 
лаконічність і декоративність ко-
лористичного рішення. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова

 
АТИР – див. АМІР.

АТЛАНТОВ 
Володимир Миколайович 
(24.10.1924, с.  Пиків Він ниц. 
обл.  – 29.02.2000, м.  Київ)  – жи-
вописець. 1947–51  – навчався у 
ЛДІПДМ, 1953 – КХІ (у В. Касіяна 
та Ф.  Самусєва). 1960  – член 
СХУ, відповідальний секретар 
СХУ (1963–69). 1973–75  – гене-
ральний директор Всесоюзної 
організації охорони пам’яток. 
1975–77 – головний художник ху-
дожньо-конструкторського бюро. 
З 1957 р. брав участь у виставках. 
Представник соціалістичного ре-
алізму. Учас ник 2-ї Світ. війни.

Тв.: «Весна» (1957), «Світанок над 
Дніпром» (1958), «Комсомольський 

пюатруль» (1960), «Вечоріє» (1960), 
«Опалений ранок 41» (1961  ), 
«Суворі роки» (1961), «Минули літа 
молодії…» (1964 ), «Роздуми» (1967).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
Г. Скляренко

АТОВИЧ 
Антоній Іванович 
(кін. 17  – поч. 18  ст.)  – маляр, 
золотар. Відомий за пис. дж. 
Жив і працював у Ромнах (нині 
Сум.  обл.) наприкінці 17  – на 
поч. 18 ст.

Літ.: Мусиенко П. Забытый украин-
ский художник XVIII в. // Искусство. – 
1958. – № 4. 

В. Фоменко

АУЕР
Карл 
 (Auer Karl) 
(бл. 1818, Чехія – ?). – графік, ри-
сувальник. Перші праці датують 
1837, останні – 1858. У 40-х 19 ст. 
проживав у Львові, де працював 
у літографічних закладах Петра 
Піллера. Відомі також 2  твори 
А., виконані в літографічних за-
кладах М. Яблонського. За влас-
ними малюнками виконав низ-
ку літографій, які увійшли до 
альбому «Galicja w obrazach...» 
(1837–38). Створював Літографії 
за роботами інших авторів, най-
частіше  – Адама Горчинського. 
Твори  А. характеризувала жан-
рова різноманітність, значну 
їх частку становили пейза-
жі Галичини (у т.  ч. краєвиди 
Львова), портрети, роботи на 
релігійну тематику. 

Тв.: портрети генерала Двірни ць-
кого (за малюнками Юлія Коссака), 
Ю. I. Крашевського (за Літографією 
М.  Фаянса, 1854), А.  Міцкевича 
(1856), Вінцента Поля (1855), Олек-
сандра Фредра (1858), Теофіла 
Ленар товича (1858), Богдана За-
леського.

Літ.: Mańkowski T. Lwów przed laty 
osiemdziesięciu we współczesnych li-
tografiach zakładów Pillera.  – Lwów, 
1928; Grajewski  L. Bibliografia ilu-
stracji do sztuki, zabytków i pamią-
tek artystów polskich, z  ilustracji 
polskich czasopism.  – Lwów, 1933.  – 
T.  I; Opałek  M. Litografia lwowska 
1822–1860.  – Wrос ław, 1958; SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок
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АУСТЕРЕРГЕР – див.: 
ВЕЄР Августин

АФАНАСІЙ 
(кін. 17 ст.) – іконописець. Відо-
мий за пис. дж. Працював у 
Перемишлі (нині у межах РП). 

Літ.: Собко  Н. Словарь русских 
художников.  – СПб., 1893.  – Т.  1; 
Жолтовський П. М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

АФАНАСІЙ 
(18 ст.) – маляр. У середині 18 ст. 
працював на Волині. Автор іко-
ни «Бого родиця з дитям» (1737) 
із церкви с.  Птича, що поблизу 
м. Дубно (Рівнен. обл.).

Літ.: Сидор  О. Волинське маляр-
ство ХVІІ–ХVІІІ  століть  // ОМ.  – 
1988 – № 2. 

Л. Бурковська

АФАНАСІЙ К. (А., А.А.) 
(17  ст.)  – гравер. Упродовж 
1660-х  рр працював у Львові. 
П. Попов припускає його тотож-
ність із київським гравером А.К.

Тв.: заставки та ілюстрації до «Тріоді 
Цвітної» (Львів, 1663). «Євангеліст 
Матфей», «Євангеліст Марко», «Єван-
геліст Іоанн» до Євангелія (Львів, дру-
карня Михайла Сльозки, 1665).

Літ.: Собко  Н. Словарь русских 
художников.  – СПб., 1893.  – Т.  1; 
Ровинский  Д. Подробный словарь 
русских граверов ХVI–XIX  века.  – 
СПб., 1895. – Т. 1; Попов П. Матеріали 
до словника українських граве-
рів.  – К., 1926; Попов  П. Матеріали 
до словника українських граверів. 
Додаток 1. – К., 1927.

Р. Забашта
АФАНАСІЙ 
(Атаназі) 
(17 ст.) – живописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у м. Любар 
на Жимомирщині. Згадується 
під 1648–1650 рр. в  судовій до-
кументації Житомира, зокрема 
під датою 18.08.1650  р. в заяві 
шляхтича А.  Филипецького до 
Житомир. громадського суду.

Літ.: Александрович  В. Словник 
малярів Волині XVI–XVII століття // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998.

Р. Забашта

АФАНАСЬЄВ 
Афанасій 
(19 ст.) – гравер. Кріпак П. Беке-
това. Учень А.  Осипова. На 
поч. 19  ст. працював у Москві. 
Твори  А. позначені рисами кла-
сицизму.

Тв.: гравюри для видань «Деяния 
знаменитых полководцев и мини-
стров, служивших в царствование 
Петра  І» Д.  Бантиш-Каменського 
(М., 1812; низка портретів за ма-
люнками Я. Аргунова;), «Российская 
история, изображающая важней-
шие деяния российских государей» 
Д.  Похорского (М., 1819; 62  пор-
трети рос. князів і царів), «Русские 
сказания» А.  Семенова («Перемога 
Аскольда та Діра над хазарами».  – 
М., 1820; 16 гравюр на тему подій ча-
сів князювання Рюріка), «Собрание 
портретов россиан, знаменитых по 
своим деяниям…» П. Бекетова (М., 
1821–24; портрети московського 
митрополита Філіпа, патріарха Іова, 
К.  Мініна, Д.  Трубецького, кня-
зя Д.  Пожарського, А.  Матвеєва. 
Ф.  Лефорта, Л.  Наришкіна, гетьма-
на І. Мазепи, С. Яворського та ін.); 
гравюри на міді  – «Визволителі 
Європи» (1815, повторення  – 
1829; копія з гравюри Ф.  Бергера), 
«Прогулянка Олександра  І в око-
лицях Санкт-Петербурга» (1819, за  
малюнком К.  Брюлова), «Смерть 
Олександра І в Таганрозі», «Смерть  
Марії Федоровни» (1829); портре-
ти  – Олександра  І, імператри-
цы Єлізавети Олексіївни, Миколи І, 
імператрицы  Олександри Федо-
рівни зі спадкоємцем, архітектора 
М.  Каза кова, графа  О.  Строганова, 
генерала Н.  Архарова, М.  Мурав-
йова, поета і партизана Д. Давидова 
та ін.

Муз.: ДМОМ, Іркутський та 
Рязанський обл. художні музеї та ін. 

Літ.: Собко  Н. Словарь русских  
художников (ХІ–ХІХ  в.).  – СПб.,  
1893 – Т. 1; Ровинский Д. Подробный 
словарь русских граверов XVI–
XIX  вв.  – СПб., 1895.  – Т.  1; 
Адарюков  В. Добавления и исправ-
ления к подробному словарю рус-
ских гравированных портретов 
Д.  А.  Ровинского.  – СПб., 1911; 
Турченко  Ю. Український естамп.  – 
К., 1964; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997.

О. Ламонова

АФАНАСЬЄВ Дем’ян  – див. 
ДЕМ’ЯН АФАНАСЬЄВ.

АФАНАСЬЄВ 
Олександр 
(19  ст.)  – гравер. Жив і працю-
вав у Москві, місцевий міщанин. 
У  1827 був викликаний разом 
із Сотниковим, Флеровим та 
Аркадським до Синоду в Санкт-
Петербург для виготовлення ан-
тимінсної дошки. Тривалий час 
співпрацював з Московською 
синодальною друкарнею, для 
видань якої створював ілюстр. – 
гравюри на біблійно-міфологіч-
ну тематику, образи святих, види 
відомих церковних архітектур-
них споруд тощо. У  1820–40-х 
працював для друкарні КПЛ. 

Тв.: ілюстр. до праць митрополи-
та Київ. Євгенія [Болховитинова] 
«Описание Киево-Печерской лав - 
ры» та «Описание Киево-Софий-
ского собора», Євангелія 1847, ви-
даного в КПЛ.

Муз.: НКПІКЗ.
Літ.: Ровинский  Д.  А. Подробный 

словарь русских граверов ХVІ–
ХІХ  ст.  – СПб., 1895.  – Т.  1; 
Попов  П. Матеріали до словни-
ка українських граверів.  – К., 
1926; Васильева  Л.  Н. К  вопросу 
о датировке поздних Псалтырей 
Московской Синодальной типогра-
фии  // ІV  Научная конференцыя. 
Экспертиза и атрибуция произве-
дений изобразительного искусства. 
26 июля 1998. – К., 2000.

В. Фоменко

АФАНАСЬЄВ 
Олексій Федорович 
(30.11(12.12).1850, м.  Санкт-
Петербург  – не пізніше 1921)  – 
живописець, графік, аквареліст, 
шаржист. У  1872–1880 був віль-
ним слухачем ІАМ. З  1889 брав 
участь у виставках ТПХВ, То-ва 
російських акварелістів та ТНХ 
(СПб.), ТПРХ та  ін. У  1887–1905 
і 1909–1918 викладав у рисоваль-
ній школі Тов-ва заохочення ху-
дожників. У  1905–1909  – дирек-
тор Пензенського художнього 
училища. Постійний співробіт-
ник гумористичного журнала 
«Блазень» [«Шут»]. З  часів на-
вчання в ІАМ товаришував із 
К.  Костанді. Зображений на кар-
тині К. Костанді «У хворого това-
риша» (фігура, що стоїть). Член 
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ТПРХ з 1912. Постійний усчасник 
виставок ТПРХ: ІІI (1892), XVIII 
(1907), XXII (1911), XXV (1915).

Тв.: ілюстрації до казки П. Єршова 
«Горбоконик» (1899).

Літ.: ХН СССР. – Т. 1.; ГТГ. Рисунок 
XVIII–XIX  в.: кат.  – М., 2007.  – Т.  2, 
кн.  1; Товарищество передвижных 
художественных выста вок: пись-
ма, документы, 1869–1899  : в 2 кн.  – 
М., 1987; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

АФАНАСЬЄВА-ЗОЛОТАРЬОВА 
Євдокія Трифонівна 
15.07.1876, м.  Задонськ Липець-
кої  губ., нині РФ  – 08.11.1962, 
м. Москва) – живопи сець, графік. 
Нав чалася в КХУ, у  1904–08  – у 
Стро гановському  уч-щі техніч-
ного малювання, у 1908–10  – у 
студії П.  Афанасьєва в Москві. 
У  1908–23 викладала в школі, 
1917–20 працювала в Середній 
Азії, у Сибіру, на Уралі, пізні-
ше  – у Москві. Оформлювала 
вистави, створювала пейзажі, 
ілюструвала книжкові видання, 
календарі, підручники. У  1924 
взяла участь у розписі кімнат у 
готелі «Ново-Варваринський» у 
Москві. Творам А.-З. притаманні 
вишукані композиції та декора-
тивні колористичні рішення. 

Літ.: Каталог 1-й Всесибирской 
выставки живописи, скульптуры, 
графики, архитектуры.  – Но-
восибирск., 1927; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

АФУЗОВ 
Тохтар 
(1900, м. Алупка, нині АР Крим – 
1942, м. Сім ферополь) – живопи-
сець. У 1920–39 навчався в студії 
В.  Мєшкова у Москві. Учасник 
всесоюзних та республіканських 
вист. з 1930-х. Розстріляний гіт-
лерівськими нацистами.

Тв.: пейзажі  – «Ай-Петрі» (1935), 
«Захід сонця» (1937), «Море» (1940), 
«Рибацька хатинка» (1935), «Сакля 
при місяці» (1939), «Табір в Ореанді» 
(1940), натюрморти  – «Айстри» 
(1935), «Натюрморт з квітами» (1940),  
«Натюрморт з вишнями» (1940). 

Муз.: СХМ, КРКМ.
Літ.: Заатов І. Кримськотатарське 

образотворче і декоративно-при-

кладне мистецтво ХХ  ст.  – Сімф., 
2002; Крымскотатарские художники 
конца ХІХ – начала ХХ вв. – Симф., 
2008; Zaatov  I. Qirimtatar manzaralі-
ameliy ve tasviriy sanatі. Akmescit.  – 
Simferopol, 2003.

І. Заатов

АХВЛЕДІАНІ 
Вахтанг Георгійович 
(08.03.1924, м  Кутаїсі, Грузія  – 
05.10.1984, м. Луганськ) – живопи-
сець. 1951 закінчив Тбілісь ку АМ 
(у  А.  Кутателідзе, С.  Кобулад зе). 
Працював у станковому живописі. 
Представник соціалістичного реа-
лізму. Заслуж. худ. УРСР (1980).

Тв.: «Дружба» (1954), «Сірий 
день» (1960), «Зустріч Т. Г. Шевченка 
з А.  Ценретелі» (1961), «Портрет 
знатної доярки Ганни Закутько», 
«Дівчина» (обидві – 1967), «На току» 
(1968), «Наталока» (1971), «Богатирі 
Донбасу» (1979), «Висотник М. Дубо-
вик» (1980), «У братній сім’ї» (1982).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
Г. Скляренко

АХІКЯН 
Вртанес (Вартанес) Галустович 
(14.09.1873, м.  Ван, Туреччина  – 
21.02.1936, м.  Єреван, Вірменія)  – 
живописець, графік. Навчався 
в Петербурзі: 1896-98  – в  рису-
вальній школі при ТЗХ і сту-
дії Л.  Дмитрієва-Кавказького, 
1901-1912  – в ІАМ (викл.: П.  Ко-
валевський, Ф.  Рубо). У  1902–04 
брав участь у виконанні панорами 
Ф.  Рубо «Оборона Севастополя». 
Упродовж 1912–15 жив у Туреч-
чині, до 1921  – у Тифлісі, де ви-
кладав та виконував малюнки 
для вірменських журналів. З 1921 
працював у Єревані. Учасник 
вист. з 1917. Персон. вист. від-
булася 1937 у Єревані. Засл.  діяч 
мистецтв Вірменської РСР з 1935. 
А.  – художник реалістичного 
спрямування. Автор натюрмор-
тів, пейзажів, картин батального 
жанру. Батальним творам А. при-
матанна складність і динамічність 
композицій, портретам – глибина 
і переконливість психологічних 
характеристик; пйзажі відзначені 
ліризмом і тонкістю колористич-
ного рішення. 

Тв.: живопис  – «Арарат улітку» 
(1923), «Персики» (1925), «Околиці 
селища Аван» (1928), «Квітучі перси-
ки» (1928), «Каменярня в Арзні» (поч. 
1930-х), «Осінь в Єревані», «Атака» 
(1933), «Червона армія біля берегів 
Севану» (1935), «Втеча дашнакської 
кінноти»; графіка (сангіна, акварель) – 
«Портрет письменника Ширванзаде», 
«Портрет артиста М.  Манвеляна», 
«Портрет Р. Дрампяна». 

Муз.: Картинна галерея Вірменії 
(Єреван), Держ. музей мистецтва на-
родів Сходу в Москві.

Літ.: Ремпель Л. Живопись Советс-
кого Закавказья.  – М.; Ленинград, 
1932; Выставка картин В.  Ахикяна. 
1872–1936. Каталог.  – Ереван, 1937; 
Бебутов  Г. Искусство Армении.  – 
М., 1939; Шагинян  А. Культура 
Советской Армении. – Ереван, 1956; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

АХОРН Андрій – див. АГОРН. 

АЦКЕР 
Юлія 
(Acker Julia) 
(1898, м. Львів – 1942, м. Львів). – 
живописець, гра фік, театраль-
на художниця. Відома за пис. 
дж. Навча лася у вільній худож-
ньої школі Гаєвського у Львові. 
Упродовж 1933–39 11 разів узяла 
участь у львів. салонах, на яких 
виставила бл. 70 живописних ро-
біт. У 1936 брала участь у вист. в 
Станіславі, у  1937  – у  Познані, 
де виставила низку портре-
тів. Персон. вист. відбувалася у 
Варшаві 1939. Авторка живопис-
них портретів та натюрмортів. 

Літ.: Almanach żydowskiej. Stachla. – 
Lwów, 1937; Ogуlnopolski Salon Sztuki. 
Wystawa: Sztuka.  – Poznan, 1937; 
Literarisze Bletter.  – 1939.  – Nr.  16; 
Głos Plastyków.  – 1946.  – Nr.  11; 
Olszewicz B. Lista strat kultury polskiej 
(1.1X.1939–1.III.1946).  – Warszawa, 
1947; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

АЦМАНЧУК 
Олександр Павло вич 
(08.09.1923, м. Одеса – 07.10.1974, 
м. Одеса) – живописець. У 1947 
закінчив ОХУ (викл. Л. Мучник), 
у 1953 – ІЖСА (викл. М. Авілов). 
Учасник вист. з 1947. У 1953–59 
викладав в ОХУ. Представник 
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радянського мистецтва 1960-х, у 
творчості якого традиції соцреа-
лізму поєдналися з  прагненням 
урізноманітнити композиційну 
побудову твору.

Тв.: портрет художниці Н.  Ков-
тун (1946), «Ранок» (1947), «Нафто-
гавань» (1948), «Хмарний день» 
(1953), «У день Військово-Морського 
флоту» (1953), «Портрет Ади» (1955), 
«Присмерки», «Дано наказ…» (1957), 
«Політ» (1960–1967), «Кущ оливи», 
«Солдат миру» (1964–1965), «В. І. Ле-
нін на трибуні» (1967), «Портрет 
В. Ка саткіної» (1970), «Зліт», «Портрет 
скульптора О.  Князика» (1971), 
«Портрет О.  Токарєвої», «Наташа», 
«Портрет молодого вченого (обчис-
лювач)» (1973), «Барабанщик» (1970–
74), панно «Жовтнева революція» у 
Головному павільйоні ВДНГ УРСР 
(1958) та «В.  І.  Ленін» у приміщенні 
головпоштамту в Одесі (1962).

Муз.: ОХМ, НХМУ, ДХВУ, НДМ 
РАМ.

Літ.: А.  Ацманчук. Каталог.  – О., 
1975; Александр Павлович Ацман-
чук. Каталог. – О., 1983; Басанець Т. В. 
Олександр Ацманчук  // ОМ.  – 
1984. – № 1.

Г. Скляренко
АШИХМАН 
Микола Якович 
(15.01.1914, м.  Маріуполь, нині 
Донец. обл. – 25.03.1968, м. Хар-
ків) – живописець, графік. У 1938 
закінчив ХХТ, у 1946  – ХХІ 
(викл.: М.  Самокиш, М.  Козик; 
дипломна робота «Наші при-
йшли»). Брав участь в обл., рес-
публіканських та всесоюзних 
вист. Член СХ України з 1946.

Тв.: живопис  – «Лагодять сіті» 
(1938), «Партизани» (1946), «Після-
воєнна весна» (1947), «Звістка про на-
городження» (1949), «Осінній вечір» 
(1957), «Шебелинські вишки» (1962), 
«Шевченкові сусіди будуються» (1964), 
«Весна» (1965), «У  Туві» (1965); серія 
пейзажів  – «На Азовському морі» 
(1961), «Північ» (1963); серія етю-
дів – «Байкал», «Тува», «Шушенське», 
«Ленін град», «Кремль»; графіка 
(Літографії)  – «Про нас пишуть у 
«Правді»» (1957),«Околиці Харкова» 
(1958–60). Митець реалістичного 
спрямування, А. у тематичних карти-
нах відтворив офіційно-ідеалізований 
погляд на сучасність.

Муз.: ХХМ, Ізюмський краєзнав-
чий музей, Чугуєвський краєзнавчий 
музей. 

Літ.: Безхутрий  М. Художники 
Харкова.  – Х., 1967; ХН СССР.  – 
М., 1970.  – Т.  1; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1. 

О. Ламонова 

АШКІНАЗІ 
Мойсей Йонович 
(05.02.1898, м. Ковель, нині Во лин-
ської обл. – після 1968, м. Львів) – 
художник, архітектор. У  1923–25 
навчався в макетній майстерні те-
атру «Березіль» (викл. В. Меллер). 
У 1931 закінчив КІБІ, у 1942 – КХІ. 
Упродовж 1924–37 викладав у 
Театральному  ін-т ім.  Лисенка в 
Києві. Твори  А. відзначені про-
думаністю, виразністю, конструк-
тивною досконалістю. Реалістичні 
пейзажі характеризує ліризм і тон-
ке колористичне рішення. 

Тв.: ескізи костюмів для акторів 
Й.  Гірняка (Джиммі) та В.  Чистя-
кової (Дочка мільярдера) у виставі 
Е.  Сінклера «Джиммі Хіггінс» (те-
атр «Березіль»); оформ лення укр. 
павільйону на Вс есвітній вист. пре-
си в Кельні (1928); проект вокзалу 
в Новосибірську (1931–33); гене-
ральний план Чернівців (1954–55, 
у співавторстві); етюди та акварелі 
пам’яток кам’яної і дерев’яної ар-
хітектури Закарпатської, Івано-
Франківської та Чернів.  обл., що 
увійшли до видання А. «Світ дивної 
старовини» (Ужгород, 1969). 

Літ.: СХУ.  – К., 1973; ЕСУ.  – К., 
2001. – Т. 1; ХУЕД. – К., 2006.

О. Ламонова 

ACKER Julia – див.: АЦКЕР Юлія

ADAM – див.: АДАМ

AG – див. ГОЧЕМСЬКИЙ Адам.

AH – див. ГОЛОТА Андрій

AHORN – див.: АГОРН Андрій

ALBERTUM – див.: АЛЬБЕРТ

ALFONS Aleksander 
Sętomirski – див.: АЛЬФОНС де 
Сейнт Орнер Олександер

ALEKSY – див.: АЛЕКСІЙ 
(Олексій)

ALEXANDRI (Alecsandri) 
Vasile – див.:  АЛЕКСАНДРІ 
Василе

ALEKSANDRIN  
(Alexandrin, Сytrin) Stanislaw – 
див.: АЛЕКСАНДРІН Станіслав

ALEXANDROWICZ 
Constantine – див.: 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Костянтин

ALEKSANDROWICZ 
(Alexandrowich) Stanislaw – 
див.: АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Станіслав

ALEXANDROWICH Jan – див.: 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Ян

ALEXANDRU – див.: 
АЛЕКСАНДРУ

ALLEN William – див.: АЛЛАН 
(Аллен) Вільям

ALPHONCE de Saint Orner 
Aleksander – див.: АЛЬФОНС 
де Сейнт Орнер Олександер

ALTMANN Josef – див.: 
АЛЬТМАН Йозеф

A.N. – див.: А.Н.

ANDREAE (Andream, Andree) – 
див.: АНДРІЙ

ANDREAS (Andrej) – див.: 
АНДРІЙ

ANDRZEJ – див.: АНДЖЕЙ

ANDRZEJ – див.: АНДРІЙ  
(1-а пол. 15 ст.)
ANDRZEJ – див.: АНДРІЙ  
(2-а пол. 16 ст.)
ANDRZEJ – див.: АНДРІЙ  
(кін. 16 ст.)
ANDRZEJEWICZ (Andrzejowicz) 
Wojciech – див.: АНДРІЄВИЧ 
Войцех

ARENDT Carl (Carol) – див.: 
АРЕНД Карл

ASCHER Jerzy – див.:  
АСХЕР Єжи

Auer Karl – див.: АУЕР Карл

AWDEC (Awdek, Awdic, 
Awdik) – див.: АВДІЙ

AXENTOWICZ Teodor – див.: 
АКСЕНТОВИЧ Теодор

АШИХМАН
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Б. А. 
(18  ст.)  – скульптор-різьбяр. 
Відомий за підпис. тв. На почат-
ку століття. працював у Галичині. 

Тв.: літургійний ручний дере-
в’я ний семикінцевий різьблений 
односторонній хрест. На хресті 
монограма «БА».

Муз.: НМЛ.
Літ.: Станкевич М. Українське ху-

дожнє дерево XVI–XX ст. – Л., 2002.
Р. Забашта

БААН 
Ян де
(Bаan Jan de) 
(20.02.1633, м. Гарлем, Голландія, 
нині Нідерланди  – 1702, м.  Гаа-
га) – маляр. Працював у Голландії 
та Англії (при дворі Карла ІІ) як 
портретист. Авторству Б. в лі-
тературі приписувалася низ-
ка творів (релігійних і міфо-
логічних образів, портретів) 
зі збірки Підгорецького замку 
(нині c.  Підгірці Львів.  обл.). 
Висловлене також припущен-
ня про участь Б. в розписах 
Підгорецького замку, хоча доку-
ментальних підтверджень цього 
досі не знайдено.

Літ.: Thieme  N., Becker  F. Allgemei-
nes Lexikon der Bildenden Künst ler  
von der Antike bis zur Gegenwart.  –  
Leipzig, 1908.  – T.  II; Жолтовсь
кий  П.  М. Словник-довідник худож-
ників, що пра цю вали на Україні в 
XIV–XVIII  cт.  // МЕМ.  – К., 1962.  – 
Вип.  VII–VIII; SAP.  – 1971.  – T.  I; 
Александрович В. Зі студій над писем-
ними джерелами до історії українсько-
го мистецтва. Малярі у мистецьких 
взаємозв’язках західно українських 
земель XVI–XVII століть // ЗНТШ. – 
Л., 1998. – Т. CCXXXVI.

Р. Забашта

БАБАДЖАН 
Веніамін Силович 
(10.09.1894  – 1920, після 14.11, 
м. Феодосія) – графік, мистецтво-
знавець, поет. Закінчив Чет вер ту 
Одес. гімназію. На вчав ся на прав-
ничому ф-ті Новоросійського 
ун-ту (1913–14 та 1918–19). 
Художню майстерність опанову-
вав в одес. студії О. Екстер (1919). 
Уходив до одес. гурт ка поетів 
«Зелена лампа»; став співзаснов-
ником одес. вид-ва «Омфалос». 
Друкувався під псевдонімом 
«Климентій Бут ковський». 

Пр.: «Врубель: Печальный гений» 
(О., 1918), «Сезанн: Жизнь, творче-
ство и избранные отрывки из писем» 
(О., 1919).

Тв.: ілюстр. до авторських зб. пое-
зій – «Кавалерийские победы» (Птг., 
1917), «Всадник» (О., 1917), «Зоя» 
(О., 1919). 

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

М. Гончаренко

БАБАДЖАН  
Марія (Емма, Мілка) 
Йосипівна – див.:  
ВОЙНАР (Архангельська) 
Марія (Емма, Мілка) 
Йосипівна

БАБАК 
Петро Іванович 
(31.05.1921, с.  Мохначі, нині 
Ріпкинського р-ну Черніг. обл. – 
08.06.1973, м.  Київ)  – жи-
вописець. У  1952 закінчив 
КХІ (викл.: К.  Трохименко, 
В.  Костецький, Г.  Меліхов). 
З 1957 брав участь у мистецьких 
вист. Представник соцреаліз-
му. Член СХ України (з  1962). 
Учасник 2-ї Світ. війни. Батько 
художника – О. Бабака.

Тв.: «У  колгоспному телятнику» 
(1954), «Чабани» (1957), «До мир-
ної праці» (1960–61), «Творчі роз-
думи» (1961), «Кращі друзі» (1963), 
«Партизанська розвідка» (1964), 
«У нове життя» (1967), «Ми наш, ми 
новий світ збудуємо...» (1967–68), 
«Делегати Третього з’їзду комсомолу» 
(1969–70), «Син і мати» (1972–73).

Літ.: УРХ.  – К.,  1972; СХУ.  – К., 
1973; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

М. Гончаренко

БАБАЧ 
Ігнатій 
(20 ст.) – живописець. Працював 
у Галичині в 1-й  пол. 20  ст. 
Основний напрям діяльності  – 
релігійний живопис.

Тв.: кіот з написом «Игнатій Ба-
бачь 1913» у  вівтарі церкви Вве-
дення Пресвятої Богородиці (с.  Бо-
тельна Вижня, нині с.  Верхнє 
Турківського р-ну Львів. обл.).

Літ.: Слободян  В. Церкви Турків-
ського району: ілюстрований ката-
лог. – Л., 2003.

Г. Матвіїшин

БАБЕНЦОВ (Бабинцев) 
Віктор Володимирович 
(05.02.1921, с.  Литвинівка, нині 
у складі м.  Верхньодніпровськ, 
Дніпропетр.  обл.  – 23.02.2012, 
м.  Київ)  – живописець, графік. 
У 1938–39 навчався в ДХУ (викл. 
М.  Панін). У 1946–52 навчав-
ся в КХІ (викл.: В.  Костецький, 
К.  Трохименко). Учасник 
2-ї Світ. війни. З 1951 брав участь 
у респ. і всесоюз. вист. Учасник за-
рубіжних вист. у Японії (1974–76), 
Фінляндії (1974), Болгарії (1984). 
Персон. вист. у СХ України (Київ, 
1982). Член СХ України (з  1956). 
Засл. діяч мистецтв УРСР (1977). 
Нар.  худож. України (2004). 
Працював у галузі тематичної 
картини, портрета, пейзажу.

Тв.: «Проба сталі» (спільно з 
Д.  Шостаком, 1951), «Леся Україн-
ка» (1952, 1962), «Осіння пути-
на» (1957), «Метробудівці» (1960), 
«В  науку» (1961), «На будівницт-
ві Дніпродзержинської ГЕС» 
(1963), «Спогад про Кармелюка 
(Т.  Шев ченко у Кам’янці-Поділь-
ському)» (1964), «Стояла я і слу-
хала весну...» (1970–71), «Гурзуф. 
Море» (1970), «Париж. Набережна 
Сени вно чі» (1970), «Гурзуф. Біля 
буди ночка А.  П.  Чехова» (1972), 
«Горобина» (1976), «На визволе-
ній землі. Рік  1943» (1978), «Крим» 
(1981), «Портрет матері» (1984), 
«Комісар 186-ї Брестської диві-
зії П.  Кудрявцев» (1985), «Броне-
бійники» (1989), «Морський крає-
вид» (1991), «Квітучий мигдаль» 
(1991).

Муз.:  НХМУ, НМІУ, ХХМ, ДХМ, 
ДОХМ, БХМ, НКГГ, СХМ, ЛММЛУ, 
ХОКМ, НІКМ.

ББ
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Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
Заслужений діяч мистецтв УРСР 
Віктор Бабенцов. Живопис. Графіка: 
каталог виставки творів.  – К., 1982; 
Віктор Бабенцов: альбом.  – К., 1985; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 2003.  – 
Т. 2. 

І. Ходак

БАБИНЦЕВ Віктор 
Володимирович – див.: 
БАБЕНЦОВ Віктор 
Володимирович

БАБИЧ 
Андрій Федорович 
(29.12.1921, Східне Поділля)  – 
живописець. Член Об’єднання 
мистців-українців і Міжнародної 
асоціації мистецтв Канади. На-
вчався живопису в Україні 
(проф. В.  Гернов), у  Канаді 
1945–48 в Ун-ті Іннсбрука 
(викл.: П.  Андру сов, Ю.  Кміт), 
1950–52 в Онтарійському коле-
джі мис тецтва. У 1942–48 – жив 
у Німеччині й Австрії, від 1948 – 
у Канаді (Торонто). Брав участь 
у колективних вист. у Німеччині 
(1947–50); США: Детройт (1960),  
Нью-Йорк (1974), Воррен, шт. Мі - 
чіган (1987); Австрії: Бреґенц 
(1974); Канаді: То ронто (1982). 
Представник постімпресіонізму.

Тв.: «Зимовий краєвид», «Анна» 
(обидва  – 1980); «Портрет Віри», 
«Збір картоплі», «Автопортрет», 
«Дівчина в береті», «Портрет у си-
ньому», «Краєвид з деревом».

Літ.: Книга творчості україн-
ських митців поза Батьківщиною.  – 
Філадельфія, 1981; ЕСУ. – К., 2003. – 
Т. 2; ХУЕД. – К., 2006.

М. Гончаренко

БАБІЙ 
Іван Олексійович 
(06.01.1896, поблизу м.  Єлисавет-
града, нині м.  Кропив ницький  – 
після 1949, м.  Париж)  – живо-
писець, рисувальник. Худож ню 
освіту здобував у Києві в АМ 
у Берліні (1921–23) і  Парижі 
(з  1925), де був стипендіатом 
Української місцевої секції. Від 
1923 брав участь у вист. у Берліні 
й Парижі (у т.  ч. в паризько-
му «Осінньому салоні»). Член 

АРМУ. Автор портретів, пейза-
жів, тематичних картин. У своїй 
творчості тяжів до академічного 
стилю.

Тв.: «Автопортрет», «Адам і 
Єва», «Жінка в чорному», «Жінка 
в червоному», «Картярі» (1927), 
«Натюрморт» (кін. 1920-х).

Літ.: Вл. З. [Зеелер В.]. По мастер-
ских. У И. Бабия // Русская мысль. – 
1949.  – № 119; ЕСУ.  – 2003.  – Т. 2; 
ХУЕД. – К., 2006. 

Р. Михайлова

БАБІКОВ 
(середина  19  ст.)  – аквареліст. 
У 1846–48 виконав ряд творів ет-
нографічного характеру. 

Тв.: зображення груп башкирів, 
бухарців, хивинців, казахів, киргизів 
та  ін. Реалістичні акварелі Б. мають 
також риси романтизму.

Муз.:  НМТШ, ШНЗ (Канів), архів 
Національного географічного т-ва в 
Санкт-Петербурзі (РФ). 

Літ.: Чабров Г. Художники России 
в Туркестане  // Звезда Востока 
(Ташкент). – 1954. – № 5; ХН СССР. – 
М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БАБІЧЕНКО 
Дмитро Наумович 
(24.04.1901, м.  Житомир  – ?)  – 
графік, художник кіно. У  1920–
23 навчався в КХІ в Києві (викл.: 
Ф.  Кричевський, В.  Меллер). 
У 1925–30 – працював як карика-
турист, з 1932 – як художник, а від 
1940-х як режисер мультфільмів 
на студії «Союзмультфильм» у 
Москві. Водночас ілюстрував 
книги для «Дитвидаву». Автор 
низки теоретичних публікацій 
з питань роботи над мультиплі-
каційними стрічками. Роботи  Б. 
вирізняються яскравістю коло-
ристичних рішень, увагою до 
сюжету й композиції, гостротою 
характеристик.

Пр.: «Искусство мультипликации» 
(М., 1964.); «Приключения малень-
кого художника» (М., 1964).

Тв.: карикатури для журналів 
і газет («Правда», «Крокодил», 
«Прожектор», «Рабочая газета» 
(1920–23); мультиплікаційні філь-
ми «В  Африці спекотно» (1936), 
«Улюблені герої» (1940), «Весняні 
мелодії» (1946), «Чарівний скарб» 
(1950), «Маленький Шего» (1956, 

диплом Міжнародного кінофес-
тивалю у Венеції, 1957), «Привіт 
друзям» (1958, Друга премія на 
Другому всесоюз. кінофестивалі), 
«Пригоди Буратіно» (1959, спіль-
но з І.  Івановим-Вано, Перша пре-
мія на третьому Всесоюз. кінофес-
тивалі, 1960), «Світлячок» (1960); 
ілюстр. до книг – «Цікаві невідомі» 
Г. Рождественської (1956), «Будемо 
знайомі» Н. Раковської (1959) та ін. 

Літ.: Гинзбург  С. Рисованный 
и кукольный фильм.  – М., 1957; 
Стыкалин  С., Кременская  И. Со-
ветская сатирическая печать. 1917–
1963.  – М., 1963; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БАБКОВА 
Олександра Анд ріївна 
(28.09.1923, с. Середній Єгорлик, 
нині Ростовської  обл., РФ  – 
?)  – графік. У  1949 закінчи-
ла Саратовське худ. уч-ще 
(викл.: І. Щег лов, Б. Миловидов), 
1955  – КХІ (викл. О.  Пащенко). 
Учасниця респ., всеукр. та між-
нар. вист. (від 1954). Викл. 
КСХШ (з  1955). Член Київської 
організації СХ України (з 1960). 
Працювала переважно в техніці 
кольорової ліногравюри.

Тв.: графічні серії «Київ» (1955),  
«Київські пейзажі» (1960), «Пам’ят-
ник героям Трипілля» (1958), «Київ 
Арсенальна площа» (1967), «Києво-
Печерська лавра. Церква Усіх Свя-
тих» (1972), «Хліб Батьківщині» 
(1977), «Площа Перемоги» (1978), 
«Київський річковий вокзал», 
«Обеліск Слави» (обидва  – 1982), 
«Земля цілинна», «Птахи відлітають» 
(обидва – 1993) та ін.

Муз.: Фонд дирекції худож. вист. 
України.

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

М. Гончаренко

БАВЕР 
Лідія Миколаївна 
(31.12.1924, м.  Онега Архангель-
ської обл., РФ  – ?)  – скульп тор,  
майстер декоративного мистец тва. 
У  1951 закінчила МІДПМ (викл.: 
М. Ростовцев, М. Дени совський, 
В. Дерунов, А. Гончаров, А. Стемп-
ковський). Працювала в майстер-
ні декоративного мистецтва 

БАБИНЦЕВ
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Мос к. худ. фонду. У  1954 пере-
їхала до Харкова, де працюва-
ла у Т-ві худож. (1954–60), Худ. 
фонді (1960–85). Працювала в 
царині станкової скульптури 
та живопису, виконувала ком-
позиції в реалістичній манері з 
ліричним трактуванням обра-
зів. Автор низки творів зі скла 
(зокрема вітражів) і пластмаси. 
Учасниця респ. та зарубіж. вист. 
(з 1960). Член СХ Укрїни (1963). 
Учасниця 2-ї Світ. війни.

Тв.: монум.-декоративний жи-
во пис  – вітраж «Україна золо-
та» (1960); станковий живопис  – 
«Кульбаба» (1980), «Осін ній на-
тюрморт» (1980), «Квітучі яблуні» 
(1982); скульптура  – «Піонерія у 
праці» (1956), «Сту дентка» (1961), 
«Подруги» (1963–64) «Світлана» 
(1980); рельєф «Ва лентина Тереш-
кова» (1969); декоративно-при-
кладне мистецтво  – вази «Зима» 
(1959), «Озеречко» (1960).

Муз.: фонди Міністерства культу-
ри і мистецтв України.

Літ.: ЕСУ.  – К., 2003.  – Т.  2; 
Художники Харкова.  – Х., 1967; 
УРХ.  – К., 1972; Михайлова  Е. 
Скульптура Бавер  // Советская 
Онега. – 1993. – 9 сентября.

О. Ямборко

БАГАУТДИН Рем Махмутович – 
див.: БАГАУТДИНОВ Рем 
Махмутович

БАГАУТДИНОВ (Багаутдин) 
Рем Махмутович 
(14.12.1927, м. Казань, нині Рес - 
публіка  Татарстан, РФ – ?)  –  
живописець, скульптор. У  1957  
закінчив КХІ (викл. К.  Тро-
хименко). У  1972  – приїхав до 
США. Брат живописця та графі-
ка Рафаеля Багаутдинова. 

Тв.: живопис станковий – «Бабусин 
улюбленець» (1973), поліптих (з 
52 частин) «Слава Україні», трипти-
хи «Адам і Єва» (1985), «Козацьке 
весілля» (1993); монументальний  – 
цикли фрескових розписів «Життя 
Діви Марії», «Страсті Христові» в 
церкві м.  Бінгемона, шт. Нью-Йорк 
(1990-ті); скульптура  – «Великодній 
обхід», «Мадонна», «Хрещення Русі-
України» (карбування). 

Літ.: Книга творчості україн-
ських митців поза Батьківщиною.  – 
Філадельфія, 1981; ХУЕД. – К., 2006.

Р. Михайлова

БАГРИЦЬКИЙ 
Едуард Геор гієвич 
(справж.  – Дзюбін) (22.10.1895, 
м. Одеса – 16.02.1934, м. Москва, 
РФ) – поет, графік. Образотворчу 
діяльність розпочав в Одесі 
(1911) малюнками до рукопис-
ного журналу «Дни нашей жиз-
ни», яку продовжив роботами 
випусків «Окон ЮгРОСТА» та 
«Вікон УкРОСТА». У  творчому 
доробку Б. – плакати й панно для 
оформлення революційних свят 
і масових заходів в Одесі. З 1925 
мешкав у Москві, займався літе-
ратурною діяльністю. Водночас 
працював над ілюстр. до влас-
них творів, а  також графічни-
ми портретами вітчизняних та 
зарубіжних письменників, ав-
топортретами й автошаржами 
(понад 400  графічних аркушів). 
Частину робіт його графічного 
спадку становлять анімалістичні 
рисунки  – замальовки тварин, 
птахів, риб. 

Муз.: архів Ін-ту світової лі- 
тератури ім.  О.  М.  Горького 
(Москва, РФ). 

Літ.: Азаров  В. Рисунки поэта 
(Э.  Г.  Багрицкого)  // Литературное 
наследство.  – М., 1965.  – Т.  74.; 
ХУЕД. – К., 2006.

Р. Михайлова

БАГРЯНИЙ 
Іван 
(справж.  – Лозов’ягін Іван Пав-
лович) (19.09. 1906, с.  Куземин, 
нині Сум.  обл.  – 25.08.1963, 
м.  Новий Ульм, Німеччина)  – 
живописець, письменник, пу-
бліцист, громадсько-політичний 
діяч. У  1926–28 навчався в КХІ. 
У  1925 оформив авторськими 
ілюстр. першу власну книгу опо-
відань «Чорні силуети». У  1930-
х рр. працював художником, ви-
конуючи приватні замовлення. 
Малював агітплакати. В Охтирці 
керував дитячим образотворчим 
гуртком при театрі. З 1943 жив у 
Німеччині. 

Тв.: портрети С.  Петлюри, 
М.  Грушевського; ілюстр. до книги 
«Тигролови» (видана в Німеччині).

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Р. Михайлова

БАДАНИНСЬКИЙ Хусаін – див.: 
БОДАНИНСЬКИЙ Усеїн

БАЖИН 
Микола Миколайович 
(19  (31).12.1856, с.  Санкт-
Петер бург  –12  (25).01.1917, 
м.  Петроград, нині м.  Санкт-
Петербург, РФ)  – живописец-
пейзажист. Навчався в ІАМ у 
М.  Клодта (1872–1882). У  кінці 
1870-х рр., звинувачений по спра-
ві «народовольців», був висла-
ний з Санкт-Петербурга. Після 
повернення до столиці, закінчив 
ІАМ зі званням позакласного ху-
дожника. Працював художником 
декоратором у театрах. З  1887  – 
у частник виставок ТПХВ.; Член 
ТПРХ (1895–1900); учасник ви-
ставки ТПРХ: VI (1895); вист. 
Муз.-драм. то-ва (1903).

Тв.: «Сіренький день (1895)
Муз.: ДГГ.
Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – 

Т.  1; Товарищество передвижных 
художественных выс тавок: письма, 
документы, 1869-1899: в  2  кн.  – М., 
1987; ГТГ. Рисунок XVIII–XIX  в.  : 
кат. – М., 2007. – Т. 2, кн. 1; ТЮРХ. – 
О., 2014.

Л. Ганзенко

БАЖИЦЬКИЙ Петро – див. 
БАРИЦЬКИЙ Петро.

БАЗИЛЕВИЧ 
Анатолій Дмит рович 
(07.06.1926, м.  Жмеринка, 
нині Вінниц.  обл.  – 03.07.2005, 
м.  Київ)  – графік. У  1953 за-
кінчив ХХІ (викл.: Й.  Дайц, 
Г.  Бондаренко, В.  Ми ронен-
ко, Є.  Світличний). Ди-
плом на робота  – ілюстр. до 
«Буковинської повісті» І.  Му-
рато ва. Співпрацював з видав-
ництвами «Молодь», «Веселка», 
«Дніпро», «Мистецтво», «Радян-
ський письменник» (усі  – Київ), 
«Прапор» (Харків), з  естампним 
цехом Комбінату монум.-деко-
ративного мистецтва й редак-
цією діафільмів. Від 1954 брав 
участь у міжнар. (Варшава), від 
1956 – респ. і всесоюз. вист.; пер-
сон. вист.  – 1961, 1996 (Київ). 
Засл. діяч мистецтв УССР (1969). 

БАЗИЛЕВИЧ
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Нар.  х. України (1993). Член СХ 
України (1956).

Тв.: ілюстр. до «Записок при-
четника» Марка Вовчка (1954), ро-
манів  – «Піднята цілина» (1954) і 
«Тихий Дон» (1960) М.  Шолохова, 
«Пригоди бравого вояка Швейка» 
Я. Гашека (1957), «Пан Халявський» 
Г. Квітки-Основ’яненка (1959), «Ста - 
росвітські батюшки і матушки»  
І.  Нечуя-Левицького (1963), «Пе-
реслів’я» С. Руданського (1966), пое-
ми І. Котляревського «Енеїда» (1968), 
до зб. українських народних казок 
(1970, 1974), казок М.  Стельмаха 
(1980), книг «Як Мамай до Канади 
їхав» В.  Бровченка (1984), «Наталки 
Полтавки» І. Котляревського (1990), 
тв. І. Франка, Марка Вовчка та ін. Брав 
участь в ілюстр. ювілейного видання 
«Кобзаря» Т. Шевченка (1964), офор-
мив видання «Малий Кобзар» (1969). 
Автор низки екслібрисів. Монум. 
живопис: стінопис «Революція», 
«Перемога», «Наука», «Праця» в 
Київському ун-ті (1967, у  співавт. з 
О.  Вороною, Ю.  Ільченком), кафе 
«Еней» Київського будинку літера-
торів (1967). Творам  Б. притаманні 
довершена композиція, виразні лінії 
та плями, лаконічні і декоративні ко-
лористичні рішення, гострота харак-
теристик персонажів.

Муз.:  НХМУ, Музей книги та дру-
карства України, ХГ м. Алупка.

Літ.: Анатолій Базилевич і Іван 
Селіванов: каталог виставки.  – К., 
1961; Турченко  Ю. Український ес-
тамп. – К., 1964; Владич Л. Виставка 
творів Анатолія Базилевича та 
Івана Селіванова  // Мовою гра-
фіки.  – К., 1967; ІУМ.  – К., 1968.  – 
Т.  6; ХН  СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
Анатолій Базилевич: альбом.  – К., 
1976; Криволапов  М. Анатолій 
Базилевич.  – К., 1976; МУЕ.  – 
К., 1992; МУ.  – К., 1994.  – Т.  1; 
Дорошенко  Ю. У майстерні ху-
дожника Анатолія Базилевича  // 
Криниця. – 1996. – №10–12; МУБД. – 
К., 1997; Могилевський  В. Навколо 
«Енеїди»  // Art Line.  – 1998.  – №  4; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; Історія укра-
їнського мистецтва. – К., 2007. – Т. 5.

О. Ламонова

БАЗИЛЕВИЧ 
Василь 
(бл. 1752, с. Семенівка на Старо-
дубщині  – ?)  – іконописець. 
Відомий за пис. дж., в 1767 на-
вчався в стародубського іконо-
писця Дмитра Вишневського.

Літ.: Соловій О. До історії україн-
ської живописі на початку ХVІІІ ст. – 
1917.  – Кн.  1–2; Жолтовський  П. 
Словник художників, що працю-
вали на Україні в XIV–XVIII  ст.  // 
Художнє життя на Україні в XVI–
XVIII ст. – К., 1983.

О. Овчаренко

БАЗИЛЕВИЧ 
Яків 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж., у 1769 працював у ма-
лярні КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51, 
с. 333.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983. 

О. Овчаренко

БАЗИЛЕВСЬКИЙ 
Карпо 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж., працював у КПЛ. 
1743  був «побитий Павлом 
Лобком», який з нього «одяг 
зняв», ієреєм Києво-Подільської 
Василівської церкви. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  127, оп.  138, 
спр. 51.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БАЗИЛЄВ 
Микола Іванович 
(02.02.1914, м.  Юзівка, нині 
м.  Донецьк  – 27.04.1988, 
м.  Київ)  – живописець і графік. 
У 1931–40 навчався в КХІ (викл.: 
Ф. Кричевський, К. Трохименко, 
І. Падалка, І. Штільман, М. Бой-
чук, А.  Таран). Брав участь в 
обл., респ. та всесоюз. вист. (від 
1945). Учасник 2-ї Світ. війни. На 
фронті створив багато малюнків. 
Батько художника С.  Базилєва. 
Тв.  Б. позначені рисами соцреа-
лізму.

Тв.: графіка, плакати  – «Возз’єд-
нання українського народу в єдиній 
Українській Радянській державі» 
(1949), «Вклавши в справу досвід та 
науку, подамо Дніпру братерську 
руку» (1951); живопис  – «Корсунь-

Шевченківське оточення» (у співавт. 
з  Ю.  Киянченком, Л.  Ходченком, 
К.  Шуруповим, П.  Яблуновським, 
1947), «Танкова атака в Лисянці» 
(у  співавт., 1947), «На відпочин-
ку» (1948), «Біля прямого дроту» 
(1950–52), «Пархоменко» (1957), 
«Українська делегація на XXI з’їзді 
КПРС» (у співавт. з О. Артамоновим 
і Г.  Бахмутовим, 1960), «Шевченко 
в Москві» (1960), «На каток» (1963), 
«Зимовий взято» (1979), «Пам’ять» 
(1983), «Дорогами війни» (1984), 
«З перемогою додому» (1985) та ін. 

Муз.:  ДОХМ, НМЛ, НМІУ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 

1973; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2003. – Т. 2; ХУЕД. – К.,2006.

М. Гончаренко, Г. Скляренко

БАЗИЛЬЧЕВСЬКИЙ 
Карп 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Києві (у  КПЛ). 
Згадується в документах під 
1743 р.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БАИХЕР Іоанн (Ян) – див.: 
БЕХЕРТ (Бехєр, Бехнєр, 
Беихер, Непомук) Іоанн (Ян)

БАЙДУКОВ 
Олександр Васи льович 
(10.06.1925, с.  Троїцьке  – 
нині Мелітопольського р-ну 
Запорізької обл.  – 28.11.2005, 
?)  – живописець. Навчався у 
ДХУ (1939–41). Пра цював ху-
дожником на пром. підпри-
ємствах (1948–52), від 1952  – 
у  Волинських худ.-виробничих 
майстернях Худ. фонду України. 
Брав участь у респ. вист. Провів 
22  персон. вист.  – Рівне (1969), 
Люблін (Польща, 1975), Брест 
(Білорусь, 1987), Замосць (Поль-
ща, 1982), Луцьк (1991), Київ 
(1993), Мюн хен (Німеччина, 
1995), Мінськ, Луцьк (обидві  – 
1999) та  ін. Отримав премію 
Й.  Кондзелевича (1999). Засл. 
худож. УРСР (з  1989). Член 
СХ України (з 1971). Учасник 
2-ї Світ. війни.

Тв.: «Луцький замок» (1963), 
«Над Стиром» (1967), «Дуби» (1968), 

БАЗИЛЕВИЧ
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«Будинок Лесі Українки в селі 
Колодяжному», «Натюрморт з руш-
никами» (обидва – 1970), «Багатства 
озера Світязь» (1976), «Мелодії 
весни» (1977), «Золоте Полісся» 
(1980), «Диво-степ», «Дуб Богдана 
Хмельницького. Хутір Тек ля» (оби-
два – 1984), «Дуби-велетні», «Пам’ять 
про отамана Запорізької Січі Івана 
Сірка» (обидва – 1986), «Льон» (1987), 
«Лісова пісня», «Рослини життя» 
(обидва  – 1988), «Дуб Лесі Українки 
в урочищі Нечимне» (1989), «З  гли-
бин століть. Зубри» (1993); серія 
«Пам’ятки архітектури України» 
(1993–94); акварелі  – «Северин 
Наливайко» (1996), «Звіробій цвіте», 
«Аромати материнки», «Битва під 
Берестечком» (усі – 1998).

Муз.:  музеї й картинні гале-
реї Мелітополя, Луцька, Бреста, 
Острога, Києва, міст Польщі, Канади, 
Австрії, Німеччини.

Літ.: МУ.  – К., 1992; МУБД.  – К., 
1997; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БАЙЕЛ Даніель – див.: БЕЙЕЛ 
(Бейель) Даніель

БАЙКОВСЬКИЙ 
Антон Павлович 
(17  ст.)  – маляр. Майстер 
Оружейної палати (Москва). 
Разом із Золото (Золотим) 
Семеном, Клокуновим Осипом, 
Івановим Єлисеєм, Балашовим 
Дмитром, Балашовим Федором, 
Богдановим Євтихієм у 1680 р. пи-
сав «знамена в отпуск войска за-
порожского обоих сторон Днепра 
гетману Ивану Самойловичу».

Літ.: Успенский А. Царские иконо-
писцы и живописцы XVII  в.  – М., 
1910; Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БАКАЄВ 
Сергій Іванович 
(07.04.1922, м.  Семипалатинськ, 
нині м.  Семей, Казахстан  – 
26.11.2010, м.  Ялта)  – живопи-
сець. У  1951 закінчив Сімфероп. 
худ. уч-ще ім.  М.  С.  Самокиша 
(викл.: В.  Бернадський, Т.  Куз-
нецова, М.  Крошицький, М.  Цег-
лов, М.  Бортников). З  1955 учас-
ник міськ., обл., респ., міжнар. 

(Японія, Угорщина, Австрія) вист. 
Член СХ України (з 1969). Учасник 
2-ї Світ. війни. 

Тв.: «Біля причалу» (1955), 
«Світанок над кримською землею» 
(1958), «Ранок», «Туман у пор ту», 
«Катери біля причалу», «Кацевелі», 
«Весна», «Теплий вечір», «Цемент 
привезли», «Спекотний день», «Вечір 
на виноградниках», «Виноградники» 
(усі  – 1959), «Після дощу», «Над 
Гурзуфом» (обидва – 1960), «Останні 
промені» (1961), «В  порту» (1963), 
«Літній вечір», «Осінь. Море», 
«Прибій» (усі  – 1964), «Яблуні цві-
туть» (1968), «Море» (1970), «Берег 
моря» (1971), «Гори не сплять» 
(1972), «Морський кордон» (1977), 
«Кримський пейзаж» (1990).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, Горлівська й 
Севастопольська КГ, ЧІМ.

Літ.: УРХ.  – К., 1972; ЕСУ.  – К., 
2003. – Т. 2.

Мар. Гончаренко

БАКАЛ 
Іполіт Іванович 
(19.04.1871, Бессарабія  – після 
1896, ?) – живописець. У 1889–94 
навчався в рисувальній школі 
М. І. Мурашка в Києві, МУЖСА. 
Брав участь у вист., організова-
ній Київським т-вом заохочення 
худож. Працював як пейзажист.

Тв.: «Вуличка», «З околиць Києва», 
«Тиша», «Біля річки» (1890-ті), «У па-
ризькому кафе» (1896, етюд).

Літ.: Первая весенняя выставка 
картин «Киевское слово». Каталог. – 
К., 1893; Мурашко Н. Воспоминания 
старого учителя. – К., 1907; ХУЕД. – 
К., 2006.

Р. Михайлова

БАКАЛЄЙНІКОВ 
Григорій Павлович 
(кін. 19 – 1-а пол. 20 ст.) –живопи-
сець. Мешкав у Одесі. Експо нент 
XIV виставки ТПРХ (1903) 

Тв.: «Севастополь. Історичний 
бульвар» (1903)

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БАКАЛО 
Василь Павлович 
(13.03.1920, с.  Піщане Золото-
ніського пов. Полтав.  губ., нині 
Золотоніського р-ну Черкас. обл. – 
28.06.1991, м.  Полтава)  – графік, 
живописець. У  1938–40 навчав-

ся в Херсонсько му культурно-
освітньому технікумі. З  1948 
жив у Полтаві; працював в об-
ласному Будинку нар. творчості. 
З  1951  – художник газети «Зоря 
Полтавщини». Учасник вист. у 
Полтаві, Києві (1939), Москві 
(1948). У  1939 отримав Першу 
премію на вист. у Києві (картина 
«Арешт Т. Шевченка в 1859 році»). 
Член СЖУ (1956). Для графіки Б. 
характерна гротескова загостре-
ність характеристик. Історичні 
картини створював у реалістичній 
манері. 

Тв.: живопис – «Арешт Т. Шевченка 
в 1859 році» (1939), «Німців прогна-
ли» (1949), «І.  Котляревський фор-
мує 5-й козачий кінний полк» (1950), 
«Автопортрет» (середина 1960-х); 
графіка  – ілюстр. до тв. М.  Гоголя, 
І. Котляревського, О. Пушкіна; пор-
трети бандуриста М. Писанка (1949), 
народної майстрині К.  Білокур 
(1949), різьбяра В.  Гарбуза (1982), 
артистів Полтав. музично.-драм. 
театру ім.  М.  Гоголя, Т.  Шевченка 
(1961–64), І.  Котляревського (1969), 
Г.  Сковороди (1972), Якова де 
Бальмена (1985); дружні шаржі, ка-
рикатури і гумористичні рисунки 
в газетах та журналах «Перець», 
«Україна». 

Муз.:  ПЛММК, ЛНГМ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БАКАЛО 
Володимир Васильо вич 
(1900, м.  Миргород, нині 
Полтав. обл. – ?) – графік, живопи-
сець, художник театру. Закінчив 
Білоруський театрально-худ. ін-т. 
У 1940-х – на початку 1950-х жив 
у Миргороді; працював науко-
вим співробітником краєзнавчого 
музею, для якого написав карти-
ну «Зустріч Петра  І з миргород-
ським полковником Данилом 
Апостолом». Брав участь у вист. у 
Полтаві й Києві (з 1948). Виїхав до 
Білорусії. Подальша доля невідо-
ма. Історичні картини Б., створені 
в манері наївного мистецтва, ма-
ють дотепні, сюжетно зумовлені 
композиції, яскраве колористичне 
рішення, декоративний характер.

Тв.: «Зустріч Петра  І з мирго-
родським полковником Данилом 
Апостолом» (1948), «Т.  Шевченко 

БАКАЛО
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над річкою Хоролом пише вірші» 
(кін.  1940-х), «Засада партизан у 
с.  Великій Обухівці 1941  року» 
(кін.  1940-х), «Партизанка» (1947), 
«Лист на фронт»; ілюстр. до пові-
сті І.  Нечуя-Левицького «Мико ла 
Джеря» (кін. 1940–50-х), серії пор-
третів партизан Мирго родщини 
(1948); ікони для Успен ської церкви 
в Миргороді (поч. 1950-х). 

Муз.: МКМ. 
Літ.: Каталог робіт самодіяль-

них художників 4-ої обласної ви-
ставки Полтавщини, присвяченої 
30-річчю УРСР.  – Полтава, 1948; 
У  Миргородському музеї  // Зоря 
Полтавщини.  – 1948.  – 12  травня; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова

БАЛАБІН 
Патрикей 
(1734  – після 1765)  – гравер. 
З  1749 навчався в рисуваль ній 
палаті ІАН (викл.: Е. Гриммель), 
1755  – у  гравірувальній (викл.:  
І. Соколов, від 1757 – Г.-Ф. Шмідт).  
Працював у техніці різцевої гра-
вюри на міді. Творчість Б. позна-
чена рисами бароко.

Тв.: «Вид Кремля у Москві», 
«Новий імператорський палац у 
Крем лі» (1761, обидві  – за малюн-
ками М.  Махаєва), «Баталія при 
Пальцизі» (1761), «Фейєрверк 
14  лютого 1762  р.» (1762, обидві  – 
у  співавт. з М.  Сабліним), «Краєвид 
Полтави» (умонтовано в кам’яний 
стовп; зведено 1778 як пам’ять про 
Полтав. битву; зберігається в церкві 
Воскресіння (Санкт-Петербург, РФ).

Літ.: Бодянский  П. Памятная 
книж ка Полтавской губ. за 1865 г. – 
Полтава, 1865; Ровинский  Д. 
Подробный словарь русских граве-
ров XVI–XIX вв. – СПб., 1895. – Т. 1; 
ФедоровДавыдов А. Русский пейзаж 
XVIII–XIX  вв.  – М., 1953.  – С.  45; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; МУЕ. – 
К., 1995. – Т. 1.

О. Ламонова

БАЛАВЕНСЬКИЙ 
Федір Петро вич 
(31.12.1864, слобода Люботин 
Вал ківського пов., нині м.  Лю-
ботин  Харків. обл.  – 07.10. (за 
ін.  відомостями  – 08.11.) 1943, 
с.  Ліанозово, нині у  скла ді 
Москви, РФ)  – скульптор, пе-
дагог. Закінчив 1896 Київську 
рисувальну школу М.  Му-

раш ка, 1903  – ІАМ (викл.: 
В. Беклемішев). Брав участь у кон-
курсі на пам’ятник Т.  Шевченку 
в Києві (1911). Оздоблював 
скульп турним декором будин-
ки центральної частини Києва. 
Викладав 1905–06 у Тбіліському 
худож. уч-щі, 1907–22  – КХУ, 
1922–30 – Миргородському худ.-
керамічному технікумі.

Тв.: портретні бюсти Т. Шевченка 
(понад  20), П.  Куліша, М.  Лисенка, 
І. Котляревського (1903), В. Леніна і 
К.  Маркса (обидва  – 1918–19); над-
гробок М.  Кропивницького (1914, 
Харків), пам’ятник Т.  Шевченку в 
Києві (1919, зруйнований денікінця-
ми), революціонера Г. Фокіна (1924, 
Брянська обл., РФ); барельєфи на 
будинку Ф. Ісерліса (1909, архітектор 
В. Риков; Музейний провулок, 4), де-
кор фасаду лікарні Маріїнської гро-
мади сестер-жалібниць Червоного 
Хреста (1912–13, архітектор В.  Ри-
ков; вул.  Саксаганського,  75, нині 
НДІ), Іподром (1915–16, архітектор 
В. Риков; вул. Суворова).

Літ.: Богданович  Г. Федір Петро-
вич Балавенський.  – К., 1963; Шев-
ченківський словник.  – К., 1976.  – 
Т. 1; ЕУ. – К., 1993. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; Тимофієнко В. Зодчі України. – 
К., 1999; ЕСУ.  – К., 2003.  – Т.  2; 
ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БАЛАЗОВСЬКИЙ 
Абрам Семе нович 
(Абрам Шимонович) 
(26.10.1908, м.  Київ  – 16.07.1979, 
м. Київ) – живописець, художник 
театру й кіно. У  1918–19 відвід-
ував худ. студію київського відді-
лення «Культур-Ліги». Навчався 
з 1927 на курсах худож.-само-
уків, 1928–31 на робфаці (викл.: 
М. Шемякін), 1934–37 КХІ (викл.: 
А.  Черкаський, К.  Трохименко), 
1938–41 Моск. ін-т підвищення 
кваліфікації художників (викл.: 
А. Лентулов, В. Шестенев). З 1929 
брав участь у вист. У  1931–38 
працював у Державному дра-
матичному театрі ім.  І.  Франка. 
У 1945–55 викладав у худ. студіях 
подільського Будинку піонерів 
і Палацу культури харчовиків у 
Києві. 1958–68  – художник-по-
становник на респ. Телебаченні. 
Член СХ України (1945). Учас-

ник. 2-ї  Світ.  війни. У  живопис-
них творах наслідував традиції 
сезаннізму, у  власний спосіб, 
доповнюючи їх насиченим коло-
ритом і театралізованими сюже-
тами.

Тв.: станковий живопис – «В музеї 
Г. Голубкіної» (1938), «Квіти і фрук-
ти» (1947), «Дніпро» (1951), «Па-
вільон студії телебачення» (1961), 
«Автопортрет» (1963), «Ста рий ко-
роль» (1970), «Янгол, що ле тить» 
(1971), «Жіночий порт рет» (1972), 
«Кораблик» (1973), серія «Образи», 
«Пророк» (1977), «Джульєтта», «На 
сцені Соломон Міхоелс», «Театр та 
глядач», «Ті, що зійшли з фрески» 
(1978), «Два ангели і білий рояль» 
(1979); сценографія та оформлен-
ня вистав  – «Дев’ять наречених і 
жодного жениха» Ф.  Зуппе (1945, 
Київ. театр музичної комедії), 
«Пам’ятні зустрічі» Л.  Утевського 
(1946, Житомир. музично-драма-
тичний театр), «Наймичка» І.  То-
білевича (1958), «Сашко вибирає до-
рогу» М. Зарудного (1960), «Екзамен 
Арлекіна» Д.  Родарі, «Розумні речі» 
С. Маршака (1958), «Казка про прин-
цесу Солиманську» К. Чапека (1962), 
«Північна троянда» Р. Валуєва (1963, 
Київ. студія телебачення).

Муз.: ДММК.
Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.; СХУ. – 

К., 1972; ХУЕД.  – К., 2006; Абрам 
Семенович Балазовський: Каталог. – 
К., 1966; Климова  И. Ответы на 
вопросы импровизированного 
зри теля  // Егупец. – К., 1999. – № 5; 
Розенталь  В., Портной  Л. О нашем 
учителе  // Егупец.  – К., 1999.  – №  5; 
Эфрос  А. Девять писем художнику 
Абраму Балазовскому // Егупец. – К., 
1999. – № 5.

Г. Скляренко

БАЛАН В. 
(Balan V.) 
(1-а пол. 20  ст.)  – живописець. 
Відомий за пис. дж. Мешкав на 
Буковині. Автор творів пейзаж-
ного жанру, у  яких змальовував 
Буковину (у т.  ч. собори краю). 
Учасник вист. у Чернівцях (1934).

Літ.: Cernesku E. Consideratii asupra 
plasticei bucovinene din ultimii ani  // 
Junimea literara. – 1935. – Nr. 2.

І. Міщенко

БАЛАНДЮК 
Михайло Васи льович 
(21.11.1924, с. Нижній Ольчедаїв 
Яришівського р-ну, нині у  меж-
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ах м.  Могилів-Подільський 
Вінниц.  обл.)  – графік (плака-
тист). У 1958 закінчив КХІ (викл.: 
В.  Касіян, С.  Подерв’янський), 
дипломна робота  – «40  років 
комсомолу» (серія плакатів, 
ко льорових автолітографій). 
У  1958–60 працював позаштат-
ним художником Державного 
вид-ва образотворчого мисте-
цтва та музичної літератури; 
1960–86  – художній редактор 
журналу «Піонерія», з  1987  – 
журналу «Барвінок». Учасник 
худ. вист. Член СХ України 
(1985). Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Твори Б. виконані в реалістичній 
манері, вирізняються декоратив-
ним рішенням та яскравим коло-
ритом. 

Муз.:  НМІУ, Фонд Міністерства 
культури та мистецтв України. 

Тв.: плакати  – «Донбас кличе» 
(1958), «Давай сталі і вчись далі» 
(1958), «Слава ЛКСМУ» (1958), «Діло 
просте: як годуєш, так і приросте» 
(1959), «Поєднуй працю з навчан-
ням» (1960), «Культуру  – в  маси» 
(1960), «До зими є корми?» (1961), 
«Автоматизацію  – всім цехам» 
(1962), «Нам на одній планеті жити – 
давайте будемо дружити» (1963), 
«Я  державу так любив: понад план 
їй хліб возив…» (1965), «Ось кукуру-
дзяна порада…» (1967); обкладинки 
й ілюстр. – «Втрачений скарб, інший 
світ» Г. Гребеньова (К., 1969), «Гомін 
Зеленого Клину» П. Ловецького (К., 
1969), «Кулемет» О.  Донченка (К., 
1977, 1986).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова

БАЛАНОВСЬКИЙ 
Юрій Ва сильович 
(08.06.1914, с.  Ца реводарівка, 
нині с.  Ботієве Приазовсь-
кого  р-ну Запорізької  обл.  – 
16.08.1984, м.  Київ)  – живопи-
сець, графік. У  1930–38 навчав-
ся в ХХУ (викл.: М.  Шаронов). 
У  1942 закінчив ХХІ (викл.: 
С.  Прохоров, М.  Самокиш). 
Викладав у студії образотворчо-
го мистецтва в Палаці піонерів у 
Харкові (1938–41). У 1960–84 обі-
ймав посаду головного живопис-
ця секції худ. комбінату в Києві. 
З 1939 – учасник обл., респ., все-

союз. худ. вист. Член СХ України 
(1943). Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Твори Б. виконані в реалістичній 
манері. Історичні картини позна-
чені рисами соцреалізму. 

Тв.: живопис  – «У  хворого ко-
місара» (1938), «У  с.  Вихвостове» 
(1958–59), «Переправа через Дні-
про» (1946), «Клятва партизанів» 
(1947), «Тарас Шевченко на вечо-
рі у Струговщикова» (1950–52), 
«Панас Мирний у колі друзів» 
(1955), «Літературна субота у 
М.  М.  Коцюбинського» (1958–59), 
«Іллічу…» (1963), «Нові господарі 
Зимового» (1967); графіка – «Портрет 
художника М. С. Самокиша» (1939), 
серія малюнків  – «З  історії села 
Барановки» (1943), «Харків» (1943), 
«Портрет Н.  Кузьменко»; малюн-
ки для фронтової газети Першого 
Українського фронту «За честь 
Родины»; графічні портрети, ілюстр. 
до оповідання І. Франка «До сонця» 
(1956–58); стінопис аванзалу павіль-
йону УРСР на ВДНГ СРСР (1951–53, 
у співав.).

Муз.:  НХМУ, НМТШ, НМІУДСв, 
НМІУ, ШНЗ (Канів); Музей Т. Шев-
ченка в Торонто (Канада), ДнХМ, 
ДОХМ, галерея «ГЕККОСО» (Япо-
нія), Меморіальний музей М.  Ко-
цюбинського в Чернігові, Ме-
моріальний музей Панаса Мир ного 
в Полтаві. 

Літ.: Пекаровський  М. Художник 
повернувся з війни  // РК.  – 1963.  – 
9 травня; ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; ХН 
СССР. – М., 1970. – Т. 1; Загорская Л. 
Улица имени земляка // Приазовская 
новь. – 1986. – 15 февраля; Мистецтво 
України: біографічний довідник.  – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

О. Ламонова

БАЛАШОВ 
Дмитро 
(17  ст.)  – маляр. Майстер Ору-
жей ної палати (Москва). Ра зом 
із Золото (Золотим) Се ме ном, 
Кло куновим Осипом, Івановим 
Єлисеєм, Байковським Антоном, 
Балашовим Федором, Богдановим 
Євтихієм у 1680 р. писав «знаме-
на в отпуск войска запорожско-
го обоих сторон Днепра гетману 
Ивану Самойловичу».

Літ.: Успенский А. Царские иконо-
писцы и живописцы XVII  в.  – М., 
1910; Жолтовський П.  М.  Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БАЛАШОВ 
Федір 
(17  ст.)  – маляр. Майстер 
Оружей ної палати (Москва). 
Ра зом із Золото (Золотим) Се-
меном, Клокуновим Осипом, 
Івановим Єлисеєм, Байковським 
Антоном, Балашовим Дмитром, 
Богдановим Євтихієм у 1680 р. пи-
сав «знамена в отпуск войска за-
порожского обоих сторон Днепра 
гетману Ивану Самойловичу».

Літ.: Успенский А. Царские иконо-
писцы и живописцы XVII  в.  – М., 
1910; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова 

БАЛИКОВ 
Юрій Євдокимович 
(17.04.1924, с.  Плисків 
Вінниц.  обл.  – 09.08.2010, 
м. Київ) – живописець. Закінчив 
1951 КУПМ, 1958  – КХІ (викл.: 
О.  Шовкуненко, В.  Пузирков). 
Працював як художник-станко-
вист Творам Б. притаманне жан-
рове розмаїття. 

Тв.: «У казематі» (1961), «Заочник» 
(1963), «Т.  Г.  Шев ченко» (1964), 
«Тріо бандуристок: Н.  Павленко, 
В.  Третякова, Н.  Москвіна» (1967), 
«Найпочесніша варта» (1965), 
«Старий Крим» (1971), «Гурзуф. 
Будинок творчості ім.  Коровіна» 
(1974), «Портрет народного худож-
ника України Д.  Нарбута» (1979), 
«Липа, під якою любив відпочивати 
Т. Шевченко, перебуваючи у Седневі 
в 1846  році», «Седнівське озерце», 
«Переможці» (усі – 1985), «Гранітне. 
Хмари над озером» (1987), «Портрет 
Н.  Двуглянської» (1988), «Сон. 
Присвячення Т. Шевченку», «Порт-
рет Героя Радянського союзу М. Пе-
липенка» (обидва – 1989), «Портрет 
Оксани Скаленко» (1997), «Квіти і 
фрукти» (1998). 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Р. Михайлова 

БАЛИЦЬКИЙ 
Стефан 
(?  – 18.01.1714)  – мініатюрист. Ві-
домий за пис. дж., у  яких згадано 
роботи Б., виконані 1685. Походив 
з вірменської родини. Після на-
вчання в папській колегії працював 
у Львові. Мав чин вікарія львів. ві-
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рменської кафедри. Дотримувався 
традицій вірменського малярства: 
в  орнаментах композицій вико-
ристовував мотиви вірменського 
ужиткового мистецтва, зокрема 
килимарства; водночас копіював 
зображення з відомих європей-
ських гравюр. Зазнав впливу захід-
ноєвропейської графіки. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин

БАЛИЦЬКИЙ 
Юліан 
(1885, ?  – 1916, м.  Красноярськ, 
нині РФ)  – графік, живописець, 
громадсько-освітній діяч. Перед 
1-ю  світовою війною  – штатний 
редактор «Просвіти» у  Львові. За 
його участю Т-во розгорнуло ши-
року видавничу діяльність (щомі-
сячний випуск книг і календарів 
накладом понад 30  тис. екземп-
лярів); Б.  випускав «Просвітні 
лист ки», для бібліотек видавав зб. 
«Руська письменність», популярну 
«Господарську бібліотеку», редагу-
вав часопис «Письмо з “Просвіти”» 
(1909–14), що став фаховим про-
світницьким органом. Член канце-
лярії Товариства «Просвіта», від-
повідав за ідеологічну роботу, про-
пагував освітницькі справи. Після 
окупації Галичини російськими 
військами в 1915 був примусово 
вивезений до Сибіру.

Літ.: ІУМ.  – К., 1970.  – Т.  4.  – 
К.  2.; Іванчук  Р., Комаринець  Т., 
Мельник І., Середюк А. Нарис історії 
просвіти. – Л.; Краків; Париж, 1993; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БАЛКОВСЬКИЙ 
Микита 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж., у  1772 працював у 
Великій церкві КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, 
оп. 1, спр. 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БАЛКОВСЬКИЙ 
Микола 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У  1772 брав участь 
у поновленні розписів Великої 
лаврської церкви, за що одержав 
6 крб. 40 коп. Брат Балковського 
Микити (?).

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БАЛЛА 
Павло Карлович 
(18.04.1930, с.  Павловце (Пав-
лов ці) Капушанського р-ну, нині 
Словаччина,  – 2008, м.  Ужго-
род)  – живописець, графік. 
У 1950 за кінчив УУДПМ, 1956 – 
ЛДІПДМ (викл.: Р.  Сельський, 
І. Гуторов, Й. Бокшай, А. Ерделі, 
Ю. Щербатенко). У 1957–65 пра-
цював як викладач УУДПМ, 
згодом  – як його директор. 
У 1965–76 – художник Закарпат. 
художньо-виробничих майсте-
рень Художнього фонду УРСР. 
Учасник обл. (з 1947), республік. 
(з 1961), заруб. (Угорщина, 1974; 
Словаччина, 1972; Румунія, 1976) 
вист., а  також персональної  – 
в  Ужгороді (1982). Авт. творів 
монументально-декоративного 
мистецтва і станкової графіки. 
Брат письменника Л. Балли.

Тв.: декоративне оформлення 
ресторану «Верховина» в Ужго-
роді (1965), «Карпати» в Чопі 
(1966), «Верховина» в Києві (1967);  
розписи у фойє Будинку культу-
ри в Рахові (1970), у  залі ЗОКМ  
в Ужгороді (композиція «Возз’єд-
нання», 1967); графіка  – серія 
«Т.  Г.  Шевченко та Закарпаття» 
(1961); гравюри – «Портрет Петефі 
Шандора» (1973), «Зустріч у 
Горянах» (1974), «Читають мані-
фест» (1975), «Зацвіли магнолії» 
(1976), «Стояла я і слухала весну...» 
(1980), «Опришок» (1987).

Муз.:  ЗкОХМ, ЗОКМ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 

1973; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БАЛУТА
Євген Григорович
(2-а пол. 19 ст., ? – початок 20 ст., 
?) – графік, художник-декоратор. 
Мешкав у Полтаві, де впродовж 
1910–20-х викладав малювання 
у жіночій художньо-ремісничій 
школі, працював у редакції га-
зети «Більшовик Полтавщини», 
співпрацював з Педагогічним 
бюро Полтав. губернського зем-
ства. Працював художником-де-
коратором у народних театрах 
Полтави. Автор обкладинок та 
ілюстрацій до книжок.
Муз.: ПХМ.

Тв.: портрети  – «Портрет ста-
рого»; ілюстрації до книжок  – 
«Омелькова сімеєчка», «Дід і баба 
та курочка Ряба», «Чумацькі діти», 
казки Г. К. Андерсена («Дівчинка з 
сірниками», «Соловейко»), читанка 
«Ясні зорі» (усі  – м. Полтава, 1918–
1919); обкладинка  – «Бюлетеня від-
ділу народної освіти Полтавського 
губвиконкому» (1919, ч. 1–2); малю
ноки  – «Зайомних листів» (кредит-
них забов’язань Полтав. спілки спо-
живчих товариств).

Літ.: Бочарова С. І. Михайло 
Рудинський у колі полтавських гра-
фіків: каталог виставки // Михайло 
Рудинський і Полтавський музей.  – 
Полтава, 1917.

О. Ламонова, Л. Ганзенко

БАЛЬЖАК (БОЛЬЖАК) 
Рем Іва нович (25.02.1924, 
м. Берди чів – ?) – графік. У 1948–
51 навчався в МВХПУ (викл. 
С.  Маркелов). У  1948–54 пра-
цював у пром. графіці (реклам-
ні листівки, буклети). Від 1954 
оформлював пром. вист. Учасник 
вист. з 1951 (Москва). 

Тв.: оформлення вист. – промисло-
вої у Женеві (розділ «Ізотопи», 1955), 
ВСГВ  – у  Москві (розділ «Захисна 
техніка», 1956), у  Мілані (1958), 
у  Фінляндії  – «Вист. хімреактивів» 
(1962), у Чехословаччині (1963) та ін. 

Літ.: Выставка димломных и 
курсовых работ МВХПУ и ЛВХПУ: 
Каталог.  – Ленинград, 1958; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БАЛЬЗАНІ Джузеппе 
(Balzani Giuzeppe) 
(бл. 1720, м. Болонья, Італія – ?) – 
маляр. Походив з італ. родини. 
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Навчався в Антоніо Джіоніма 
(Gionima) і Джованні Баттісти 
Гратьєго (Gratiego). Працював у 
Польщі й Україні.

Тв.: ікони для вівтаря Свято ду-
хівського костелу в Кристинополі 
(нині м.  Червоноград Львів.  обл., 
1750–51).

Літ.: МУ.  – К., 1992; Жолтов
ський  П. Словник художників, 
що працювали на Україні в XIV–
XVIII  ст.  // Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 1983; 
SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин

БАЛЬК 
Зигмунд 
(14.07.1873, м.  Львів  – 1941, 
м.  Львів)  – художник театру, 
декоратор. Навчався у ЛХПШ 
(викл.: І.  Ділль), у  школі деко-
рацій у Відні (викл.: Г.  Бургард). 
Практикувався в Берліні, 
Лейпцигу, Дрездені. З  1895 пра-
цював художником у Львів. поль-
ському театрі, 1902–05  – у  Рос. 
нар. театрі у Львові, у мандрівних 
театрах Західної України. У  1913 
на міжнар. вист. в Римі одержав 
золоту медаль за декорації до 
опер Р. Вагнера. Працював як де-
коратор інтер’єрів. 

Тв.: сценографія спектаклів за 
п’єсами  – «Затоплений дзвін», 
Г. Гауптмана, «Кордіан» Ю. Словаць-
кого, «Пер Гюнт» Г. Ібсена, «Лоенгрін» 
Р. Вагнера, «Отелло» Дж. Верді (усі – 
у Львів. польськ. театрі); «Катерина» 
М.  Лисенка (1902), «Пісні в лицях» 
М.  Кропивницького (1903) (усі  – 
у  Рос. нар. театрі); оформлення 
інтер’єрів оперного театру (1901) і за-
лізничного вокзалу у Львові.

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Р. Михайлова

БАЛЬМЕН 
Олександр Сергійович 
(1845  – 1919, с.  Линовиці, 
Черніг.  губ., нині Черніг.  обл. – 
?). З роду де Бальмен (племінник 
Якова Петровича, син його бра-
та, Сергія). Експонент II вистав-
ки ТПРХ (1896, Одеса).

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БАЛЬМЕН Яків Петрович де  – 
БАЛЬМЕН Яків Петрович

БАЛЬМЕН (Бальмен де) 
Яків Петрович 
(29.07.1813, с.  Ліно виця Чер-
нігігівської  обл.  – 14.07.1845, 
Кавказ)  – рисувальник-аматор. 
За  походженням  – француз, із 
графської родини. У  1832 за-
кінчив Ніжинську гімназію ви-
щих наук. У  1843 познайомився 
та зблизився з Т.  Шевченком, 
який присвятив  Б. поему 
«Кавказ». У  1844 Б. разом з 
М. С. Башиловим оформив руко-
пис книги Т. Шевченка «Кобзар», 
створивши 39  ілюстр. (застав-
ки, ініціали, ілюстр. кінцівки). 
Загинув у бою на Кавказі. 

Пр.: «Повести» (Х., 1988).
Тв.: ілюстр. до поем «Гайдамаки», 

«Гамалія» Т.  Шевченка; альбом ма-
люнків «Гоголівський час» (вида-
но 1909), 300  ілюстр. (розміщені за 
текстом) у  щоденнику подорожі до 
Криму (1842).

Літ.: Лернер Н. Я.  П.  де  Бальмен, 
друг Т.  Г.  Шевченко  // Каторга и 
ссылка.  – 1928.  – №  2; Кузьменко  А. 
З  відомостей про Якова де  Баль-
мена  // Радянське літературознав-
ство.  – 1963.  – №  1; Мацапура  М. 
«Мій друже єдиний, мій Якове до-
брий…»  // Україна.  – 1968.  – №  10; 
Шевченківський словник.  – К., 
1976. – Т. 1; ХУЕД. – К., 2006.

Р. Михайлова

БАЛЬТАЗАР 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у м.  Перемишль 
(нині в  межах РП), входив до 
складу місцевого об’єднаного 
цеху золотарів. Згадується (ра-
зом з малярем Боніфацієм та ін-
шими ремісниками) в цеховому 
документі під 13.06.1564 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

БАЛЬЦ 
Володимир Степа но вич 
(14.06.1864, м. Одеса – 20.01.1939, 
м. Одеса) – живописець. Походив 
із сім’ї музиканта. У  1881–83 
навчався в Одес. рисувальній 
школі, 1883–89  – в ІАМ (клас 
П.  Чистякова). У  1893 подоро-
жував морем до Далекого Сходу, 

1905–07  – по Волзі, Криму й 
Кавказу. Викладав малювання 
в середніх навчальних закладах 
Одеси. У 1917 організував першу 
в Одесі трудову школу-інтернат 
для дітей робітничих, солдатських 
і матроських депутатів. Один із 
засновників першого худ. музею в 
Одесі. З 1893 член ТПРХ, з 1922 – 
Тов-ва ім.  К.  К.  Костанді. З  1890 
брав участь у вист. ТПРХ, ТПХВ, 
ІАМ, Тов-ва ім.  К.  К.  Костанді. 
Персон. вист. відбулася у 1939 
(Київ). Майстер реалістичного 
напряму, Б. писав пейзажі Одеси 
й Полтави. Пов’язаний дружні-
ми та родинними стосунками з 
Р.  Г.  Судковським, перебував під 
його впливом, що позначилося на 
творчості Б. Т. Дворникову нале-
жить портрет Б., створений у тех-
ніці пастелі (1913, НХМУ, Київ).

Тв.: «Вихід “Трамбаки” з Одесь-
кого порту» (1886), «Мис Фіолент. 
Крим. Георгіївський монастир» 
(1895–96), «Морський краєвид по-
близу Одеси» (1895), «Місяць. 
Прибій», «Криголам “Літке”» (1930), 
«Загибель крейсера “Очаків”». 

Муз.:  ОХМ, НХМУ.
Літ.: Затенацький Я. В. С. Бальц // 

ОМ. – 1939. – № 8; ІУМ. – К., 1968. – 
Т. 4. – Кн. 2; ХН СССР. – М., 1970. – 
Т. 1; СХУ. – К., 1973; МУ. – К., 1992; 
ТЮРХ. – О., 2000; МУЕ. – К., 1995. – 
Т. 1; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

Т. Мустафіна

БАЛЬЦЕРОВСЬКИЙ 
Федір 
(18  ст.)  – маляр, рисувальник. 
Учень живописної майстерні 
КПЛ. У 1780-х виконав іконостас 
для собору в м. Острі (нині місто 
Черніг. обл.).

Тв.: малюнки в учнівських аль-
бомах живопису школи КПЛ 
(ІР НБУВ, ф. 229): альб. ХІХ-114/8445, 
арк.  24  – етюди голів, рук, ока: під-
пис на мал.: «Федор Балцеровский», 
там само, арк.  28  – портрет Василя 
Дворецького  – стародубського пол-
ковника з підписом: «Писал Федор 
Балцеровский 1751»; альб. ХІХ-
68  / 8393, арк.  37  – портрет Петра  І 
тушшю з підпис.: «Рисовал Федор 
Балцеровский 1752  года», там само, 
арк. 38 – мал. «Мадонна з немовлям», 
там само, арк.  39  – жіноча постать 
(під обома останніми мал. такі самі 
підписи), арк. 40 – постать філософа 
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з підписом: «Федор Балцеровский 
рисовал в Києво-Печерской малярнє, 
1752 год», арк. 42 – жіноча постать із 
таким самим підписом, що й на пор-
треті Петра І; альб. ХІХ-121 / ХХ-45 – 
п’ять мал. тушшю, на яких зображені 
Христос, Іоанн Предтеча, ап.  Фома, 
Мадонна, Поклоніння волхвів. 
Перший і третій мал. датовані 1750. На 
всіх підпис: «Федор Бальцеровський»; 
альб. ХХ-79, арк. 22 – «Благовіщення», 
арк.  28  – зображення Христа, 
Мадонни та двох ангелів, арк.  29  – 
«Богоматір-Непорочне Зачаття», на 
мал. дата – 1750 р. та підпис: «Федор 
Балцеровский». 

Дж.: ІР НБУВ, ф. 228, арк. 24. 
Літ.: Жолтовський П. Словник ху-

дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в XVI–XVIII  ст.  – К., 1983; 
МУБД. – К., 1997.

О. Овчаренко, А. Кондратюк

БАЛЯС 
Володимир Олексійович
(29.08.1906, м. Рогатин, нині Івано-
Франківської  обл.  – 18.04.1980, 
м.  Сан-Дієго, шт.  Каліфорнія, 
США)  – живописець, графік. 
Навчався у політехнічному ін-ті у 
Львові та АМ у Варшаві (1933–39), 
спеціалізувався в малярстві, графі-
ці, скульптурі. Викладав графіку в 
Українській мистецько-промисло-
вій школі у Львові (1939–44). Після 
2-ї  Світ.  війни жив у Німеччині, 
згодом – у США. Брав участь у вист. 
у Львові, Варшаві, Софії, Гельсінкі, 
Римі, Києві, Москві, Мюнхені, 
Нью-Йорку, Лос-Анджелисі, Сан- 
Дієго, Торонто, Монреалі, Оттаві, 
а  також у містах Бразилії та 
Мексики. Автор живописних (мо-
нументально-декоративних) робіт 
і графічних творів (ліноритів, де-
реворитів, плакатів). Оформлював 
книги (укр. та іноземні видання), 
кінофільми. У  творчості Б. тяжів 
до декор. колориту й динамічних 
композицій.

Тв.: монументально-декоратив-
ний живопис  – мозаїка «Дівчина 
з дзбанком», оформлення церков 
поблизу Сифтона (Манітобо) і в 
Торонто, станковий живопис  – 
«Автопортрет», графіка – «Мрія».

Муз.:  колекції Конгресу у 
Вашингтоні та Музей мистецтв у 
Голівуді (США). 

Літ.: «Книга митців», учасників 
Першої зустрічі українських митців 
Америки й Канади. – Торонто, 1954; 
Виставка українського мистецтва.  – 
Детройт, 1960; Світова виставка 
українських митців. – Торонто, 1982; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БАЛЯСНИЙ 
Михайло Матвійо вич 
(22.07.1892, м.  Харків  – 
11.07.1978, м.  Київ)  – живопи-
сець, графік. 1909–11 – навчався 
в Харків. худож. шк. (закінчив 
1909), шк. малювання й живопи-
су (викл.: М. Беркос, М. Федоров, 
М.  Пестриков). З  1937 жив у 
Києві. У  1941–45 працював над 
плакатами й панно. Брав участь 
в оформленні міських свят 
(Харків, Київ). Учасник вист. від 
1927. Творам Б. притаманна реа-
лістична манера, зокрема карти-
нам військової тематики – вираз-
ні риси соцреалізму; пейзажі  Б. 
позначені тонким ліризмом.

Тв.: «На барикадах» (1920–30-ті), 
«Більшовики» (1927), «Після  
по грому» (1920–30-ті), «Будівни-
цтво» (1920–30-ті), «Донбас» (1920–
30-ті), «Україна у полум’ї» («Могила 
Т.  Г.  Шевченка», 1942, варіант  – 
1943), «Прямою наводкою» (1943), 
«Перев’язувальний пункт у парти-
зан» (1944), «Форсування Дніпра 
партизанами» (1944), «Зимовий 
пейзаж» (1951), «Ранок у лісі» (1953), 
«Наближається весна» (1954), 
«Осінь» (1956), «Над Дніпром» 
(1957), «Повноводний Дніпро навес-
ні» (1970), «Березень» (1970).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2003. – 
Т. 2; Історія українського мистецтва: 
в 5 т. – К., 2007. – Т. 5.

О. Ламонова

БАНАХ-ТВЕРДОХЛІБ 
Ірина Іва нівна 
(27.03.1918, с.  Винники 
Львів.  обл.  – ?)  – живописець, 
графік, майстер декоративно-
прикладного мистецтва. У  1943 
закінчила ЛДІПДМ (викл. 
М.  Федюк). У  1943–44 викла-
дала в середніх фахових жіно-
чих школах у Львові. З  1949 
мешкала в США, навчалася в 
Технологічному ін-ті в Рочестері 

(початок 1950-х). Працювала в 
галузі станкового живопису, гра-
фіки, худ. текстилю (батик, ви-
бійка), кераміки, писанкарства. 
Автор тематичних картин, пей-
зажів, натюрмортів, портретів, 
абстрактних й орнаментальних 
композицій. Використовувала 
різні техніки та стилі. З  1948 
учасниця багатьох вист., серед 
них персональних (1976, 1978, 
1980–86, 2000-ті у США, Канаді, 
Україні). Член ОМУА.

Пр.: Творчість Ірини Банах-
Твердохліб: малярство, емаль, гра-
фіка, батік, вибійка, кераміка.  – 
Торонто, 1987. 

Тв.: живопис  – «Захід сонця в 
Украї ні» (1965), «Віння» (1976), 
«Катедра Св.  Юра у Львові» 
(1978), «Мандрівники» (1978), «До 
волі» (1979), «Україна сьогодні», 
«Композиція форм і кольорів» 
(обидва  – 1980), «Земля моя праді-
дівська», «Портрет чоловіка» (оби-
два – 1983); графіка – «Цвіт (радос-
ти) радості» (1980), «Життя» (1981), 
«Церква Св.  Миколая Горішнього» 
(1982), «Квіти в городі» (1984), 
«Тиша лісова» (1986); декоратив-
но-прикладного мистецтва: батик – 
«Цвітучий город» (1960), «Дерево 
життя» (1970); вибійка  – «Китиці 
(радости) радості» (1970), «Птиці 
радості» (1979) та ін. 

Муз.:  твори зберігаються в музеях 
та приватних зб. в Україні, країнах 
Європи, США. 

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; Творчий 
доробок Ірини Банах-Твердохліб 
присвячено Україні  // Вітчизна.  – 
2000. – № 9–10.

Р. Яців

БАНД  
Михайло (Мойсей) 
Володимирович – БАНТ 
(Бандт) Михайло (Мойсей) 
Володимирович

БАНДТ Михайло (Мойсей) 
Володимирович – БАНТ 
(Банд) Михайло (Мойсей) 
Володимирович

БАНИК 
Михайло Іванович 
(09.10.1926, с.  Вербовець, нині 
Виноградівського  р-ну За-
карпат. обл.) – художник театру, 
живописець, гра фік. Закінчив 
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УУДПМ (викл.: Й.  Бокшай, 
А.  Ерделі, Ф.  Манайло). Пра-
цю вав у Закарпат. державному 
архіві; від 1951  – художник-де-
коратор Закарпат. укр. музич-
но-драматичного театру. Від 
1955 – на творчій роботі. Голова 
Спілки майстрів нар. мистецтва 
та самодіяльних художників 
Закарпаття. Персональні вист. 
відбулися 1988, 1996 (Ужгород). 
Для творів Б. характерна реаліс-
тична манера, декоративність, 
яскравість колориту. 

Тв.: сценографія  – декорації 
до вистав «Циганка Аза» М.  Ста-
рицького, «Украдене щастя» І. Фран-
ка, «Реві зор» М.  Гоголя, «Доктор 
філософії» Б.  Нушича, «Паливода 
XVIII  ст.» І.  Карпенко-Карого, 
«Лимерівна» Панаса Мирного та ін.; 
живопис  – «Панорама Ужгорода», 
«На околиці Тур’я Ремет», «Літо над 
річкою Тур’я», «Над річкою Ужем», 
«Ужгород висотний», «Терен цвіте». 

Літ.: Баглай  Й. Із людьми і для 
людей: Штрихи до портрета худож-
ника М.  Баника  // Людські долі і 
людські покликання.  – Ужгород, 
1997; Баглай  Й. Народний митець: 
до 75-річчя художника М. Баника // 
Календар «Просвіти» на 2001.  – 
Ужгород, 2001; Каталог ювілей-
ної виставки творів М.  Баника: 
до 75-річчя від дня народжен-
ня.  – Ужгород, 2001; ЕСУ.  – К.,  
2003. – Т. 2.

О. Ламонова

БАННИКОВ 
Олександр Олек сан дрович 
(23.06.1918, м.  Перм, РФ  – 
05.08.1991, м. Київ) – скульптор. 
У 1938–41 навчався в худ. школі 
при Ленінградському ін-ті інже-
нерно-комунального господар-
ства. Працював в галузі стан-
кової та монументальної скуль-
птури. Від 1954 брав участь у 
республіканських вист. Учасник 
2-ї Світ. війни. Представник ре-
алістичної школи. 

Тв.: портрети артиста МХАТу 
В.  Давидова (1954), нар. артистки 
СРСР А.  Тарасової (1957), Макси-
ма Горького (1959), композитора 
М. Лисенка (1961), Героя Радянського 
Союзу генерала А. Вла сенка (1965).

Літ.: УРХ.  – К., 1972; ЕСУ.  – К., 
2003. – Т. 2. 

Мар. Гончаренко

БАНТ (БАНДТ, справж. – Банд) 
Михайло (Мойсей) 
Во лодимирович 
(30.11.1868, м.  Оде са  – 
27.09.1938, м. Москва, РФ) – жи-
вописець, графік. У 1882–84 на-
вчався в Одес. рисувальній шко-
лі, у  1907–09  – у  Мюнхенській 
АМ. З  1893 брав участь у вист. 
ТПРХ, членом якого був від 
1904. У 1914–15 викладав малю-
нок і чистописання в гімназіях 
м. Ананів. Працював в Одесі, де 
в 1920-х очолив керамічні май-
стерні Одес. Т-ва ім. К. Костанді 
(від 1924 – член Т-ва). Учасник 
салону В. Іздебського (1909–10). 
Роботи  Б. експонувалися на 
вист. російських художників, 
які виставили роботи в кафе 
«Ротонда» в Парижі 1925. З 1933 
жив у Москві; працював на по-
саді н.  с. Академії комунально-
го господарства. Майстер реа-
лістичного напрямку, Б.  про-
довжував традиції мистецтва 
ТПХВ і ТПРХ.

Тв.: «В  майстерні» (1902), «Пра ля» 
(1903), «Швачка» (1907), «Орач» (1910), 
«Біля ставка» (1913), «Архітектор 
М.  Харченко» (1925), «Автопортрет» 
(1927), «Ультра мариновий завод» 
(етюд, 1927), «Портрет Л. Меркулової» 
(1928); графіка – портрети «Художник 
В. Бальц» (олівець, 1925–28) та ін.

Літ.: Чуковский  К. Южнорусская 
выставка картин  // Одесские но-
вости.  – 1904.  – 17  октября; ХН 
СССР. – М., 1970. – Т. 1; СХУ. – К., 
1973; МУБД. – К., 1997; Афанасьев В., 
Барковская  О. Товарищество юж-
норусских художников: биобиблио-
графический справочник. – О., 2001; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова, Г. Скляренко, 
Мар. Гончаренко

БАРАН 
Теодор-Богдан 
(13.05.1911, с.  Янчин, нині 
с.  Іванівка Львів.  обл.  – 
03.01.1995, Саскатунь, Канада)  – 
іконописець, громадський діяч.  
Навчався на юридичному 
ф-ті Львів. ун-ту (нині ЛНУ).  
Брав уроки малярства в Ю. Пань-
кевича. Викладав рисунок і малю-
вання в м.  Бібрка на Львівщині. 
Голова українського студентства 

організацій Перемишлянщини. 
Після численних арештів від-
бував покарання у в’язницях 
Дрогобича, Самбора, Бережан, 
Перемишля. Був засланий до 
Берези Картузь кої. Від 1945 пе-
ребував у таборах Німеччини. 
З  1949 мешкав у Канаді, де пра-
цював над оздобленням храмів у 
Саскатуні, Річмонді, Едмонтоні, 
Вінніпезі та ін. Був головою єпар-
хіальної управи та генеральним 
секретарем генеральної управи 
БУК. Від 1983  – голова центра-
лі українців-католиків Канади. 
Автор історії БУКу Саскатунської 
єпархії (серед них біографічних 
розвідок про єпископа Андрія 
Лоборицького). Чоловік пись-
менниці, громадської діячки та 
історика Анни-Марії Баран.

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.
Г. Матвіїшин

БАРАНОВ  
Шулим-Вольф Лейб – 
див. БАРАНОВ-РОССІНЕ 
Володимир Давидович

БАРАНЕЦЬКИЙ 
Глікерій 
(18 ст.) – гравер-ксилограф. У 1-й 
пол. 18 ст. працював у Києві. Свої 
роботи позначав монограма-
ми «Гликер  Б.», «Гликерий  Б.». 
Твори Б. характерні для стилю 
бароко.

Тв.: заголовні аркуші та гра-
вюра «Різдво Спасителя» в книзі 
«Місяцеслов» (К., 1718), «Апостол 
Петро» у виданні «Апостола» КПЛ 
1722, ін. 

Літ.: Ровинский Д. Русские граверы 
и их произведения с 1564 до осно-
вания Академии художеств.  – М., 
1870; Ровинский  Д. Подробный 
словарь русских граверов XVI–
XIX вв. – СПб., 1895. – Т. 1; Попов П. 
Матеріали до словника українських 
граверів.  – К., 1926; Турченко  Ю. 
Український естамп.  – К., 1964; ХН 
СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БАРАНЕЦЬКИЙ 
Грегорі 
(18  ст.)  – різьбяр. Працював у 
Галичині. Учень сніцаря-різьбя-
ра, відомого за монограмою 

БАРАНЕЦЬКИЙ
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«ВК». Твори Б. виконані в техні-
ці плоского рельєфу, позначені 
умовністю і спрощеністю. 

Тв.: ручні різьблені хрести: 
зі Стрий щини (1726), зі Строго 
Самбора (1728), а  також 1782, 1802, 
оздоблені багатофігурними компо-
зиціями та містять дати й підпис 
«Баглан Баранецький-Грегорі».

Муз.: НМЛ.
Літ.: Свєнціцька В. Різьблені ручні 

хрести ХVІ–ХХ ст. – Л., 1939. – Ч. 1; 
Будзан  А. Різьба по дереву в захід-
них областях України.  – К., 1960; 
Кравченко Я. До «Словника майстрів 
дерев’яного будівництва Карпат»  // 
Читання пам’яті Святослава Гор-
динського. – Л., 1999. – Вип. 23. 

Р. Забашта

БАРАННИК 
Роман 
(1927, м.  Чорт ків, нині 
Терноп. обл.) – живописець, графік. 
Сту діював в Онтарійському ко-
леджі мистецтв у Торонто і Вейн-
Стейт ун-ті в Детройті (США). 
Брав участь у вист. Ін-ту мистецтв 
Батлера (м.  Янгстаун, шт.  Огайо, 
США), у  міжнар. мистецькій і 
нац. вист. релігійного мистецтва 
(обидва  – Детройт). Працював у 
техніках акварелі, олійного й акри-
лового живопису. Творам Б. при-
таманні монументальність образів 
і декоративність колориту, харак-
терне також тяжіння до символіки 
й метафоричності.

Тв.: «Верховинці» (1982) та ін.
Літ.: Світова виставка українських 

митців // Канадсько-Українська мис-
тецька фундація.  – Торонто, 1982; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

О. Ламонова 

БАРАНОВ 
Кирило 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Працював наприкінці 
18  ст. У  1785 створив іконостас 
для церкви Різдва Богородиці 
в с.  Жуклі на Чернігівщині (не 
зберігся).

Літ.: ХУЕД. – К., 2006. 
Р. Михайлова

БАРАНОВ 
Микола Андрійович 
(30.04.1909, м.  Дебальцеве, нині 
Донец. обл.  – 24.07.1981, ?)  – 

скульптор. У  1934 закінчив ОХІ 
(викл.: Л.  Блох, П.  Мітковітцер, 
Б.  Яковлєв). Працював у стан-
ковій і монументальній плас-
тиці в техніках лиття (чавун), 
висікання (граніт). З  1937 брав 
участь у респ. вист. Персональна 
вист. відбулася 1971 в Донецьку. 
Учасник 2-ї Світ. війни.

Тв.: монументальна скульпту-
ра – пам’ятники: Ф. Дзержинському 
в м.  Красноармійську Донец.  обл. 
(1939), воїнам Дев’ятої стрілецької 
дивізії в с. Володимирівці Донец. обл. 
(у  співавт. з Л.  Казанською, 1967), 
воїнам, які загинули в концтаборах 
(у  співавт. з Л.  Казанською, 1968), 
В. І. Леніну (обидва – у м. Волновасі 
Донец.  обл., 1970); станкова скульп-
тури – «Т. Г. Шевченко» (1964), «Шах-
тар М.  Бичков» (1964), «Шевченко 
на засланні» (1964), «С.  М.  Кіров» 
(1965).

Муз.: ДОХМ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 

1973.; Михальський  Г. Про виставку 
Баранова М. А. // ОМ. – 1971. – № 5. 

О. Ямборко

БАРАНОВ-РОССІНЕ 
Воло ди  мир Давидович 
(Баранов Шулим-Вольф Лейб) 
(01.01.1888, с.  Ве лика Лепетиха 
Таврій.  губ., нині Херсон.  обл.  – 
1944, м.  Освенцим, Польща)  – 
живописець, скульптор, вина-
хідник. У  1903–08 навчався в 
ОХУ, 1908–09  – у  худож. уч-щі 
при ІАМ. У 1907–08 брав участь 
у першій вист. модерністсько-
го мистецтва в Росії та Україні. 
Разом з Д. Бурлюком організував 
вист. «Стефанос» (1907, Москва), 
«Ланка» (1908, Київ), «Вінок-
Стефанос» і «Імпресіоністи» 
(обидві – 1909, Санкт-Петербург). 
У  1910–14 проживав у Парижі, 
де виставляв роботи під псевдо 
«Даніель Россіне», згодом  – під-
писувався подвійним прізвищем. 
У 1914, прагнучи втілити в життя 
ідеї О.  Скрябіна, сконструював 
музичний інструмент «опто-
фон», у якому кожний звук кла-
віші відповідав певному кольо-
ру. У  1915–17 переважно жив у 
Норвегії, де в м. Християнії (нині 
м.  Осло) відбулися його перші 
персональні вист. і кольоро-му-

зичні концерти. У  1918, будучи 
членом Петроградської колегії 
відділу Образотворчого мисте-
цтва Наркомату освіти, разом з 
Н.  Альтманом, К.  Кустодієвим, 
К.  Петровим-Водкіним оформ-
лював Петроград до річниці 
Жовтневої революції. У 1919–24 
мешкав у Москві, де викладав у 
ВХУТЕМАСі (з  1920 мав звання 
проф.), перебував на посаді зав. 
відділу живописного ф-ту. На 
кольоро-музичних концертах у 
1923 в театрі В. Мейерхольда і в 
1924 у Великому театрі з орке-
стром В.  Сука виконав «партію 
світла». З 1925 жив у Парижі, де 
запатентував «оптофон» давав 
концерти. Продовжував займа-
тися живописом і скульптурою, 
у якій застосовував різні матері-
али. Винайшов «хромофотомер» 
для визначення якості коштов-
ного каміння, «мультиперко» 
для виготовлення та очищення 
хімічних розчинів. У  1943 був 
депортований нацистською вла-
дою до Німеччини. Загинув в 
Освенцимі. Б.-Р.  – представник 
мистецького авангарду, один із 
засновників світломузичного кі-
нетизму в мистецтві. У творчості 
Б.-Р. відбилося широке коло худ. 
напрямів першої чверті 20  ст.  – 
кубізм, фовізм, супрематизм, фу-
туризм, сюрреалізм, які митець 
інтерпретував, експериментую-
чи з кольором. Художник тяжів 
до синтетичних мистецьких рі-
шень, поєднуючи просторовість 
із поліхромією. Одним з перших 
звернувся до проблем кольоро-
музики, додаючи до неї ефекти 
світла. У  скульптурі, створеній 
ним з різних матеріалів, уперше 
застосовано принципи кінетизму. 

Тв.: «Сонячний пейзаж» (1908), 
«Кубістична жінка» (1910), «Кубіс-
тич ні автопортрети» (1910, 1911), 
«Апокаліпсис у зелених тонах» 
(1910–15), «Кузня», «Соло» (оби-
два  – 1911), «Симфонія  1» (1913), 
«Симфонія 2» (1914), «Автопортрет» 
(1914), «Верш ники Апокаліпсису», 
«Адам і Єва», контррельєф «Артист-
інвалід» (1915–16), «Безпредметне» 
(1918), «Весна» (1930).

БАРАННИК
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Муз.:  ДРМ, ДТГ, СХМР, ДМПІР, 
ММСМ, Вольський краєзнавчий му-
зей (Саратовська обл., РФ), АДМОМ, 
НЦМКП, МСМ, Музей Тіссена-
Борнеміса (Вашингтон, США), Музей  
Гіршгорна і Сад скульптур (Вашинг-
тон, США).

Літ.: А.  Д.  Владимир Баранов-
Россине.  – М., 2002; Баранов-
Россине Vladimir Baranoff-Rossinе. 
Exh. Gal. Yean Clauvelin. – Paris, 1969; 
Vladimir Baranoff-Rossine. Preface 
par J.-P. et V.  Marcade. Calerie Jean 
Chauvelin.  – Paris, 1970; Vladimir 
Baranoff-Rossine. Musee National 
d’Art Modern. – Paris, 1972; Vladimir 
Baranoff-Rossine. 1888–1944. Galerie 
Vtrneuil Saints Peres.  – Paris, 1984; 
Wladimir Baranoff Rossine. Galerie 
Brusderg.  – Berlin, 1983; Галеев  Б. 
Эксперименты В.  Баранова-
Россине в театре  // Светомузыка 
в театре и на эстраде. Сб. тезисов 
научно-технического семинара.  – 
Казань, 1992; Круглов  В. Новые 
данные биографии художника  // 
Государственный Русский музей. 
Тезисы конференции, посвященной 
итогам научно-исследовательской 
работы за 1992  год.  – СПб., 1993; 
Шатских  А. Владимир Давидович 
Баранов-Россинэ (1888–1944)  // 
Евреи в культуре русского зарубе-
жья.  – Иерусалим, 1995.  – Вып.  4; 
Скофенко  А. Володимир Баранов-
Россіне  – забутий авангардист  // 
Мистецтво Української діаспо-
ри.  – К., 1998; Круглов  В. Баранов-
Россинэ: новые данные для био-
графии художника  // Страницы 
истории отечественного искусства: 
вторая пол.  XIX  – нач.  XX  века.  – 
СПб., 1999.  – Вып.  7; Галлеев  Б. 
Находка в Париже (о  неизвест-
ной встрече В.  Баранова-Россине 
с А.  Скрябиным)  // Казань.  – 
2000. – № 4; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; 
Сарабьянов  А. Государственная 
Третьяковская галерея. Каталог.  – 
М., 2002. 

Г. Скляренко 

БАРАНОВСЬКИЙ 
Іван 
(18  ст.)  – маляр, актор. У  кін. 
18 ст. працював на Галичині. 

Тв.: розписи фойє старого театру у 
Львові; ікони «Семен-богоприїмець» 
та «Пророчиця Анна».

Муз.: НМЛ. 
Літ.: МУ.  – К., 1992; СХУ.  – К., 

1973; Голубець  М. Малярі-василіани 
на тлі західно-українського ма-
лярства ХVІІІ  ст.  // Записки Чина 
Святого Василія Великого.  – Т.  3; 

Жолтовський  П. Словник худож-
ників, що працювали на Україні в 
XIV–XVIII ст.  // Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983. 

Г. Матвіїшин

БАРАНОВСЬКИЙ 
Максим 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Київ. міщанин. У 1798 
домовився зробити для КПЛ 
тридцять дві ікони. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51, 
1013.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст.  // Художнє життя 
на Україні в XVI–XVIII ст. – К.,1983; 
Уманцев  Ф. Матеріали до Словника 
вітчизняних мистців, ремісників, ке-
рівників художніх робіт та меценатів 
18 – початку 20 ст. (За документами 
Києво-Печерської лаври)  // СМ.  – 
2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БАРАНОВСЬКИЙ 
Олександр Іванович 
(18.08.1890, с. Дми трієвка Таврій. 
губ.  – 09.05.1965, м.  Москва)  – 
графік, архітектор. У  1909–18  – 
навчався в ІАМ. Працював у 
Москві. Учасник вист. від 1917.

Тв.: графіка – лінорити: «Портрет 
архітектора В.  Щуко» (1943), «Мос-
ковський Кремль» (1947), «Башти 
Московського Крем ля» (1948–51), 
«Портрет О. Пуш кіна» (1952); офор-
ти  – серії: «У  Загорську» (1952–54), 
«Ново-Дівочий монастир у Москві» 
(1952–55), «Нова будівля МДУ» 
(1956); кольорові офорти  – «Квіти» 
(1957), «Червоні лілеї» (1958), 
«У  Троїце-Сергієвій Лаврі» (1960); 
проекти громадських споруд. 

Муз.:  ДРМ, ДІМ, Музей історії та 
реконструкції Москви, Тульський 
обл. ХМ та ін.

Літ.: Соболевский Н. Скульптурные 
памятники Москвы.  – М., 1957; 
Романовский  И. Музей Великого 
города.  – М., 1961; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова 

БАРАШОВ 
Михайло Васи льович 
(28.09.1897, с.  Барашово Вятсь-
кої  губ.  – 07.09.1962, м.  Астра-
хань)  – художник театру, гра-
фік. У  1924 закінчив Казанський 
худ.-технічний ін-т (викл.: 

В.  Виль ковиський, Н.  Фешин). 
Від 1924 оформлю вав вист. в 
Конструктивно-експе римен таль-
ній майстерні ра дян сь кого теа-
тру (Казань), Симф. драм. театрі, 
Астра ханському драм. театрі, де 
у 1933–62 перебував на посаді 
головного художника. У  1936–
62 викладав у Астраханському 
худ. уч-щі. Учасник вист. з 1924, 
персональні вист. відбулися в 
Астрахані (1958, 1967). 

Тв.: сценографія  – оформлен-
ня вистав: «Степан Разін» 
В.  Каменського (1924), «Принцеса 
Турандот» К.  Гоцці (1925, обидва  – 
Конструктивно-експериментальна 
майстерня радянського театру, 
Казань), «Шахта №  10» В.  Білля-
Білоцерковського (1928), «Рельси 
гудуть» В.  Кіршона (1929, обидва  – 
Симф. драматичний театр), «Єгор 
Були чов (1934) і «Останні» (1936) 
О.  Горького, «Сірано де Бержерак» 
Е. Ростана (1938), «Ленін у 1918 році» 
Т.  Златогорової і А.  Каплера (1939), 
«Кремлівські куранти» Н.  Погодіна 
(1941, варіант – 1952), «За тих, хто у 
морі» Б. Лавреньова (1946), «Вій, ве-
терець» Я. Райніса (1952), «Крадіжка» 
Д.  Лондона (1955), «Благочестива 
Марта» Тірсо де Моліна (1958), 
«Живий труп» Л.  Толстого (1961), 
«Ленінградський проспект» І. Штока 
(1962, усі  – Астраханський драма-
тичний театр) та  ін.; графіка (аква-
рель, офорт, лінорит)  – «На березі 
річки Казанки» (1923), «У  Криму» 
(1927), серія «Нижня Волга» (1951, 
1960), «Під час розливу» (1954), 
«Рибалки» (1960), «Портрет тракто-
риста» (1961), «Біля Астраханського 
Кремля» (1962); екслібриси. 

Муз.: Астраханська КГ.
Літ.: Локшин  С. Чествование 

М. В. Барашова // Волга (Астрахань). – 
1958. – 18 мая; М. В. Барашов. 1897–
1962. Каталог выставки. – Астрахань, 
1967; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова 

БАРВІНЧАК
Микола
(1903, м. Шенандоа, штат 
Вірджинія, США  – 06.1978, м. 
Філадельфія, США) – графік, іко-
нописець, різьбяр. Народився в 
родині шахтаря Івана і Євфимії 
Бервінчаків. Батьки емігрували 
до США з Лемківщини. З 14 ро-
ків працював на копальнях м. 
Мінерсвілл штат Пенсільванія. 

БАРВІНЧАК
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Після знайомства з мистцем-
іконописцем Павлом Довбнером 
(який розписував церкву Св. 
Миколая УГКЦ у Мінерсвіллі), 
почав здобувати художній фах. 
Довбнер дав Б. основи рисунку, 
малярства, зокрема іконопису, 
граверської техніки, зокрема 
офорту та ін. Згодом Б. почав 
самостійно малювати ікони та 
розмальовувати церкви, різьбив 
іконостаси, престоли, тетра-
поди тощо. Свої праці вистав-
ляв у Нью-Йорку, Вашингтоні, 
Пітсбурзі, Чікаго, в Італії і 
Швеції. 1932  – вперше експону-
вав свої офорти (Нью-Йорк). Від 
1935 по 1960 здобув низку на-
город та відзнак. Виконав також 
низку книжкових ілюстрацій. 
Остання персональна виставка 
Б. відбулася в 1978 (Дім Студії у 
Філадельфії). Працював у різних 
техніках (олійний живопис, ак-
варель, офорт) та в реалістичній 
манері. Багато творів присвітив 
пенсильванським шахтарям. 

Тв.: ґрафіка  – «Медитація. Анна 
Стен» (1935), «Портрет матері», 
«Станція в Майнерсвілі».

Літ.: Кейван І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Українські митці 
у світі. Матеріали до історії україн-
ського мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Л. Бурковська, Р. Забашта

БАРВІТОВ
Василь Андрійович
(1840, ?  – 02.11.1886, м. Санкт-
Петербург?)  – живописець, ри-
сувальник. Навчався у В. А. 
Прохорова (?). Мешкав у Санкт-
Петербурзі, працював учителем 
малювання. Співпрацював з 
майстернею Поля-Петі у Санкт-
Петербурзі. 1868 брав участь у 
виставці в залах ІАМ. Виконував 
роботи в різних техніках (рису-
нок, акварель) і жанрах, насам-
перед станкових сюжетних ком-
позицій (переважно на біблійні 
теми) та архітектурного пейзажу. 
Виконав рисунки для літографу-
вання та фототипічного друку. 
Копіював фрески Успенського 
собору у м. Владимир (на 
Клязьмі). Окремі твори Б. при-

свячені архітектурним комплек-
сам Києва і використання для 
видань ДКПЛ (1859).

Тв.: живописна композиція  – 
«Виведення апостола Петра з темни-
ці»; графіка / рисунки – «Ісус Христос», 
«Янгол-хранитель», «Богородиця» 
(усі  –для видання «Сборник мо-
литв, на всякий день потребенных» 
(Київ,1858)), «Ахтирський 
Cвятотроїцький монастир у Харків. 
губ», «Вознесенська церква Київського 
Вознесенського Флорівського мо-
настиря» (обидва  – 1860–70), «Св. 
Олександр Невський» (1875), «Слава 
Грузинської Православної Церкви» 
(кін. 1870-х  – поч. 1880-х), рисунки 
для видань – «Картины пo священнoй 
и церкoвнoй истoрии: главнейшие 
праздники православ. церкви с тек-
стом и пример. уроками» (Санкт-
Петербург, 1876. Вып. 1), «Старинные 
царские утвари, одежды, доспехи 
и прочее» (Санкт-Перебург, 1886). 
«Виды Киева. 20 фототипий» (Киев, 
1900).

Муз.: ДТГ, НБУІВ.
Літ: Русский биографический сло-

варь.  – СПб., 1896.  – Т. 1; Попов П. 
Матеріали до словника Українських 
граверів – К., 1926; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; Українська графіка 11 – 
початку 20 ст. Альбом.  – К., 1994; 
Государственная Третьяковская га-
лерея. Каталог собрания. Рисунок 
XIX века. – М., 2007. – Т. 2, кн. 1.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

БАРГАУАН 
Траян (Bârgгuǎn Traian) 
(1880–1942) – живописець. Меш-
кав на Буковині. У 1920-х – проф. 
Вищої православної реальної 
школи в Чернівцях. У 1925 – член 
т-ва «Bukowiner Landesmuseum» 
(«Буковинський Крайовий му-
зей»). Працював в академічній 
манері.

Літ.: Czernowitzer illüstrierter 
allgemeine Kalender mit vollständigem 
Bukowiner Schematismus 1925.  – 
Cernǎuţi, 1925.

І. Міщенко

БАРДАХ 
Євген Якович 
(8  (20).09.1900, м.  Одеса  – 
27.12.1946, м. Одеса) – художник-
ама тор. Син одес. колекціоне-
ра живопису, відомого лікаря 
Я.  Ю.  Бардаха. Мешкав у Одесі. 

Доцент Одес. політехнічного ін-
ститута. Експонент XXVI вистав-
ки ТПРХ (1916). Працював у техні-
ці пастелі.

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БАРИНОВА 
Марія Миколаївна 
(15.05.1925, с.  Андріївка, нині 
Житомир. обл.  – 09.04.1984, 
м.  Київ)  – скульптор. У  1946–
52 навчалася в КХІ (викл.: 
М.  Лисенко, М.  Гельман). 
Працювала в галузі жанрової 
та декоративної скульптури. 
Учасниця респ. (від 1951), всесо-
юз. (від 1955) та заруб. (від 1959) 
вист. Член СХ України (1956).

Тв.: «Юний шеф» (1951), «Телят-
ниця» (1952) «Будівель ник» (1954), 
«Сестрички», «Діти» (обидва – 1955), 
«Накупався» (1957), «Програв» 
(1958), «Вперше на будівництві» 
(1960), «Лілея», «На панщині 
пше ницю жала» (обидва  – 1961), 
«Купальниці» (1964), «Партизан» 
(1967), «Наймичка з дитиною» (1968)

Муз.: НМЛ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972.; СХУ.  – К., 

1973; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БАРИНОВ-ЄЛЬЦОВ 
Олександр Петрович 
(03.08.1897, с.  Зубрилово, нині 
Пензенської обл., РФ – 20.01.1981, 
м.  Ялта)  – живописець, графік. 
У 1940 закінчив Пензенське худ. 
уч-ще (викл.: М.  Петров, І.  Го-
рюшкін-Сорокопудов), диплом-
на робота  – «Герой Хасану». Від 
1946 працював у Ялтинських 
майстернях худ. фонду УРСР. 
Створював пейзажі, працював  
у галузі промислової графіки. 
Учасник вист. з 1942 (Пенза). 
Член СХ України (1960). Творам 
Б. притаманна реалістична мане-
ра з елементами імпресіонізму, 
яскра вість, соковитий колорит; 
пейзажні роботи позначені лі-
ризмом. 

Тв.: «Призовники» (1942), «Лист з 
фронту» (1943), «Ялта. Порт» (1948–
49), «Після війни» (1949), «У Ялтин-
ському порту» (1953), «Рибалки» 
(1954–55), «Туман», «Північний ві-

БАРВІТОВ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



91

тер», «Каміння», «Вулиця в Ялті», 
«Діти на річці» (усі–1970-ті).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БАРИЦЬКИЙ 
(Бажицький) Петро 
(18  ст.)  – різьбяр. Відомий за 
пис. дж. У  1774  – учень скуль-
птора І.  Щуровського (згідно 
документів судової справи між 
І.  Щуровським і львів. перед-
міщанином К.  Маркевичем). 
У  1777 (за текстом контракту 
від 13.07.1779, де згаданий разом 
з підмайстром Й.  Бурченом)  – 
учень скульптора Ф. Олен ського 
під час оздоблення різьбяр-
ських робіт у новозбудованій 
кам’яниці Більських у Львові 
(пл.  Ринок,  20). У 1780 уклав 
контракт із францисканським 
монастирем м.  Перемишль на 
виготовлення органу, за роботу 
над яким отримав гроші 1782 та 
1787. У  1784 брав участь (разом 
з перемишльським сницарем 
Ф.  Дуньчевським) у  виготовлен-
ні пам’ятника львів. архієписко-
пу В.  Сераковському, замовле-
ним Ф. Оленському. Як спільник, 
останній згаданий в угоді львів. 
архієпископа Ф.  Кіцки на ви-
готовлення його прижиттєвого 
надгробка для каплиці Розп’яття 
львів. катедри. 

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 443, 
арк.  1020, 1023 (№  421); ЦДІАУЛ, 
ф. 52, оп. 2, спр. 565, арк. 445 (№ 342). 

Літ.: Sałowski. Przydatek do 
opisania cyrkułu Prezemyskiego  // 
Gazeta Lwowska.  – 1812.  – Dodatek 
do Nr 103; Вуйцик В. Скульптор Іван 
Щуровський  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. 236; SAP. – 1998. – T. 6.

Р. Забашта

БАРИШЕВ
Микола Андрійович
(27.01. /09.02.1907, м. Бугульма, 
Татарстан, РФ  – 10.04.1944, 
м. Сімферополь) – художник те-
атру. Закінчив художньо-деко-
ративне відділення Казанського 
технікуму мистецтв (1929). З 
1930 – головний художник Крим. 
рос. драм. театру у Сімферополі. 
Учасник 2-ї  Світ.  війни. Засл. 

діяч. мистецтва РРФСР (1940). 
Сценограф-експериментатор, 
мистець лірико-експресивного 
стилю.

Тв.: оформлення вистав  – 
«Недоросток» Д. Фоннвізіна, 
«Приборкання норовливої» В. Шекс-
піра (1935), «Підступність і кохан-
ня» Ф. Шіллера, «Вишневий сад» 
А. Чехова, «Як гартувалася сталь» 
за М. Островським (обидві  – 1938), 
«Людина з рушницею» (1939) і 
«Кремлівські куранти» (1940) 
М. Погодіна. 

Літ.: Театральная энциклопедия. – 
М., 1961. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; 
Касьяненко Л. Храм мельпомены: в 3 
т. – Симферополь, 2007.

Л. Ганзенко

БАРИШНИКОВ 
Револьд Володимирович 
(18.11.1924, м. Харків – 05.08.1985, 
Харків)  – живописець, графік. 
Закінчив ХХІ (викл.: С.  Бесєдін, 
Г.  Томенко). Засл.  худож. УРСР 
(з 1976). Автор творів станкового 
живопису та графіки, які тяжіли 
до широких історичних узагаль-
нень. 

Тв.: «Могутня купка» (1954), «Сія-
чі» (1963), «Вставайте, кайдани по-
рвіте!» (1964), «Напередодні» (1980), 
«Перемога» (1982), ін.

Муз.: ХХМ.
Літ.: ХУЕД. – К., 2006.

Р. Михайлова

БАРНАЦКЕВИЧ 
Василь 
(18 ст.) – іконописець. Відомий за 
пис. дж. З 1769 працював у лавр-
ській малярні. У  1773–74 брав 
участь у поновленні розписів 
Успенського собору КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 51, 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев 

БАРОВА 
Наталя Олександрівна 
(05.12.1916, м. Харків – 10.04.1952, 
м. Харків) – художник театру, гра-
фік, живописець. У 1932 закінчила 
ХХТ, 1938 – ХХІ (викл.: В. Рифтін, 

Ю. Садиленко). Працювала в ТЮГ 
у Ворошиловграді (нині Луганськ), 
з 1939 – у Харкові в Театрі росій-
ської драми ім. О. С. Пушкіна, де 
була худож ником-постановником 
у 1945–48, Українському теа-
трі ім.  Т.  Г.  Шевченка в 1942–43, 
Театрі музичної комедії у 1943–45. 
Отримала Другу премію у Всесоюз. 
шекспірівському конкурсі худож-
ників театру за оформлення ви-
стави «Приборкання норовливої» 
В. Шекспіра (1947). Учасниця респ. 
вист. з 1936. Персон. вист. відбу-
лася в ХХМ (1953). Член АРМУ 
(з 1929), СХ України (з 1947).

Тв.: сценографія  – вистави: «Час, 
уперед» В. Катаєва (1935), «Ревізор» 
М.  Гоголя (1936) (обидва  – ТЮГ 
м.  Ворошиловграда), «Бабські пліт-
ки» К.  Ґольдоні (1939, Театр росій-
ської драми), «Підступність і кохан-
ня», «Марія Стюарт» Ф.  Шиллера 
(обидва – 1942); оперети – «Маріца», 
«Сільва», «Баядера» І.  Кальмана 
(1943, усі  – в  Українському театрі 
ім.  Т.  Г.  Шевченка), «Пігмаліон» 
Б.  Шоу, «Пляшка рому» В.  Скотта 
(обидва  – 1945–46), «Він прий-
шов» В.  Прістлі (1946), «Російське 
питання» К.  Симонова (1947) 
(усі  – у  Театрі російської драми 
ім. О. Пушкіна); ескіз декорацій вист. 
за трагедією О.  Пушкіна «Кам’яний 
гість» (1949); живопис  – портрети 
акторів Н. Томарової, К. Суковської 
(обидва – 1947), М. Покотила (1950); 
«Зустріч у горах», «На льодовому 
маршруті. Хуртовина», «Гірські лиж-
ні траси» (усі – 1940); ілюстр. до книг 
та журналів: «На суше и на море» 
(Москва), «На просторах Родины чу-
десной» (Харків).

Муз.:  ШНЗ (Канів), ХХМ, МТМКУ.
Літ.: Мистецькі шляхи Харківщи-

ни. – Х., 1998; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.
Мар. Гончаренко 

БАРОНСЬКА Ядвіга – див.: 
БОРОНСЬКА (Боронська-
Зедельмайєр) Ядвіга

БАРОНСЬКА-ЗЕДЕЛЬМАЙЄР 
Ядвіга – див.: БОРОНСЬКА 
(Баронська) Ядвіга

БАРОНЧ 
Тадей 
(24.03.1849, м. Львів – 12.03.1905, 
м.  Львів)  – скульптор, з  похо-
дження  – вірменин. Освіту здо-

БАРОНЧ
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був у КАМ (викл. П.  Філіппі) 
і  Мюнхенській АМ. У  1875 пра-
цю вав у Львові. Виконав мону-
ментально-декоративні роботи 
для будівель у Львові – 6 статуй 
діячів на фасаді будин ку гім-
назії ім.  Франца Йосифа (1876, 
вул.  Князя Романа,  5), скуль-
птурне оздоблення (1890) фасаду  
Галицької ощадниці (1888–91, ар-
хітектор Ю. Захарієвич, скульпто-
ри Л. Марконі, С. Левандовський, 
вул.  Гетьманська, нині проспект 
Свободи), Міського театру (1899, 
статуя «Комедія») (1895–1900, ар-
хітектор З.  Горголевський); низ-
ки поховань на Личаківському 
кладовищі у Львові (серед них 
надгробки на могилах К. Ордона 
і Г. Шмідта).

Тв.: «Геній» (1884), «Мужик», 
«Сту дія старого», «Чоловіча по-
стійність», «Львівський пантеон» 
(усі  – 1890-ті); погруддя дівчини 
в українському нар. вбранні для 
вист. у Кракові (1873, теракота); 
портрет Т.  Шевченка для Т-ва 
ім.  Т.  Шевченка (1877, теракота, 
із правом копіювання та репроду-
кування з метою збору коштів на 
пам’ятник поетові), погруддя укра-
їнського селянина (1877); погруд-
дя укр. селянина і селянки (1883); 
проект пам’ятника герою оборони 
Варшави 1831 Ю. Ордону (1896, ви-
конав скульптор Ю. Марковський); 
пам’ятник А.  Міцкевичу в Трус-
кавці (1898).

Літ.: СХУ. – К., 1973; Шев чен ків-
ський словник.  – К., 1976.  – Т.  1; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1. ; МУБД. – К., 
1997; Тимофієнко В. Зодчі України 
кінця XVIII  – початку XX  століть: 
бібліографічний довідник.  – К., 
1999; ЕСУ. – К., 2003– Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БАРСАМОВ 
Микола Степа нович 
(16.09.1892, м. Тбілісі – 11.04.1976, 
м. Феодосія) – живописець, мис-
тецтвознавець, культурний діяч. 
У 1909–13 навчався в Ростовській 
вечірній рисувальній школі,  
1913  – у  студії І.  Машкова в 
Москві, 1913–17  – у  МУЖСА 
(викл.: А.  Архипов, М.  Касаткін, 
К.  Коровін). У  1918–19 організу-
вав у м. Ізюмі Харків. губ. картин-

ну галерею. З 1923 жив у Феодосії. 
Працював директором 1923–
36  ФКМ та 1923–62 ФКГА, при 
якій у 1923 організував худ. сту-
дію, де викладав до 1962. У  1928 
брав участь у вист. т-ва «Жар-
цвет». Засл.  працівник  культ. 
УРСР (з  1969). Почесний грома-
дянин Феодосії. Автор жанрових 
картин, пейзажів, натюрмортів 
реалістичного спрямування. Тво-
ри Б. тонкі за колоритом; інтер-
претують колористичні здобутки 
імпресіонізму. 

Пр.: Барсамов  Н., Полканов  Б. 
Феодосия.  – [Б.  м.], 1927; Іван 
Костянтинович Айвазовський.  – 
[Б.  м.] 1930; Иван Константинович 
Айвазовский. – М.; Ленинград, 1941; 
Иван Константинович Айвазовский. 
1817–1900.  – М., 1962; Иван 
Константинович Айвазовский.  – 
М., 1967; И. К. Айвазовский. О мас-
терстве художника.  – М., 1967; 
Айвазовский в Крыму. Очерк об 
И.  К.  Айвазовском и художни-
ках Л.  Ф.  Лагорио, А.  И.  Фесслере, 
К.  Ф.  Богаевском, М.  А.  Волошине, 
М. П. Латри. – Симф., 1970; 45 років 
у галереї Айвазовського.  – Симф., 
1971.

Тв.: «У  кімнатах» (1926), «Дом-
ни Керченського заводу» (1935), 
«Овочі» (1937), портрет К.  Богаєв-
ського (1940), «Десант у Феодосії» 
(1942), «Ворог прийшов» (1945), 
«Повернення» (1946), «О. М. Горький 
на будові Феодо сійського порту» 
(1946), «Відбудова Феодосійського 
порту» (1947), «Схід місяця у 
Феодосії», «Художник О.  Купрін» 
(обидва  – 1948), «У  майстер-
ні ху дожника» (1952), «Ранок у 
Феодосійському порту» (1958), «Білі 
троянди» (1962), «Квіти у білому гле-
чику» (1967), «Автопортрет» (1968), 
«Натюрморт» (1971).

Муз.:  НХМУ, КМРМ, СХМ, ХХМ, 
НКГА, ФКМ, АДППМЗ, ДРМ.

Літ.: Выставка картин художника 
Н.  С.  Барсамова.  – Феодосия, 1932; 
Авсисян. Живописная традиция. 
К  25-летию творческой деятель-
ности Н.  С.  Барсамова  // Крым.  – 
1949.  – №  3; Выставка картин Н.  С.
Барсамова: приурочення к 35-летию 
творческой, музейной и художе-
ственно-педагогической деятельнос-
ти в Крыму.  – Феодосия, 1958; 
Николай Степанович Барсамов. 
Каталог.  – Симф., 1968; Николай 
Степанович Барсамов. Каталог 
выставки. – Феодосия, 1972.

Г. Скляренко

БАРСЬКИЙ 
Вілен Ісакович 
(27.10.1930, м.  Київ)  – живопи-
сець, письменник. У 1951–57 на-
вчався в КХІ (викл.: Є. Волобуєв, 
С.  Григор’єв), 1967  – у  творчих 
майстернях АМ УРСР. У  1981 
виїхав до Ізраїлю. Мешкає в 
Німеччині. Учасник вист. від 
1957. Лауреат Міжнародної пре-
мії ім.  Д.  Бурлюка (1991, РФ). 
Член СХ України (1967–80). 
Провідне місце у творчості Б. 
належить портрету, якому при-
таманні виразні характеристики 
образів людини; митець тяжіє 
до різних напрямів концептуаль-
ного мистецтва, що розгортає в 
царині колажу, графіки і текстів. 

Пр.: п’єси  – «Пушкін, Моцарт і 
Сальєрі» (1996), «Чиста совість»  // 
Замысел.  – М., 2001.– №  7; вірші в 
прозі «Тирады»; зб.  поезії «Слова» 
(Зиген, Німеччина, 1983), стаття 
«Про С.  Параджанова та його філь-
ми» // Сучасність. – Мюнхен, 1984. – 
№ 284 (українською мовою).

Тв.: живопис  – портрети проф. 
С.  Всесв’яцького (1954), акад. 
АН УРСР Б. Гнєденка (1957), дівчи-
ни (1959), «Після операції. Професор 
М.  Коломійченко (1965), «Портрет 
балерини Е.  Стеблик» (1966), 
«Український вечір» (1961), «Дитина і 
бабуся» (1967), «Два друга. Ударники 
комуністичної праці Ю.  Романцов 
та В.  Сучков» (1968), колажі – серія 
«В’єтнамська циновка» (1967–75), 
«Українська ніч» (обидва  – 1968); 
графічні серії «Вогонь–дим–симе-
трія», «Чотири персонажі кахельних 
плиток» (обидва – 1968), «Надгробок 
для  Л.» (1977), «Нірвана  – вихід» 
(1984), «Втеча» (1985), «Портрет 
героя» (1995), зорово-графічна по-
езія  – цикли «Видеть», «Карта рас-
путья», «Сны и свобода», «Жестокая 
осень», «Зарезервированные слова», 
«Осыпь». 

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; СХУ. – 
К., 1972; ХУЕД. – 2006; Пощилов И. 
Опыт интерпретации визуально-
го текста  // НЛО.  – 1995.  – №  16; 
Сухотин  М. О двух склонностях 
написанных слов  // НЛО.  – 1995.  – 
№ 16.

Г. Скляренко
БАРТ 
Віктор Сергійович 
(20.04.1887, с. Величаве Ставро-
польської губ.  – 27.05.1954, 
м.  Москва)  – живописець, гра-
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фік. У 1905 закінчив Сум. реаль-
не уч-ще, 1906–11  – навчався в 
МУЖСА. Отримав звання вчи-
теля малюнка. Відвідував школу 
малювання при ТЗХ, з  1911  – 
експонент «Салону Іздебського» 
(«Салон  2. Міжнародна худож-
ня вист.») в  Одесі, Миколаєві, 
Херсоні. З  1911 навчався в 
худож. уч-щі при ІАМ (викл. 
Я. Ціонглінський). Учасник ко-
лективної майстерні «Башта» 
під керівництвом М. Ларіонова. 
Експонент вист. групи «Буб но-
вый валет» і «Ослиный хвост» 
у  1912. Автор стінопису в ма-
єтку с.  Павличківка поблизу 
Харкова (1910-ті). У  1919–36 
жив у Франції. Брав участь 
у вист. в Росії та Україні: 
у  Моск. Музеї образотворчо-
го мистецтва (1922), першій 
вист. картин Спілки худож-
ників та поетів «Искусство  – 
жизнь» («Маковец»), у  першій 
Всеукраїнській респ. худ. вист. 
«10-річчя Жовтня» (1927). 
Персональні вист. в Парижі 
відбулися 1921, 1925, 1929, 
1931. Співпрацював з журна-
лами «Удар» в 1922–24, «Наш 
союз» – у 1926–36 (виходив рос. 
мовою). Член групи «Через» 
(1922), «Спілки російських ху-
дожників» у  Парижі. Робив те-
атральні костюми. Брав участь 
в оформ. павільону СРСР на 
Міжнар. вист. у Парижі 1925. 
У  1936 повернувся до СРСР. 
Працював як художник-графік. 
Виконав ілюстр. до кн. «Казка 
про царя Салтана» О.  Пушкіна 
(1937), «Вірші» М.  Некрасова 
(1939), «Олеся» Я.  Купали 
(1940). Представник вітчизня-
ного модернізму поч. ХХ  ст. 
У  творчості поєднував широке 
коло стилістичних напрямків: 
неопримітив, модерн «Мира 
искусств», кубізм.

Тв.: ілюстр. до «Повістей Бєлкіна» 
О.  Пушкіна, «Хлопчик і Дискобол», 
«Пейзаж», «Танцівниця», «Подвій-
ний портрет» (усі  – поч. 1910-х), 
«Стрільці», «Епізод з битви», 
«Солдат» (1912), ілюстр. до по-
езій О. Пушкіна, Ф. Сологуба (1912), 

«Портрет фотографа-художника 
М. Шер лінга» (1918). 

Пр.: Теория композиции в жи-
вописи  // Млечный путь.  – 1914; 
Извлечение из опыта исследова-
ния пластического синтеза и его 
роли в живописи // Експеримент. –  
1999. – № 5.

Муз.:  ДРМ, Ростово-Ярослав-
ський музей-заповідник, ККХМ, 
Державний історико-архітектурний 
і худ. музей-заповідник Костроми, 
Владивостоцький державний музей. 

Літ.: Древина  Е. Виктор Сергее-
вич Барт  // Сто памятных дат: 
Художественный календарь за 
1987 год; Побожий С. «Бубновий ва-
лет» і Сумщина. – Суми, 2007.

Г. Скляренко

БАРТНИЦЬКИЙ Р. С. 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Жив і працював у Львові. 
1740 брав участь у розписі косте-
лу бернардинівського монастиря 
Львова.

Літ.: Rastawiecki  E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych w 
Polsce osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających.  – Warszawa, 1850.  – 
Т.  1; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVI – XVIII ст. – 
К., 1983.

Р. Забашта

БАРТОШ 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Львові. Згаданий 
у війтівських актах під 1569 р. як 
син і челядник (помічник) маля-
ра Луки (Лукаша), передміщани-
на польського (?) походження.

Літ.: Александрович  В. Львівські 
малярі кінця XVI століття. – Л., 1998; 
Александрович  В. Західноукраїнські 
малярі XVI  століття. Шляхи розви-
тку професійного середовища.  – Л., 
2000.

Р. Забашта

БАРТОШ (Bartosc) 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Мешкав у Львові. У  1740 
уклав контракт на виконан-
ня ікони до вівтаря костелу в 
Судовій Вишні на Львівщині.

Літ.: Жолтовський  П.  Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин

БАРЩ – див.: БОРЩ

БАРЯХ 
Самійло Йосипович 
(13.05.1889, м.  Бердичів, нині 
Житомир.  обл.  – ?)  – графік. 
У  1902–08 навчався в ОХІ. Від 
1909 жив у Бердичеві, де пра-
цював оформлювачем у газетах 
і журналах. 1933–41 мешкав у 
Києві, працював ілюстратором 
у редакціях газет. Рисував кари-
катури на політичні та побуто-
ві теми, портрети тощо. Також 
працював у галузі промисло-
вої графіки (листівки, марки), 
викладав малюнок у школах 
Радомишля і Бердичева (1923–
32). Карикатурам властива гро-
тескова загостреність образів.

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БАСАНЕЦЬ 
Петро Олексійович 
(23.04.1926, с.  Бурімка Ічнянсь-
кого р-ну Черніг. обл.  – 2007, 
м.  Київ)  – живописець, графік, 
педагог. У  1947–52 навчався в 
ОХУ, 1952–58  – у  КХІ (викл.: 
К.  Трохименко, В.  Костецький, 
В.  Пузирков). У  1958–61 працю-
вав худ. редактором і зав. відділу 
редакції журналу «Зміна». З 1961 
викладав у КХІ на кафедрі живо-
пису, з  1972  – рисунка. З  1983  – 
проф. Працює в галузі станко-
вого живопису, станкової та 
книжної. графіки. Учасник респ., 
всеукр. і зарубіж. вист., серед них 
у Німеччині (1985). Персональні 
вист. відбулися в Ічні (1987), 
Чернігові (1988), Києві (1999, 
2000, 2002), Прилуках (2002). 
Член СХ України (1961). Нар. ху-
дож. УРСР (1990). Учасник 
2-ї Світ. війни. Твори Б. – сюжет-
ні картини, портрети, пейзажі  – 
позначені рисами соцреалізму. 
Роботам притаманне поєднання 
громадянського пафосу з посиле-
ною увагою до особистості героя, 
зокрема в роботах, присвячених 
гайдамацькому рухові. У  жанрі 
портретів Б.  створив низку пси-
хологічно переконливих образів. 
На соковитому колориті творів 
позначився вплив імпресіонізму.

БАСАНЕЦЬ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



94

Тв.: живопис  – «Ходоки з 
Чернігівщини» (1958), «Українці у 
В.  І.  Леніна» (1963), «В  рідному краї» 
(1964), «Додому» (1965), «Над тихим 
Удаєм» (1965), портрет А.  Хижняка 
(1965), «На Десні» (1966), триптих 
«Чернігівці  – герої Жовтня» (1967), 
«На Удаї» (1969), «Ю. Коцюбинський у 
В. І. Леніна» (1969), «Танкісти» (1970), 
«Шевченко з косарями» (1970), «Наш 
клас» (1970), портрет Лесі Українки 
(1974), «Наш клас» (1975), «Матері» 
(1980), портрет Г.  Якутовича (1981), 
Н. Ужвій (1981), «Чуття єдиної роди-
ни» (1981), «9 травня» (1984), «Додому» 
(1985), «Батьківщина в небезпеці» 
(1985), «Свято на Черкаській землі» 
(1986), «Гонта під Уманню» (1991), 
портрет П.  Тичини (1991), «Роде 
мій великий. Роде мій прекрасний» 
(1992–95), портрети О. Гончара (1993), 
О.  Коломійця (1993), Л.  Крав чука 
(1994), Т.  Шевченка (1994), «Україна 
духовна» (1992–97), «Україна духовна» 
(1998), портрет М. Романишина (1999) 
Л. Лук’яненка (1999). графіка – ілюстр. 
до роману А.  Хижняка «Данило 
Галицький» (К., 1951).

Муз.:  НХМУ, ЧІМ, ЛНХМ, Фонд 
Міністерства культури і мистецтв 
України. 

Літ.: Блюміна І. Світ Петра Басан-
ця // ВК. – 1986. – 17 травня; МУ. – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; Матійко  О. Постаті 
«України духовної»: це живописне 
полотно прикрашає один із голо-
вних залів Маріїнського палацу  // 
Українська культура. – 1999. – № 8–9; 
Глущенко  В. Благословенна доля  // 
Українська культура. – 2000. – 14 лис-
топада; Білан А. Їх поєднав універси-
тет // Українська культура. – 2003. – 
№ 1; Українська академія мистецтва: 
спеціальний випуск. Професори 
НАОМА. – К., 2008; ЕСУ. – К., 2003. – 
Т. 2; СХУ. – К., 1972; ХУЕД. – К., 2006.

Г. Скляренко, О. Ламонова

БАСКІ Василь – див.: БЕСЬКИЙ 
(По пович) Василь

БАССОЛІ (Босолі) 
Карло 
(Bossoli Carlo) 
(1815, м.  Лугано, Італія  – 
02.08.1884, м. Турин, Італія) – ри-
сувальник, літограф. Італ. похо-
дження. У  1830–40 працював в 
Україні та Росії як пейзажист, до-
тримувався стилю класицизму.

Тв.: «Одеса. Вид театру» (1833, літо-
графія), 24  види Криму для альбому 
(О., літографія Д. Кленова, 1842), 15 ви-

дів Одеси до однойменного альбому, 
малюнки для книги «Хронологічний 
огляд Ново російського краю 1731–
1823  рр.» А.  Скальковського (О., 
1838. – Ч. 2.), літографії та віньєтки для 
альбому «Спогади про свято в Одесі 
6 вересня 1837 р.» (О., 1848).

Муз.:  ДМОМ та ін.
Літ.: Одесский альманах на 1839 

год. – О., 1839; Описание нескольких 
гравюр и литографий. Сост. по свое-
му собранию Е. Н. Тевяшов. – СПб., 
1903; Русские граверы и литографы. 
Добавление к «Словарю русских 
граверов» Ровинского и «Описанию 
нескольких гравюр и литографий 
Тевяшова. Сост. Н.  Обольянинов.  – 
М., 1913; Обольянинов  Н. Каталог 
русских иллюстрированных изданий 
1725–1860.  – М., 1914; Стара Одеса 
(Архітектура Причорномор’я).  – О., 
1927; ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
МУ. – К., 1994. – Т. 1.

О. Ламонова

БАТАЛОВ 
Василь Олексійович 
(30.12.1889, м.  Уфа  – ?)  – живо-
писець, графік. 1908–09 навчав-
ся в ЦУТР, 1909–12  – в  ОХУ 
(викл. К.  Костанді), 1912–13  – 
у Мюнхені. У 1915–32 працював у 
Владивостоці й Нижньому Тагілі, 
1933–53  – у  Пермі й с.  Пісочне 
Ярославської обл. 1933–46  – ви-
кладав у Пермському худ. уч-щі, 
1946–53  – у  худ.-ремісничому 
уч-щі при порцеляновому заво-
ді (с. Пісочне). Учасник вист. від 
1913 (Уфа), персональна вист. 
відбулася 1957 в Чебоксарах. 

Тв.: «За вишиванням» (1916), 
«Ниж ньо тагільський став», серії 
«Владивосток» (1917–32), «Усурійсь-
кий край» (1917–32), «Урал» (1924–
46), «Чебоксари та його околиці» 
(1953–63), серія фронтових замальо-
вок (портрети, 1944–46), серія пор-
третів учнів-ремісників (1949–50), 
«Портрет дівчини» (1920), «Настуня» 
(1925), «Мати-героїня» (1955). 

Муз.: Пермська ХГ (РФ).
Літ.: Павловский  Б. Художники 

на Урале (Краткий обзор работ 
за 30  лет).  – Свердловск, 1948; 
Каталог выставки В.  А.  Баталова.  – 
Чебоксары, 1957; Серебренников  Н. 
Урал в изобразительном искусстве. – 
Пермь, 1959; Художники Перми: аль-
бом.  – Ленинград, 1963; Художники 
Чувашской АССР.  – Ленинград, 
1965; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БАТЕЧКО 
Іван Васильович 
(07.04.1926, с.  Рудня, нині Бро-
варського  р-ну Київської  обл.  – 
21.09.1981, м.  Київ)  – графік. 
У  1962 закінчив КХІ (викл.: 
О. Пащенко, І. Селіванов, Л. Чич-
кан), дипломна робота  – серія 
«Шляхами Тараса» (кольоро-
вий лінорит). Від 1962 викладав 
у КХІ. Учасник вист. від 1960. 
Працював у реалістичній манері. 
Творам Б. притаманні майстерні 
композиції, лаконізм і виразні 
форми, декоративне колорис-
тичне рішення.

Тв.: серії  – «Шляхами Тараса» 
(1961–63), «Пам’ятники Києва» 
(1963), «Поема про Київ» (1965), 
«Слов’янські першодрукарі» (гравю-
ри на дереві, 1965–69), «Архітектурні 
пам’ятники XVII–XVIII  ст.» (гра-
вюри на дереві), «Весна» (1961), 
«Тарасови дуби» (1961), «Вечір у 
Стеблеві» (1962), «Київ. Золоті воро-
та» (1963). 

Муз.: НХМУ.
Літ.: Говдя  П. Майбутні май-

стри (про молодих художни-
ків В.  Чебаника та І.  Батечка)  // 
Мистецтво.  – 1964.  – №  4; 
Турченко  Ю. Український естамп.  – 
К., 1964; ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; Виставка 
творів Івана Батечка: каталог. – 1977; 
МУ.  – К., 1992; МУБД.  – К., 1997; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова

БАТОВСЬКИЙ-КАЧОР
Станіслав  
(Batowski-Kaczor Stanisław)
(29.01.1866, м. Львів – 05.05.1946, 
м.  Львів)  – живописець. У  1883–
85 навчався в Краківській школі 
образотворчого мистецтва, 1885–
87  – у  Віденській АМ, 1887–89  – 
у Мюнхенській АМ. У 1891 пере-
бував у Парижі, 1893–95 – в Італії. 
У  1898 подорожував Іспанією, 
Марокко і Кримом. У 1903–14 ке-
рував власною школою живопису 
у Львові. У 1900 був співзасновни-
ком львів. Т-ва митців «Молоде 
мистецтво», членом експертної 
комісії Т-ва любителів (прияте-
лів) мистецтва і членом правління 
Союзу польських митців у Львові. 
Брав участь у вист. в Кракові в 
1888, Варшаві  1886–90, Львові  – 
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1894, Берліні  – 1891, 1896, Києві 
(1901), Харкові (1902), Чикаго 
(1933). Майстер портретного, іс-
торичного (у т.  ч. батального), 
пейзажного, побутового жанрів.

Тв.: стінопис фойє Міського театру 
(Львів, бл. 1900), вітражі латинсько-
го костелу (Львів, 1895–96); живо-
пис – «Ярослав Мудрий» (1887); гра-
фіка  – «Атака гусарів під Хотином» 
(1929), «Мазепа та Ян Білецький» 
(ілюстр. до тв. Ю.  Словацького), 
«Князь Юрій  І відвідує іконопис-
ця» (відзнака журі на Міжнародній 
вист. в Берліні, 1891), «Ялта» (1891), 
«Львів’янка ХVІ століття» (1891), 
«Українка» (1892), «Вечорниці» 
(1894), «Повернення козака з війни» 
(1894), «Вид Львова» (1898).

Літ.: Lityński  M. Pamiątkowy opis 
Teatru Miejskiego we Lwowie. – Lwów, 
1900; Wiczkowski J. Lwów, jego rozwój 
i stan kulturalny oraz przewodnik po 
mieście.  – Lwów, 1907; Orłowicz  M. 
Ilustrowany przewodnik po Lwowie. – 
Lwów, 1925.  – Wyd.  2; Płażewska 
M. Warszawski Salon Aleksandra 
Krywulta (1880–1906)  // Rocznik 
Muzeum Narodowego w Warszawie. – 
1966. – № 10; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

БАТОВСЬКИЙ 
Олександр 
(19  ст.)  – художник-аматор. За 
припущенням, ідеться про іс-
торика-публіциста, політичного 
діяча й колекціонера, який на-
родився 14.01.1799 в с.  Куликів, 
а  помер 10.01.1862 в с.  Дорошів, 
побл. Львова. 

Тв.: «Полонез» (акварель, 1812), 
«Янгол серед хмар» (крейдяний ма-
люнок, 1816). 

Дж.: Кабінет мистецтв ЛННБ 
(Фонди Павликовських).

Літ.: Polski Słownik Biograficzny.  – 
1935. – T. l; Grońska M., Ochońska M. 
Zbiory Pawlikowskich. Katalog.  – 
Wrocław, 1960; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок.

БÁТАРИНÁ Дидак – див.: 
БÁТУРИНÁ Дидак

БÁТУРИНÁ (БÁТАРИНÁ) 
Дидак 
(?, м.  Підкамінь, нині смт 
Львів.  обл.  – 1879, ?)  – живопи-
сець. Відомий за пис. дж. Монах-
бернардинець. Писав як власні 
твори, так і переписував (понов-

лював?) роботи попередників. 
Працював у жанрі релігійного 
живопису й портрета.

Тв.: релігійний живопис – 17 ікон 
зі сценами житія св.  Франциска 
(1867, монастир бернардинців 
м. Збараж, нині Терноп. обл.), ікони 
зі сценами Страждань Христа робо-
ти Францишка Лекшицького (монас-
тир бернардинців м. Лежайськ, нині 
Підкарпат воєвод., РП); портрет-
ний живопис  – портрети роботи 
Францишка Лекшицького (внутріш-
ні галереї монастиря м.  Кальварія 
Зебжидовська, нині Малопольськ. 
воєвод. РП).

Літ.: Skrudlik  M. Życie i dzieła 
malarza bernardyńskiego o. Franciszka 
Lekszyckiego.  – Sandomierz, 1916; 
Śląski  H. Zbaraż w przeszłości i 
teraźniejszości. – Tarnopol, 1934; Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce. Warszawa, 
1953. – T. 1; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок

БАТЮШКОВ 
Василь Микола йович 
(06.01.1894, м.  Самара, Росія  – 
17.01.1981, м.  Київ)  – живопи-
сець. Працював у галузі станко-
вого живопису, монументально-
декоративного та декораційного 
мистецтва. У 1912–14 навчався в 
ІАМ, 1914–16 – у студії К. Юона в 
Москві. 1916–17 вчився в Моск. 
комерційному ін-ті, в Одес. шко-
лі прапорщиків. Від 1917 служив 
на флоті, де був командиром мі-
ноносця (1920–23) і художником 
Тихоокеанського флоту. Від 1927 
жив у Москві. З  1938 працював 
головним художником павіль-
йонів ВСГВ. У  1943 арештова-
ний і висланий до Кіров.  обл. 
Під час заслання виконував 
обов’язки головного художника 
театру ляльок і Відділення худ. 
фонду СРСР в Кірові. З  1954 
жив у Києві, де з 1956 працював 
головним художником павіль-
йонів ВПДНГ УРСР. Був одру-
жений з донькою композитора 
В.  Косенка. Від 1938 учасник 
всесоюз. та зарубіжних вист. 
Персональні вист. відбулися в 
Києві у 1973, 1980, 1974 у Москві. 
Член СХ України (1957). 

Тв.: живопис  – цикли «Київ» 
(1965–72), «Хоста» (1967), «Седнів», 
«Паланга» (обидва – 1970), «Пам’ятні 

місця поета К. Батюшкова» (1972–73), 
портрет художниці К. Масумової, ав-
топортрет (обидва  – 1967), портрет 
Р. Немировського (1973); акварелі – 
«Під Москвою» (1940), «Жовтень» 
(1945), серія «Пам’ятні місця поета 
К.  Батюшкова» (1954); худ. оформ-
лення залу Біржі в Одесі (1916), па-
вільйони «Сибір» й «Узбекистан» 
ВСГВ в Москві (1938–41) і 
«Земле робство», «Зерно», «Водне 
господарст во», «Електростанції» на 
ВПДНГ УРСР (Київ, 1954–60); вист. 
«Радянська Україна» в Києві й Москві 
(1960); худ. оформлення музею Лесі 
Українки й М. Заньковецької в Києві 
(1962), Т. Шевченка – у Каневі (1964).

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2003. – Т. 2. ; ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БАУМАН 
Антон 
(06.06.1809, м. Ланцут, Польща – 
бл. 1895) – архітектор, декоратор. 
Син архітектора й скульптора-
декоратора Фредерика Баумана. 
З  1817 мешкав у Львові. Набув 
фахової майстерності в єзуїт-
ських школах, у т.  ч. в проф. 
Драке. Можливо, навчався в 
Мюнхені. Разом з батьком ви-
конував будівельні й ліпні ро-
боти у Львові, Кракові, Ланцуті, 
Кшешовицях, під Баранами. 
Під час перебудови за проектом 
П.  Нобіле каплиці Потоцьких у 
краківському костелі виконав 
мозаїку. Автор мемуарів, що ви-
йшли в кілької редакціях. 

Літ.: Piotrowski  J. Polski Słownik 
Biograficzny. – 1935. – T. 1; Jaworski F. 
Architekt i sługa Potockich // Na ziemi 
naszej.  – Lwów, 1911.  – №  10, 11; 
Łoza  S. Architekci i budowniczowie 
w Polsce.  – Warszawa, 1954; SAP.  – 
1971. – T. 1.

Б. Колосок

БАУМАН 
Фредерик 
(бл.  1765/1770, м.  Мітава, нині 
м.  Єдгава, Латвійська Респ.  – 
1845, м.  Пшеворськ, Польща)  – 
архітектор, скульптор-ліпник, 
декоратор. Походив з родини 
різьбярів, ліпників і архітек-
торів, відомих з кінця 18  ст. 
в трьох поколіннях фахівців. 
Син ліпника Віргілія і бельгій-
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ської емігрантки Малгожати 
Беллей (Belley, Bellai). Навчався 
в Берліні, потім  – у  Варшаві в 
ліпника Йоганна-Мігеля Графа, 
при дворі Станіслава Августа й 
архітектора Християна-Петра 
Аїгнера, з  яким згодом співпра-
цював. Брав участь у повстанні 
Т.  Костюшки. Оздоблював кос-
тели, палаци, будинки в Пулавах, 
Ланцуті, Вілануві (1792), Відні. 
У  1801 переїхав до Ланцута, де 
разом з Х.-П. Аїгнером працював 
для Любомирських, оздоблюю-
чи споруди ліпним декором із 
застосуванням елементів кла-
сицистичного, романтичного, 
не го тичного стилів (до  1815). 
З 1817 працював у Львові як ар-
хітектор-будівельник, проектант 
і реставратор споруд. Збудував 
палац у Кристинополі (із засто-
суванням середньовічних форм 
і класики). Спроектував фаса-
ди палацу Уруських (с.  Білка 
Шляхецька, нині Верхня Білка, 
Львів. обл.,) садибного будинку 
(с.  Юськовичі, нині Йосипівка 
Львів. обл.), будинок Понінських 
у Червонограді. Створив декор 
інтер’єру Театру Скарбковського 
(на розі вул.  Лесі Українки і 
Театральної), палацу графи-
ні Комелло (вул.  Пекарська). 
Автор надгробних пам’ятників 
і цвинтарних каплиць на Лича-
ківському кладовищі. 

Тв.: палац Бєльських (пере-
будовано в 1820–30-х, Галицька 
пл., 10), палац графа Холоневського 
(1840, вул.  Пекарська,  19), па-
лац Левицького (пізніше  – па-
лац Семінських, вул.  Пекарська), 
буд. Депона (вул.  Широка), осо-
бняк (1840, пл.  Ринок,  8); за про-
ектом Юзефа-Захаріаша Бема 
керував перебудовою костелу 
Взутих Кармелітів на буд. Народ. 
закладу ім.  Оссолінських (ра-
зом із З.  Зальцманом), палац у 
Кристинополі; реставрував т.  зв. 
Будинок Корняктів (пл.  Ринок,  6), 
кам’яницю Яна Собеського, кам’я- 
 ницю Калиновського, палац Пото-
цьких; у 1830-х декорував інтер’єри 
будинків (у т. ч. по вул. Стефаника, 3, 
нині б-ка ім.  В.  Стефаника НАН 
України).

Дж.: Rkps, Archiwum Główne 
Akt Dawnych, Arch. Potockich 

z Łańcuta  113/1, 3, 9, 14.  – Bibl. 
Jagiellońska, zb.  Żegoty Paulego 
5396, II, plik  22, k.  616 (autobiografia 
Fryderyka  B. w odpisie), plik  3, 
k.  783,784 (Dykcjonarz artystów 
obrazowych w Polsce).  – Archiwum 
parafialne w Łańcucie, Księga urodzin 
i chrztоw. I; II.  – Archiwum parafii 
Włostowice, VIII; IX, X; Piotrowski  J. 
Fryderyk Baumann, architekt i 
rzeźbiarz polski w okresie klasycyzmu 
i romantyzmu  // Biuletyn H. S. i 
K.  – 1936.  – Т.  IV.  – №  3. BHSK  – 
Biuletyn H. S. i K. 1936 nr. 3.

Літ.: Островский  Г. Львов.  – 
Ленинград, 1975; Тимофієнко  В. 
Зодчі України кінця XVIII  – по-
чатку XX  століть: бібліографічний 
довідник.  – К., 1999; Piotrowski  J. 
Zamęk w Łańcucie.  – Lwów, 1923; 
Łoza S. Architekci i budowniczowie w 
Polsce. – Warszawa, 1954; Thieme U., 
Becker  F. Allgemeines Lexikon der 
bildenden Kоnstler von der Antike 
bis zur Gegenwart. – Leipzig, 1907. – 
V.  1; 1909.  – V.  3; Polski Słownik 
Biograficzny.  – Kraków, 1935.  – 
T.  1; Jaworski  F. Architekt i sługa 
Potockich, na ziemli Naszej. – Lwów, 
1911; Orłowicz  M. Ilustrowany 
przewodnik po Lwowie.  – Lwów; 
Warszawa, 1925; Mańkowski  T. 
Dzieje gmachu Zakładu Narodowego 
im.  Ossolińskich.  – Lwów, 1927; 
Piotrowski  J. Kamienica Krоlewska 
we Lwowie  // Ochrona Zabytkоw 
Sztuki. – Lwów, 1930; Tenże. Zamek 
w Łańcucie.  – Lwów, 1933; Tenże. 
Fryderyk Bauman, architekt i 
rzeźbiarz polski w okresie klasycyzmu 
i romantyzmu  // BHS.  – 1936.  – 
T.  IV; Tenże. Fryderyk Bauman  // 
Sprawozdanie Towarzystwa Nauko-
wego we Lwowie.  – Lwów, 1936; 
Lorentz S. Natolin. – Warszawa, 1948; 
Jaroszewski  T.  S. Pałac w Zarzeczu i 
grupa pałacоw z rotundą w narożu // 
BHS. – 1957. – T. 19; Jaroszewski T. S., 
Kowalczyk  J. Artyści w Puławach 
w XVIII wieku w świetle ksiąg 
metrykalnych parafii Włostowice  // 
BHS. – 1959. – T. 21; Fijalkowski W. 
Wilanоw, Zespół palacowo-ogro-
dowy.  – Warszawa, 1962; Ross  J. 
Przyczynek do działalności architek-
tonicznej i dekoracyjnej Fryderyka 
Baumana  // BHS.  – 1962.  – T.  24; 
KossakowskaSzanajca Z., Majewska
Maszkowska B. Zamek w Łańcucie. – 
Warszawa, 1964; Jaroszewski  T.  S. 
Chrystian Piotr Aigner  – 1756–
1841.  – Warszawa, 1965; Katalog 
Zabytkоw Sztuki w Polsce.  – 
Warszawa, 1965.  – Т.  4; SAP.  – 
1971. – T. 1. 

Б. Колосок

БАХ
Роберт Романович 
(Робертович)
(9.02.1859, м. Санкт-Петербург – 
17.09.1933, м. Ленінград, нині 
м.  Санкт-Петербург)  – скуль-
птор. Навчався в училищі 
Св.  Анни в Санкт-Петербурзі. 
У 1879–85  – вільний слухач 
ІАМ (навчався на скульптурно-
му відділенні у А.  фон Бока, Н. 
Лаверецького та І.  Подозерова 
та відвідував уроки П. Чистякова 
(1884)). Отри мав велику заохочу-
вальну медаль і звання класного 
художника III  ступеня (1885) та 
звання класного художника II 
ступеня (1886); удостоєний зван-
ня академіка (1891). З 1906 – дій-
сний член Академії мистецтв. 
У 1900–17  – пербував на посаді 
професора декоративной скуль-
птури, в 1926–29 – професора ка-
федри монументальної скульпту-
ри Ленінградського ВХУТЕІНа. 
Виконував жанрові анамаліс-
тичні скульптури, автор мону-
ментально-декоративних ком-
позицій та низки пам’ятників. 
Автор скульптурних портретів 
Т. Г. Шевченка.

Муз.: НМТШ, НМІУ, ДРМ; НИМР 
АХ.

Тв.: алегоричні фігури  – «Ельф» 
(1885), «Ідилія»; портрети  – «П. П. 
Чистяков», «Т. Г. Шевченко» (1886); 
анімалістика – «Дятел», «Зубр», «Бор- 
зая», «Глухарі» (1886–91); монумен 
тальнодекоративна скульптура  –  
«Геній мистецтва» (1891); пам’ят 
ники  – «Пушкін-ліцеїст» (Царське 
село), «М. І. Глінка» (Санкт-Петербург). 

Літ.: Династия Бахов в Академии 
художеств. Каталог выставки. – СПб, 
2009; Шевченківський словник. – К., 
1978. – Т. 1.

Л. Ганзенко

БАХ 
Себастьян 
(Bach Sebastian) 

(30.12.1707, Чехія  – 08.04.1746, 
м. Львів) – маляр. Монах єзуїтського 
ордену. Від 1741 мешкав у Львові, де 
під керівництвом маляра Франциска 
Екштейна працював над розписом 
костелу єзуїтів. Водночас створював 
ікони для конгрегації львів. єзуїт-
ського монастиря (за описом ікон, 
поданим в альбомі з б-ки укр. капі-
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тули в Перемишлі, із зображенням 
сюжету розп’яття з учнями конгре-
гаційної шк. та образів архангелів 
Михаїла, Гавриїла й Рафаїла).  Тв.: 
стінопис костелу єзуїтів, ікони для 
єзуїтського монастиря у Львові.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 1983; 
SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин

БАХМУТОВ 
Георгій Петрович 
(05.04.1914, с.  Лесуново, нині 
Рязанської обл., РФ  – ?)  – гра-
фік. 1937  закінчив МХІ (викл.: 
П.  Котов, В.  Бакшеєв). У  1938–
41 працював художником Парку 
культури ім.  Баумана в Москві. 
У  1949 брав участь у всесоюз., 
респ., зарубіжн. вист. Автор 
політ. плакатів, серії портретів 
відомих діячів укр. культури, 
політиків радянського пері-
оду. Нар.  худож. (1938). Член 
СХ України (1949). Учасник 
2-ї Світ. війни. Творам Б. прита-
манний громадянський пафос, 
лаконізм і виразність форми, 
декоративне колористичне рі-
шення. 

Тв.: плакати – «На сторожі миру та 
безпеки» (1949), «У  боях ми гартує-
мо військо могутнє» (1954, ІІ премія 
на респ. конкурсі), «Революція на-
вчає пролетаріат класовій боротьбі» 
(1955), «Ганьба тим, хто не поважає 
працю» (1958); живопис – «Портрет 
В.  І.  Леніна» (1960), «Українська де-
легація на ХХІ  з’їзді КПРС» (1960), 
«Шевченко в Москві» (1961); розпис 
у Палаці культури (1963, м.  Кривий 
Ріг); стела на честь уславлених кри-
воріжців (1971, м. Кривий Ріг). 

Муз.:  твори зберігаються в музе-
ях Москви, Києва, Львова, Дніпро-
петровська та ін., серед них НХМУ. 

Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; ЕСУ. – 
К., 2003. – Т. 2. 

О. Ламонова 

БАХТІН 
Костянтин Миколайович 
(1873 – 12.12.1930, м. Москва) – 
живописець, графік. Закінчив 
Київ. рисувальну школу М. Му-
раш ка (1900). Дійсний член Київ. 
літературно-артистичного това-

риства. Згодом мешкав у Москві. 
Один із засновників (1927) і се-
кретар Об’єднання художників-
реалістів. Працював переважно 
в жанрі ліричного пейзажу й 
натюрморту. Упродовж 1903–20 
щоліта виїздив писати краєвиди 
до Кременчука Полтав.  губ. чи 
на дачу В.  Бялиницького-Бірулі 
«Чайка» в Тверській  губ. Твори 
Б. репродуковано на листівках, 
виданих акціонерним товари-
ством «Ґранберґ» у Стокгольмі 
(Швеція). Брав участь у вистав-
ках від 1908 р., зокрема, картин 
київських худож., 1-й вистав-
ці картин в Кременчузі (1914), 
1-й виставці картин моск. худ. 
гуртка (1918). Експонент (1908) 
і член (1923) ТПХВ. 

Тв.: живопис  – «Березень» (1908), 
«Cпустіла дача» (1909), «Вечоріє», 
«Стара садиба» (обидва – 1910), «Вечір 
восени» (1911), «Пізня осінь (пейзаж з 
верандою)» (1913), «Сонячний день» 
(1914), «Бузок» (1923), «Золоте жито», 
«Останні квіти» (обидва  – 1927), 
«Весна», «Річка» (обидва – 1928).

Муз.:  ДОХМ, СОХМ, ЧДМОМ, 
НХМ.

Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
Рогинская  Ф.  С.  Товарищество 
пере движ ных художественных 
выставок.  – М., 1989; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – К., 2006.

І. Ходак

БАЧИНСЬКИЙ (Каленик) 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. З 1769 працював у ма-
лярні КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51, 
арк. 331.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в XVI–XVIII  ст.  – К., 1983; 
Уманцев  Ф. Матеріали до Словника 
вітчизняних мистців, ремісників, ке-
рівників художніх робіт та меценатів 
18 – початку 20 ст. (За документами 
Києво-Печерської лаври)  // СМ.  – 
2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БАШИНДЖАГЯН 
Георгій (Геворг) Захарович 
(16  (28).09. 1857, м.  Сигнахі, 
Грузія  – 04.10.1925, м.  Тифліс, 
нині м.  Тбілісі, Грузія)  – живо-

писець-пейзажист. Навчався у 
Тифліській рисувальній шко-
лі; згодом  – в ІАМ у майстерні 
М.  Клодта (1879–1883). З 1880-х 
брав участь в художніх вистав-
ках. Перша персональна вистав-
ка відбулася у Тифлисі в 1883. 
В 1899–1902 працював у Парижі. 
Експонував твори на XXI вистав-
ці ТПРХ (1910) та виставці Муз.-
драм. то-ва (1903).

Літ.: Г.  Башинджагян  : избранные 
произведения  : [альбом]  / авт.-сост. 
Н.  Башинджагян.  – М., 1986; ГРМ  : 
кат.  – 1997.  – Т.  8; Мастера искус-
ства об искусстве : избр. отрывки из 
писем, дневников, речей и тракта-
тов. – М., 1970. – Т. 7; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БАШИЛОВ 
Михайло Сергі йович 
(06.10.1821, Могильов.  губ.  – 
29.11.1870, Боцін, Тіроль, Авст-
рія)  – живописець, графік-ама-
тор. Закінчив ХХУ. Тривалий 
час жив в с. Линовиці на Полтав-
щині (нині смт  Черніг.  обл.), 
з  кін.  1850-х  – у  Москві. 1843–
1844 для харків. літ. альманаху 
«Молодик» виконав портрети 
провідних укр. письменників і 
замальовки будинку Г.  Квітки-
Основ’яненка в с.  Основі (нині 
у межах Харкова). У 1843 позна-
йомився з Т.  Шевченком. Разом 
з Я.  Бальменом ілюстрував ру-
кописний «Кобзар» Т. Шевченка 
(1844): створив ілюстр. до вірша 
«Перебендя», поеми «Катерина», 
балади «Тополя» та  ін. На пер-
шій сторінці намалював портрет 
Т.  Шевченка (туш, перо). За по-
емою Т.  Шевченка «Наймичка» 
написав картини «Наймичка» 
(1857), «Три покоління» (1858). 
У Москві працював інспектором 
худ. уч-ща при Т-ві художників, 
був ілюстратором. Працював в 
реалістичній манері; ранні ро-
боти створював під впливом ро-
мантизму й сентименталізму.

Муз.:  ДІМ, ДТГ, ДЛМ та ін. 
Тв.: живопис: портрети Г. Квітки-

Основ’яненка, І.  Котляревського, 
С. Климовського; картини – «Сумна 
звістка» (1854, срібна медаль на 
вист.  ІАМ), «Вечір (Вид з вітряка)» 
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(поч.  1850-х), «Наймичка» (1857), 
«Три покоління» (1858), «Козак 
Климовський», «Селянин у біді» 
(1860-ті) та  ін.; графіка  – ілюстр. до 
книги О.  Голицинського «Вуличні 
типи» (1860, підписано псевдонімом 
М.  Піколло), комедії О.  Грибоєдова 
«Горе з розуму» (1862), роману 
Л.  Толстого «Війна і мир» (65  мал., 
1866–1867), «Губернських начерків» 
М. Салтикова-Щедріна (1867).

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; Мацапура  М. 
Михайло Башилов  – перший ілю-
стратор творів Кобзаря // Україна. – 
1966. – № 2; ІУМ. – К., 1969. – Т. 4. – 
Кн.  1; ХН  СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; Історія українсько-
го мистецтва. – К., 2007. – Т. 5.

О. Ламонова

БАШКИРЦЕВА 
Марія Костянтинівна 
(11  (23).11.1860  / 24.11.1858, 
с.  Гавронці, нині Полтав.  обл.  – 
19  (31).10.1884, м. Париж) – жи-
вописець. З  1870 через хворо-
бу жила з родиною в Італії та 
Франції. Улітку часто приїзди-
ла в Україну. З  1876 навчалася 
живопису у В.  Котарбінського, 
1877–81  – у  приватній академії 
Жюліана в Парижі (виклада-
чі  – Р.  Жюліан, Т.  Робер-Флері). 
Певний вплив на творчість ху-
дожниці мав франц. живописець 
Ж.  Бастьєн-Лепаж. 1879  – на 
конкурсі учнівських робіт здо-
була золоту медаль. Писала жан-
рові картини, портрети. Автор 
«Щоденника» (франц. мовою, 
1887), перекладеного багатьма 
мовами світу, в т.  ч. укр. і рос. 
Виставки (посмертні) Б. відбу-
лися у Франції (1885), Голландії 
(1887), СРСР (1929). У  Ніцці 
(Франція) в музеї Шере існує 
зал Б. У Диканській КГ відкрита 
кімната пам’яті Б. (1984). Творам 
Б. притаманне прагнення реа-
лістич. відображення дійсності, 
емоц. та психол. переконливість 
образів. 

Тв.: «Молода жінка читає «Проб-
лему розлучення» О.  Дюма» (1880), 
«У  студії Жюліана» (1881), «Жан і 
Жак», «Парасолька» (обидві  – 1883), 
«Автопортрет» (1883-1884), «Жіночий 
портрет» (1880-і), «Три різновиди смі-

ху» («Три посмішки», 1884), «Мітинг» 
(1884). 

Муз.:  ХХМ, ДнХМ, ДТГ, ДРМ, 
Музей сучасного мистецтва (Париж, 
Франція).

Пр.: Дневник Марии Башкирце-
вой.  – СПб., 1893; «На славу моєї 
країни». Із щоденника  // Україна.  – 
1987. – № 5; Дневник Марии Башкир-
цевой. – М., 2001. 

Літ.: Герро  М. Мария Башкир-
цева. – М., 1905; Лясковская О. О ху-
дожнице Марии Башкирцевой  // 
Искусство.  – М., 1961.  – №  2; 
Санжеровский  Д., Скалацький  К. 
Спалах  // Дніпро.  – 1967.  – №  12; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; СХУ. – 
К., 1973; Асеєв  Н. Поезія непри-
крашеної правди  // Всесвіт.  – 
1985.  –№  11; Слабошпицький  Ф. 
Марія Башкирцева.  – К., 1986; 
Басманов  А. Тлеющий разряд  // 
Наше наследие.  – М., 1990.  – №  5; 
МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 1995; 
МУБД.  – К., 1997; Тарнавська М. 
Жадоба слова: здійсненна мрія  // 
Всесвіт. – 2000. – №5–6; ХУЕД. – К., 
2006.

О. Ламонова

БЕБНОВИЧ 
Ян 
(19 – поч. 20 ст.) – скульптор. На 
межі 19–20 ст. працював у Львові 
в майстерні Париса Філіппі.

Тв.: надгробки на міських кла-
довищах Львова, Станіслава (нині 
м.  Івано-Франківськ), Коломиї, у 
т.  ч. пам’ятник на могилі Чеслава 
Бебновича (після 1904, у  співавт. з 
Мар’яном Антоніном).

Муз.: ІФОХМ. 
Літ.: Мельник  В. Сакральне мис-

тецтво Галичини ХV–ХХ  століть 
в експозиції Івано-Франківського 
художнього музею.  – Івано-
Франківськ, 2007.

Г. Матвіїшин

БЕВЗЕНКО 
Іван Павлович 
(06.09.1920, м.  Єлисаветград, 
нині м.  Кіровоград  – 11.11.1982, 
м.  Київ)  – живописець, графік. 
У  1952 закінчив ОХУ (викл. 
Л.  Мучник), 1958  – КХІ (викл.: 
В. Костецький, В. Пузирков), ди-
пломна робота  – «Перший ком-
сомольський прокат». Від 1961 
працював як плакатист. Учасник 
вист. від 1958. Член СХ України 
(1968). Працював у реалістичній 
манері. Творам Б. притаманні 

оптимістичний пафос, динаміч-
на композиція та яскравий коло-
рит. Плакати позначені лаконіз-
мом і виразністю. 

Тв.: живопис  – «Перший ком-
сомольський прокат» (1958), «Ка-
ховське море» (1960), «Світає» 
(1961), «Новосели» (1963); плакати – 
«У  похід за великий хліб України» 
(1962), «ВЛКСМ» (1963), «Всім на-
родам Африки  – свободу!» (1967), 
«Пам’ятаємо!» (1968).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

О. Ламонова 

БЕГІЧЕВ 
Кирило Родіонович 
(07.03.  1819, ?  – 1862, ?)  – рису-
вальник-аматор. У  1835–1845 
перебував на військовій службі. 
Після виходу у відставку дістав 
посаду скульптора і рисуваль-
ника при Керченському архео-
логічному музеї. Від 1859  – по-
мічник директора музею. Брав 
участь у археологічних експеди-
ціях. Працював у реалістичній 
манері. Археологічні замальовки 
позначені науковою точністю, 
виразністю, увагою до деталей. 
У книжній графіці простежуєть-
ся вплив романтизму. 

Тв.: замальовки аквареллю і олів-
цем худ. пам’яток давнини, знай-
дені під час розкопок курганів; 
віньєт ки з видами старої Керчі 
у виданні «Древности Босфора 
Киммерийского» (1854).

Муз.: ДЕ.
Літ.: Марты Ю. Сто лет Кер чен-

ского музея (Исторический очерк). – 
Керчь, 1926; ХН СССР. – М., 1970. – 
Т. 1. 

О. Ламонова 

БЕДЖИНСЬКИЙ
Фелікс
(2-а пол. 19 ст.)  – іконописець. 
Походив з с. Розтока (нині одно-
йменного села в межах Підкар-
патського воєв. РП). Упродовж 
1873–77 працював над створен ням 
іконостасів у храмах Комарнян-
ського деканату ГКЦ (нині 
м. Комарно Львів. обл.).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БАШКИРЦЕВА
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БЕДЗИР 
Павло Юрійович (Bedzir Pavlo) 
(26 (за ін. відомостями  – 27) 
01.1926, с.  Калиш, нині Тячівсь-
кого  р-ну Закарпатської  обл.  – 
10.07.2002, м. Ужгород) – живопи-
сець, графік. У  1946 закінчив 
живописне відділення УУДПМ 
(викл.: А. Ерделі, А. Коцка, Ф. Ма-
найло, Е.  Контратович). Лауреат 
обл. худ. премій ім.  Й.  Бок-
шая і А.  Ерделі (обидві  – 1996). 
Учасник обл. вист. (від 1946); 
респ., всесоюз., зарубіж. вист. 
(від 1955; Угорщина – 1968, 1969, 
1989; Словаччина  – 1972, 1974; 
Румунія  – 1976) вист., міжнар. 
пленерів. Персональні вист. від-
булися 1994 в Ужгороді, 1995  – 
у  Будапешті. Член СХ України 
(з  1968). Чоловік Є.  Бедзир-
Кремницької. Автор портретів, 
пейзажів, натюрмортів. Б. продо-
вжив у малярстві ерделівську тра-
дицію. Водночас, створені спіль-
но з Є. Бедзир-Кремницькою під 
час багаторічної, експеримен-
тально-пошукової роботи твори 
(зокрема, серія пейзажних моно-
типій, 1964–66), позначені декор. 
стриманістю колориту та певним 
відходом від традиційної закар-
пат. тематики. Графіка й живо-
пис Б. представляють «неофіцій-
не мистецтво» радянського часу, 
характерні поєднання ретельно 
відтвореної натури із загострено-
сюрреалістичним трактуванням 
худ. форми, драматичність об-
разного звучання. 

Тв.: живопис  – «Квіти» (1956); 
графіка  – монотипії «Вечір» (1967), 
«Після дощу» (1967), «Жіночий порт-
рет» (1972), «Відлуння далекого міся-
ця» (1974), «Озеро» (1975), «Зимовий 
ранок» (1996), серії «Дерева» (1967 – 
1993, серед них серія гравюр «Життя 
дерев», 1992–93).

Муз.: ЗкОХМ. 
Літ.: ЕСУ. – Т. 2; СХУ. – К., 1972; 

Островський  Г. Образотворче 
мистецтво Закарпаття.  – К., 1974; 
Матола  М. Графічна симфо-
нія лісу  // Київ.  – 1988.  – №  3; 
Художники Закарпаття: альбом-ка-
талог.  – Ужгород, 2001; ЕСУ.  – К., 
2003. – Т. 2; ХУЕД. – К., 2006.

Г. Скляренко, О. Ламонова, 
Г. Матвіїшин

БЕДЗИР-КРЕМНИЦЬКА 
Єлиза вета Людвігівна 
(14.06.1925, м.  Ужгород  – 
11.03.1978, м.  Ужго род)  – живо-
писець, графік. У  1950 закінчи-
ла УУДПМ (викл.: Ф.  Манайло, 
Е.  Контратович, А.  Ерделі, 
Й.  Бокшай). Працювала в 
Закарпат. худ.-виробничих 
майстер нях. Член СХ України 
(з  1968). Учасниця обл. (від 
1952), респ. (від  1957), зарубіж. 
вист. (Чехословаччина,  1972; 
Угорщина,  1974; Румунія,  1976). 
Дружина П.  Бедзира, спільно з 
яким створила серію чорно-білих 
пейзажних монотипій (1964–66). 
Представниця «неофіційного 
мистецтва» радянського періоду. 
У роботі поєднувала традиції єв-
ропейського модернізму та деко-
ративність закарпат. худ. школи.

Тв.: «Фрукти» (1956), «Околиці 
Ужгорода» (1965), «Мати з дити-
ною» (1969), «Селянки і корова», 
«Викрадення Роксолани», «Молоді 
на корові» (1970), «Абстрактна ком-
позиція» (кін. 1960-х – поч. 1970-х), 
«Дівчина з п’ятисвічником» (серед-
ина 1970-х), «Натюрморт на синьо-
му», «Іриси» (1970), «У вікні» (1973), 
«У  церкві» (1973), «Жінка у хустці» 
(1976), «Жінка в полі» (1976).

Муз.: ЗкОХМ.
Літ.: ЕСУ.  – К., 2003.  – Т.  2; 

Островський  Г. Образотворче 
мис тецт во Закарпаття.  – К., 1974; 
Изобрази тельное искусство Закар-
патья: альбом.  – М., 1973; Закар-
патський Художній музей: Альбом. – 
К., 1984; Художники Закарпаття: 
альбом-каталог.  – Ужгород, 2001; 
Елизавета Людвиговна Кремницкая. 
Живопись, графика. 1925–1978. 
Альбом. – К., 2006.

Г. Скляренко, Г. Матвіїшин

БЕДНА́РСЬКИЙ
Володимир-Маріан 
Мефодійович
(01.01.1927, с. Бишки, нині Козів. 
р-ну Терноп. обл.  – 30.09.1996, 
Торонто)  – скульптор, графік. 
живописець, Брат поета, пере-
кладача і літературознавеця Б. 
Беднарського. Середню осві-
ту здобув у м. Бережани (нині 
Терноп. обл.) та Празі. Учасник 
2-ї  Світ.  війни (служив у лавах 
УНА). Після війни продовжував 

студії у Мюнхен. ун-ті. Емігрував 
до Канади, де студіював при-
кладне мистецтво в Монреалі в 
Університеті ім. Сера Джорджа 
Вільямса. Працював над оформ-
ленням монреальської щоденної 
газети «The Gazette». Художній 
директор та оформлювач ви-
ставок: «Україна» на «Експо’67» 
(Монреаль), до 100-ліття 
Манітоби «Майбутнє українців 
Квебеку» (1972). Автор екслі-
брисів, листівок, медальйонів, 
художник-оформлювач книжок 
(зокрема «Бережанська земля», 
1970), журналів, театральних 
вистав, проектував пам’ятники, 
меморіальні дошки, створю-
вав декорації до вистав тощо. 
Персон. Виставки  – Монреаль, 
Чикаґо, Едмонтон, Торонто, 
Гамільтон. Премія монреал. пре-
си «Найкращий колір» (1957).

Тв.: іконопис – «Богоматір» (1992); 
живопис  – «Молитва за Україну», 
«Портрет мого батька Методія, роз-
стріляного 1941 в тернопільській 
тюрмі», «Чорнобиль», «Легінь»; се
рія ліноритів до опери «Купало» А. 
Вахнянина; пам’ятники  – «Слави 
УПА» (1988, укр. цвинтар у м. Оквіл 
провінція Онтаріо, Канада), бронзо-
ві дошки до 100-річчя укр. поселень 
у Канаді й 1000-ліття християнства в 
Україні; ін.

Літ.: Кейван І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; ЕСУ.  – К, 2004.  – 
Т. 3.

Л. Бурковська, Р. Забашта

БЕЗДІЛЬНИЙ
Микола Павлович
(11.11.1923, м. Нові Санжари 
Полтав. обл.  – 22.10.1980, м. 
Бережани, Терноп. обл.) – худож-
ник-аматор (графік, живописець, 
майстер декоративно-вжитко-
вого мистецтва). У 1946–51 на-
вчався в Полтав. музичному учи-
лищі. Працював у муз. школах 
на Тернопільщині  – в Збаражі 
(1951–55) та Бережанах (1955–
80). Організував художню школу 
в Бережанах (1980). Учасник ра-
йонних, обласних, республікан-
ських виставок (з 1951), всесоюз-
них (з 1967). Заслужений майстер 
народної творчості УРСР (1973).

БЕЗДІЛЬНИЙ
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Тв.: графіка  – «Цегельний завод» 
(1977), «Рідна земля» (1980); живо
пис  – «Верховинка» (1964), «Верби 
над річкою» (1978), «Дощ іде» (1980); 
декоративні розписи, витинанки, 
аплікації, вироби з металу, шкіри, 
дерева, кераміки.

Муз.: Бер.КМ, ТКМ; ТОХМ.
Літ.: Персональна виставка тво-

рів заслуженого майстра народної 
творчості УРСР Миколи Павловича 
Бездільного (м. Бережани).  – 
Тернопіль, 1975; Микола 
Бездільний: Каталог.  – Тернопіль, 
1982; Ханко В. Словник мистців 
Полтавщини.  – Полтава, 2002; 
Ханко В. Енциклопедія мистецтва 
Полтавщини.  – Полтава, 2014.  – Т. 
1; Мистці Тернопільщини. Ч. 1. 
Образотворче мистецтво: бібліогр. 
покажч. – Тернопіль, 2015.

Л. Ганзенко

БЕЗЛЮДНИЙ А. 
(? – 1838, м. Санкт-Петербург) – 
живописець, літограф.
Кріпак графа Д.  Шереметєва. 
Твори Б. гармонійно поєднували 
риси класицизму і романтизму. 

Тв.: «Жіночий портрет» (акварель, 
зібрання княгині  М.  Тенішевої), 
види маєтку графа Потоцького 
«Северінка» Херсон. губ. (створений 
за літографією).

Літ.: Чалый  М. М.  Сошенко.  – К., 
1877; Чалый М. Жизнь и произведе-
ния Т. Шевченко. – К., 1882; Каталог 
выставки коллекции рисунков и 
акварелей кн.  М.  Н.  Тенишевой.  – 
СПб., 1897; Описание нескольких 
гравюр и литографий. Сост. по сво-
ему собранию Е. Н. Тевяшов. – СПб., 
1903; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова 

БЕЗПЕРЧИЙ 
(Бесперчий, Бес перчи) 
Дмитро Іванович 
(18.10.1825, слобода Борисовка 
Курської  губ., нині Бєл город-
ська  обл., РФ  – 17.04.1913, 
м. Харків) – живописець, графік, 
педагог. Кріпак графа Д.  Ше-
реметєва. З 1843 – вільний слухач 
ІАМ (учень К. Брюллова). У 1846 
дістав звання некласного худож-
ника історичного і портретного 
живопису. Викладач мал. у серед-
ніх школах Харкова, серед них в 
малювальній школі М. Раєвської-
Іванової, Ніжинському ліцеї. 
Учня ми  Б. були В.  Беклемішев, 

С.  Васильківський, Г.  Семирад-
ський, В.  Татлін. У  творчості  Б. 
чітко простежується вплив твор-
чості К. Брюллова. Також поміт-
ні риси сентименталізму та ро-
мантизму. 

Тв.: живопис  – «Сватання на 
Гончарівці», «Автопортрет» (1946), 
«З  поля» (1859–60), «Банду рист» 
(1860-ті), види палацу «Альгамбра» 
в Алупці, садиби «Ольшани» в 
Лебедянському пов., села Кочетовки 
та  ін.; графіка  – ілюстр. до по-
еми Т.  Шевченка «Гайдамаки», по-
еми-роману М.  Гоголя «Мертві 
душі» («Собакевич», «Чічіков у 
Бегрищева»). 

Муз.:  НХМУ, ХХМ, Сум. ХМ.
Літ.: Гордеев  Д. Материалы для ху-

дожественной летописи г. Харькова. – 
Х., 1914; Касіян  В., Турченко  Ю. 
Українська дожовтнева реалістична 
графіка. – К., 1961; Чернова М. Дмитро 
Іванович Безперчий.  – К., 1963; 
Турченко Ю. Український естамп. – К., 
1964; ІУМ. – К., 1969. – Т. 4. – К. 1; ІУМ. – 
К., 1970. – Т. 4. – К. 2; ХН СССР. – М., 
1970.  – Т.  1; Антонович  Д. Дмитро 
Безперчий (1825–1913)  // Слово.  – 
1991. – Ч. 17; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
Т.  2.  – К., 2003; Історія українського 
мистецтва. – К., 2006. – Т. 4.

О. Ламонова

БЕ3РАДНИЦЬКИЙ 
Юрій 
(18 ст.) – маляр. Відомості за пис. 
дж. Учень живописної майстерні 
КПЛ. 1758 залишив навч., про що 
свідчив запис на оправі альбому 
учнів-малярів живописної май-
стерні КПЛ.

Дж.: ІР  НБУВ, ф.  229: Альбом 
учнівських малюнків живописної 
школи КПЛ ХІХ–12/ХХ–46.

Літ.: Жолтовський П. Словник ху-
дожників, що працювали на Україні 
в XIV–XVIII ст. // Художнє життя на 
Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983.

О. Овчаренко

БЕЗУГЛИЙ 
Данило Іванович 
(23.12.1914, хутір Івановка, нині 
Кобеляцького р-ну Полтав. обл. – 
23.01.1977, Київ)  – живопи-
сець. 1936–1942 навчався в КХІ 
(викл.: П. Котов, К. Трохименко, 
К.  Єлева). Учасник вист. від 
1943. Засл. діяч мистецтв УРСР 

з 1972. Член СХ України з 1943. 
Представник соцреалізму.

Тв.: серії картин «Дніпробуд від-
новлюється» (1946–47), «Земля 
Закарпатська» (1946), «Дніпро фор-
совано» (1947), «У Карпатах» (1947), 
«Т.  Шевченко серед казахів» (1948), 
«Мартенівський цех», «На морі 
Цимлянському» (1951), серія «Кра - 
маторськ» (1953), «Вечір на Цим - 
лянському морі» (1953), «В  Кар-
патах» (1956), «Відкриття Волго- 
Дону» (1960), «Далеко від Украї-
ни» (1961), «Схід сонця» (1962), 
«Т. Шевченко на засланні (В степу да-
лекім, за Уралом)» (1964), «Берізки» 
(1970), пейзажі Чехо словаччини 
(1955), Індії (1957), Китаю (1959).

Муз.:  НХМУ, НМЛ, ХХМ, ОХМ, 
ПХМ, СОХМ, ЧОХМ, АДППМЗ. 

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; СХУ. – К., 
1972; ХУЕД. – К., 2006; Виставка тво-
рів Д. І. Безуглого. Каталог. – К., 1954; 
Виставка творів Данила Івановича 
Безуглого.  – К., 1959; Данило 
Безуглий: Живопис. Каталог.  – К., 
1967; Блюміна  І. Кримська паліт-
ра Данила Безуглого  // Україна.  – 
1968. – № 28.

Г. Скляренко

БЕЗЮК 
Левко Леонідович 
(06.09.1922, м.  Архангельськ  – 
20.06.1985, м. Рівне) – скульптор. 
У  1947–50 навчався в Ташкент-
ському худ. уч-щі. У  1956 за-
кінчив ІЖСА (викл.: І.  Крес-
товський, В.  Лішев). 1959–64 
викладав. у Рівнен. дитячій худ. 
шк., у 1964–72 працював у худ.-
виробничих майстернях Худ. 
фонду України. Учасник вист. 
з 1959.

Тв.: погруддя М.  Остров сько-
го (1956), В.  Короленка (1957), 
пам’ятники Олеко Алеко Дундичу в 
Рівному (арх. В.  Герасименко, 1957, 
бронза, граніт), Т.  Г.  Шевченку в 
Острозі (1963, бетон).

Літ.: Столярчук  Б. Митці Рівнен-
щини: енциклопедичний довідник. – 
Рівне, 1997; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

О. Ямборко

БЕЙДЕМАН (Бейдеманн) 
Олек сандр Єгорович 
(Георгійович) 
(17.08.1826, м. Санкт-Петербург – 
27.02.1869, м. Санкт-Петербург) – 
живописець, рисувальник, графік. 

БЕЗЛЮДНИЙ
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Походив з родини торговця. 
У  1840–57 навчався, як вільний 
слухач, в ІАМ (викл.: О. Марков, 
К.  Брюллов), де у  1855 отримав 
звання класного художн. 1-го сту-
пеню, 1861 ад’юнкт-професора, 
1865–66 ад’юнкт-ректора. Член 
ТЗХ. У  1860–66 викл. на жіно-
чому відділенні рисувальної шк. 
ТЗХ, у  1861–69  – у  рисуваль-
них класах ІАМ. У  1865–68 на-
вчав малюванню Великих князів 
Олексія Олександровича і Сергія 
Олександровича. Учнем Б. був 
В.  Верещагін. У  1840–50-х збли-
зився з петрашевцями. У  1850–
51 здійснив подорож Україною, 
Кримом, Кавказом. У  1857–60 
перебував у Німеччині, Італії, 
Франції. У  1860-х відвідав 
Кримську Лівадію. Трагічно за-
гинув 1869. У залах ІАМ була від-
крита персон. вист. на користь 
родини покійного академіка, ор-
ганізована О. Боголюбовим 1869. 
Авт. релігійних композицій, 
жанрових картин, портретів, 
ілюстр. та карикатур. 

Тв.: карикатура до журна лу 
«Єралаш»  – «Портрет П.  А.  Фе-
дотова» (1852), «Портрет» літ. пер-
сонажа К.  Пруткова (у  співавт. 
з Л. Лагоріо та Л. Жемчужниковим, 
1853–54), ескізи мозаїк головно-
го іконостасу Ісакіївського собору 
в Санкт-Петербурзі, ескіз обкла-
динки до журналу «Колокол» (кін. 
1850-х, музей І.  Герцена, Москва), 
«Гомеопатія, що споглядає жахи 
Алопатії» (1857), «Христос у терно-
вому вінку», «Апостол Павло», «Саул 
у Аендорської чаклунки», «Смерть 
Аскольда і Діра»; стінопис собору 
Св. Олександра Невського (1857–60, 
Париж), собору у Велі (1857–60, 
Нормандія), палацової церкви в 
Лівадії (2-а пол. 1860-х), Ново-
Михайлівської церкви палацу ве-
ликого кн.  Михайла Миколайовича 
у Санкт-Петербурзі, церкви Олек-
сандрівської лікарні в Санкт-
Петербурзі.

Муз.:  ДРМ, ДТГ, КМРМ, Музей 
О. І. Герцена (Москва, РФ). 

Літ.: Трутовский  К. А.  Е.  Бей-
деман  // Весник Европы.  – 1906.  – 
№ 2; Верещагина А. А. Е. Бейдеман // 
Русское искусство: очерки о жиз-
ни и творчестве русских художни-
ков середины ХІХ  века.  – М., 1958; 
Жемчужников  Л. Мои воспоми-

нания из прошлого.  – Ленинград, 
1971; Шумова  М. Русская живопись 
середины ХІХ века. – М., 1984.

М. Кружкова

БЕЙДЕМАНН Олександр 
Єгорович (Георгійович) – 
див.: БЕЙДЕМАН Олександр 
Єгорович (Георгійович)

БЕЙЕЛ (Бейель, Байел) 
Даніель 
(Beyel Daniel) 
(1760, Штерненберг, нині 
м.  Цюрих, Швейцарія  – 1823, 
м.  Цюрих)  – рисувальник, гра-
вер. Працював у техніці різьбле-
ної гравюри на міді та акватини, 
часом виконував завершальне 
тонування водяними фарба-
ми  (грізаль, акварель). Зображав 
панорами видатних баталій, пор-
трети історичних осіб, зокрема; 
відомого богослова випускника 
Києво- Могилянської академії, 
серба Іоанна Раїча (1726–1803)  – 
архімандрита Ковіленського, роз-
міщеного у першому виданні його 
твору «Исторія раз ныхъ сла венс-
кихъ народовъ, наипаче бол гаръ, 
хорватовъ и сербовъ, изъ тмы 
забвенія изятая» (Відень, 1794). 
На ритованих ним мідних дошках 
різьбив підпис: «Beyel», «D.  Beyel 
skulp.», «D.  Beyel ad. nature del. 
et sculp.». В  історіографії Іоанна 
Мазепи Д.  Бейлю іноді припису-
ють авторство портрета гетьмана.

Тв.: «Портрет адвоката Даніеля 
Неттельбладта, (1719–91)» (після 
1791), «Портрет вченого-анатома 
Мекке ля, Філіппа Фрідріха Теодора» 
(після1803), «Портрет вченого-фі-
зи ка Фрідриха Альбрехта Карла 
Грена» (1796), «Портрет Іогана Раїча 
Архимандрита Ковіленського» (1793);  
серія гравюр, присвячена подіям 
Війни другої коаліції (1799–1802): 
«Перше бомбардування Цюріха на 
світанку 10 вересня: 1802» (бл. 1803). 
«Битва між російською і французь-
кою арміями 14  (25)  вересня 1799» 
(бл. 1803).

Літ.: БантышКаменский Д. Н. Ис-
тория Малоросии.  – М., 1828–1822; 
[Йоханнес Раїч. Історія слов’янских 
народов. – Відень, 1795]; Мацьків Т. 
Гравюра Мазепи з 1706  р.  // УІ.  – 
1966. – № 1/2.

В. Фоменко, Л. Ганзенко

БЕКЕТОВ 
Лев Григорович 
(02.02.1916, м.  Сімферополь  – 
16.09.2000, м. Сімферополь) – гра-
фік. У 1931–33 навчався в Симф. 
худ. студії (викл. А. Соловйов), у 
1947–54 працював у Симф. худ. 
вид-ві. Виконував екслібриси, 
технічні й політичні плакати, 
етикетки для промислових то-
варів. Працював у техніці офор-
та та ліногравюри. Оформлювач 
книг; автор станкових творів. Від 
1936  – учасник вист., від 1954  – 
учасник обл., республ. та між-
нар. вист. (Угорщина, Польща, 
Данія, Югославія, Португалія, 
Швейцарія, Велика Британія то-
що). Член Клубу крим. екслібри-
сів з 1989. Твори  Б. характери-
зував чіткий рисунок. Для екслі-
брісів типовими були композиції 
з використанням пейзажних та 
архіт. мотивів.

Пр.: укладач каталогу «Крымскому 
экслибрису – 30 лет» (Сімф., 1989).

Тв.: «У  колгоспі Хан-Еллі» (1936) 
«Індустрія соціалізму» (1939); оформ.  
вид. «В Крымском подполье» І. Коз лова 
(Сімф., 1947), «Родному Се вастополю» 
(Севастоп., 1949), «Избран ные произ-
ведения» А. Первенцова (тт. 1–2, 1950), 
«У  Кримському підпіллі» І.  Козлова 
(1952).

Муз.:  СімфХМ, Літ.  музей (Там-
бов, РФ). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

О. Ламонова 

БЕКЛЕМІШЕВ 
Володимир Олександрович 
(03.08.1861, Ка теринославщина – 
січень 1920, м.  Новоржев, нині 
Псковської  обл., РФ)  – скуль-
птор. Закінчив малювальну 
шк. М.  Д.  Раєвської-Іванової в 
Харкові. У  1878–87 навчався у 
ІАМ, отримав звання академіка 
у  1893. У  Петербурзі викл. у ри-
сувальній шк. ТЗХ (1887), в ІАМ 
(з 1888; проф. – з 1894; ректор – 
у  1900–12 та 1906–11). Учнями 
Б. були Ф.  П.  Балавенський, 
В.  І.  Пухальсткий, К.  М.  Те-
рещенко. У  1911 брав участь в 
організації вист. худож. творів 
Т. Г. Шевченка в ІАМ, був членом 
Т-ва ім. Т. Шевченка для допомо-

БЕКЛЕМІШЕВ
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ги нужденним уродженценцям 
Півдня Росії, член журі і учас-
ник конкурсів 1909–13 на проект 
пам’ятника Т.  Г.  Шевченку для 
Києва. Маючи академічну освіту, 
Б.  проявляв значний інтерес до 
пошуків реалізму, притаманних 
руху передвижників, що зна-
йшло відображеннях у творах. 

Тв.: портрет Т.  Шевченка (1899, 
гіпс), погруддя Т.  Шевченка (1899, 
мармур; знаходиться у садибі 
Алчевських в Харкові). 

Літ.: Богданович  Г. О  портре тах 
Т.  Г.  Шевченко работы В.  А.  Бек-
лемишева  // Радуга.  – 1964.  – №  6; 
Шевченкіський словник. – К.,1976. – 
Т. 1; ХУЕД. – К., 2006.

Р. Михайлова

БЕКЛЕМІШЕВА 
Ірина Михай лівна 
(20.04.1908, м.  Ніжин, нині 
Черніг.  обл.  – 18.03.1988, 
м.  Чер нівці)  – живописець. 
У  1927 закінчила КХІ (викл.: 
Ф. Кричевський, Л. Крамаренко). 
У  1926–27  – член АРМУ, 1936–
41  – викладала у КХІ. Учасниця 
вист. від 1927. Персональні вист. 
відбулися 1958, 1970, 1971, 1993 
(всі  – у  Чернівцях), 1959 (Київ). 
Засл. діяч мистецтв України 
(1964). Еволюція живопису  Б. 
відбиває загальні укр. тенденції 
1-ї пол. 20  ст., коли пошуки ін-
дивідуального творчого вислову 
поєднувалися з інтерпретацією 
вітчизняних традицій реалізму. 
Від сюжетно-жанрових компози-
цій 1920–30-х художниця пере-
ходить до пейзажів, відзначен-
мих характерним поєднанням 
тонально-живописних та декор.-
колористичних рішень.

Тв.: «Праля» (1927), «Безробітні 
на Заході» (1932), «Збір овочів» 
(1935), «Перше травня» (1937), 
«Сутін ки» (1945), цикли пейзажів 
Буковини (1949–57), «Новий бу-
динок» (1961), «Карпатська весна» 
(1967), «Біля Хотинської фортеці» 
(1968), «Травень на Буковині» (1970), 
«Черемош» (1975).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, ЧрцОХМ, 
КОХМ.

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; СХУ. – 
К., 1972; Склярська М. Край рідний, 
Буковина (І.  М.  Беклемішева)  // 
ОМ.  – 1974.  – №  4; Ірина 

Беклемішева: Альбом.  – К., 1978; 
Дугаєва  Т. Через колір і пластику: 
Ірина Беклемішева // ОМ. – 1998. – 
№ 2; ХУЕД. – К., 2006.

Г. Скляренко 

БЕКТАШЕВ 
Костянтин Костян тинович 
(21.01.1901, м. Одеса – 21.06.1967, 
м. Ленінград) – графік. 1936–37 – 
навчався в ІЖСА (викл. К. Ротов). 
Малював карикатури для газет, 
оформлював кн. Авт. гуморис-
тичних оповідань в мал. (журнал 
«Іскорка»  – 1957), кн.-розкладки 
«Отгадай-ка!» (1958–59). Брат 
М. К. Бекташева.

Тв.: карикатури для газет 
(від 1940  – «Смена», від 1945  – 
«Ленинские искры» та  ін.); кн. 
оформл. та ілюстр. для вид-ва 
АН СРСР («Народы Средней Азии», 
«Атлас СССР», 1955–57) та Дітвидату 
(«Сказки» О.  Пушкіна (1953), «Где 
обедал воробей» С. Маршака (1958)), 
гумористична зб.  «Пінгвін» (1961, 
спільно з братом). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.
О. Ламонова 

БЕКТАШЕВ 
Михайло Костян тинович 
(27.10.1918, м.  Одеса  – ?)  – гра-
фік. 1934–35 навчався на робфа-
ці ІЖСА (викл. І.  Бродський). 
Малював карикатури для газет 
і журналів, плакати, ілюстр. кн. 
Брат К. К. Бекташева.

Тв.: карикатури для газет (від 
1940 – «Смена»), журналів (1957–58 – 
«Нева»), плакати для «Бойового олів-
ця» (1958), ілюстр. до сатиричних ві-
ршів В.  Алексєєва «На чисту воду» 
(1957), гумористичної зб.  «Пінгвін» 
(1961, спільно з братом). 

Літ.: Изобразительное искусство 
Ленинграда: Альманах. – Ленинград, 
1948; Демосфенова  Г., Нурок  А., 
Шантыко  Н. Советский политичес-
кий плакат. – М., 1962; ХН СССР. – 
М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БЕЛАКОВСЬКА 
Вікторія Мар ківна 
(25.03.1901, м.  Олек сан дрія  – 
09.12.1965, м. Ленінград) – живо-
писець, графік. 1918–23 навча-
лась в ОХУ (викл. П. Волокідін, 
Т.  Дворніков), 1923–27  – 
у  ВХУТЕІНі (Ленінград, викл. 

К.  Петров-Водкін), дипломна 
робота  – «Стальний кінь на 
полях України». Працювала в 
Ленінграді. Учасниця вист. від 
1931, персональна вист. відбу-
вался у 1964 в Ленінграді. 

Тв.: живопис – «Піонерка» (1930–
31), «Верби» (1932), «Осінній букет» 
(1936), «Автопортрет» (1942, 1947), 
«Букет» (1946), «Ромашки на вікні» 
(1952), «Ліма» (1960), «Паланга» 
(1961), «Циганка» (1963), «Верес 
цвіте» (1963), серії «Крим» (1938, 
1949–52), «Київ» (1946), «Біларусь» 
(1954), «Квіти» (1957–62); графі-
ка – акварелі «Весна» (1944), «Літо 
в Криму» (1955), серія «Алтай» 
(1963) та ін.

Літ.: Выставки ленинградских ху-
дожников: Каталоги.  – Ленинград: 
1935; 1940; Осенние выставки ле-
нинградских художников: Ката-
логи.  – Ленинград, 1936; 1959; 
Выставки произведений женщин-
художниов Ленинграда: Каталоги. – 
Ленинград, 1941; 1961; ХН СССР. – 
М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БЕЛЕНЬКИЙ (БЕЛЕН) 
Федір Петрович 
(22.03.1896, м.  Запоріжжя  – ?)  – 
графік. 1922 – закінчив Одес. ме-
дичний ін-т. Спеціальної худож. 
освіти не мав. До 1935 працював 
в Одесі та Харкові. Виконував 
сатиричні мал. й карикатури для 
газет та журналів. Сатиричні 
мал. Б. супроводжували вірші 
В. Русова в зб. «Породу – на тер-
рикон!» (Донецьк, 1961).

Тв.: сатиричні мал. та карикатури 
для газет та журналів. «Харьковский 
рабочий» (1927–35), «Крокодил» 
(1955–56), «Социа листический Дон-
бас» (від 1948) та ін.; серія карикатур 
«Не працює, а їсть» (1961). 

Літ.: Курлат И. Карандашом и сло-
вом  // Социалистический Донбас.  – 
1961. – 24 мая; На экранах телевизо-
ров  // Социалистический Донбас.  – 
1962. – 14 марта; ХН СССР. – Т. 1. – 
М., 1970.

О. Ламонова 

БЕЛЕЦЬКИЙ  
Андрій – див.: БІЛЕЦЬКИЙ 
Андрій

БЕЛЕЦЬКИЙ  
Йосип – див.: БІЛЕЦЬКИЙ 
Йосип

БЕКЛЕМІШЕВА
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БЕЛЕЦЬКИЙ (Білецький) 
Йосип Андрійович 
(19 ст.) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у Києві. 
Належав до цехової майстер-
ні. У 1814 домовився виконати 
олійними фарбами розпис церк-
ви Св. Стефана. Розписав ві-
втар церкви. 22 липня 1823 взяв 
зобов’язання розписати брат-
ську трапезну КПЛ «з великою 
майстерністю».

Дж.: ЦДІАУК. – Ф. 128, оп. 1, спр. 
1582; оп. 2, спр. 58.

Літ.: Уманцев Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18 – початку 20 ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БЕЛИЦЬКИЙ Йосип 
(19 ст.) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Можливо, Б. є тим-
таки іконописцем Йосипом 
Андрійовичем Белецьким. У 
1804 зобов’язався написати три 
ікони: Олександра Невського, 
Св. Єлизавети, рівноапостоль-
ної Марії Магдалини. Одержав за 
них 30 крб. 

Дж.: ЦДІАУК. – Ф. 128, оп. 1, спр. 
1119.

Літ.: Уманцев Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18 – початку 20 ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БЕЛЛЕР
Олександр Іванович
(5.08.1804, м. Санкт-Петербург – 
25.02.1880, м. Санкт-Петер-
бург?)  – живописець, графік. 
Походив з німецької родини. 
Навчався в петербурзькому Учи-
лищі для глухонімих, де отри-
мав початкову художню освіту. 
У 1825 став вільним слухачем в 
історичний клас ІАМ; потрапив 
до кола учнів О. Венеціанова 
(1825–32). Під час навчання в 
ІАМ. 1832 закінчив ІАМ із зван-
ням некласного (вільного) ху-
дожника перспективною живо-
пису. У тому ж році вступив на 

службу в училище глухонімих в 
Санкт-Петербурзі, де викладав 
до 1864. Працював переважно 
в ділянці жанрового та релігій-
ного живопису, виконував копії 
з картин «старих майстрів», пи-
сав ікони.

Муз.: ДЕ, ДРМ.
Тв.: інтер’єри – «Вид Апполонової 

зали у Зимовому палаці» (1832); жан
рові композиції  – «Пісня кохання» 
(1830-ті); портрети – «Стара у чіпці», 
«Дівчина» (обидва – 1830-ті); ікони – 
«Дванадесяті свята» для церкви Апп. 
Петра и Павла при Імператорському 
училищі глухонімих (1828), 
«Воскресіния Христове», «Богоматір 
Всіх скорботних радість» (вставки до 
металевих хоругв для Богородичної 
церкви при Обухівській лікар-
ні, Санкт-Петербург), образи для 
Благовіщенської церкви в м. Лохвиці 
Полтав. губ. (1870-ті).

Літ.: Русский биографичес-
кий сло варь.  – СПб.  – 1900.  – Т. 2; 
Алексеева  Т.  В. Художники школы 
Венецианова. – М., 1982; Голубева Э. И. 
Школа Венецианова – Л., 1970. 

Л. Ганзенко 

БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ 
Борис Нау мович 
(28.08.1909, м.  Харків  – ?)  – жи-
вописець, графік. 1928 закін-
чив ХХІ, дипломна робота  – ав-
толітографії для альб. «Тарас 
Шевченко» та ін. До 1941 працю-
вав у Харкові, потім – у Москві. 
Учасник вист. від 1927 (Москва). 

Тв.: живопис – «Мати» (1954), пан-
но «Збирання врожаю» (для паві-
льону «Українська РСР» на Всесоюз. 
сільськогосподарській вист. у Москві, 
1939), панно «Свято» (1940), «28 пан-
філовців» (1942), «На пірсі» (1963), 
«Від Радянського Інформбюро» (1964) 
та ін.; графіка – «Зустріч Т. Г. Шевченка 
з І. С. Тергенєвим і М. Вовчок» (автолі-
тографія, 1939), серія «На варті миру» 
(1959–60).

Муз.:  ШНЗ (Канів) та ін.
Літ.: Касіян  В., Турченко  Ю. 

Українська радянська графіка.  –  
К., 1958; Затенацький  Я. Україн-
ський радянський живопис.  – К., 
1958; Корецкий  В. Заметки пла-
катиста.  – М., 1958; Афанасьєв  В. 
Український радянський живопис. – 
К., 1962; Демосфенова  Г., Нурок  А., 
Шантыко  Н. Советский политичес-
кий плакат. – М., 1962; ХН СССР. – 
М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БЕЛОУСОВ 
Петро Петрович 
(16.05.1912, м.  Бердянськ  – ?)  – 
живописець, графік. У  кін. 1920 
навчався в студії Я.  Хаста в 
Бердянську, 1933–39  – в  ІЖСА 
(викл. І.  Бродський). 1939–41, 
1942–46 викладав в ІЖСА від 
1947, 1961 – проф. Учасник вист. 
від 1930. Персональна вист. від-
булася у 1959 у Вологді.

Тв.: живопис  – «Випуск металу» 
(1939), «С.  М.  Кіров на XVII  з’їзді 
ВКП(б)» (1939), «В.  І.  Ленін се-
ред делегатів ІІІ  з’їзду комсомолу» 
(1949), «Ми підемо іншим шляхом» 
(1951), «Грецька патріотка у фа-
шистській катівні» (1954), «Замах 
на життя В.  І.  Леніна» (1957), «За 
читанням («Портрет В.  І.  Леніна, 
1957), «О.  М.  Горький на заво-
ді «Червоний Виборжець» (1959); 
графіка  – «Портрет І.  Бродського» 
(1935), «Автопортрет» (1938), «Пена-
ти. Будинок І. Ю. Репіна» (1939), се-
рія  – «По Чехословаччині» (1958), 
«В.  І.  Ленін у Празі» (1960), «Пори 
року» (1961), «Пейзажі нашої 
Батьківщини» (альб., Л., 1963).

Муз.:  БХМ, ОХМ.
Літ.: В. И. Ленин в произведениях 

советских художников. (К 90-летию 
со дня рождения): Альбом.  – М., 
1962; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова 

БЕЛТОВСЬКИЙ 
Юліан (Юліуш) 
(1852, м. Новий Тарг, нині Поль-
ща – 17.07.1926, Львів) – скульп-
тор. Навчався в худож. закладах 
Зах. Європи. З  1895 працював 
у Львові, викл. в Худож.-пром. 
шк. У  1900-х працював як архі-
тектор-проектант та декора тор. 
Проектував санаторій у Ворох-
ті (Івано-Франківської  обл., 
1901). Для фасаду Львів. опер-
ного театру створив фігуру 
Полігімнії (1899), для житло-
вих споруд  – барельєфи (буд. 
№  60 по вул.  О.  Пушкіна, 1911; 
буд.  №10 по вул.  А.  Міцкевича, 
1912), плакетки й медальйони 
(«Портрет З.  Горголевського», 
1900, «Львівський вокзал», 
1905). Авт. низки пам’ятників – 
І. М.  Іссаковичу (у вірм. церкві, 
1904; на Личаківському кла-
довищі, 1905) та низки творів 

БЕЛТОВСЬКИЙ
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дрібної пластики – статуеток та 
предметів ужиткового мисте-
цтва, кн. обкладинок тощо.

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Р. Михайлова 

БЕЛУХА 
Євген Дмитрович 
(08.07.1889, м.  Сімферополь  – 
20.04.1943, м.  Ленінград)  – гра-
фік. Ранні твори підписував псев-
донімом «Є.  Нимич». На вчався 
в Санкт-Петербурзі  – у  В.  Мате 
(1911), В. Шухає ва (1918), в ІАМ 
(1912–13). Жив у Ленінграді. 
Автор портретів, серед них 
портретів-мініатюр, пейзажів, 
плака тів. Як худ. співпрацював 
із період. виданнями, вид-вами 
«Прибой», «Academia», Лениздат 
та  ін.; розписував порцеляну на 
Держ. порцеляновому заводі 
(1920-ті). Учасник вист. від 1918 
(Петроград). Персон. вист. (по-
смертна) – Ленінград (1951). 

Тв.: «Портрет В. Розанова» (1911), 
«Автопортрет» (1911–12); портре-
ти-мініатюри  – «Портрет дружи-
ни», «Портрет Е. Спадикова» (1921–
22); серія «Ленінград у дні війни» 
(1940-ві); ілюстр. для журналів «Весь 
мир», «Огонёк» (1911–12), «Солнце 
России» (1913–14), газет «Красная 
газета» (1918), «Петроградская прав-
да» (1919–10); іл. до книг  – «Казки» 
Р.  Кіплінга (1923), «Лікар Айболит» 
К.  Чуковського (1924), «Студентські 
повісті» Л. Рахманова (1931), «В лю-
дях» О.  Горького (1933), «Мул без 
вуздечки» Пайєн з Мез’єра (1934), 
«Зірки дивляться вниз» А.  Кроніна 
(1937), «Хід життя» Е.  Даби (1939); 
плакати («Боєць, помстися німець-
ким бандитам за страждання радян-
ських людей» та ін.). 

Муз.:  ДРМ, ДТГ, ДЛМ та ін.
Літ.: Голлербах Э. История гравю-

ры и литографии в России.  – М., 
1923; Мастера современной гравюры 
и графики.  – М., 1928; Голлербах  Э. 
Советская графика.  – М., 1938; 
Бучкин  П. О  том, что в памяти. 
Записки художника.  – Л., 1962; 
ХН СССР. – Т. 1. – М., 1970.

О. Ламонова

БЕЛЬСЬКИЙ-СТЕЦЕНКО 
Іван
(1923, с.  Петриківці Дніпропетр. 
обл.  – ?)  – живописець. 
Мистецьку освіту здобув у ДХУ. 

Емігрував до Венесуели де між 
1949–1964 виконав низку живо-
писних робіт, зокрема розмалю-
вав катедру в м.  Меріда, музей 
в м.  Існоту. Згодом переїхав до 
Канади. У  Торонто розмалював 
катедру Св.  Йосафата, церкву 
Пречистої Діви Марії, створив 
ікони для церкви Св. Володимира 
у Вінздорі. Ілюстрував журнал 
«Світло» – на замовлення редак-
ції змальовував портрети князів 
та гетьманів. Загалом творчість 
позначена реалізмом, з ознаками 
романтизму.

Тв.: «Портрет патріарха Йосифа», 
«Портрет єпископа Ісидора Бо рець-
кого», «Портрет ігумена оо. Васи ліан 
Атанасія Великого», «Портрет міні-
стра С.  Романа», «Портрет майора 
Гросмана», «Князь Ярослав Мудрий 
віддає під Покрову Пречистої Діви 
Марії Київ», «Бій під Конотопом», 
«Назар Стодоля».

Літ.: Кейван  І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996. 

Л. Бурковська

БЕЛЯВСЬКИЙ 
Хаїм Мойша Берович 
(20.01.1908, м. Ромни – 11.03.1959, 
Ленінград, нині Санкт-Петер-
бург, РФ)  – живописець, графік. 
1929–33 навчався і працював у 
Ленінграді. Учасник вист. від 
1933 (Москва).

Тв.: живопис  – декор. пан-
но «Шахтар» (1933), «Портрет 
С.  Кірова» (1939), «Вручення гвар-
дійського стягу» (1942), «Біля дзер-
кала» (1945), «Портрет полковника 
Момиш-Ули» (1953); графіка  – пла-
кати  – у  1930-х, серія портретів ге-
роїв-панфіловців – у 1940-х; оформ-
лення святкових демонстрацій у 
Ленінграді. 

Муз.: ДММ (Алмати). 
Літ.: Республиканская художест-

венная выставка «Великая Отечест-
венная война»: Каталог. – Алма-Ата, 
1942; Портретное искусство худож-
ников Казахстана. – Алма-Ата, 1954; 
ХН СССР. – Т. 1. – М., 1970.

О. Ламонова 

БЕЛЬЦОВ
Георгій Іванович
(26.06.1920, м. Одеса – 20.06.2009, 
смт. Веселинове, Миколаїв. 
обл.)  – живописець. У 1938–47 

навчався в Одес. інституті інже-
нерів морського флоту. У  1947 
вступив в Одес. художнє учи-
лище ім. М. Б. Грекова (викла-
дачі  – Т. Фраерман, Л. Мучник, 
В. Токарєв). Експонент всеу-
країнських, всесоюзних і між-
народних художніх виставок 
(з 1952). Член СХ СРСР (1958). 
Персональні виставки: Одеса 
(1982), Київ (1984), пересувна 
персональна виставка (1985–
86). Працював в різних жанрах. 
а також в галузі реставрації цер-
ковних розписів.

Муз.: НХМУ (Київ), Одеський 
ХМ,; НМЛ, Дніпропетровськ. ХМ, 
Івано-Франк. ХМ, ДонХМ, СХМ; 
Краєзнавчий музей смт. Веселинове 
(Миколаїв. обл.).

Тв.: пейзажі  – «Відлига» (1955), 
«Відлига» (1954), «Перша зелень» 
(1957), «Українські хатки» (1960-
ті), «Гілка Яблуні» (1975), «Осінь» 
(1977), «Український вечір» (1980-
ті); «Веселинівські хати» (1990-і); 
жанрові композиції  – «Оксана» 
(1964), «Священна земля» (1967), 
«Телятниці» (1961), «Земля кли-
че» (1963), «Кобзар» (1960); пор
трети  – «Портрет ветерана-ки-
тобоя Г.  А.   Меньшутина» (1971), 
«Художник Ковтурман» (1972), 
«Мати» (1976).

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 2.
Л. Ганзенко

БЕМЕР (Нєрихли[й]) 
Андрій (Андриш, Ендріш) 
(?  – бл. 1626, м.  Львів)  – архі-
тектор, будівничий-підприє-
мець, скульп тор. Один з пер-
ших митців із Сілезії, які пе-
реїхали до Львова в кін. 16  ст. 
Син Матеуша й Анни. 1584–
1625  – цехмістер львів. будів-
ничого цеху. Мав прізвись-
ко Нєрихли[й] («нескорий»). 
Займався пром. розробкою по-
кладів алебастру в Чернієві під 
Львовом. Керував майстернею, 
у  якій працювали скульпту-
ри Б.  Дікембош, Добромисл, 
Стешко, Дропокруст. 1580 спо-
рудив разом з В.  Капиносом 
водограй на пл. Ринок у Львові, 
1617–19  – вежу львів. ратуші; 
перебудував надгробок у капли-
ці Вольфовичів у кафедраль-
ному соборі. У  1621 їздив до 

БЕЛУХА
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м.  Іві (Литва) для спорудження 
кам’яного вівтаря в бернардин. 
костелі. Б.  чи його майстерні 
приписують закінчення будів-
ництва львів. костелу бернар-
динів та його декор на фрон-
тонах та фасаді, який складали 
понад 20  скульптур святих, 
фігура Мадонни з немовлям 
(створені бл.  1613–21), поч. бу-
дівництва каплиці Боїмів (де-
корація купола, 1609–11), роз-
будову каплиці Кампіанів при 
катедрі Львова (атик та картуш 
із багатофігурними сценами на 
фасаді, після 1619). Під час бу-
дівництва вежі ратуші під його 
керівництвом працювали скуль-
птури Б.  Дікембош, Добромисл, 
Стешко й Дропокруст. Стиль 
скульптурних і різьбярських ро-
біт Б. виказують риси подібності 
до нідерл.-німецького мисте-
цтва кін. XVI ст. для скульптури 
характерні дещо спрощена реа-
лістична манера виконання. 

Тв.: пам’ятний знак на поша-
ну Лоренцовича у вигляді фігу-
ри здибленого лева (т.  зв. «Лев 
Лоренцович», встановлений перед 
львів. ратушею, 1591, з 1871  – на 
території Високого Замку), алеба-
строві статуї (1596, були передані 
С. та М. Бидловським, не зберегли-
ся), картуш із гербом Львова для 
міськ. муру (1608), герб Костянтина 
Корнякта (1608, на вежі «Корнякта» 
або «Константина», архіт. Капінос); 
декорації ратуші (рельєф галери, 
щит з рельєфом геральдичного 
орла, ін.). 

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 52, оп.2, спр. 906.
Літ.: Нельговський Ю. Скульптура 

та різьблення другої половини 
XVI  – першої половини XVII  сто-
ліття  // ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  2; 
Любченко  В. Львівська скульптура 
XVI–XVII століть. – К., 1981; МУЕ. – 
К., 1992; Вуйцик В. Фортифікатори 
Львова ХV–ХVІІ  ст.  // Вісник 
Укрзахідпроектреставрації.  – 
1994.  – №  2; Łoziński  W. Sztuka 
lwowska w XVI i XVII wieku. – Lwów, 
1898; Jaworski  F. Ratusz lwowski.  – 
Lwów, 1907; Kowalczuk  M. Cech 
budowniczy we Lwowie za czasów 
polskich. – Lwów, 1927; Mańkowski T. 
Kościół bernardynów we Lwowie  // 
Dawna Sztuka. – 1938. – Т. 1; BHS. – 
Warszawa, 1964. – 26. – Nr. 1; SAP. – 
1971. – T. 1.

Р. Забашта

БЕНДАС-БЕЗЯДОВСЬКИЙ 
Г. (С.) – див.: БЕНДАС-
БІЗЯДОВСЬКИЙ Г. (С.)

БЕНДАС-БІЗЯДОВСЬКИЙ 
(Бендас-Безядовський) Г. (С.) 
(Bendas-Biesiadowski / 
Bendas-Besiadowski G. (S.))
(ХХ ст.) – живописець, акваре ліст. 
Мешкав на Буковині. Учасник 
«Осінніх салонів» у Чернівцях 
(1931, 1933). Переважно, відо мі 
його акварельні роботи. Твор-
чість художника зазнала впливу 
япон. мистецтва.

Тв.: акварелі із зображенням мо-
настирів Буковини, краєвиди.

Літ.: Catalogul salonului de 
toamnă al Artiştilor din Bucovina 
18  octombrie  – 11  noembrie  1931.  – 
Cernăuţi, 1931; Ausstellung Buko-
winaer Maler  // Czernowitzer 
Morgenblatt.  – 1933.  – 20.  Dezember; 
Zalozieckyi W. Kunstsalon. Ausstellung 
in der Herrengasse  // Czernowitzer 
Allgemeine Zeitung.  – 1933.  – 
20. Dezember.

І. Міщенко

БЕНДЕЛЬ 
Емілій Сигизмундо вич 
(11  (23).01.1870, м.  Одеса  – 
21.07.1948, м. Москва) – живопи-
сець. Народився в сім’ї власника 
живописно-малярної майстер-
ні. У  1887 закінчив ОРШ, вчив-
ся в Мюнхені у Ш. Холлоші та в 
Парижі у Р. Жюльена. З 1924 про-
живав у Москві. Писав портреты, 
жанрові картини, захоплювався 
художньою фотографією. Член 
ТПРХ з 1893. Учасник виста-
вок ТПРХ: ІІ (1891), IV (1893), V 
(1894), І вииставки етюдів (1895). 
Розпорядник пересувної вистав-
ки ТПРХ в Москві (1895).

Тв.: Картина «У майстерні майстра 
вивісок» (1991).

Літ.: Новорос. телеграф.  – 
1891. – 25 марта  /6 апр; Одес. ново-
сти. –1894. – 7 окт.; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; ТЮРХ. – О., 2014. 

Л. Ганзенко

БЕНДРИК 
Микола Кузьмич 
(26.04.1914, с.  Ольчинки, 
нині смт.  Вол товоського р-ну 
Донец.  обл. – 17.02.1994, м. Го-

род ня Черніг. обл.) – графік, жи-
вописець. 1939 закінчив ВАМ 
(викл.: І. Бродський, В. Яковлєв, 
П.  Шухмін). 1948–55 викл. у 
ЛДІПДМ. Від 1955 працював 
у худож.-виробн. майстернях 
Маріуполя та міській газеті 
«Приазовский рабочий». Від 
1935 брав участь у вист. Один з 
авт. панорами «Співдружність 
народів СРСР» та оформл. 
всесвітн. вист. у Нью-Йорку 
(1938–39). Персон. вист. від-
булися в Москві (1939, 1977), 
Києві (1974, 1978, 1983, 1985), 
Донецьку (1935, 1956, 1967, 
1977, 1980, 1985) і Маріуполі 
(1957, 1959, 1963, 1969–70, 
1974, 1980, 1982, 1984). Член 
СХ України (1976). Засл.  ху-
дож.  УРСР (1978). Учасник 
2-ї  Світ.  війни. Художник реа-
лістичного напряму. Твори  Б. 
відзначалися громадянським 
пафосом. Для портретів Б. була 
характерна психологічна пере-
конливість. 

Тв.: «Зачинатель стаханів ського 
руху» (1935), «Сталевар Шашкін» 
(1935), «Автопортрет» (1935), «Порт-
рет матері» (1935), «Ливарники за-
воду Ілліча» (1937), «Прийом роб-
сількорів у редакції газети “Правда”» 
(1939), «Завантаження транспорту» 
(1945), «Поховання жертв 1905  року 
в Перловці» (1949), «Бакенщик» 
(1952), «Перша ластівка» (1959), «Пер-
ша майовка» (1961), «Перед вели-
ким звершенням» (1965), «Комі сар 
партизанського загону В.  Надточій» 
(1969), «Знатний сталевар, Герой 
Соціалістичної праці В.  Шкуропат» 
(1970), «Партизан Чорноус» (1970), 
«Бригадир монтажників М.  Богда-
шевський» (1977), «Фашизм» (1978–
81), «Материнське горе» (1983), 
«Старий закарпатець з онуком» (1987), 
«Женя з Чебурашкою» (1988), серія 
пейзажів м. Городня; декоративні пан-
но «Рибальство» і «Мисливство» для 
ВДНГ у Москві (1939).

Муз.:  НХМУ, ДОХМ, ГХМ, 
МХМК. 

Літ.: Михальський  Г. Покликання 
Миколи Бендрика  // ОМ.  – 1985.  – 
№  6;  Бендрик Николай Кузьмич: 
Каталог. – Д., 1987; ХН СССР. – Т. 1. – 
М., 1970; МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
К., 2003. – Т. 2. 

О. Ламонова 

БЕНДРИК
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БЕНЬКОВСЬКИЙ 
Ігнатій (Гнат) 
(1732, с.  Возище, нині у  складі 
м.  Володимир-Волинський Во-
линської обл. – 1778 (?), с. Гошів 
біля с.  Долини, нині с.  Гошів 
Івано-Франкої  обл.)  – маляр, 
поет. Навчався у Володимирі-
Волинському. У  1753 вступив 
до Почаїв. монастиря та прий-
няв чернецький сан. На Львів-
щині працював у монастирях  
Дрогобича, Христинополя (Кри-
сти нополя, нині м. Червоно град), 
Низкиничів, Літина. У  1776 по-
вернувся до Почаєва. Востаннє 
згад. у докум. у квітні 1778.

Муз.:  ІФОХМ. 
Літ.: Жолтовський  П. Словник-

довідник художників, що працю-
вали на Україні в ХІV–ХVІІІ  ст.  // 
Матеріали з етнографії та мис-
тецтва.  – К., 1962.  – Вип.  7–8; 
Жолтовський П. Художнє життя на 
Україні в ХVІ – ХVІІІ ст. – К., 1983; 
Мельник  В. Сакральне мистецтво 
Галичини ХV–ХХ століть в експози-
ції Івано-Франківського художнього 
музею. Путівник-каталог.  – Івано-
Франківськ, 2007.

Г. Матвіїшин

БЕР 
Ісаак 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. 1652  – виконав живописну 
декорацію для синагоги в Гніздці 
(нині Івано-Франківської обл.).

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

БЕРВІНЧАК 
Микола 
(04.12.1903, побл. м. Майнерсвілл, 
шт.  Пен сильванія, США  – 
29.05.1978, м. Поттсвіл, шт. Пен-
сильва нія, США) – графік, живо-
писець. Походив з родини укр. 
емігрантів: батько був родом з 
Лемківщини. Мистецтву навчав-
ся самотужки, згодом – у маляра 
П.  Давнбера, помічн. якого був 
кілька років. Найбільше працю-
вав у техніці офорту. Персон. 

вист. відбулися у Філадельфії 
(1978, 1987). Авт. краєвидів, пор-
третів, сцен зі щоденного життя 
пересічних американців, Б. – ху-
дожник реалістичного напряму. 
Провідною темою в його твор-
чості є праця шахтарів. Твори 
Б. характеризує документальна 
точність деталей.

Тв.: «Портрет Джеймса Ніла» (1933),  
«Автопортрет» (1935), «Вуглекоп» 
(1935), «Майнерс вілл» (1936), «Обідня 
година» (1936), «Портрет Анни Стейн» 
(1940), «Станція в Майнерсвіллі» (1975), 
«Краєвид» (1975), «Осінь», «Козяча 
стежка», «Ріг вулиці», «Полювання», 
«Руйнація, «Вітрильник», «Самотня 
сосна», «Сінозбір», «Сільська доріж-
ка», «Мадонна» (усі – 1976–78, техніка 
офорта).

Муз.:  Б-ка Конгресу, Нац. га-
лерея США, Смітсонівський ін-т 
(Вашингтон), колекції президентів 
США Ф.  Рузвельта, Д.  Айзенгавера, 
Л. Джонсона.

Літ.: The Ukrainian American expe-
nience Nacholos Bervinchak, Jacques 
Hnizdovsky: Catalog. Philadelphia, 
1987; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – Т. 2. – 
К., 2003.

О. Ламонова 

БЕРГМАН 
Адольф-Моріц 
(19  ст.)  – гравер. Відом. за тво-
рами. У 1-й пол. 20 ст. працював 
спільно з Юричем. Для творчості 
Б. характерні риси романтизму. 

Тв.: «Вид надгробка великому кня-
зю Ярославу», «План Києва у Х ст.», 
«Вид Печерської Лаври у Києві» для 
кн.  «Начерки історії міста Києва» 
Н.  Закревського (Ревель, 1836); 
«Таємна вечеря» (за оригіналом 
Ф. Бруні) та ін.

Літ.: Ровинский Д. Подробный сло-
варь русских граверов XVI–XIX вв. – 
СПб.,1895. – Т. 1; Описание несколь-
ких гравюр и литографий. Сост. по 
своему собранию Е.  Н.  Тевяшов.  – 
СПб.,1903; Обольянинов  Н. Каталог 
русских иллюстрированных изда-
ний. 1725–1860. – М., 1914. – Т. 1, М., 
1915. – Т. 2; ХН СССР. – М., 1970. – 
Т. 1.

О. Ламонова

БЕРДАР 
Василь Дмитрович 
(24.12.1930, с.  Довге нині 
Іршавського  р-ну Закарпат-
ської  обл.  – 2001, Закарпаття)  – 

живописець. У  1956 закін-
чив УУДПМ (викл.: А.  Ерделі, 
Й. Бокшай, А. Коцка). Працював 
вчителем у 1968–76, художни-
ком-оформлювачем обл. худож.-
виробничого комбінату в 1976–
90. Від 1990 – на творчій роботі. 
Член СХ України (1983). Учасник 
обл., респ. та міжнарод. вист. від 
1957. Персон. вист. відбулися в 
Іршаві Закарпатської обл. у 1980 
та 1995, Ужгороді  – у  2001. Авт. 
краєвидів. 

Тв.: «Іршава будується» (1979), 
«Верховинське село», «Околиця» 
(обидва  – 1980), «Околиця села 
Жденієве», «Скоро весна» (обидва – 
1981), «Рідний край» (1983), «Село 
Довге» (1985), «Село в горах», «Село 
під Говерлою», «Гірське село» (усі  – 
1986), «Межигірський мотив» (1992), 
«Весна» (1995), «На Межигір’ї» 
(2000), «Церква в селі Буковець» 
(2001).

Муз.:  ЗОХМ, виставковий фонд 
Дирекції вист. НСХУ, фонди Мін-ва 
культури України.

Літ.: ЕСУ.  – К., 2003.  – Т.  2; 
Художники Закарпаття: Альбом-
каталог. – Ужгород, 2001.

Г. Матвіїшин

БЕРДНИК
Олесь (Олександр) Павлович
(25.12.1927 / 27.11.1926, 
с. Вавилове Снігурівського р-ну, 
нині Миколаїв. обл. – 18.03.2003, 
м. Київ, похов. в с. Гребені Київ. 
обл.) – актор, письменник, жи-
вописець-аматор, композитор, 
громадсько-політ. діяч. Учасник 
2-ї Світ. війни (з 1943). У 1947–
49 навчався в театральній сту-
дії при Київському театрі ім. І. 
Франка. У 1950 та 1953 засудже-
ний до 10-річного ув’язнення 
«за антирадянську діяльність» 
(амністований 1956). Працював 
актором у театрі ім. І. Франка. 
У 1975–79 – декоратор-вітра-
жист у творчо-виробничому 
об’єднанні «Художник» при 
Худож. фонді України. Один із 
засновників наук.-фантастично-
го жанру в укр. літ. Член СПУ 
(1957–73, 1987–2003). 1976 ра-
зом з М. Руденком та О. Мешко 
став членом-засновником УГГ, 
від 1977 – її кер., авт. програмних 

БЕНЬКОВСЬКИЙ
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документів. 1979 – повторно за-
арештований та засуджений за 
«антирадянську агітацію та про-
паганду» (амністований 1984). 
В  ув’язненні створював живо-
писні та різьблені твори. 1987 
заснував громадську організацію 
«Ноосферний фронт “Зоряний 
ключ”», 1989 – громадську ор-
ганізацію «Українська Духовна 
Республіка». Нагороджений 
орденом «За мужність» І ступ. 
(2006, посмертно). Автор близь-
ко 50 книг худ. прози. Значна 
частина образотв. робіт Б. при-
свячена футурологічній та кос-
мологічній тематиці. Для них 
характерна алегорична та мета-
форична образна мова, площин-
не формотворення, насичена ко-
льорова гама.

Тв.: «Автопортрет» (1956); пор-
трет Григорія Сковороди (1957), 
«Учитель Серця» (1960-ті), се-
рія «Портрет Учителя Моріа» 
(1966), «Держатель Землі» (1967), 
«Оновлена Земля» (1968–69), «Мати 
Світу», «Причинна Україна» (оби-
два – поч. 1970-х), диптих «Молитва 
до вогню. Вогняне преображення» 
(1970-ті), «Альтернативна Еволюція» 
(1970-ті), «Останній вибір» (1972), 
«Неповторна» (1973),  «Портрет дру-
жини» (1974), «Автопортрет у май-
бутнє» (1975), «Берестечко» (1975), 
«Свята Україна» (1976), «Козацьке 
розп’яття» (1976), «Козацькі сльози» 
(1977), «Мати з дитям» (1977, ескіз 
вітража), «Портрет доньки» (1981), 
«Портрет Т. Г. Шевченка» (1983), 
«Тарасова свічка» (1983), «Кобзар», 
«Водолій» (цикл «Знаки Зодіаку»), ін.

Муз.: приватні колекції в Україні, 
Росії, США, Канаді.

Літ.: Бердник Олесь (Олександр) 
Павлович // Українська літератур-
на енциклопедія. – К., 1988. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

Мар. Гончаренко

БЕРЕГОВИЙ 
Олександр Івано вич 
(05.12.1923, м.  Сімферополь  – 
19.02.1999, м.  Сімферополь)  – 
живописець, графік. 1948 за-
кінч. Сімфероп. худ. ін-т (викл.: 
О.  Авсіян, М.  Щеглов). Учасник 
міськ. та респ. вист. від 1950. 
Член СХ України (1949).

Тв.: живопис  – «Ремісники на 
відновленні міста Севастополя» 

(1951), «Українська дівчина» (1954), 
«Бригадир» (1955), «Після робо-
ти» (1957), «На прополці» (1960), 
«Тракторист» (1960), «Спекотний 
день» (1960), «Перші краплі дощу» 
(1963), «Сутінки» (1970); графі-
ка  – серія малюнків «Севастополь» 
(1951–52), оформлення кн.  – 
«Весёлая семейка» М. Носова (1951), 
«Комендант снігової фортеці» 
А. Гайдара (1952).

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова

БЕРЕЗА
Василь
(1754 / 1756, м. Свірж, нині од-
нойменне село Перемишлян-
ського  р-ну Львів. обл.  – 1827 / 
2.02.1831 / 1835, м. Свірж) – жи-
вописець. 1765 – прийнятий (як 
сирота) на виховання до одно-
го з василіанських монастирів. 
Фахову освіту здобув у Римі (сім 
років) коштом графа І. Цетнера; 
виконав низку копій з релігій-
них зображень італ. майстрів. 
По повернувся на батьківщину, 
працював у маєтку свого по-
кровителя у м. Краковець (нині 
однойменне смт Яворівського 
р-ну Львів. обл.). Правдоподібно 
залишив монаший чин. У 1793 
повторно їздив до Риму. Після 
повернення певний час працю-
вав на І. Цетнера, а згодом (не 
раніше 1805) оселився у Свіржі. 
На початку 19 ст. виконував за-
мовлення греко-католицької 
церкви в м. Ярослав (нині в меж-
ах Підкарпатського воєвод. РП) 
і монастирів: оо. Францисканців 
та оо. Бернардинців у Львові. 

Тв.: релігійні композиції та об
рази  – вівтарний образ церкви в 
Ярославі (не пізніше 1805), «Різдво 
Христове», «Воскресіння Христове», 
«Св. Павло», «Св. Франциск» (кос-
тел Непорочного Зачаття Діви Марі 
у монастирі францисканців у Львові, 
1815), «Св. Михаїл» (копія з оригі-
налу Гвідо Рені для костелу бернар-
динців у Львові); анімалістика  – 
«Лягава», «Гонча».

Муз.: НМЛ. 
Літ.: Gazeta Lwowska.  – 1839.  – 

N. 40; Rastawiecki E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych 
w Polsce osiadłyc lub czasowo w niej 
przebywających. – Warszawa, 1850. – T. 

1; Kopera F. Bereza Bazyli (1754–1827) 
// Polski Słownik Biograficzny.  – 
Kraków , 1935.  – T. 1; Голубець М.  
Малярі-Василіяни на тлі західно-
українського церковного малярства 
// Записки ЧСВВ. – 1930. – Т. 3. – Ч. 
3–4; Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII ст.  – 
К., 1983.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

БЕРЕЗОВСЬКИЙ 
Михайло Андрійович 
(20.02.1868, с. Калань Аккерман-
ського повіту Бесарабської губ. – 
04.11.1940, м.  Кишинев, нині 
Кишинеу, РМл)  – живописець-
аматор, композитор. Випускник 
духовної семінарії в Кишиневі 
(1889). Удосконалював музич-
ну освіту в Придворній співо-
чій капелі у Санкт-Петербурзі 
(1898–1901), брав уроки компо-
зиції у А.  Лядова. Був священ-
ником, регентом архієрейського 
хора у Кишиневі, викладачем 
співу в кишиневських гімназі-
ях. Член та участник виставок 
Бесарабського то-ва красних 
мистецтв. В  Одесі брав участь 
у виставках ТПРХ: XX  (1909), 
XXI  (1910), XXIV  (1913), 
XXV  (1914), весняній виставці 
картин (1914). 

Літ.: Справочник на 1915 год об 
учебных заведениях Одесского учеб-
ного округа. – О., 1915; Илья шенко Л. 
Художественная жизнь Бессарабии 
конца XIX  – начала ХХ  в.  // 
Художественная жизнь Молдавии  / 
Гос. худож. музей МССР. – Кишинев, 
1971; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БЕРЕЦ 
Вільмош-Йожеф Іштва нович 
(14.10.1915, м.  Сігет, Румунія  – 
30.11.1999, м.  Ужгород)  – живо-
писець, графік, мистецтвозна-
вець. 1934–39 навчався в 
Чесь кому техн. ін-ті в Празі 
(викл.: О.  Блажичек, Ц.  Боуда, 
Й.  Сейпка). Закінчив 1940 пед. 
ф-т Будапешт. худож. ін-ту (викл.: 
В.  Аба-Новак, Е.  Баранський), 
1951 курси в Моск. центр. рес-
таврац. майстернях. У  1948–75 
викл. в УУДПМ. У 1948–53 брав 
участь у створенні Ужгород. КГ. 

БЕРЕЦ
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Учасник обл., респ. та всесоюз. 
вист. від 1950. Персон. вист. від-
булася 1995 в Ужгороді. Член СХ 
України (1956).

Тв.: «Портрет заслуженого худож-
ника РРФСР С.  Чуракова» (1961), 
«Вечір» (1973), «Натюрморт з керамі-
кою» (1974), «На Рахівщині» (1975), 
«За читанням» (1977), «Сад» (1979), 
«Квіти» (1984), «Білі флокси» (1993).

Муз.:  ЗкОХМ, Дирекція вист. 
НСХУ.

Літ.: Изобразительное искусство 
Закарпатья: Альбом.  – М., 1973; 
Закарпатський художній музей: 
Альбом.  – К., 1984; Буклет персо-
нальної виставки.  – Ужгород, 1995; 
Художники Закарпаття: Альбом-
каталог. – Ужгород, 2001; ЕСУ. – К., 
2003. – Т. 2. 

О. Ламонова

БЕРИНДА 
Памво (світське ім’я – Павло) 
(між 1555–1560, Самбірщина, 
ймовірно, с.  Чайковичі, 
нині Львів.  обл.  – 13.07.1632, 
м.  Київ)  – гравер, друкар, пись-
менник, лексикограф. Учасник 
гуртка Балабанів. Пра цював 
книгодрукарем у Стрятин ській 
(1597–1605) та Крилоській дру-
карні (1606–08). Був активним 
діячем Львів. братства, працював 
у братській друкарні і шк. (1613–
19). Бл. 1616 був запрошений до 
Києва для участі в підготовці ви-
дання «Анфологіона», у  якому 
написав передмову. У  1619 осе-
лився в КПЛ (у  супроводі сина 
Лукаша та Степана Беринди, 
імовірно, брата). Виконував ро-
боту редактора, перекадача, дру-
каря, гравера; згодом став гол. 
друкарем і зав. друкарні КПЛ. 
Брав участь у роботі наукового 
гуртка Єлисея Плетенецького та 
Київ. братської шк. Як архіти-
пограф, редактор і перекладач 
Б. долучився до видання капі-
тальних лаврських друків 1620-х. 
Був автором низки творів, серед 
них «Лексікона славеноросско-
го» (Київ, 1627). Був ініціатором 
видання популярних ксилогра-
фічних аркушів для масового по-
ширення. Впровадивши уперше 
в укр. друкарстві сюжетні іл. у 
«Євангелії учительнім» (Крилос, 

1606), Б.  підніс на новий рівень 
мистецтво гравюри. Художнє 
оформлення кн., виданих Б., 
мало ренесансний характер. 

Пр.: «Лексіконъ славеноросскій 
и именъ тлъкованіє» (Київ, 1627, 
перекладено укр. мовою бл. 7  тисяч 
слів), кн. «На рожство… вЂршЂ для 
утЂхи православным христіаном» 
(Львів, 1616), присвячена єпископу 
Ієремії Тисаровському, співавтор ко-
лективного акростихового панегіри-
ка «Імнологія» (1630), присвяченого 
Петру Могилі, автор панегіричних 
епіграм, передмов, післямов до лавр-
ських видань. 

Тв.: авт. дереворитів до книг 1-ї 
пол. 17  ст., друкованих у Крилосі, 
Стрятині, Львові, Києві.

Літ.: Коляда Г. Памво Берында – ар-
хитипограф  // Книга. Исследования 
и материалы.  – М., 1964.  – Сб.  9; 
Турченко  Ю. Український ес-
тамп.  – К.,1964; ІУМ.  – К., 1967.  – 
Т.  2; ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
Запаско  Я. Мистецтво книги на 
Україні в XVI–XVII  ст.  – Л., 1971; 
Ошуркевич  Л. Памво Берында и 
первые иллюстрированные издания 
на Украине  // Народная гравюра и 
фольклор в России XVI–XIX вв. – М., 
1976; Степовик Д. Українська графі-
ка XVII–XVIII століть. Еволюція об-
разної системи. – К., 1982; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997.

О. Ламонова 

БЕРИНДА 
Степан (Стефан) 
(? – після 1634) – друкар, гравер, 
поет. Родом з Галичини, вірогід-
но, брат П. Беринди. У літератур-
но-видавницькій діяльності був 
його сподвижником. Працював 
у Стрятин. друкарні Балабанів, 
пізніше – у Львів. братській дру-
карні. 1619 переїхав до Києва, де 
працював у друкарні КПЛ, зо-
крема друкував «Лексіконъ сла-
веноросскій…» Памво Беринди 
(1627). Художнє оформлення 
книг, оформленних Б., мало ре-
несансний характер. 

Пр.: співавтор акровіршівано-
го панегірика «Імнологія» (1630), 
присвяченого Петру Могилі; ім’ям 
Б. підписано партію «І  друг друга 
обыймЂм».

Тв.: гравюри до «Акафісту» (1629) 
та «Параміфії» (1634), підписані іні-
ціалами та датовані 1629.

Літ.: ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  2; 
ХН  СССР.  – Т.  1.  – М., 1970; 

Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книж-
кового мистецтва. Каталог стародру-
ків, виданих на Україні. – Л., 1981. – 
Кн. 1; Степовик Д. Українська графі-
ка XVII–XVIII століть. Еволюція об-
разної системи. – К., 1982; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997. 

О. Ламонова

БЕРКОВИЧ 
Григорій Бори сович 
(23.07.1905, смт Верхній Рогачик, 
нині Херсон.  обл.  – 11.12.1976, 
м  Харків)  – живописець, гра-
фік. У  1925–30 навчався в КХІ 
(викл.: К. Єлева, Ф. Кричевський, 
А. Таран, В. Пальмов), де викла-
дав у 1930–31. Після переїзду до 
Харкова викладав у Харків. по-
ліграф. ін-ті (1932–38). Учасник 
вист. від 1929. Твори Б. позначені 
ілюстративністю та ідейною тен-
денційністю соцреалізму

Тв.: живопис – «Т. Г. Шевченко-
художник» (1936, 1939), «Пу тивль» 
(1937), «Друзі у хворого Шевченка» 
(1939, варіант 1941), «Після вар-
варів» (1942), «Т.  Г.  Шевченко 
слухає акина» (1943), «Наро джен-
ня ненависті» (1945–46), «Лю-
бов» (1947), «В  далекій неволі 
(Т.  Г.  Шев ченко з другом-солда-
том А.  Обеременком)» (1963–64), 
«У степу, степу Донецькому» (1968–
69); графіка  – пастель «Осінь» 
(1935), цикли укр.  пейзажів в 
техн.  літографії (середина 1960-х), 
літографії «Т.  Г.  Шевченко слухає 
акина» (1936), «Т. Г. Шевченко слу-
хає казахського народного співця» 
(1938), «Т. Г. Шевченко серед каза-
хів» (1961).

Муз.:  ХХМ, ШНЗ (Канів). 
Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; СХУ. – 

К., 1972; Шевченківський словник. – 
К., 1976. – Т. 1; ХУЕД. – К., 2006. 

Г. Скляренко 

БЕРКОВИЧ Мордух – див.: 
БРУКМАН Марко Борисович

БЕРКОС 
Михайло Андрійович 
(22.08.1861, м. Одеса – 20.12.1919, 
м. Харків) – живописець. Походив 
з родини греків. Навчався в 
Одес. духовному уч-щі. Навчався 
1875–78 в Одес. рисувальній шк., 
1878–89 в ІАМ (викл.: М. Клодт, 
В.  Орловський), де отримав ме-

БЕРИНДА
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далі: малі та великі срібні (1884–
86), малу золоту (1887) за твір 
«Вид в одному зі старих парків 
в околицях С.-Петербурга», ве-
лику золоту (1888) за «Пейзаж» 
(«Ліс на болоті»). 1889  отрим. 
званя класного художника 1-го 
ступеня. У 1890–93, як пенсіонер 
ІАМ, відвідав Францію, Італію, 
Іспанію, Німеччину, Швейцарію. 
З  1893 працював в Україні. 
З 1904 – викладав у Харків. рису-
вальній шк. 1906 – голова Тов-ва 
харків. художників. 1894–1904  – 
член ТПРХ; член Тов-ва росій-
ських акварелістів та Сакнт-
Петербурзького тов-ва художни-
ків. З 1912 – директор ХХУ. Член 
комісії Харків. худож.-пром. 
музею. З поч. 1900-х – член архі-
текторно-худож. відділу Харків. 
літературно-худож. гуртка. 
Популя ризував укр. малярство, 
орга нізовував вист. З  1890 учас-
ник вист. в ІАМ, ТПРХ, Тов-ві 
рос. акварелістів. Персон. вист 
відбулися в Харків. худож.-пром. 
музеї у  1906, Держ. картинній 
галереї Харкова у 1938, ХХМ 
у 1962, 1992, 1996. Мав також 
спільні вист. з С. Васильківським 
(Київ, 1911), М.  Ткаченком, 
П.  Левченком («Видатні май-
стри пейзажу», Харків, 1990). 
Працював переважно у галузі 
пейзажу. 

Тв.: «В Оверні» (1891), «Льон цві-
те» (1893), «Гречка цвіте» (1894), 
«Вулиця в повітовому місті Умані» 
(1895), «Мала Данилівка. Парники» 
(1895), «Диканька» (1896), «Будяки» 
(1898), «Сорренто» (1899), «Рим. 
Руїни» (1899), «Гавань. Амальфі» 
(1899), «Село Веселе» (1901), 
«Пейзаж у Розумовському» (1903), 
«На рейді. Венеція» (1903), «Зима. 
Полтавщина» (1907), «Бузок квітує» 
(1907), «Хутірець» (1909), «Алея. Біля 
старого будинку» (1911), «Липень. 
Маки розквітають» (1913), «Літній 
день. У дворі» (1919).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, СОХМ, 
АДППМЗ, СДКМ. 

Літ.: Кондаков  С. Юбилейный 
справочник императорской Акаде-
мии художеств 1764–1914.  – Ч.  2; 
Енциклопедія українознавства.  – 
Париж; Нью-Йорк, 1955.  – Т.  1; 
Михайло Андрійович Беркос. 
До 100-річчя з дня народження: 

[Каталог виставки].  – Х., 1962; 
ІУМ.  – К., 1970.  – Т.  4.  – Кн.  2; 
ХН  СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
СХУ.  – К., 1973; УРЕ.  – К., 1977.  – 
Т.  1; Персональные и групповые 
выставки советских художников. 
1917–1947: Справочник.  – М., 
1989.  – Т.  1; Виставка «Видатні 
майстри українського пейзажу 
М.  А.  Беркос, М.  С.  Ткаченко, 
П. О. Левченко». Живопис. Графіка: 
Каталог. – Х., 1991; МУ. – К., 1992; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; ТЮРХ.  – О., 2000; ЕСУ.  – К., 
2003.  – Т.  2; Художник квітучої 
природи (До 145-річчя з дня на-
родження М. А. Беркоса). – Харків, 
2006. 

І. Ходак

БЕРЛІНСЬКИЙ 
Георг (Berlinski George) 
(09.04.1855, м. Сирет – 18.07.1929, 
с.  Сату-Маре, Буковина, Руму-
нія)  – живописець-аматор, 
скульп тор. Мешкав на Буковині. 
Вчився в іконописця Дьяконо ви-
ча в Радівцях, у 1875–78 – у при-
ватного майстра у Відні. Виконав 
роботи у 36-ти церквах Буковини 
у с.  Селятин, Чагор, Ошихліби, 
Йорденешти, Верхні Петрівці, ін. 
Мешкав у с. Сату-Маре. 
Авт. ікон, церковних розпи-
сів, хоругв, різьблених творів. 
Роботи  Б. позначені впливом 
нар. образотворчого мистецтва 
та фольклору.

Тв.: «Страшний суд» у церкві 
с. Чагор Чернів. обл.

Літ.: Reli  S. Pictorul bisericesc 
popular Gheorghe Berlinschi  // Făt-
frumos. – 1942. – Nr. 4.

І. Міщенко

БЕРНАКЕВИЧ 
Василь 
(18 ст.) – різьбяр. Відомий за пис. 
дж. Працював у 2-й пол. 18 ст. 

Тв.: різьблений амвон для но-
вої трапезної Почаївської лаври 
(1774), різьбярські роботи для церк-
ви в с.  Ситне побл. Почаєва (нині 
Терноп.  обл.), оздобленням Успен. 
собору (у спіавт. з М. Полейовським) 
(з 1781).

Літ.: МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; SAP. – 
1971. – T. 1; Dutkiewicz J. E. Fabryka 
cerkwi Wniebowzięcia NMPanny 
w Poczajowie  // Dawna sztuka.  – 
1939. – Т. 2.

Р. Забашта

БЕРНАРД 
(15  ст.)  – рисувальник. Відомий 
за пис. дж. Згаданий у докумен-
тах під 1489 як авт. ілюстр. та 
переписувач латинського псал-
тиря, створеного на замовлення 
міського судді.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БЕРНАРД (Бернат) – див. 
ДІКЕМБОШ Бернард 

БЕРНИКОВИЧ 
Андрій 
(?–?)  – скульптор-різьбяр. Пра-
цю вав у середині 18 ст. по селах 
Львівщини, зокрема в Судовій 
Вишні. Авт. різьблених вівтарів.

Тв.: зокрема, вівтар Онуфріївської 
церкви в с. Лаврові (1750).

Літ.: Площанский  В. Лавров  // 
Науковый сборник галицко-рус-
ской матицы за 1865 год. – Л., 1866; 
Драган  М. Українська декоратив-
на різьба XVI–XVIII  ст.  – К., 1970; 
МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; Голод  І. 
Майстри українського худож-
нього ремесла  // Читання пам’яті 
Св.  Гординського.  – Л., 1999.  – 
Вип. 2–3; SAP. – 1971. – T. 1.

Р. Забашта 

БЕРНІГЕРОТ Ян Мартин – див.: 
БЕРНІНҐРОТ (Бернінґротг) 
Ян Мартин

БЕРНІНҐРОТ 
(Бернінґротг, Бернігерот)
Ян Мартин 
(Berningroth, Bernigeroth 
Jean Martin)
(1670, м. Рамельсбурґ, нині район 
Берліна, ФРН – 1733, м. Лейпціг) – 
гравер. Працював здебільшого в 
жанрі портрета. Автор прижит-
тєвого портрета гетьмана Івана / 
Яна Мазепи, який був опубліко-
ваний в у ле́йпцизькому журналі 
«Die Europaisdie Fama».

Тв.: близько 1600 гравюр, здебіль-
шого портрети історичних осіб, зо-
крема портрет Яна Мазепи (1706).

Муз.: Дрезденский замок-резиден-
ция (Кабінет гравюр).

Літ.: Heinecken K. H. Dictionaire 
des Artistes. – Leipzig, 1788. – Vol. II; 
Wiener allgemeine Literatur-Zeitung. – 
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Wien, 1813.  – Т. 1; Die Europaische 
Fama.  – Leipzig, 1706; Мацьків Т. 
Гравюра Мазепи з 1706 р. // УІ.  – 
1966. – № 1/2.

Л. Ганзенко

БЕРНІНҐРОТГ Ян Мартин – 
див.: БЕРНІНҐРОТ Ян Мартин

БЕРНШТЕЙН 
Михайло Дави дович 
(28.01.1875, м.  Ростов-на-До-
ну  – 09.05.1960, м.  Ленінград, 
нині м. Санкт-Петербург) – жи-
вописець, графік. 1894–99 на-
вчався в Лондоні, 1899–1901  – 
у Мюнхені та Парижі, 1901–03 – 
в ІАМ (викл. І. Рєпін). У 1907–11 
викл. у заснованій ним худож. 
шк. у Санкт-Петербурзі, 1916–
26  – у  худож. шк. в Житомирі, 
1924–32 – КХІ, 1932–48 – ІЖСА, 
1948–50  – ЛВХПУ. Учасник 
вист. (від 1902). Авт. підручни-
ка та низки статей з методики 
рисунку.

Пр.: Проблемы учебного рисун-
ка. – Ленинград, 1940; статті. 

Тв.: «Портрет пані К.», «Балакуни». 
Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 

ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.
О. Ламонова

БЕРТІНІ 
Лука 
(кін. 19 – 1-а пол. 20 ст.) – скульп-
тор. Представник італ. діаспори 
в Одесі . Експонент ХІІ виставки 
ТПРХ (1901).

Літ. ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БЕРШ 
Ісаак 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Мешкав у Галичині. У  1652 
виконав настінний розпис у 
дерев’яній синагозі с.  Гніздець 
побл. Коломиї (нині Івано-
Франківської обл.)

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БЕРШАДСЬКИЙ 
Григорій Соло монович 
(21.06.1895, м.  Шпола, Київсь-
кої  губ., нині Черкас.  обл.  – 

14.10.1963, м.  Москва)  – графік, 
живописець. 1908–13 навч. в сту-
дії П. Власова в Астрахані, 1913–
15 – в ОХУ. 1920–23 – працював 
у Харкові, від 1923  – у  Москві. 
1957–62  – виконав шрифти для 
НДІ «Поліграфмаш». Учасник 
вист. від 1915. Персон. вист. від-
бувалася у 1956 в Москві. 

Тв.: графіка  – іл. до книг 
«Шанхайские письма» І.  Рогачев-
ського (1925), «Отречение» Ю. Сльоз - 
кіна (1937), «Рассказы» А.  Упі та 
(1947), «Стихотворения» А.  Венц-
лова (1952), «Детство, отроче-
ство, юность» Л.  Толстого (1954), 
«Александр Фадеев» Д.  Романенко 
(1956), «Всеобщая история кино» 
Ж.  Садуля (1958), «Портрет матері» 
(1916), «Портрет А.  Луначарського» 
(1921), «Портрет угорського худож-
ника А.  Кейля» (1933), «Портрет 
дівчини» (1938), «Портрет Якова 
Свердлова» (1947), портрети пра-
цівників заводу «Кулькопідшипник» 
(О.  Єршова, М.  Кожевникової 
та ін., 1949–50), «Портрет А. Мелик-
Пашевої» (1956), «Шатура» (1928), 
серія «Сенеж» (1949); живопис  – 
«Портрет матері» (1916), «Засідання 
Реввоєнради» (1943), «Портрет 
Катрича» (1943).

Муз.: АДКГ. 
Літ.: ХН СССР.  – М.,1970.  – Т.  1; 

ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 
О. Ламонова

БЕРШАДСЬКИЙ 
Юлій (Іоїль-Рувим) Рафаїлович 
(09.01.1869, м.  Тирасполь  – 
26.09.1956, м.  Свердловськ, нині 
м.  Єкатеринбург, РФ)  – живо-
писець. Походив з євр. родини. 
1886–93 навчався в Одес. рису-
вальній школі як вільний слу-
хач (викл.: Г.  Ладиженський, 
К.  Костанді, О.  Попов), у  1894–
99  – в  ІАМ (викл.: М.  Кузнецов, 
П.  Ковалевський, І.  Рєпін). 1899 
отримав звання художника 
за картину «Базар на півдні». 
З  1900 мешкав в Одесі, займав-
ся творчою й педагогічною ді-
яльністю. З  1900  – член ТПРХ. 
Лауреат премії ім.  А.  Куїнджі 
(1904). 1907 організував і очолив 
худ. студію в Одесі (з 1920 – худ. 
студія політосвіти), що працю-
вала до 1928. З  1928 викладав 
рисунок і живопис в ОПОМ 

(з  1930  – ОХІ, з  1933  – профе-
сор). З 1934 перейшов на роботу 
в Одес. будівельний ін-т, про-
фесор архітек. ф-ту. Після ева-
куації 1941 до Свердловська ви-
кладав в Уральському політех. 
ін-ті. Брав участь у вист. ТПРХ з 
1892, в ІАМ – з 1899, АРМУ та ін. 
Персон. вист. відбулися в Одесі 
(1935, 1938, 1940), у Свердловську 
(1949). Засл. діяч мистецтв УРСР 
(з 1941). Працював у галузі тема-
тичної картини, портрета та на-
тюрморта.

Тв.: «Удівство» (1893), «Чаюван ня»  
(1895), «У  господарстві» (1895), 
«Варять варення» (1896), «Про-
пози ція» (1896), «Секрет» (1897), 
«Автопортрет» (1899), «Увечері» 
(1901), портрет художника Бе-
рін ге ра (1901), портрет ліка-
ря Шполянського (1902), «Нове 
оповідання М.  Горь кого» (1902), 
портрет дружини худож ника 
(1903), «Революціонерка» (1906), 
«Мати» (1907), портрет худож-
ника Г.  Крушевського (1907), 
«Про кинувся» (1907), «Первіс ток» 
(1907), родинний портрет (1910), 
«Натюрморт» (1919), «Рибалки» 
(1934), «Художни ця» (1934), «Свято 
в колгоспі» (1937), портрет пись-
менника П.  Бажова (1944), пор-
трет акад. Л.  Шевякова (1942), 
«Автопортрет» (1954). 

Муз.:  НХМУ, ОХМ, ХХМ, Красно - 
дарський краєвий ХМ (РФ), Єка-
теринбурзький ХМ (РФ), Нижньо-
Тагільський музей образотворчого 
мистецтва (РФ).

Літ.: Затенацький  Я. Ю.  Р.  Бер-
шадський  // Малярство і скульпту-
ра. – 1938. – № 12; Юлий Рафаилович 
Бершадский: 45-летие художествен-
ной деятельности. 1893–1938.  – О., 
1939; Выставка работ художника 
Юлия Рафаиловича Бершадского: 
Каталог.  – Свердловск, 1949; Афа
насьев  В. Юлий Рафаилович Бер-
шадский, заслуженный деятель ис-
кусств Украинской ССР. – М., 1957; 
ІУМ. – К., 1970. – Т. 4. – Кн. 2; ІУМ. – 
К., 1967.  – Т.  5; ХН  СССР.  – М., 
1970. – Т. 1; Рубан В. В. Український 
портретний живопис другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ століття. – К., 
1986; Персональные и групповые 
выставки советских художников. 
1917–1947: Справочник. – М., 1989. – 
Т. 1; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – 
Т. 1; МУБД. – К., 1997; ТЮРХ. – О., 
2000; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2; ХУЕД. – 
К., 2006.

І. Ходак
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БЕСЄДІН 
Сергій Фотійович 
(25.09.1901, с.  Руська Лозова, 
нині Дергачівського р-ну 
Харків.  обл.  – 22.07.1996, 
м.  Харків)  – живописець, гра-
фік. 1929  закінчив ХХІ (викл.: 
О. Кокель, С. Прохоров, М. Ша-
ронов), дипломна робота  – 
«Футболісти». З  1929  – викл. 
ХХІ (з  1963  – ХХПІ), його рек-
тор (1944–48), зав. кафедрою 
ма люнку (1948–60), професор 
(1960–91), зав. кафедрою живо-
пису. Водночас 1935–41 працю-
вав у майстерні М.  Самокиша. 
Авт. мистецтвознавчо-публіц. 
статей. Учасник обл., респ. та 
всесоюз. вист. від 1927. Персон. 
вист. відбулися в 1972, 1996, 2001 
в Харкові. На Міжнар. вист. лі-
тографії у Відні одержав ІІ  пре-
мію за портрет М. Островського 
(1962). Засл. діяч мистецтв УРСР 
(1970). Член ОСМУ (1929–31) та 
СХ України (1938). Відзначений 
держ. нагородами СРСР. 

Пр.: журнальні статті – Художник 
правди (про Т.  Шевченка)  // 
Прапор.  – 1964.  – №  3; Незабутнє 
(про М.  Самокиша)  // Прапор.  – 
1976.  – №10–12; Сіяч прекрасно-
го (про В.  Чернова)  // Прапор.  – 
1977. – № 8. 

Тв.: живопис  – «Автопортрет» 
(1927), «Ленініана» (1927–75), «Фут-
болісти» (1929), «Домна» (1932), 
«Жуковський біля ліжка поране-
ного О.  Пушкіна» (1937), «Портрет 
М.  Самокиша» (1939), «Поєдинок» 
(1942), «Піонерво жа та» (1945), 
«Порт рет актора І.  Мар’яненка» 
(1947), «Портрет художника 
М. Аших мана» (1947), «Визволення 
Києва» (1948), «На таша» (1949), 
«Портрет письмен ника Петра Пан-
ча» (1952), «На колгоспній приста-
ні» (1958), «Кол госпниця» (1959), 
«Портрет Т.  Шев ченка» (1960), 
«Портрет професора Г.  Лещенко» 
(1960), «Співці ратного подвигу. 
Гре ков і студійці в майстерні М. Са-
мокиша» (1972–75), «Портрет ком-
позитора П.  Гайдамаки» (1976), 
«Автопортрет» (1979), «Портрет 
професора Ф.  Медведєва» (1980); 
графіка  – серії «Т.  Г.  Шевченко» 
(1939–61), «Панфіловці» («Восьма 
гвар дій- ська») (1943), «Велика друж-
ба» (1954); «Портрет Двічі Героя Ра-
дянського Союзу С. Ковпака» (1944), 

«О.  Пушкін на Україні» (1950), 
«Портрет художника В.  Миронен-
ка» (1951), «Т.  Шевченко серед ді-
ячів культури» (1951), «Клятва крас-
нодонців» (1953), «П.  Чайковський 
у М.  Лисенка» (1954), «Глінка на 
Україні» (1957), «В. І. Ленін» (1957–
66), «В. І. Ленін і Н. К. Крупська на 
вечорі, присвяченому 100-річчю 
з дня народження Т.  Шевченка в 
1914 році в Кракові» (1964), «Слава 
Леніну» (1974).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, ОХМ, ШНЗ, 
ДХМ, ПХМ, НМЛ, музеї Алушти, 
Алмати, Держ. музей Берліна.

Літ.: Мацапура  М. Сергій 
Фотійович Бесєдін. – К., 1965; ІУМ. – 
К., 1968; ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
Чернова  М. Майстер тематичної 
картини // ОМ. – 1974. – № 4; МУ. – 
К., 1992; МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
МУБД. – К., 1997; Костянтинова В. 
Портретні начерки художника-
педагога Бесєдіна  С.  Ф.  // Вісник 
Харків. художньо-промислового 
Інституту. – Х., 2001; Будник О. Стара 
майстерня: Буклет виставки учнів 
С.  Ф.  Бесєдіна.  – Х., 2001; ЕСУ.  – 
Т. 2. – К., 2003.

О. Ламонова

БЕСКАКОТОВ 
Веніамін Васи льович 
(28.12.1929, с.  Перекопне 
Сара товської  обл.)  – графік. 
1945–50 навч. в Ташкент. худ. 
уч-щі, 1953–59  – у  ХХІ (викл.: 
А.  Кокель, В.  Мироненко), ди-
пломна робота  – серія плака-
тів «Народ  – коваль свого щас-
тя» (керівник В.  Селезньов). 
Працював у Києві. Оформлював 
книги і журнали, створював пла-
кати. Учасник вист. від 1959, се-
ред них в Румунії (1959).

Тв.: плакати  – «Живи, Україно, 
прекрасна й сильна!» (1960), «Дві-
чі Герой Соціалістичної Праці 
А. Ладані» (1961), «З Новим роком!» 
(1962), кіноплакати  – «Звіль нення 
на берег» (1962), «Тарас Шевченко» 
(1964); оформл. та ілюстр. до кн.  – 
«Росні трави» І.  Потєхіна (1957), 
альманах для дітей «Біля вогнища» 
(1957), «Календар колгоспника» 
(1962, 1964). 

Муз.: Ужгород. краєзнавч. музей.
Літ.: Выставка офорта: Каталог.  – 

Ленинград, 1959; Художественная 
выставка «Советская Украина». 
(Де када): Каталог.  – К., 1960; 
Республіканська художня виставка: 
Каталог.  – К., 1961; 2-я Всесоюзная 

выставка плаката: Каталог.  – М., 
1963; Республіканська вистав-
ка української радянської графі-
ки. 1917–1962: Каталог.  – К., 1963; 
ХН СССР. – Т. 1. – М., 1970.

О. Ламонова

БЕСПАЛОВ 
Іван Миколайович 
(11.09.1908, с.  Камінь, нині 
м. Камінь-на-Обі Алтайський кр., 
РФ  – ?)  – живописець. 1932 за-
кінчив Омський худож.-педаго-
гічний технікум та 1937  – ОХУ; 
1946 – ІЖСА (викл.: В. Мєшков, 
Ю.  Непринцев, М.  Бобишев, 
І.  Сегал). Працював в Одесі. 
Учасник респ. (від 1947) і зару-
біжн. (від 1965) вист.

Тв.: «Моряки  – герої оборо-
ни Одеси» (1949), «Портрет Героя 
Соціалістичної Праці М.  Пос-
мітного» (1960), «Груповий портрет 
колгоспників артілі XXI з’їзду КПРС, 
Героїв Соціалістичної Праці» (1960), 
«Ланка депутата Верховної Ради 
УРСР Н. Лонгової» (1965), «Портрет 
двічі Героя соціалістичної праці 
П. Ведути» (1967).

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БЕСПЕРЧИ Дмитро Іванович – 
див.: БЕЗПЕРЧИЙ (Бесперчий) 
Дмитро Іванович

БЕСПЕРЧИЙ 
Дмитро Іванович – див.: 
БЕЗПЕРЧИЙ (Бесперчи) 
Дмитро Іванович

БЕСЬКИЙ (Баскі, Попович) 
Василій 
(17  ст.)  – різьбяр. Відомий за 
підпис. тв. Працював у 2-й пол. 
17 ст. в Галичині.

Тв.: семикінцевий ручний хрест із 
Мощанця (побл. Сянока, Лемківщина, 
нині в складі РП), прикрашений бага-
тофігурною композицією, підписаний 
і датований: 1689. 

Муз.: НМЛ.
Літ.: Свєнціцка  В. Різьблені ручні 

хрести XVII–XX вв. – Л., 1939. – Ч. 1; 
Ч. 2; Будзан А. Різьба по дереву в за-
хідних областях України. – К., 1960; 
ІУМ. – К., 1968. – Т. 3; Станкевич М. 
Українське художнє дерево XVI–
XX ст. – Л., 2002.

Р. Забашта

БЕСЬКИЙ
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БЕХЕРТ (Бехєр, Бехнєр, Беи хер, 
Баихер, Непомук) 
Іоанн (Ян) 
(18  ст.)  – скульптор, різьбяр. 
Відомий за пис. дж. Мешкав і 
працював у Львові. Відом. за 
прізвиськом Непомук. Виступав 
проти підпорядкування май-
стрів юрисдикції цехів разом 
зі скульпторами та різьбярами 
А.  Осінським, Я.  Оброцьким, 
М. і П. Полейовськими, В. Б’єне, 
А.  Штилем, С.  Стажевським 
та  ін. 07.06.1764 міська рада 
Львова офіційно визнала пра-
во Б. носити ознаки шляхетства 
як професійно-станової прина-
лежності до вищих верств насе-
лення. У  1766 підписав контр-
акт на виконання різьбярських 
робіт дубової решітки в костелі 
єзуїтів у Львові.

Тв.: орнаменти сповідальні, зобра-
ження путті, декоративні прикраси ор-
гана костелу кармелі тів у м. Теребовля 
(нині Терноп. обл.) (1758, 1765, 1766). 

Літ.: МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; Hornung  Z. Antoni Osiński, 
najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski 
XVIII stulecia. – Warszawa; Lwów, 1937; 
Hornung Z. Pierwsi rzeźbiarze lwowscy 
okresu rokoko // Ziemia Czerwieńska. – 
1937.  – III.  – Zsz.  1; Mańkowski  T. 
Lwowska rzeźba rokokowa.  – Lwów, 
1937; SAP. – 1971. – T. 1.

Р. Забашта

БЕХЄР Іоанн (Ян) – див.: 
БЕХЕРТ (Бехнєр, Беихер, 
Баихер, Непомук) Іоанн (Ян)

БЕХНЄР Іоанн (Ян) – див.: 
БЕХЕРТ (Бехєр, Беихер, 
Баихер, Непомук) Іоанн (Ян)

БЕЦЬ 
Володимир Андрійович 
(16.12.1925, с.  Лисичинці, 
нині Підволочинського  р-ну 
Терноп. обл. – 4.03.2017) – скуль-
птор. У  1956 закінчив ЛДІПДМ 
(викл. А.  Оверчук). 1956–63 пра-
цював у Терноп. Тов-ві художни-
ків; у  1963  – викл. у  Львів. уч-щі 
приклад. мистецтва; 1965–75  – 
викл. у Львів. політехн. ін–ті. Член 
СХ України (від 1974). Учасник 

обл. (від 1970), респ. (від 1971), 
всесоюз. (від 1989) вист.

Тв.: погруддя С.  Руданського 
(1970), О. Гаврилюка, Д. Гурамішвілі 
(обидва – 1972), Г. Сковороди (1973), 
пам’ятники: воїнам-визволителям у 
м. Стрий Львів. обл. (1964, у співавт.), 
Т.  Шевченку (1992), жертвам біль-
шовицького режиму (1998, обидва  – 
у смт Підволочинськ Терноп. обл.).

Муз.: Львів. музей історії релігії.
Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

Г. Матвіїшин

БЄЛАКОВСЬКА  
Вікторія Марківна – див.: 
БЄЛОКІВСЬКА Вікторія 
Марківна

БЄЛЕЦЬКИЙ 
Василь 
(18  ст.)  – гравер. Авт. підписа-
ної гравюри «Изобрази Василь 
Бђлецкий въ Кієвђ  1751», ство-
реній у техніці мідьориту. Пред-
ставник укр. бароко. 

Тв.: «Собор Києво-Печерських 
святих».

Літ.: Подробный словарь русских 
граверов XVI–XIX вв. – СПб., 1895. – 
Т. 1.

О. Ламонова

БЄЛИЙ 
Олександр Федорович – див.: 
БІЛИЙ Олександр Федорович 

БЄЛОКІВСЬКА (Белаковська) 
Вікторія Марківна 
(25.03.1901, м.  Олександрія, 
нині Кіровогр.  обл.  – 09.12.1965, 
м.  Ле нінград, нині Санкт-Петер-
бург)  – живописець, графік. 
У  1918–23 навч. в Одес. ін-ті об-
разотворчого мистецтва (викл.: 
П. Волокідін, Т. Дворніков), 1923–
27  – у  ВХУТЕІНі в Ленінграді 
(викл. К.  Петров-Водкін), ди-
пломна картина – «Стальний кінь 
на полях України». Працювала 
в Ленінграді. Учасник вист. від 
1931, персон. вист. відбулася у 
1964 в Ленінграді. 

Тв.: живопис – «Піонерка» (1930–
31), «Верби» (1932), «Осінній букет» 
(1936), «Автопортрет» (1942, 1947), 
«Букет» (1946), «Ромашки на вікні» 
(1952), «Ліма» (1960), «Паланга» 
(1961), «Циганка»(1963), «Верес цві-

те» (1963), серії «Крим» (1938, 1949–
52), «Київ» (1946), «Білорусь» (1954), 
«Квіти» (1957–62); графіка – «Весна» 
(1944), «Літо в Криму» (1955), серія 
«Алтай» (1963). 

Літ.: Выставки ленинградских 
художников: Каталоги.  – Л., 1935; 
1940; Осенние выставки ленинград-
ских художников: Каталоги.  – Л., 
1936; 1958; 1959; Выставки произве-
дений женщин-художниов Ленин-
града: Каталоги.  – Л., 1941; 1961; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; ЕСУ. – 
К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БЄЛОНОСИКОВ 
Єгор 
(?  – 1807, ?)  – іконописець. 
Відомий за пис. дж. Майстер ки-
ївського іконописного цеху.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БЄЛОНОСИКОВ (Білоносиков) 
Макар Єгорович 
(2-а  пол.  18  – 1-а  пол.  19  ст.)  – 
іконопи сець. Відомий за пис. дж. 
Майстер київського іконописно-
го цеху.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БЄЛЯК Володимир 
Йосипович – див.: БІЛЯК 
Володимир Йосипович

БЄЛЬСЬКИЙ 
Михайло Гав ри лович 
(21.09.1922, с.  Закромське 
Кром. р-ну Орлов. обл., РСФРР – 
20.05.1994, м.  Київ)  – живо-
писець. У  1945–51 навчав-
ся в КХІ (викл.: С.  Григор’єв, 
В.  Костецький). 1965–69  – го-
лова правління Худож. фонду 
України. Учасник вист. від 1951. 
Засл. діяч мистецтв УРСР (1970). 
Нар. худ. УРСР (1978). Учасник 
2-ї Світ. війни.

О. Ламонова

Б’ЄНЕ 
Войцех 
(18  ст.)  – скульптор. Відомий 
за пис. дж. як мешканець Льво -

БЕХЕРТ
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ва. Працював разом зі скуль-
пторами та різьбярами А.  Осін - 
ським, Я. Оброцьким, М. і П. По-
лейовськими, Я. Бе хертом, А. Шти-
лем, С. Стажев ським, з якими та-
кож виступав проти підпорядку-
вання майстрів юрисдикції цехів, 
внаслідок чого 07.06.1764 міська 
рада Львова визнала право Б. (ра-
зом з ін. майстрами) носити озна-
ки шляхетства як підтвердження 
професійно-станової приналеж-
ності та до вищого стану. У  пис. 
дж. задокументовано факт шлю-
бу  Б. з Я.  Маршицькою (1758), 
свідками якого були різьбар 
Антон Осінський та маляр Мацей 
Міллер. 11.02.1771 міська влада 
закликала Б. до «негайного визна-
ння міського права й додержання 
цехових приписів». Б.  намагався 
здобути королів. привілей на віль-
не викон. замовлень. Згад. також в 
актах 05.06.1781 із приводу спла-
ти львів. столярем Й. Бочарським 
боргу. Твори Б. не ідентифіковані.

Літ.: Hornung  Z. Antoni Osiński, 
najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski 
XVIII  stulecia.  – Warszawa; Lwów, 
1937; Hornung  Z. Pierwsi rzeźbiarze 
lwowscy okresu rokoko  // Ziemia 
Czerwieńska.  – 1937.  – III.  – Zsz.  1; 
Mańkowski  T. Lwowska rzeźba 
rokokowa.  – Lwów, 1937; SAP.  – 
1971. – T. 1; 1975. – T. 2. 

Р. Забашта

БЄРНАТ 
Францішек-Томаш 
(1879, м.  Львів  – ?)  – скульптор. 
1908–39 керував власним закла-
дом архітектурно-скульптурного 
оздоблення. Творам  Б. власти-
ві прийоми гротеску, експресія, 
декоративність у дусі модерну, 
вільна інтерпретація іконографії 
й стилістики середньовіччя, ба-
роко.

Тв.: барельєфи (1909, кам’яниця 
по вул.  Ставропігійській,  4, міфол. 
тематика), фасад та інтер’єр театру 
«Казино де Парі» (1910, тепер – Театр 
ім.  Л.  Курбаса, статуї та рельєфи), 
кам’яниця по вул.  С.  Єфремова,  34 
(1929, горельєф «Мадонна з малим 
Ісусом»), твори паркової скульпту-
ри, надгробки. Б.  приписують ав-
торство скульптурного оздоблення 
кам’яниць по вул.  Л.  Мартовича,  4 
(1909), вул.  І.  Франка,  71 (1911) 

та 144 (1913), вул.  І.  Огієнка,  18, 
18  а, вул.  П.  Саксаганського,  14, 
вул.  К.  Левицького,  11, 11  а, 15 
(усі  – 1911), вул.  Шептицьких,  17 
(1912) (за Ю.  Бірюльовим); а  та-
кож авторство декору фасаду місь-
кої шк. ім.  Г.  Сенкевича (1907, нині 
вул.  М.  Залізняка,  21; химери), фа-
садів вілл (1909, вул. М. Глінки, 5–7, 
нині готель «Замок Лева»).

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.
Г. Матвіїшин

БЖОЗОВСЬКИЙ 
Фелікс Францевич 
(Brzozowski Feliks)
(1836, м.  Варшава  – 
20.01(01.02).1892, м.  Варшава)  – 
живописець-пейзажист, ілю-
стратор. За походженням  – по-
ляк. Упродовж 1852–1859 на-
вчався в Варшавській школі 
красних мистецтв (керівник з 
фаху  – Крістіана Бреслауер). 
Після закінчення навчання бага-
то подорожував: відвідав Альпи, 
Крим. Писав краєвиди Мазовша, 
Малопольських земель, Татр. 
У  творчому доробку  – лісо-
ві пейзажі, види замків. З  1865 
ілюстрував журнали «Tygodnik 
Ilustrowany», «Biesiada literacka» 
(Варшава). Експонував пейзажі 
на I виставці ТПРХ (1890, Одеса). 

Літ.: ESP. – Kraków, 2001; ТЮРХ. – 
О., 2014.

Л. Ганзенко

БЖУШКЕВИЧ 
Ігнатій 
(1770, Волинь  – 1826, Волинь)  – 
маляр, архітектор. У  1797 навч. 
у  Варшаві в приватній школі 
Францішка Смуглевича, з  ко-
трим переїхав до Вільно і до 1804 
продовжував навч. у Вілен. ун-ті. 
З  01.09.1804 працював вчителем 
рис. в міській гімназії. 1811 пере-
їхав до Кам’янця-Подільського, 
1814  – до Вінниці. Виконував 
обов’язки пов. архітектора, роз-
робляв плани реставрації при-
міщень гімназії. Професор бу-
дівництва і рисування Вінниц. 
гімназії, викладав архітектуру і 
малюнок. 

Тв.: портрет рос. імператора 
Олександра  І (замовлений чле-
нами магістрату 17.  05.  1802); 

портрети А.  Биховського (1801), 
І.  Стройновського  – луцького єпис-
копа і ректора Віленcького ун-ту 
(1804, гравірування І. Вайса, Вільно).

Дж.: Wypisy Vladasa Drėmy z 
Centralnego Państwowego Archiwum 
Litewskiej SRR w Wilnie, fond  721, 
opis  1, fkta  48101/1117; Biblioteka 
Uniwersytetu Wilniuskiego, fond  2, 
akta KČ–164.

Літ.: Marczyński  W. Statystyczne, 
topograficzne i historyczne opisanie 
guberni podolskiej.  – Wilno, 
1822.  – T.  2; Rastawiecki  E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych w 
Polsce osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających.  – Warszawa, 1857.  – 
T. 3; Tekieliński W. Opis dzienny szkоl 
wileńskich. Akademii i Uniwersytetu 
oraz Diariusz znaczniejszych 
wypadkоw historycznych od 1781 po 
1824 nastałych. – Wilno, 1876; Rolle A. 
Ateny Wołyńskie.  – Lwów, 1898; 
Bieliński J. Uniwersytet Wileński 1575–
1831.  – Kraków, 1899–1900.  – T.  3; 
Janowski L. Słownik bio-bibliograficzny 
Uniwersytetu Wileńskiego.  – Wilno, 
1939; SAP. – 1971. – T. 1. 

Б. Колосок

БИКАДОРОВ 
(Бикадоров-Бокий)
Микола Якович 
(07  (19).12.1857, м.  Новочер-
каськ  – ?)  – живописець. Був 
вільним слухачем ІАМ (з 1877). 
Товаришу вав з О.  Сластьоном. 
З  1884 брав участь у виставках 
ТПХВ та ТПРХ.

Тв.: Етюд «Голівка хлопчика єгип-
тянина» (1890). 

Літ.: ХН СССР.  – М., 1972.  – 
Т.  2; Товарищество передвижных 
художественных выс тавок  : письма, 
документы, 1869–1899: в  2  кн.  – М., 
1987; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БИКАДОРОВ-БОКИЙ
Микола Якович – див.:  
БИКАДОРОВ Микола Якович

БИЛІНСЬКИЙ Йоз(с)еф (Юзеф, 
Йосип) – див.: БІЛИНСЬКИЙ 
(Білінський) Йоз(с)еф (Юзеф, 
Йосип)

БИЛЬЄВ-ПРОТОПОПОВ 
Мико ла Михайлович 
(14.04.1907, м.  Севастополь  – ?)  – 
графік, архітектор. 1922–24 навч. 
в Петроград. Худ. уч, 1932  – за-

БИЛЬЄВ-ПРОТОПОПОВ
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кінчив архіт.  ф-т Гіпроспецмету. 
Оформлював та ілюстрував книги 
для Дітвидату, Кіров. книж. вид-ва 
(від 1937). Від поч. 1940-х  – ху-
дожник об’єднання ленінград. 
художників «Боевой карандаш» 
(«Бойовий олівець»). Учасник 
вист. від 1925 (Ленінград). Син 
М. Протопопова.

Тв.: 1-й варіант проекту плануван-
ня Комсомольська-на-Амурі (1932– 
35); ескізи декорацій до фільму 
«Комсомольськ» (1936); ілюстр. до  
книг – зб. «Будущим бойцам» (1939),  
«Басни» І.  Крилова (1944, 1946), 
«Аленушкины сказки» Д.  Мамина-
Сибіряка (1947), нар. казки «Вол-
шебное колечко» (1947, 1960), «Рус-
ская азбука в картинках» (1949), «Два 
отважных моряка» В. Козлова (1958); 
ілюстр. до власних кн. – «Дельфины» 
(1938), «Журки» (1945), «Рассказы о 
Кирове» (1946), «Путешествие вокруг 
дома» (1957), серія партизанських за-
мальовок, плакати, акварелі «Лютий» 
(1953), «Свіжий день» (1954), «Іній» 
(1955–1956) та ін. 

Літ.: Изобразительное искусство  
Ленинграда: Альманах. – Ленинград, 
1948; Демосфенова  Г., Нурок  А., 
Шантыко  Н. Советский политичес-
кий плакат. – М., 1962; ХН СССР. – 
М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БИНЧ 
Василь Андрійович 
(15.10.1922, с.  Вілька Сяноць-
кого пов., Поль ща) – скульптор-
ама тор. Учень М.  Орисика. 
Працював на Лемківщині в галу-
зі станкової скульптури на дере-
ві. Учасник обл., респ. та всесо-
юз. вист. З 1945 працював в ар-
тілі «9  лютого» у м.  Трускавець 
Львів. обл. У творах звертається 
до сюжетів літературної класики 
й тематики з повсякден. життя. 
Характерне узагальнене потрак-
тування форми. 

Тв.: «Мати доню колисала» (1947), 
«Прикордонник» (обидва  – 1947), 
«На верховині» (1957), «Вівчар», 
«Хлопці з вівцею», «Юні друзі птахів» 
(усі  – 1959), «Клятва», «Катерина», 
«Гамалія» (1964), «Український 
танець» (1968), «Туристи» (1970), 
«Лісоруби» (1975).

Муз.:  МЕХП, НМУНДМ.
Літ.: Долінська М. Майстри народ-

ного мистецтва Української  РСР: 
Довідник – К., 1966; СХУ. – К., 1973; 

БутникСіверський  Б. Українське 
радянське народне мистецтво 
1941–1967.  – К., 1970; Моздир  М. 
Українська народна дерев’яна скуль-
птура.  – К., 1980; Одрехівський  Р. 
Різьбярство Лемківщини. – Л., 1998; 
Солодченко Я. У трускавецьких різь-
бярів // НТЕ. – 1960. – № 3; Кищак С. 
Корені лемківської різьби.  – Л., 
2003.

О. Ямборко

БИСТАНЬ 
Олександр Хомич 
(1870 – ?) – живописець. Мешкав 
в Одесі. Член ТПРХ з 1917. Брав 
участь у виставках ТПРХ: VI–IX 
(1895–1898), XVII (1906), XXIII 
(1912), XXV–XXVIII (1915–1918).

Тв.: пейзажі Криму, околиць 
Одеси, портрети.

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БИСТІ 
Дмитро Спиридонович 
(17.06.1925, м.  Севастополь)  – 
графік. 1952  закінчив Моск. 
полігр.  ін-т (викл.: П.  Захаров, 
А. Гончаров), дипломна робота – 
ілюстр. до роману М. Салтикова-
Щедріна «Пани Головльови». 
Брав участь у створенні 200-том-
ного вид. «Библиотека всемирной 
литературы». Учасник вист. від 
1955. Засл. худож. РРФСР (1978). 
Чл.-кор. Рос. АМ (1979). Лауреат 
Держ. премії СРСР (1978).

Тв.: оформ. та ілюстр. до кн. 
«Стихи и сказки» С.  Михалко ва 
(1953), «Железный поток» О.  Се-
рафимовича (1957), «Одиссея» 
(1959) та «Илиада» (1978) Гомера, 
«Избранное» Дж.  Бай рона (1960), 
«Жажда жизни» І.  Стоуна (1961), 
альб. «Антична скульптура» (1962, 
диплом І  ступеня на Всесоюз. 
конкурсі на кращі кн. 1962), зб. 
«Еллінські поети» (1963), кн.  «Суд 
памяти» І. Ісаєва (1964, срібна медаль 
на Міжнар. вист. кн. у Ляйпцигу, 
1965), «Лирические эпиграммы» 
С.  Маршака (1965), «Стихи» В.  Ку-
рочкіна (1972), «Новелли» А. Рюно-
ске (1974), «Песнь о Роланде» (1976), 
«Садите розы в проклятую землю» 
Е. Віверіса (1977). 

Літ.: Выставка произведений Дмит-
рия Бисти: Каталог. – М., 1975; Бисти. 
Графика. – М., 1978; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БИСТРЕНІН 
Валентин Іванович 
(06.05.1872, ?  – 1944, ?)  – гра-
фік. Навчався в рисувальній 
шк. М.  Мурашка в Києві, від 
1892  – в  ІАМ (викл. В.  Мате), 
де в  1894 отримав малу заохо-
чувальну медаль, 1902  – звання 
художника. До 1913 працював 
у Санкт-Петербурзі, потім  – 
у  с.  Богородське (Моск.  губ.) та 
Москві. Твори  Б. друкували в 
журналів «Шут» (1897, 1903), 
«Фонарь» (1906) та  ін. 1911–
13  – працював для Троїцького 
та Літейного театрів у Санкт-
Петербурзі. Один із засновників 
та викл. (1915–37) Богородської 
шк.  худож. різьблення по де-
реву. 1935–41 викл. на худож. 
ф-ті Моск. текстильного  ін-ту. 
Учасник вист. від 1895 (Т-во ро-
сійських акварелістів, Моск. т-во 
шанувальників м-ва, АХРР та ін.).

Тв.: графіка  – «Бухарці» (2-а  пре-
мія, МТШМ, 1899), «Етюд самар-
кандської мечеті», «Вечірня молит-
ва» (1901), «Самарканд», «Вулиця 
в Парижі» (1902), «Париж» (1917), 
«Портрет ударниці» (1930-ті), «За 
кулісами»; ілюстр. до поеми-роману 
М. Гоголя «Мертві душі» (1901). 

Муз.: ДРМ.
Літ.: Голлербах Э. История гравю-

ры и литографии в России.  – М., 
1923; ОстроумоваЛебедева  А. 
Авто биографические записки.  – Л., 
1935.  – Т.  1; Касіян  В., Турченко  Ю. 
Українська дожовтнева реалістична 
графіка.  – К., 1961; ХН СССР.  – М., 
1972. – Т. 2. 

О. Ламонова

БИТИНСЬКИЙ
Микола Оверкович  
(псевдо – М. Оверкович)
(24.11 /6.12.1893, м. Літин, 
Подільської губ., нині смт 
Вінниц. обл.  – 24.12.1972, м. 
Торонто) – геральдист, фалерист, 
вексиколог, графік, іконопи-
сець, історик, мистецтвознавець. 
Упродовж 1908–12 навчався в 
Художньо-промисловій школі 
В. Розвадовського (Кам’янець-
Подільський). Учасник 1-ї світ. 
війни, Української революції 
1917–1921. У 1924–29 вчить-
ся в Українському високому 

БИНЧ
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педагогічному інституті ім. 
М. Драгоманова (Прага) у Д. 
Білецького та В. Січинського 
(очолював кафедру графіч-
ного мистецтва). Одночасно 
відвідував курси геральдики 
і графічної техніки, брав при-
ватні уроки малюнка. Учасник 
2-ї  Світ.  війни, національних 
змагань 1945 р. 1951  – емі-
грував до Канади. Упродовж 
1951–61 працював викладачем 
історії України та українсько-
го мистецтва на п’ятирічних 
курсах українознавства ім. Г. 
Сковороди та на Курсах украї-
нознавства ім. І. Котляревського 
(Торонто). У 1960-х  – активний 
діяч Українського генеалогічного 
і геральдичного товариства, тіс-
но співпрацював з Українським 
воєнно-історичним інститу-
том і Музеєм українського вій-
ська й флоту УНР (Торонто). 
Згодом  – директор цього музею 
(1967–1969). 1965  – персональна 
виставка. 1970 – створює підруч-
ники «Архітектура», «Українське 
малярство» (Торонто). Член гро-
мадських і військо-патріотич-
них організацій. Співпрацівник 
багатьох українських журна-
лів у Польщі, Чехословаччині, 
Німеччині, Канаді та США. 
Автор низки графічних обкла-
динок для українських видань, 
зокрема періодичних, афіш, лис-
тівок, серії композицій на тему 
визвольної боротьби українців, 
церковних образів, проектів від-
знак, прапорів українських това-
риств, гербів, печаток, а також 
низки досліджень з історії укра-
їнської геральдики та відзнак 
(1931–60).

Пр.: Битинський М. Українські 
військові відзначення // Вісті комба-
танта. – 1968. – № 1; Битинський М. 
Архітектура.  – Торонто, 1970. 
Битинський М. Українське маляр-
ство. – Торонто, 1970.

Тв.: станкова графіка  – серія 
аркушів на різдвяну тематику; 
книжкова графіка  – обкладинки, 
орнаментальні вставки, шрифтові 
композиції часописів та книжок: 
Русова С. «Нові методи дошкіль-
ного виховання» (Прага, 1927), 
Дяченко-Гордаш Н. «Сольовий 

спів» (Прага, 1927), Битинський М. 
«Мазепинці по Полтаві» (Варшава, 
1938), Битинський П. «Сузір’я 
Лицарів» (Торонто, 1975), «Сенотаф: 
український воєнно-історичний ін-
ститут» (Торонто, 1962), Ромен Л. 
«Передгрім’я: поезії» (Філадельфія, 
1963), Білона П. «Спогади» (Піцбург, 
1952) та ін.; тематичні композиції – 
«Розстріл 359 героїв над Базаром», 
«Чорний буревій», «Ангел пом-
сти», «Бій під Конотопом», «Назар 
Стодоля»; іконопис  – чотири великі 
та чотири менші образи на райських 
вратах іконостаса Святоандріївської 
церкви (старої) в Торонто; два ва-
ріанти антимінсів (Торонто, 1952); 
проєкти надгробків  – о. П. Білону 
(Баун-Брук, США), єпископу 
Платону (Торонто, Канада) та ін.; 
геральдика  – «Альбом гербів укра-
їнських земель» (32 таблиці), «Герби 
українських гетьманів» (20 таблиць), 
«Уніформи Українського Війська 
доби Визвольної боротьби 1917–
1921 рр.» (186 таблиць).

Муз.: СБП, Архів ОУН в УІС 
(Лондон), Український Народний 
Дім (Торонто), Військово-історич-
ний музей і Архів УВАН (Вінніпег).

Дж.: ЦДАВО, ф. 3972.  – Оп. 1.  – 
Спр. 332; ЦДАМЛМУ, ф. 1294. – Оп. 
1. – Спр. 30.

Літ.: Н. Н. Полковник Микола 
Битинський (1893–1972) // 
Вісті комбатанта.  – 1973.  – № 
1; Кейван І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Завальнюк К. 
Вірний син України // Панорама.  – 
2000.  – 7, черв.; Кучерук О. Микола 
Битинський  – геральдист, історик, 
митець // УАЩ. – 2006. – Вип. 10 / 11; 
Завальнюк К. Битинський Микола 
Оверкович // Незборима нація.  – 
2002.  – Лип.  – № 8; Висоцька К. З 
сузір’я лицарів // Подільська старо-
вина.  – 2003; Наш Герб. Українські 
символи від княжих часів до сьо-
годення /автор тексту Андрій 
Гречило. – К., 2019.

Л. Ганзенко, Л. Бурковська

БИЧКОВА
Віра Семенівна
(30.09.1899, с. Княжиці, Могильов. 
губ., нині РБ  – 04.06.1990, м. Бар 
Вінн. обл.)  – скульптор, живо-
писець. Писала краєвиди м. Бар 
і його околиць, малювала натюр-
морти. Засл. майстер нар. твор-
чості УРСР (1960).

Тв.: скульптурні портрети  – М. 
Коцюбинського (1963), Т. Шевченка 

(1964), О. Пушкіна (1965); жанрові 
композиції  – «Чабан» (1959), «Збір 
винограду» (1970).

Муз.: БарКМ, ВХМ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

Л. Ганзенко

БИШЕВСЬКИЙ 
Андрій
(18 ст.) – маляр. Учень живопис-
ної майстерні КПЛ. 

Тв.: зображення Йосипа Прекрас-
ного (мал. тушшю) у  збірці учнів-
ських малюнків живописної май-
стерні КПЛ (Робота підписана: 
«1753  м-ца декемврія Рисовал 
Андрій Бишевскій»).

Дж.: ІР НБУВ, ф.  229, альб.  ІХ-
68/8393, арк. 12. 

О. Овчаренко

БІБИКОВ
Василь Герасимович – див.: 
БІБІКОВ Василь Герасимович

БІБІКОВ (Бібиков)
Василь Герасимович
(1735, c. Сорокошичі, Чернігів. 
губ., нині Козелецького р-ну, 
Чернігів. обл. – після 1786 / поч. 
19 ст., ?) – іконописець. Син крі-
пака, чернець КПЛ (у постригу – 
Володимир), учень, а згодом  – 
керівник ІМКПЛ. Розписував 
Покровську церкву в Брянську 
(1755–56), собор Антонія і 
Феодосія у Василькові (1756–59). 
У 1772 залишив майстерню й ви-
конував іконописні роботи на 
замовлення. У 1786 переїхав до 
Острога.

Літ.: МУЕД. – К., 1992; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1.

Л. Ганзенко

БІГАНИЧ 
Лука Дмитрович 
(10.08.1927, с.  Волосате 
Сяноцького  пов., Польща  – 
1995, Львів)  – скульптор. 
Депортований в Україну в 1945. 
Вийшов із середовища лемків-
ських різьбярів. Навч. у  ЛУПМ 
(1946–49), закінчив ЛДІПДМ у 
1955 (викл.: І. Севера, В. Телішев). 
Працював у галузі меморіальної 
та станкової скульптури, здебіль-
шого в жанрі портрета. Учасник 
обл., респ. (з  1958), всесоюз. 

БІГАНИЧ
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(з  1961) вист. Член СХ України. 
Провідним у творчості був жі-
ночий образ. Працював у техні-
ках дерева, гіпсу, природного та 
штучного каменя  – пісковику, 
мармуру; металу – мідь (карбова-
на), бронза.

Тв.: «Скрипалька» (1958), «Леся 
Україн ка» (1959–60), «М.  Занько-
вецька» (1962), «Ольга Коби лянсь ка» 
(1963), «Нічого кращого немає…» 
(1964), «Портрет Уляни Крав ченко» 
(1965), «Портрет Інді ри Ганді» (1965), 
«Соломія Крушельницька в ролі 
Аїди» (1966), «Карл Маркс» (1966), 
«Боян» (1967), «Українська баркаро-
ла» (1967), «Богдан Хмельницький» 
(1968), погруддя В.  І.  Леніна (1969), 
барельєф «Український першо-
друкар Фіоль» (1969), «Портрет 
вченого Ю.  В.  Кондратюка» (1969), 
«Володимир Гнатюк» (1970), 
«Леся» (1972), «Лікар» (1973), 
«Прощання» (1975). Авт. надмогиль-
них пам’ятників М.  Онишке вича, 
В. Гжицького, В. Гнатюка, Ю. Сивака.

Муз.:  Київ. музей Л.  Українки, 
СХМ.

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
УРХ.  – К, 1972; СХУ.  – К., 1973; 
Художники Радянської Львівщини. – 
Л., 1980; Красовський І. Діячі науки і 
культури Лемківщини: Довідник.  – 
Торонто; Л., 2000; Ильченко  В. 
Имя львовского скульптора Луки 
Биганыча  // Львовская правда.  – 
1965. – 1 апреля; Фецович І. [Про Л. 
Біганича] // Україна. – 1968. – № 33; 
Печенівський  Г. Зорі його творчос-
ті // Жовтень. – 1978. – № 11; Кріль О. 
Увічнення пам’яті Лесі Українки у 
Львові  // Вільна Україна.  – 1963.  – 
21 вересня; Кищак С. Корені лемків-
ської різьби – Л., 2003.

С. Кіщак, О. Ямборко

БІГАТТІ
Олександр
(1-а пол. 19 ст.)  – літограф, дру-
кар. У кінці 1820-х працював у 
приватній літографській май-
стерні в Одесі. 

Тв.: графічні аркуші  – «Гурзуф 
у часи Пушкіна» (1820-і), «Крим. 
Феодосія. Генуезька башта Святого 
Константина» (1830-і), «Руїни грець-
кої фортеці у Гурзуфі» (1830-і), «Руїни 
давньої церкви в Інкерманській 
горі» (1830-ті), «Місхор, дача 
Наришкіна» (1834), «Кореїз. Садиба 
Голіциної» (1836), «Будинок А. де 
Рішельє в Гурзуфі» (1836), «Адмирал 
Й. де Рибасс» (1938), «Скеля в 
Ореанді» (1840-і); книжкові ілю

страції – В. Мурзакевич (О.,1837), А. 
Скальковского (О., 1836).

Муз.: АППМЗ.
Літ.: МУЕД. – К., 1992; Мальгина М. 

Р. Живописная Таврида. Литографии 
XIX века. Альбом. Каталог. – Симф., 
2011.

Л. Ганзенко

БІДНЯК 
Микола Петрович 
(01.02.1930, м. Торонто, Канада – 
28.11.2000, м.  Львів)  – живопи-
сець, графік, майстер декора-
тивно-вжиткового мистецтва. 
Протягом 1934–40 мешкав у 
с.  Ленківці поблизу Чернівців. 
1940  виїхав з названими бать-
ками до Німеччини, де в трав-
ні 1945 внаслідок вибуху міни 
втратив руки та пошкодив око. 
1950–54 навчався в Ін-ті техноло-
гії й мистецтв у Калгарі (Канада), 
1956–58 – в Онтарійському коле-
джі мистецтв. Під час навчання у 
1951 отримав диплом і грошову 
премію за твір «Малая» як кра-
щий студент ін-ту. 1964 отримав 
подяку й благословення Папи 
Римського Павла VI за створення 
плащаниці для папської колегії 
св. Йосафата в Римі. Відзначений 
бронзовою медаллю на Міжнар. 
вист. в Парижі в 1980, дипло-
мом і почесним хрестом офіце-
ра від Ради ліги навчання і сус-
пільної освіти у 1981. Професор 
ЛНАМ (з  1996). Визнаний кра-
щим художником Львова (1998). 
Виставкову діяльність розпо чав 
у 1950-х. Експонував тво ри на 
вист. у Канаді, США, Швейцарії, 
Франції, Швеції, Нор вегії, Італії, 
Австрії, Гре ції, Японії та ін. краї-
нах. Персо нальні вист. відбулися 
у Чикаго (1963), Баффало (1970), 
Торонто (1971), Вінніпезі (1972), 
Львові (1991, 1994, 1998, 2000), 
Тернополі (1991), Києві (1991; 
1994; 1996), Івано-Франківську 
(1994), Каневі (1995), Чернів цях 
(1996) та  ін. Член Української 
спілки образотворчих мистців  
з 1955, Світової асоціації мист-
ців, що малюють руками та но-
гами, з центром у Ліхтенштей-
ні (з  1964), НСХУ (з  1994). 
Лауреат Державної премії Украї-

ни ім.  Т.  Шев ченка (1995). 
Нагороджений орденом Яросла-
ва Мудрого 5-го  ступеня (2000). 
Про життя і творчість М. Бідняка 
створено документальні фільми 
(1971, 1980). Працював у галузі 
монументального й станкового 
малярства (портрет, пейзаж, іс-
торична картина, ікона), графіки, 
мистецтва книги, плаката. 

Тв.: графіка  – «Сільський крає-
вид» (1945), «Крайня хата» (1945; 
акв.), «Гетьман Іван Мазепа» 
(1959), листівка «Ще не вмер-
ла Україна» (1963), листівка «Їх 
Блаженство Кир Йосиф у Канаді» 
(1968), плакат «Українська мо-
лодь  – Христові» (1964), «Княгиня 
Ольга (1966), «Буковинський со-
ловейко Юрій Федькович» (1966), 
плакат «Бог і Батьківщина» (1967), 
ілюстр. до книг «Життя гетьмана 
Мазепи» (1959), оформив книги 
М. Старицького «Кармелюк» (1959) 
та «Українські колядки і щедрів-
ки» К.  Стеценка (1959), оформ.  кн. 
«Василь Стус. Поезія» (1992), 
«Сотник Українських січових 
стрільців Іван Андрух (1993); жи-
вопис – «Довбуш» (1952), «Богун на 
полі битви» (1953), «Козак Мамай» 
(1960), «Крути» (1961), «Українські 
квіти» (1967), «Святослав-заво-
йовник» (1968), «Три Ма рії» (1970), 
«Дума про козака Полікарпа Туху» 
(1974), «Пейзаж» (1974), «Українські 
писанки» (1981), «Св.  Димитрій», 
«Преображення Господнє» (1982), 
«Яблука доспіли...» (1985), «Ангел 
над Львовом» (1991), «Польові 
квіти» (1992), «Марія» (1992), 
«Чорнобильська Богоматір» (1992–
93), «Спомин» (1993), «Східниця» 
(1998), розписи православної церк-
ви в Калгарі (1954), розписи гре-
ко-католицької церкви в Кітченері 
(1963) та Ошаві (1965).

Муз.:  НХМУ, НМЛ, НМУНДМ, 
ШНЗ.

Літ.: Саноцька  Х.О. Графіка 
Миколи Бідняка  // Палітра дру-
ку. – 1996. – № 3; МУБД. – К., 1997; 
Овсійчук В. Сакральна тема у твор-
чості Миколи Бідняка // Українська 
культура.  – 2000.  – №  1; Микола 
Бідняк: Альбом.  – К., 2000; ЕСУ.  – 
К., 2003. – Т. 2; Шевчук А. Мудрість 
життя: Графіка Миколи Бідняка  // 
ОМ. – 2004. – № 2; Коваль Я. Його 
назвали героєм нашого часу  // 
Дзвін.  – 2005.  – №  2; ХУЕД.  – К., 
2006; Микола Бідняк: Живопис, 
графіка. – К., 2008. 

І. Ходак

БІГАТТІ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



117

БІДУЛА 
Василь 
(1868, с.  Лапшин Бережансь-
кого  р-ну нині Терноп.  обл.  – 
1925, там само)  – скульптор. 
Працював у галузі дерев’яної 
пластики, авт. жанрових сцен з 
нар. побуту. Роботи вирізнялися 
камерністю, точним відтворен-
ням характерів персонажів, про-
порційністю, увагою до деталей, 
філігранним виконанням.

Тв.: «Жінка з індичкою», «На 
ярма рок», «Селянин з телям», 
«Селянин з зайцем», «Жінка пасе 
корову», «Жебраки», «Мисливець 
з куріпками», «Селянин з волами і 
возом», «Бабуся з коровою» (усі  – 
кін. 19 ст.). 

Муз.: МЕХП.
Літ.: Чарновський  О. Українська 

народна скульптура.  – Л., 1997; 
Моздир  М. Українська народна 
дерев’яна скульптура.  – К., 1980; 
МУ. – К., 1992.

О. Ямборко

БІЗЮКОВ 
Онуфрій Терентійович 
(24.06.1897, м.  Веліж, нині 
Смоленської обл., РФ – 15.03.1986, 
Київ)  – живописець. 1918 закін-
чив Миргород.  худож.-промис-
лову школу. Поступив на курси 
підвищення кваліфації вчителів 
малювання в Миргороді, у 1923–
30 навч. в КХІ (викл. М. Бойчук). 
У  1924 разом з іншими студен-
тами монум. майстерні розпису-
вав інтер’єр ін-ту (не зберігся). 
Член АРМУ (1929–30). У  1935 
заарештований за «антирадян-
ську діяльність» та засуджений 
на 3 роки таборів; реабілітований 
у 1999. Учасник вист. від 1941. 
Персон. вист відбулася 1959 у 
Києві. Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Еволюція творчості  Б. відбиває 
загальні ідейно-естетичні зміни в 
рад. мистецтві 1920–60-х: тяжіння 
до монументально-декор. рішень 
у дусі школи М. Бойчука, стиліс-
тичні прийоми якої протягом 
творчого життя застосовував для 
відтворення сучасних сюжетів.

Тв.: декоративний живопис  – 
оздоблення санаторія ВУЦВК на 
Хаджибеївському лимані в Одесі 
(1928); станковий живопис – «Тирса», 

«Навантажують», «Краєвид з мли-
ном» (1929), «Біля човна» (1930–31), 
«Пилярі у лісі» (1931), «Плотарі» 
(1932–33), «Червонофлотці у коче-
гарці» (1932–33), «Червоноармійці-
косарі» (1932–33), «Матрос на вах-
ті» (1932–33), «Максим Горький у 
Казані» (1939), «Дівчина з балалай-
кою. На Волзі» (1939), «Горький 
у Самарі» (1940), «Автопортрет» 
(1946), «Килимарниці» (1946), «На 
пароплаві біля котла», «Гармоніка», 
«Червоноармієць з конем», «Ста-
рий Київ» (1947), «В.  І.  Ленін і 
М. Горький» (1948), «Дніпровські ри-
балки» (1951), «Прибій. Рига» (1953), 
«Біля моря» (1954), «Три пільські 
вечори» (1957), «У майстерні худож-
ника» (1959), «Вогні Дарниці» (1960), 
«Дніпровські піски» (1962), «Весна. 
Ржищев» (1963), «Оранжевий глек» 
(1967), «На берегах Дніпра» (1964), 
«Натюрморт з Нефертіті» (1965), 
«На київських пагорбах» (1966), 
«Після грози. Іван-гора» (1967), 
«Натюрморт з цитрусовими» (1972). 

Муз.:  НХМУ, ХХМ, ПХМ, 
МОХМВ, ЛМХМ, НІЕЗП, ХсОКМ, 
АДППМЗ. 

Літ.: ЕСУ.  – К., 2003.  – Т.  2; 
СХУ.  – К., 1972; ХУЕД.  – К., 2006; 
Лобановський  Б. Онуфрій Бізюков. 
Нарис про життя і творчість.  – 
К., 1977; Орлова  А. Живопис 
О. Бізюкова // ОМ. – 1985. – № 6.

Г. Скляренко

БІКФАЛЬВА Фалька де – див.: 
БІКФАЛЬВА Фалька Самуель

БІКФАЛЬВА 
Фалька Самуель 
(Бікфальва Фалька де, 
Falka de Bikfalva Samuel) 
(1766–1826) – скульптор, різьбяр, 
типограф. Працював у друкар-
ні Королівського університету в 
Буді (Угорщина). Виконав авто-
ризовану копію з гравіровано-
го портрета Мазепи (авторства 
Мартина Бернінґротга, 1706) 
Німецько-угорський історик 
Й.-Х.Енгель  (1770–1814) розміс-
тив цей портрет у своєму творі 
«Geschichte der Ukraine und der 
ukrainischen Kosaken» (1796). 

Літ.: Wiener allgemeine Literatur-
Zeitung.  – Wien, 1813.  – Т.  1; Historia 
Academiae Scientiarum Pazmaniae 
Archi-Episcopalis ac M.  Theresianae.  – 
Budae, 1835; Мацьків Т. Гравюра Мазе-
пи з 1706 р. // УІ. – 1966. – № 1/2.

Л. Ганзенко

БІЛАН 
Петро Ілліч 
(21.07.1921, с.  Новомиколаївка, 
нині Запорізької обл. – 22.09.1996, 
Київ) – живописець. 1937–40 навч. 
в ОХУ (викл. Д. Крайнєв), у 1946–
48 – у ЛВХПУ (викл. О. Кантер) та в 
1949–55 в КХІ (викл. С. Григор’єв). 
Учасник вист. від 1955. Засл.  ху-
дож. України (1985). Учасник 
2-ї  Світ.  війни. Авт. характерних 
для соц. реалізму ідеологічно ви-
триманих сюжетних картин.

Тв.: «До сина» (1955), «За ком-
сомольськими путівками» (1960), 
«Портрет письменника П.  Пан ча» 
(1961), «Т.  Г.  Шевченко читає вірші 
кріпакам» (1961), «Наш Ілліч» (1963), 
«Арешт Шевченка в Оренбурзі» 
(1963), «За Владу Рад!» (1967), «Допит» 
(1968), «Замах на В. І. Леніна» (1969), 
«Посівна» (1971).

Муз.:  НМТШ, НМІУ, ДХМ, ШНЗ, 
ХсОКМ, НМЛ, ЖОКМ. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
СХУ.  – К., 1972; МУЕ.  – К.,1995.  – 
Т. 1; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. 

Г. Скляренко 

БІЛАНІНА 
Марія Миколаївна 
(30.06.1927, с.  Синевир, нині 
с.  Поляна Міжгірського  р-ну 
Закарпатської  обл.)  – живопи-
сець. 1949–55 – навч. у ЛДІПДМ 
(викл.: Й. Бокшай, Р. Сельський). 
Учасниця вист. від 1954.

Тв.: «Дівчина з Синевира» (1957), 
«Оленка» (1958), «Дівчинка біля дзюр-
котливого струмка» (1962), «Портрет 
Д.  Репарюк» (1964), «Студентська 
юність», «В сім’ї єдиній, вольній» (оби-
два – 1979).

Літ.: Обласна виставка закарпат-
ських художників до 110-річчя з дня 
народження В.  І.  Леніна. Каталог.  – 
Ужгород, 1970; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

Г. Матвіїшин

БІЛАЩЕНКО 
Георгій Васильо вич 
(14.04.1865  – ?)  – живописець, 
графік. 1897 закінчив ІАМ (викл. 
В. Маковський).

Тв.: «Вій» (1897), рисунки  – 
«Останній день малоросійського ве-
сілля», «Кобзар в Запоріжжі» (усі – 
1889).

Літ.: СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БІЛАЩЕНКО
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БІЛЕНЬКИЙ 
Ісаак Мойсейович 
(18.11.1889, м. Могилів-Поділь-
ський / м. Сороки Бессарабської 
губ., нині РМл – 1950, м. Ленінград, 
нині м.  Санкт-Пе тербург, РФ)  – 
живописець, графік. 1912 закін-
чив КХУ (викл.: О.  Мурашко, 
І. Селезньов), 1923 – ВХУТЕМАС 
(викл.: Д. Кардовський, І. Творож-
ников). Працював у Ленінграді. 
Учасник вист. від 1916, персон. – 
посмертна, відбулася 1954 в 
Кишеневі (Молдова). 

Тв.: живопис  – «Бурлак» (1910), 
«Скрипалька» (1915), «Авто портрет» 
(1915, 1935), «Південний дворик» 
(1919), «Алушта» (1922), пейзажі 
Ленінграда, Новгорода (1920–40-і), 
«Крим. Стара фортеця» (1923), 
«Хатинка в горах» (1927), «Колгоспна 
садиба» (1935), «Портрет компози-
тора А.  Глазунова» (1930-і), «Ленін 
і Крупська в Швейцаірї», «Руйнації 
війни в Ленінграді» (1941), «Портрет 
П.  Корнілова» (1943), «Старий 
Таллінн» (1946), «Дністер» (1949); 
графіка – пейзажі, портрети. 

Муз.:  Молд. ХМ.
Літ.: Художник И.  М.  Биленкий: 

каталог выставки.  – Кишенев, 1954; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БІЛЕЦЬКА 
Надія 
(1898, на Лубенщині, нині 
Полтав. обл. – 1963, ?) – живопи-
сець. Мистецьку освіту здобула в 
Українській пластичній Школі в 
Празі. Переїхала до Канади 1949 
і осіла у Вінніпезі. У своїй осно-
ві твори Б. приваблюють ніжним 
колоритом і настроєм, реалістич-
ними рисами з деякими прикме-
тами імпресіонізму. Брала участь 
у празьких виставках, виставці 
переміщених осіб у Мюнхені 
1947  р., у  виставці українсько-
го образотворчого мистецтва у 
Вінніпезі 1951 з  нагоди 60-ліття 
поселення українців у Канаді, у 
виставці з нагоди Першої зустрі-
чі українських мистців Америки 
і Канади в Торонто. Була актив-
ним членом УСОМ. Дружина 
літературознавця Лео ні да 
Білецького. 

Тв.: «Портрет Олега Ольжича», 
«Пейзаж з деревами», «Рожі», «Порт-
рет О.  Б.», «Легенда Карпатських 
гір», «Доля», «Хризантеми», «Бузок».

Літ.: Кейван І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон-
Монреаль, 1996.

Л. Бурковська

БІЛЕЦЬКИЙ (Белецький)
Андрій
(18 ст.)  – іконописець. Батько 
Йосипа Білецького. Жив і пра-
цював у Києві. У 1782 був «на-
чальником малярного собранія». 
Поручився за іконописця М. Яку-
бовського при укладанні ним 
контракту на виконання іконо-
писних робіт в Михайлівському 
Золотоверхому монастирі.

Літ.: МУ. – К., 1992; МУЕ. – К , 1995 
–Т. 1.      

Л. Ганзенко

БІЛЕЦЬКИЙ Йосип – 
див.: БЕЛЕЦЬКИЙ Йосип 
Андрійович

БІЛЕЦЬКИЙ 
Мефодій 
(19  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Київ. міщанин. Разом 
з І.  Ороб’євським, Я.  Клєвщин-
ським, О.  Стефанов ським, 
Г.  Яроць ким, К.  Волоши но вим, 
у  1837 брав участь у торгах за 
поновлення образів у чотирьох 
іконостасах на хорах соборної 
церкви КПЛ. Намагався влашту-
ватися на місце К.  Волошинова, 
який порушив домовленості й 
виїхав до Криму на роботу на два 
роки, але керівництво КПЛ йому 
відмовило як «ненадійному». 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 1880, арк. 111 а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БІЛЕЦЬКИЙ 
Платон Олександ рович 
(08.11.1922, м. Харків – 06.05.1998, 
м.  Київ)  – мистецтвознавець, 
худож ник. Син літературознавця 

та театрознавця О.  І.  Білецько-
го, брат лінгвіста-мовознавця 
А.  О.  Бі лецького. У  1939–41 на-
вчався в ХХУ (викл.: С.  Бесєдін, 
Ю.  Садиленко), у 1943–44  – 
у  МДАХІ (викл. В.  Почиталов), 
у 1944–49 – у КХІ (викл.: К. Єлева, 
О.  Шовкуненко). До 1957 пра-
цював як живописець. Авт. 
низки творів, у  яких звертався 
до образу творчої особистості, 
зображуючи українських пись-
менників та діячів мистецтва. 
З  1959 викладав в КХІ (проф. з 
1969, докт. мистецтвознавства 
з 1971). Автор численних праць 
з теорії та історії вітчизняно-
го та зарубіжн. мистецтва. Брав 
участь у підготовці багатотом-
ного вид. Історії українського 
мистецтва (1961, т.  3). Персон. 
вист. відбулася в 1999 у Києві 
(посмертна). Засл. діяч мистецтв 
УРСР (з 1991), дійсний член АМ 
України (з  1997). Лауреат Держ. 
премії УРСР ім.  Т.  Г.  Шевченка 
(1982). Творам Б. були притаман-
ні точность малюнка та тонкий 
колорит.

Тв.: потрети М.  Гоголя (1952), 
народного артиста Ю.  Шумського 
(1954), дійсного члена АН  УРСР 
Л. Яснопольського (1954), І. Франка 
(1956); «Іспанський танок» (артис-
ти Л. Герсимчук і О. Сегаль) (1956–
57) та ін.

Пр.: «Китайське мистецтво. Нари-
си» (1957), «Георгій Іванович Нар бут. 
Нариси про життя та творчість» (1959), 
«Козак Мамай. Українська народна 
картина» (1960), «Т.  Г.  Шевченко в 
Києві» (1962), «Українське мистецтво 
ХVІІ–ХVІІІ  ст.» (1963), «Український 
портретний живопис ХVІІ–ХVІІІ  ст. 
Проблеми становлення і розвитку» 
(1968), «Скарби нетлінні. Українське 
мистецтво в світовому художньому 
процесі» (1974), «Українське радян-
ське мистецтво» (франц. та нім. мо-
вами) (1979), «Українське мистецтво 
другої половини ХVІІ–ХVІІІ  ст.» 
(1981), «Георгій Іванович Нарбут» 
(1983, альбом), «Український портрет-
ний живопис ХVІІ–ХVІІІ  ст.» (1981), 
«Георгій Іванович Нарбут» (1985, мо-
нографія) та ін.

Літ.: Побожій С. Історик мистецтва 
Платон Білецький // Українське мис-
тецтвознавство. – К., 1993; Рубан В., 
Чуліпа І. Білецький Платон // Олек-
сій Шовкуненко та його учні.  – К., 
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1994; Шевченківські лауреати. 1962–
2001.  – К., 2001; Міляєва  Л. Платон 
Олександрович Білецький (1822–
1998) // Мистецтвознавство України: 
зб. наук. праць.  – К., 2003.  – Вип.  3; 
ХУЕД. – К., 2006.

Р. Михайлова

БІЛИЙ Ян – див.: БЯЛИЙ Ян

БІЛИЙ (Бєлий) 
Олександр Федорович 
(06  (18).12.1874, Херсон.  губ.  – 
18  (?).07.1934, м.  Ленінград, нині 
м.  Санкт-Петербург, РФ)  – жи-
вописець. У  1889–1894 навчався 
в ОРШ, а  з 1894  – у ВХУ (сти-
пендіат Міської думи м.  Одеса). 
У  1900 отримав звання худож-
ника. З  1898 брав участь у ви-
ставках ВХУ, Художнього то-ва 
ім.  А.  Куїнджі. В  1902 відвідав 
Францію (Париж) та Італію. У 1902 
повернувся до Санкт-Петербурга, 
де викладав у Рисувальній шко-
лі ТЗМ, керував Худож.-ремісн. 
майстернями ТЗМ. В  1906–1914 
разом з М.  Реріхом брав участь 
в реорганізації школи та майсте-
рень ТЗМ. Упродовж 1920–1926 – 
директор Худож.-ремісн. майсте-
рень ТЗМ (згодом – Худож.-пром. 
технікуму). Виставляв твори на 
XII виставці ТПРХ (1899) та ювіл. 
виставці ОРШ (1900).

Тв. Картина «Сутінки в Криму» 
(1900).

Муз.:  ДРМ; ОХМ.
Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 

ГРМ: кат. – 1997. – Т. 8; ОХМ: кат. – 
1997; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БІЛИНСЬКИЙ 
Дмитро Григо рович 
(15.09.1874, с.  Колиндяни, нині 
Терноп.  обл.  – 28.10.1941, там 
само) – скульптор. Авт. надгроб-
ків, одно- та багатофігурних ком-
позицій, портретів. Ранні роботи 
виконував із цементу, у  1930–41 
переважала скульптура з дерева. 
Твори експонувалися на міжна-
род. вист. нар. мистецтва, серед 
них у Кракові (1948), Парижі 
(1949). 

Тв.: надгробки, придорожні 
скульп тури, портрет Т. Г. Шевченка 
(1934), «Автопортрет», «За книж-

кою», «Жебраки», «Колядники» 
(усі – 1930-х).

Муз.:  НМЛ, МЕХП, музеї та при-
ват. збірки у Польщі.

Літ.: Гургула І. Народне мистецтво 
західних областей України.  – К., 
1966; Моздир  М. Українська народ-
на дерев’яна скульптура.  – К., 1980; 
МУ.  – К., 1992; Wolenska  M. Rzezby 
Dymitra Bilinskiego  // Polska sztuka 
ludowa. – 1957. – № 4–5.

О. Ямборко

БІЛИНСЬКИЙ 
Мирон 
(07.04.1914, Янчин, Львів. обл.  – 
21.07.1984, м. Нью-Йорк) – живо-
писець, графік. 1935–39 студіював 
у КАМ. Після війни працював 
у Німеччині, де писав жанрові 
картини, пейзажі, серед них ар-
хітектектурні. Переїхав до США. 
Спеціалізувався на церковному 
малярстві, переважно іконописі, 
у  якому наслідував візант. стиль. 
Створив іконостаси, оздоблені 
мозаїкою, в укр. церквах США. 
Співпрацював з художниками 
П.  Холодним, С.  Гординським. 
Брав участь у міжнарод. вист. цер-
ковного малярства в Мюнхені, 
вист. укр. мистецтва в США.

Тв.: Церковна поліхромія.
Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова 

БІЛИНСЬКИЙ  
(Білінський, Би лінський) 
Йоз(с)еф (Юзеф, Йосип) 
(18  ст.)  – ліпник-декоратор, 
штукатурник. Працював у 1-й 
пол. 18  ст. Згаданий у пис. дж. 
як «алебастровий майстер» 
(ліпник). Походив з Канева 
(Київська  обл.). Для керівництва 
Києво-Печерської лаври, згідно 
з пис. дж., він був «загранічний 
человек», імовірно з Польщі. 
Упродовж 1726–29 працював на 
відновлюваних роботах, розпо-
чатих після пожежі 1718 у Києво-
Печерській лаврі. Як свідчить 
текст поквитовання (розписки), 
яку Б. дав архімандритові Києво-
Печерської лаври Романові Копі 
на двісті п’ятдесят рублів за ви-
конані роботи, майстер оздобив 
ліпним гіпсовим декором «з  ге-
мезами і фліоресами» (овочами 

й квітами) інтер’єр і екстер’єр 
Успенського собору, покої архі-
мандрита. Є  підста ви припису-
вати йому зовнішнє оздоблен-
ня (арматуру) надгробка князя 
Констянтина Острозького в 
інтер’єрі собору (1731). Пластика 
ліплених орнаментів та ізоморф-
них деталей  Б. відзначається 
пишністю, притаманною бароко. 

Тв.: ліпні прикраси на фасадах 
Успенського собору (1729–31) і ми-
трополич. Будинку (1750-і) у КПЛ 
(не збер.).

Дж.: Ернст Ф. Список діячів мис-
тецтв; короткі бібліографічні ві-
домості.  – АНФРФ ІМФЕ НАНУ, 
ф. 13–5, од. зб. 386. – арк. 7.

Літ.: Щербина  В. Головні будівлі 
Печерської Лаври // Нові студії з іс-
торії Києва.  – К., 1926; Кузьмін  Є. 
Київські надгробки // Київські збір-
ники історії й археології, побуту 
й мистецтва.  – [К.], 1930.  – Вип.  1; 
ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  3; Київ: енци-
клопедичний довідник.  – К., 1981; 
МУБД.  – К., 1997; Кочубинська  Т. 
Пам’ятки історії та культури Києво-
Печерської лаври (матеріали для 
екскурсій). – К., 2002.

Р. Забашта, В. Фоменко 

БІЛІНСЬКИЙ Йоз(с)еф  
(Юзеф, Йосип) – див.: 
БІЛИНСЬКИЙ (Билінський) 
Йоз(с)еф (Юзеф, Йосип)
БІЛОБРИСЬКИЙ 
Мартин 
(18 ст.) – маляр. Мешкав у Львові. 
1774–75 виконав малярські й 
позолотні роботи в кам’яниці 
В.  Жевуського на пл.  Ринок 
(Львів).

Літ.: МУЕ. – К., 1995.
Р. Забашта

БІЛОКОЗОВИЧ 
Василь 
(14.12.1899, с. Видове, Підляшшя 
нині Білостоцьке воєвод., Поль-
ща)  – 28.02.1981, там само)  – 
маляр-самоук, народний  поет. 
Став першим автором з північо-
го Підляшшя, твори якого дру-
кували укр. мовою в укр. пресі 
Польщі («Український кален-
дар», тижневик «Наше слово»). 
Головною темою живопису був 
побут селян.

БІЛОКОЗОВИЧ
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Тв.: «Жнива», «Копання картоплі» 
(обидва – 1948), «Зимові краєвиди», 
«Сільські портрети». 

Пр.: поезії «Люди ми тяжкої долі», 
«Ратай», «Україна» (вийшли друком 
у 1957, 1961).

Літ.: ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.
Г. Матвіїшин

БІЛОКУР 
Катерина Василівна 
(25.11.(07.12.).1900, с.  Богданів-
ка Київ.  губ., нині Яготинсь-
кого р-ну Київ. обл. – 10.06.1961, 
там само)  – майстриня дек. і 
станкового живопису. Нар. худ. 
України (1956). Малювати почала 
з дитинства, технікою живопису 
освоїла самотужки. З кін. 1930-х 
стала учасницею обл., респ., все-
союз. і заруб. виставок. Автор на-
тюрмортів, пейзажів, портретів, 
автопортретів (1950, 1955, 1957). 
Залишила також цікаву епісто-
лярну спадщину. У  с.  Богданівці 
створено Садибу-музей К. В. Бі-
локур (1977). У НМУНДМ щоро-
ку відбуваються вечори пам’яті 
Б. Встановлено премію імені 
К. В. Білокур (1989). У творчості 
Б. органічно поєднуються безпо-
середність індивід. світосприй-
няття й оригінальність образно-
го його відтворення, пластична 
досконалість композицій та ви-
сока майстерність. Пейзажі тя-
жіють до реального відтворення 
конкретних куточків природи, 
натюрморти  – фантастичні але-
горії. У творах простежується 
своєрідна «драматургія» кольо-
ру. Основним зображальним мо-
тивом більшості творів Б. є квіти.

Пр.: Білокур  К. Я буду художни-
ком! Документальна оповідь у лис-
тах художниці, розвідках Миколи 
Кагарлицького. – К., 1995.

Тв.: «Оля Білокур» (1928), «Тетяна 
Бахмач» (1932–33), «Жоржини» (1940), 
«Квіти увечері» (1942), «Квіти» (1943), 
«Буйна» (1944–947), «Декоративне 
панно» (1945), «Привіт урожаю», 
«Колгоспний достаток» (обидві  – 
1946), «Колгоспне поле» (1948–49), 
«Цар-колос» (1949), «Гарбузи цві-
туть», «Сніданок» (обидві  – 1950), 
«Кавун, морква, квіти» (1951), «Рожі 
та троянди» (1954–58), «Гілка яблуні» 
(1955), «Жоржини» (1957), «Півонії», 
«Напровесні» (обидві  – 1958), «Букет 

квітів», «Квіти та овочі», «Бурячок» 
(усі  – 1959), «Натюрморт з хлібом», 
«Букет квітів», «Осінь» (усі – 1960).

Муз.:  ПХМ, НМУНДМ, Яготин. 
іст. муз. 

Літ.: Катерина Василівна Білокур: 
альбом. – К., 1959; Катерина Білокур: 
виставка живопису.  – К., 1966; 
Куницька  М. Творчість Катерини 
Білокур  // ОМ.  – 1970.  – №  4; 
Макаров  А., Найден  О. Барви ще-
дрої землі. – К., 1970; СХУ. – К., 1973; 
Катерина Білокур: альбом. – К., 1975; 
Бажан  М. Листи про могуття твор-
чості // ЛУ. – 1982. – 8 квітня; МУ. – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995; МУБД. – К., 1997; 
СармаСоколовський  М. Червона 
плаща ни ця: роман-хроніка // Київ. – 
1997. – № 1–4; Кагарлицький М. То ж 
коли і ким була відкрита Катерина 
Білокур?  // ЛУ.  – 1998.  – 3  верес-
ня; Світ Катерини Білокур: каталог 
творів колекції Держ. муз. укр. нар. 
мит-ва. – К., 2000; Катерина Білокур: 
фото книга.  – К., 2001; «Червоних 
сонць протуберанці». Зб. мист. і 
культуролог. праць до 100-річчя 
Катерини Білокур. – К., 2001; ЕСУ. – 
К., 2003.  – Т.  5; ХУЕД.  – К., 2006; Я, 
Білокур Катерина Василівна.  – К., 
2012.

О. Ламонова

БІЛОНЕНКО 
Юрій Петрович 
(16.06.1925, м.  Сталінград, нині 
м.  Волгоград, РФ  – 05.06.2002, 
м.  Київ)  – художник театру. 
Засл. діяч мист-в України 
(1992). 1949  – закін. Київ. уч-
ще приклад. мистецт ва. Від 
1949  – художник Київ. теат-
ру опери та балету. Оформив 
балети: на київській сцені  – 
«Лебедине озеро» (1958, разом 
із В. Людмиліним, 1971), «Буря» 
(1965), «Лускунчик» (1972, разом 
з О. Петровою), «Спляча красу-
ня» (1990; усі – П. Чайковського); 
«Лікар Айболить» І.  Морозова 
(1974, поновлення худ. оформ-
лення), на сцені Донец. театру 
опери та балету  – «Лісова піс-
ня» М.  Скорульського (1962). 
Поновив оформлення опе-
ри «Тарас Бульба» за ескізами 
А. Пет рицкого (1992). Розвинув 
і продовжив традиції укр. театр. 
живопису. 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Г. Скляренко

БІЛОНОСИКОВ 
Макар Єгорович – див.: 
БЄЛОНОСИКОВ 
Макар Єгорович

БІЛОПОЛИЙ 
Йосип Овксен тійович 
(03.04.1910, с.  Григоро-Бригади-
рівка, нині Кобеляцького 
р-ну Полтав.  обл.  – 20.11.1984, 
м.  Дні пропетровськ, нині 
Дніпро)  – живописець. 1934 за-
кінчив Дніпропетр. ху дожньо-
пед. техн. (викл.: В.  Кор нєв, 
О.  Вандаловський, М.  Панін). 
Учасник обл. та респ. вист. від 
1947. Персон. вист. відбулася 
1960 у Дніпропетр. Член СХ УРСР 
(з 1958). Учасник 2-ї Світ. війни. 
Представник реалістичної шко-
ли; працював у жанрі психоло-
гічного портрета. 

Тв.: «Українка» (1938), пор-
трети Героя Радянського Союзу 
П.  Риндіна (1947), народно-
го артиста УРСР А.  Хорошуна 
(1953), передового будівельника 
Придніпровської ДРЕС С. Закатова 
(1960), В. Леніна (1961, 1964), керів-
ника бригади комуністичної праці 
заводу ім.  К.  Лібкнехта сталевара 
П.  Птиченка (1963), А.  Казакевича 
(1977).

Муз.:  ДХМ.
Літ.: ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БІЛОПОЛЬСЬКИЙ 
Борис Нау мович 
(справж. – Нахманович)
(28.08.1909, м. Харків – ?) – графік, 
живописець. 1928 закінчив ХХІ, 
дипломна робота  – автолітогра-
фії для альб. «Тарас Шевченко». 
1928–41  – працював у вид-вах 
«Дитвидав» і «Мистецтво». Від 
1943  – у  Москві. Учасник вист. 
від 1927. Працював у живописі 
як станковіст та монументаліст, 
у графіці – як плакатист. 

Тв.: живопис  – «Мати» (1933–34), 
«28  героїв-панфіловців» (1942), 
«На пірсі» (1963), «Від Радянсь-
кого інформбюро» (1964); панно  – 
«Збирання врожаю» (1939), «Свято» 
(1940), «Відпочинок» (1947); графіка – 
«Зустріч Т. Шевченка з І. Тургенєвим 
і Марком Вовч ком» (1939), «На варті 
миру» (1959–60).

Муз.:  ДХМ, ДММ (Алмати), ШНЗ. 

БІЛОКУР
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Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп. – К., 1964; ІУМ. – К.,1967. – 
Т.  5; ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; ЕСУ. – 
К., 2003. – Т. 2.

О. Ламонова

БІЛОПОЛЬСЬКИЙ С. 
(18 ст.) – різьбяр. Походив з м. Ні-
жина. Упродовж 1795–98 разом з 
С. Волощенком створив різьбле-
ний іконостас Спаського собору 
в Чернігові (за проектом архіт. 
І. Ясигіна). 

Літ.: [Филарет (Гумилевский)]. 
Историко-статистическое описание 
Черниговской епархии.  – Чернигов, 
1874.  – Кн.  7; Картины церков-
ной жизни Черниговской епархии 
из IX  векав ее истории.  – К., 1911; 
ІУМ. – К., 1968. – Т. 3. 

Р. Забашта

БІЛОСТОЦЬКИЙ 
Анатолій Юхи мович 
(15.09.1921, м. Одеса – 22.07.1993, 
м.  Київ)  – скульптор. У  1952 за-
кінчив КХІ (викл. М.  Лисенко). 
Працював у галузі монумен-
тальної й станкової скульпту-
ри. Н.  х.  УРСР (з  1974). Син 
скульптора Біло стоцького  Ю.  І. 
Представник соц. реалізму; про-
відні теми – події 2-ї Світ. вій ни, 
історична героїка, боротьба за 
волю народу.

Тв.: пам’ятники І.  Франкові 
в Києві (1956), Т.  Шевченкові в 
Одесі (1966), воїнам Півд.-Зах. 
фронту в Полтав.  обл. (урочище 
Шумейкове, 1976) (всі  – у  співав.); 
станкові композиції  – «Перед 
боєм. Богдан Хмельницький, 
Іван Богун, Максим Кривоніс» 
(1954, у  співавт.), «Севастопольці» 
(1985), «Вистояли» (1990); портрет 
М. Рильського (1952).

Літ.: ХУЕД. – К., 2006. 
Р. Михайлова

БІЛОСТОЦЬКИЙ (Бяло стоць кий)
Петро 
(18 ст.) – скульптор. 1768–72 пра-
цював при львів. соборі Св. Юра 
(під кервництвом М.  Філевича; 
разом із Ш.  Старжевським), для 
якого виготовив 42  «лікті» кар-
низів до вікон і камінів, три од-
вірка, чотири ліхтаря з поста-
ментами. В  гол. вівтарі виконав 

дрібні роботи (рами ікон, орна-
менти). 1770–72 разом із камено-
тесом Онуфрієм вирізьбив вісім 
зображень геніїв, кілька погрудь, 
кам’яні ліхтарі; оздобив браму 
алегоричними фігурами. 

Літ.: Драган  М. Українська деко-
ративна різьба XVI–XVIII  ст.  – К., 
1970; Hornung  Z. Antoni Osiński, 
najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski 
XVIII stulecia. – Warszawa; Lwów,1937; 
Swiencicki  J. Rachunki robót malarskich 
i rzeźbiarskich w katedri Św.  Jura we 
Lwowe w 1768–1779 // Dawna Sztuka. – 
1938. – Nr. 1; SAP. – 1971. – T. 1.

Р. Забашта

БІЛОСТОЦЬКИЙ 
Юхим Ісайо вич 
(16.06.1893, м. Єлисаветград, нині 
м.  Кропивницький  – 02.10.1961, 
м.  Київ). У  1919–22  навчав-
ся в ОХУ (викл.: К.  Костанді, 
Б.  Едуардс). Батько скульптора 
Білостоцького  А.  Ю. Провідною 
сюжетно-тематичною лінією в 
роботах Б. було розкриття харак-
теру творчої особистості. 

Тв.: портрети М.  Заньковець кої 
(1936), П. Тичини (1937); пам’ятники 
героям-стратонавтам (1938, уста-
новл. 1953 в Доне цьку) (обидва у 
співавт.); мемор. скульп тура  – над-
гробки М.  Заньковецької (1937), 
М. Лисенка (1939) на Байковому кла-
довищі у Києві. 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Р. Михайлова

БІЛОУС
Олександр
(2-а пол. 17 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Згадується в актах 
уряду м.  Перемишль (нині РП) 
під 1680 і 1692. Мешкав і пра-
цював у Перемишлі, у районі 
Підзамче.

Літ.: Frazik  J.  T. Sztuka ziemi 
przemyskiej i sanockiej około roku 
1600. Uwagi o Wykonawczych  // 
Sztuka około roku 1600. Materiały sesji 
Stowarzyszenia Historykow Sztuki 
zorganizowanej przy wspołpracy 
Wydziału Kultury prezydjum Wo-
jewodzkiej Rady Narodowej w 
Lublinie. Lublin, listopad 1972.  – 
Warszawa, 1974; Александрович  В. 
Середовище українських малярів 
Перемишля у XVII  ст.  // Україна 
в Центрально-Східній Європі.  – 
2002. – Вип. 2.

Р. Забашта

БІЛОУСЕНКО 
Василь 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. У  1769 працював у КПЛ ра-
зом з Бачинським. 

Дж.: ЦДІАКУ, ф.  128, оп.  1, 
спр. 51, с. 333.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх ро-
біт та меценатів 18 – початку 20 ст. 
(За документами Києво-Печерської 
лаври) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БІЛОУСОВИЧ 
Михайло Андрійович 
(1742, с.  Осокорки Гоголівсь- 
кої сотні Київського полку, нині 
в  ме жах однойменного лівобе-
режного мікрорайону м. Києва – 
після 1775, ?)  – маляр-фініфтяр. 
Відомий за пис. дж. Походив з 
козацької родини. Упродовж 
1751–63  – навчався в Києво-
Могилянській академії (разом 
з бра том Кири лом). Перебу-
вав (разом з братом) під опікою 
дядька  – архімандрита КПЛ 
Луки Білоусовича. З  1761–63  рр. 
Б. (та  його брат) одержував від 
КПЛ щомісячну стипендію (10 
руб.). Від 1762  – працював на 
замовлення КПЛ «в  лаврських 
вотчинах», зокрема в м.  Сумах. 
У 1769 працював у КПЛ разом 
із Бачинським. На замовлення 
Лаври майстер виготовляв ви-
шукані фініфтеві медальйони, 
хрести, іконки та інші прикра-
си для оздоби церковних ре-
чей. 1775 виготовив 4  фініфтеві 
медальйони для дарохраниль-
ниці, переданої громадянином 
Шереметєвим (за кожний із них Б.  
одержав 15 руб.).

Тв.: 4  фініфтяні медальйони із 
зображенням «Таємної вечері», 
«Умивання ніг», «Моління у верто-
граді», «Покладання в гріб» для да-
рохранильниці (1775).

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1  заг., 
спр. 51, 227, 467.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх ро-
біт та меценатів 18  – початку 20  ст. 
(За документами Києво-Печерської 
лаври)  // СМ.  – 2008.  – Чис.  1 (21); 
ХУЕД. – 2006.

Ф. Уманцев, Р. Забашта

БІЛОУСОВИЧ
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БІЛЬДЕРЛІНГ 
Олександр Олек сандрович 
(1846–1912)  – військовий інже-
нер, скульптор-аматор. Закінчив 
Академію Ген штабу. Під час рос.-
турецької війни – командир 12-го 
драгунського Стародубівського 
пол ку. Брав участь в організації му-
зею М. Лермонтова. Під час росій-
сько-японської війни 1904–05 во-
ював під Ніжинською сопкою: ко-
мандир 17-го армійського корпусу, 
згодом – командувач 2-ї армії, член 
Військової ради. Був учнем і това-
ришем М.  Пржевальського. Авт. 
праць з військової справи та історії.

Пр.: «Германия. Вооруженные 
силы» (1875), «Пособие для военных 
разведок» (1875, 1883, 1896), «Просве-
тители России» (1894) (усі видані в 
Петербурзі).

Тв.: пам’ятники віце-адміра-
лу В.  Корнілову (1895, у  співавт. зі 
скульптором І. Шредером), адміралу 
П. Нахімову (1898, у співавт. зі скуль-
птором І. Шредером, не зберігся), ге-
нералу Е. Тотлебену (1909, у співавт. зі 
скульптором І. Шредером, не зберіг-
ся) (усі – у Севастополі); захисникам 
Полтави та коменданту фортеці пол-
ковнику О. Келіну на місці 4-го бас-
тіону, нині на розі вулиць Шевченка 
і Садової (Полтава, 1909, у  співавт. 
зі скульптором А.  Обером); ескі-
зи пам’ятників М.  Пржевальського 
(Олександрівській сад, Санкт-Петер-
бург, на могилі).

Літ.: Жук В., Кундіренко Н. Пам’ят-
ники і меморіальні дошки Полтави. – 
Х., 1978; Гладыш  К. Архитектура и 
памятники Полтавщины. – Х., 1982; 
Памятники градостроительства и 
архитектуры Украинской ССР. – К., 
1987; Тимофієнко В. Зодчі України. – 
К., 1999; ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2.

М. Гончаренко

БІЛЯВСЬКИЙ 
Григорій 
(18  ст., м.  Київ)  – іконописець, 
різьбяр (?). Відомий за пис. дж. 
як «житель подільський». Зробив 
іконостас для церкви Києво-
Петропавлів. монастиря. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 127, спр. 22, оп. 141.
Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 

Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БІЛЯВСЬКИЙ
Євстахій (Bielawski Е.) 
(бл. 1740, с. Городище, нині Збо-
рівського  р-ну Терноп.  обл.  – 
1804, м.  Львів)  – живописець, 
іконописець. Відомий за пис. дж. 
і підпис. тв. У 1760-х навчався в 
Римській АМ. Після повернення 
працював у Львові. У  1776 ра-
зом з Петром Вітаницьким брав 
участь у настінному малюванні 
Миколаїв. церкви Крехівського 
монастиря (нині с.  Крехів 
Львів. обл.). У 1790–95 пише об-
рази для іконостасів Успенської 
(Волоської) i Петропавлівської 
церков Львова. Упродовж 1770-
х – початку 1800-х створює низку 
портретів і композицію на міфо-
логічну тему Працював у різних 
жанрах (композиції на релігій-
ні, міфологічні теми, портрети) 
за системою італ. академізму. 
Портрет Л. Шептицького з під-
писом «Е. Bielawski ріn» експону-
вався на виставці сучасного ма-
лярства Галицької України (1919, 
НМЛ).

Тв.: монументальні розписи  – 
церква Св.  Миколая василіан. мо-
настиря у Kpexoві (1776); церков-
ні образи  – іконостаси Успенської 
(Волоської) i Петропавлівської 
церков у Львові (1790–95); міфоло-
гічні композиції  – зображення си-
віли (збірка Оксентовича у Львові); 
портрети – Франціска Шептицького 
(1778), Холоневської (1781), 
К.  Дейми (1782), Рищевської (1784), 
Д.  Никоровича та його дружини 
(обидва 1787), І. Бачинсъкого (1789), 
С. Завалькевича, Д. та С. Нікоровичів, 
Я.  Мієра, М.  Любинецького (1796), 
В.  Гунаніана, І.  Августиновича, 
Я.  Августиновича, Я.  Тумановича 
(останні чотири – 1801–02). 

Літ.: SAP.  – 1971.  – T.  1; 
Возницький Б. Олеський замок. – К., 
1973; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983; МУБД. – К., 1997. 

О. Овчаренко, Р. Забашта

БІЛЯВСЬКИЙ 
Іван Григорович 
(1862, м.  Полтава  – 1922, там 
само) – іконописець, живописець. 
Нав чався у м.  Костянтиноград 
Полтав. губ. – нині м. Красноград 
Харків. обл., у невідомого іконо-

писця. Звання майстра отримав 
за образ «Св.  Великомученик 
Георгій». Працював у жанрах 
портрета, пейзажу, натюрморту 
в реалістичній манері.

Тв.: ікони: «Св. Георгій», «Хрис-
ток у терновому вінку»; портрети: 
«Т. Г. Шевченко», «Автопортрет»; пе-
зажі: «Осінній ліс» (1906).

Муз.: ПХМ.
Літ.: Скалацький К. Пошуки. Зна-

хідки. Відкриття. – К., 2004.
Р. Забашта

БІЛЯВСЬКИЙ 
Остап 
(18 ст.) – маляр. 1776 – разом з Пет-
ром Вітаницьким брав участь у 
настінному малюванні Миколаїв. 
церкви Крехівського монастиря. 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БІЛЯЄВ 
Федір Олексійович 
(1802, Харків.  губ.  – 27.12.1864, 
м. Київ) – живописець, педагог. 
У 1830-х навчався в ІАМ (викл. 
О. Єгоров), повний курс не закін-
чив. Отримав звання вільного 
класного художника. Викладав 
малювання в Києві в Першій 
гімназії у 1836–64, одночасно  – 
у  Київ. ін-ті шляхетних дівчат 
(1838–43). Серед учнів Б. – відомі 
художники Л. Старшинський та 
М.  Ге. Претендендував на поса-
ду викл. малювання в Київ. ун-ті 
Св. Володимира (1847 подав за-
яву одночасно з П. Шлейфером). 

Літ.: Столетие Киевской Первой 
гимназии. (1809–1811–1911 гг.). – К., 
1911.  – Т.  1; Рубан  В. Український 
портретний живопис першої поло-
вини ХІХ століття. – К., 1984.

Т. Мустафіна

БІЛЯК (Бєляк)
Володимир Йосипович
(04.05.1924, м. Одеса  – 2009, 
м. Київ) – живописець. Закінчив 
ОХУ (1940–47) (викладачі  – 
Д.  Крайнев, Є.  Буковецький, 
Л.  Мучник, О.  Постель, І.  Гур-
ський, М. Шаронов); продовжив 
освіту в КХІ (1947–53) (виклада-
чі – В. Костецький, С. Григор’єв, 
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К.  Трохименко, І. Штільман). 
Експонент виставок з 1952. Член 
СХ України (1953). Персональні 
виставки (Київ, 2004, 2008). 
Працював у жанрі пейзажу.

Тв.: «Парк ім. Т. Г. Шевченка» 
(1961), «Море шумить» (1963), 
«Море» (1961), «Хвилі на морі» (1976), 
«Берег біля Аю-Дага» (1965), «Площа 
Слави в Черкасах» (1970-і), «Бухара. 
Мінарет Калян» (1977), «Самарканд. 
Шахи-Зінда» (1977).

Муз.: НМІУ, МХМ.
Літ.: Беляк Владимир. Жизнь ху-

дожника. – К., 2008.
Л. Ганзенко

БІЛЯК М. 
(18  ст.)  – художник-аматор. Був 
служителем Гадяцького пов. 
суду. У  творах звертався, пере-
важно, до побутової тематики. 

Тв.: малюнки селян, сільських 
священиків та  ін., створені 1765 до 
рукопису трагікомедії Г. Кониського 
«Воскресеніє мертвих» (1746), судя-
чи із залишеного місця, мали бути 
продовжені (заплановано ще 21 іл.). 

Дж.: РІЛ.
Літ.: Белоброва  О. Лицевые руко-

писи (Краткий обзор) // Рукописное 
наследие Древней Руси: По матери-
алам Пушкинского дома.  – Л., 1972; 
Запаско  Я. Пам’ятки книжкового 
мистецтва. Українська рукописна 
книга. – Л., 1995.

В. Фоменко

БІЛЯКОВ 
Семен 
(СМ-БЛ, М-С:Б, СБ, М-С-Б, С:Б:, 
С-Б.)
(1-а  пол. 19  ст.)  – гравер-ксило-
граф. У  1830–1838 був у штаті 
друкарні КПЛ. Переважно копі-
ював дереворізні кліше попере-
дніх граверів: Георгія, Севастяна, 
Філарета та ін. 

Тв.: образи: «Успіння Богоматері», 
«Обрізання Спасителя», «Покладен-
ня в труну», «Голова Предтечі на 
тарелі», «Падіння Антихриста», 
«Св.  Ми трофан», заставка із зобра-
женням митрополита.

Літ.: Попов П. Матеріали до слов-
ника українських граврв. – К., 1826.

Р. Забашта

БІЛЯНСЬКИЙ 
Василь 
(? – ?, с. Жовква Львів. обл.) – ма-
ляр. Відомий за пис. дж. Згаданий 

під 1741–89 як «жовківський 
патріот». У  1741 одружився з 
Маріанною, дочкою жовків-
ського війта А.  Ейваса з прида-
ним  – «пів-садиби в середмісті» 
(за «шлюбною» інтерцизою від 
1751). У 1745 відбулося хрещення 
сина Івана «коншту малярсько-
го». Мав непорозуміння з цехмай-
стром столярного цеху Іваном 
Стояновичем у справі незакінче-
ної «малярської науки» його сина 
(1747). У  записах міської церкви 
Різдва Богородиці збереглися 
згадки про «Маріанну, Василя 
Маляра дружину» (1748).

Тв.: «Портрет Івана Бачинського, 
жовківського міщанина», «Сень-
йора».

Муз.: ЛІМ.
Літ.: Жолтовський  П. Художнє 

життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; Свєнціцька В. Словник жов-
ківських майстрів живопису та різь-
би // Українське мистецтвозавство. – 
1967. – Вип. 1.

Г. Матвіїшин

БІМАН 
Карл-Готліб 
(1771–?) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Майстер київ. іконописного 
цеху. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 462, оп. 1, спр. 1: 
«Ревизская сказка».

О. Овчаренко

БІНІАНЧ
(початок 20 ст.) – іконописець. У 
1909 змалював ікони дерев’яної 
церкви Св. Луки (1835) в с. 
Ліщини (Горлицький деканат 
ГКЦ). 

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БІРЗГАЛ (БІРЗГАЛІС) 
Ян Петрович 
(24.01.1898, м. Вольмар, Латвія – 
15.12.1968, м.  Рига, Латвія)  – 
живописець, графік. У  1916–18 
навчався в ЦУТР, у 1923–26  – 
у  М.  Самокиша в Сімферополі. 
Був у складі Латиської стрілець-
кої дивізії). Один з організаторів 
севастопольського відділення 
АХРР (1923). До 1949 працю-

вав у Криму, Вірменії, потім  – 
у  Латвії. Учасник вист. від 1917 
(Петроград). Персон. вист. від-
булася в 1937 в Криму. Твори Б. 
експонувалися в Румунії (1958). 
Автор книг і статей з образотвор-
чого мистецтва.

Пр.: Гюбер Робер и его картины // 
Сборник трудов Алупкинского 
историко-бытового музея.  – Ялта, 
1930.  – Кн.  1; Самокиш  Н. Жизнь и 
творчество. – Симф., 1940.

Тв.: живопис  – «Лютневі дні 
1917  р. в Петрограді» (1917), 
«Латиські червоні стрільці в боях 
у Юшуні» (1926), «Відступ з Риги 
Червоної гвардії в 1919  р.» (1919), 
«Повітряний десант» (1936), «На во-
рога» (1940), «Висадка морського де-
санту в Ені-Кале у 1943 р.» (1944, два 
варіанти); графіка  – «Колгоспники 
Алупки скопують плантації» (1929, 
варіант  – офорт), «Більше чавуну! 
Доменники Керченського держ-
метзаводу» (1930, варіант  – офорт, 
1939), «Форсування Киш-озера 
частинами Радянської армії» 
(1950), «Відбудова мос ту в Даугаві» 
(1957), «Рибалки» (1962), «Латиська 
стрілець ка дивізія в боях біля Наро-
Фоімнська» (1963); оформлення ак-
тового залу Смольного до засідання 
ІІ Всеросійського з’їзду Рад (1917).

Муз.: СХМ.
Літ.: Изобразительное искусство 

Латвийской ССР. – М., 1957; Очерки 
по истории Крыма. – Симф., 1964. – 
Ч.  3; ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1.

О. Ламонова

БІРЗГАЛІС  
Ян Петрович – див.:  
БІРЗГАЛ Ян Петрович

БІРОН 
Михайло Миколайович 
(07  (19).11.1882  – після 1920)  – 
живописець. У  1898–1901 на-
вчався в ОРШ. Після 1920 про-
живав у Москві. Експонент 
ТПРХ:. ХІХ (1908), ХХ (1909).

Тв.: «Етюд» (1908), «Дерева в цві-
ту» (1909). 

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БІРЧАНСЬКИЙ 
Лео (Лев) 
(18.12.1887, м.  Одеса  – 
08.03.1949, м.  Маямі, США)  – 
живописець, графік. Навчався 

БІРЧАНСЬКИЙ
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в ОХУ. У  1907–17 працював у 
газеті «Одесские новости», обі-
ймав посади від художника-ка-
рикатуриста до худ. редактора. 
У 1922 емігрував до Європи, зго-
дом – до США. Мешкав у Нью-
Йорку, співпрацював з газетою 
«Daily Mirror», «Daily News» 
та  ін. Ілюстрував книги рос. 
письменників, у  1931–43 пра-
цював у худ. відділі газети «New 
York News». У  1943 переїхав у 
Маямі. Співпрацював з різними 
вид-вами як ілюстратор і кари-
катурист. Брав участь у вист. 
т-ва «Салони Америки» (1932–
46), Худ. альянсу (1942), вист. 
«Художники для Перемоги» 
(1943). Член Худ. ліги Маямі. 

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.
О. Ламонова 

БІРШТЕЙН 
Макс Авадійович 
(15.02.1914, м. Київ – 2000) – жи-
вописець, графік. У  1935–42 на-
вчався в МХІ (викл.: С. Герасимов, 
Д.  Мочальський, Г.  Шегаль), ди-
пломна картина  – «Ломоносов». 
Працював у Москві. Учасник вист. 
від 1939. Персон. вист. відбулися в 
1956, 1957, 1963 («Чукотка», усі – 
Москва). 

Тв.: живопис  – «Портрет піаніс-
та Я.  Флієра» (1944), «Кандалакша. 
Прилив» (1945), «На просторах 
Пів ночі» (1950), «У  день вибо-
рів у тундрі» (1953), «Портрет 
рибалки В.  Вакулина» (1954), 
«Рейд. Суец. Ранок» (1955–56), 
«Портрет Улімати, студентки із 
Сенегалу» (1957), «На зльоті оле-
нярів. Оленячі гонки» (1957), 
«Зимовники» (1959), «Оленярі» 
(триптих, 1959), «Портрет оленяра 
М. Хатанзинської» (1960), «Портрет 
письменника С.  Ус мана» (1961), 
«Багато яблук» (1964); графіка  – 
серія, яка складається з-понад 
100  акварельних етюдів, створених 
під час подорожі з Калінінграда у 
Владивосток через північні моря та 
океани, серед них «Жінки Сомалі», 
«Верблюжий базар» та ін. (1955–56). 

Муз.:  ДТГ, Новгородський істо-
рично-архітектурний музей-заповід-
ник, Музей образотворчого мисте-
цтва Карельської АР (РФ).

Літ.: Выставка путевых этюдов 
«Калининград, Владивосток, Гиб-
ралтар, Порт-Саид, Джибути, Син-

гапур» художника М. А. Бирштейна. 
Каталог. – М., 1956; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БІРЮКОВ 
Віктор Дмитрович 
(22.01.1898, м.  В’ятка, нині 
м. Кіров, РФ – 28.03.1983) – жи-
вописець, графік. У  1923–25 на-
вчався у Ростовському худ. уч-щі. 
У  1931–41 оформлював дитячі 
книги. Від 1946 жив у Львові. 
Учасник вист. від 1918.

Тв.: живопис – краєвиди львівські 
(від 1947), волзькі (1950) й гуцульські 
(1950–60); графіка – оформлення ди-
тячих книжок «Дідусь Мазай і зайці» 
М.  Некрасова, «Братики» А.  Барто; 
плакати (1941–45).

Літ.: Обласная художественная 
выставка, посвященая 700-летию 
г. Львова. – Л., 1957; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

О. Ламонова

БІРЮКОВ 
Олексій Петрович 
(13.03.1917, с.  Кадіївка, нині 
Луган. обл.  – 04.07.1996, там 
само)  – скульптор. Працював у 
галузі станкової та монументаль-
ної скульптури. У  1937 закінчив 
ЛХУ, у  1950  – АМ Латвійської 
РСР. У  1938–40 продовжив на-
вчання в ІЖСА. Учителями 
з фаху вважав В.  Федченка та 
Г.  Залкаліса. Був скульптором 
у Стаханівському відділенні 
Луган. худ.-виробничого ком-
бінату (від 1950-х). У  1960–70-х 
головував у Стаханівської орга-
нізації УТОПІК. Учасник обл. 
та респ. вист. від 1954. Учасник 
2-ї Світ. війни. Член СХ України 
(з 1962).

Тв.: барельєфи «Відновлення Дон-
басу» та «Врубмашиністи» (обидва – 
1947), проект пам’ятника рад. вої-
нам, полеглим у 2-ї Світ. війни (Рига; 
1948), «Робітник» (1952), портрет гір-
ничого майстра П.  Бірюкова (1954, 
співавт. В.  Дядичев), «В.  І.  Ленін» 
(1957, у  співавт.), група «Мир» 
для фонтану (1959), «В.  І.  Ленін» 
(1961, у  співавт. з  В.  Федченком, 
Г.  Смєшним, І.  Чумак), монумент 
«Вічна слава героям Жовтневої рево-
люції» на пл. Революції в Луганську 
(1963, у  співавт. з  В.  Федченком, 
Г.  Смєшним), обеліск 20-річчя 

Перемоги над німецько-фашист-
ськими загарбника ми у 2-ї  Світ.  ві-
йни в м.  Стаханові (1965), пор-
трет шахтаря І.  Чеснокова на 
шахті ім.  І.  Чеснокова тресту 
«Кадіїввугілля» (1966), пам’ятник 
М.  Горькому в с.  Мануйлівка 
Козелецького  р-ну Полтав.  обл. 
(1968); статуетки «Пісня» (1946), 
«Дівчина, яка збирає гриби» (1947), 
«Шахтар» (1963) та ін. 

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БІРЮКОВ 
Юрій Георгійович 
(1912, м. Полтава – 1941?) – худож-
ник-кустар (домороб). Брат ху-
дож ниці-кустарниці О. Шабатури. 

Тв.: «Сільський пейзаж». 
Муз.: ПХМ.
Літ.: Скалацький  К. Пошуки. 

Знахідки. Відкриття. – К., 2004.
Р. Забашта

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ 
Володи мир Іванович 
(09.01.1895, м.  Саратов, Росія  – 
02.10.1961, м. Сімфе рополь) – гра-
фік. У 1918 закінчив Саратовську 
худ. школу. У  1924–26 навчався 
у ВХУТЕІНі в Ленінграді (викл. 
П.  Шиллінговський). У  1920-х 
працював в Абхазії, у 1930-х – в 
м.  Іваново (Росія), від 1951  – 
у  Криму. Викл. в Іванівському 
худ. уч-щі (1943–47). Учасник 
вист. від 1928 (АХРР та  ін.), се-
ред них міжнар. у Варшаві в 1955. 
Персон. вист. відбулися в 1955 в 
Києві, 1965 – у Сімферополі. 

Тв.: альбом «Містечко на Волзі» 
(1940), «Крим» (1940), «Руська старо-
вина» (1952), ліногравюри «Суздаль. 
Шатрові ворота» (1945), «Пароплав 
прийшов» (1947), «Містечко на 
Волзі» (1948), «Гороховець. Старий 
дім XVI  ст.» (1953), «Повернення 
фізкультурників на базу» (1957), 
«Судак. Рибацька слобода» (1959), 
«Севастополь. Квітне мигдаль» 
(1961).

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; Линиченко  Л. 
Благовещенский Владимир Ивано-
вич. Каталог выставки.  – Сімф., 
1989; Бащенко В. Крымский пейзаж. 
Альбом. – К., 1990; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

О. Ламонова 

БІРШТЕЙН
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БЛАГУШИН 
Григорій 
(17 ст.) – рисувальник. Працював 
у Москві. У 1666 р. малював жа-
лувану грамоту гетьману Івану 
Брюховецькому.

Літ.: Успенский  А. Царские 
иконописцы и живописцы XVII в. – 
М., 1910; Жолтовський  П.  М. 
Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

БЛАЙВАС 
Семен Мойсейович 
(08.08.1914, м.  Балта, нині 
Одес.  обл.  – 23.09.1990, м.  Су-
ми)  – сценограф, живописець, 
графік. У  1930–33 навчався в 
ОХУ (викл. В.  Литвиненко). 
У  1933–40 працював постанов-
ником і декоратором у драма-
тичних театрах Челябінська, 
Харкова, Сум. 1940–76 – худож-
ник Сум. обл. укр. муз.-драм. 
театру ім.  М.  Щепкіна. У  1950–
60-х на запрошення працював 
художником-поста новником 
у Луганському, Го мель ському, 
Криворізькому, Ново черкась-
кому та  ін. драм. театрах. 
Учасник вист. від 1952. Персон. 
вист. відбулися в Сумах у 1984 
та 1989. Член СХ СРСР (1980). 
Учасник 2-ї Світ. війни. 

Тв.: декорації до вистав «Маруся 
Богуславка» М. Старицького (1940), 
«Платон Кречет» О.  Корнійчука 
(1947), «Отелло» В. Шекспіра (1953), 
«Шалені гроші» О.  Островського 
(1955), «День народження Терези» 
Г. Мдівані (1962), «У неділю рано зі-
лля копала» О. Кобилянської (1971), 
«Камінний господар» Лесі Українки 
(1973); станковий живопис – поліп-
тих «Спогади про війну» (1981).

Муз.:  ДЦТМБ, МТМКУ, ХХМ, 
СОХМ. 

Літ.: Виставка Сум. облас но го 
товариства художників «Укооп-
художник». Каталоги.  – Суми, 
1952, 1957; Пчелкин  Л. «Бешеные 
деньги»  // Театральная жизнь.  – 
1963. – № 5; ХН СССР. – М., 1970. – 
Т.  1; Блайвас  С. Каталог творів.  – 
Суми, 1984; Сумщина в іменах. 
Енциклопедичний довідник.  – 
Суми, 2003; Художники Сумщини. 
Альбом. – Суми, 2006.

Н. Юрченко

БЛАНК 
Бер Пінхусович 
(08.06.1897, м. Лібава Курляндсь-
кої губ., нині м. Лієпая, Латвія – 
19.07.1957, м.  Харків)  – гра-
фік. У  1922–29 навчався в ХХІ 
(викл.: І. Падалка, С. Прохоров, 
М.  Шаронов). Працював у 
Харкові: 1930–32  – викладав у 
худ. технікумі, у 1936–41, 1944–
46 – у Палаці піонерів, 1945–47 – 
у худ. школі, 1933–34, 1947–50 – 
у  ХХІ. Учасник обл., респ. та 
всесоюз. вист. від 1927. Персон. 
вист. відбулися в 1956, 1997 в 
ХХМ. Член СХ УРСР (1944), СХ 
Казахської РСР (1943–44). Член 
АРМУ (1929–31), об’єднання 
«Художник» (1937–38).

Тв.: станкова графіка  – серії 
«Євреї на землі» (1930, у  співавт.), 
«Старе і нове» (1930–31, у  співавт. 
з  М.  Фрадкіним), «Антирелігійне» 
(1932, у співавт.), «Біженці» (1942), 
«Пам’ятати» (1942–45), «Поезія 
наших днів» (1946), «Студенти» 
(1953); естампи – «Входження чер-
воних у Харків» (1937), «Пушкін у 
театрі» (1937), «Дівчина з кішкою» 
(1947), «Маленький Франко читає 
“Кобзаря”» (1956); ілюстр. до книг 
«Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта (К., 
Х., 1935, у  співавт.), «Легенда про 
Тіля Уленшпігеля» Ш.  де  Костера 
(К., О., 1935, у  співавт.), «Фішка 
Кривий» М.  Мойхер-Сфорима 
(1936), зб. «Партія веде» П. Тичини 
(К., 1937), віршів М.  Рильського 
(К., 1946), до комедій В.  Шекспіра 
(К., 1946), книги «Робочий на-
род» Н.  Сказбуша (1955), віршів 
Б. Котлярова «Обращение к другу» 
(Х., 1962).

Муз.:  ХХМ, БХМ, Казахська КГ 
(Алмати). 

Літ.: Лившиц  Т. Майстер гравю-
ри // КЗ. – 1957. – 20 червня; Врона І. 
Українська радянська графіка. 
Альбом.  – К., 1958; Безхутрий  М. 
Художники Харкова.  – Х., 1967; 
ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; ХН СССР. – 
М., 1970.  – Т.  1; МУ.  – К., 1992; 
Соколюк Л., Титаренко Н. Графічна 
школа Івана Падалки.  – Х., 1994; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; Іванецька Г. 
П.  Бланк.  – Х., 1997; Іванецька  Г. 
Блискучий талант майстра  // 
Слобода.  – 1997.  – 27  серпня; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2004. – 
Т. 3.

О. Ламонова

БЛАНК 
Мойсей Абрамович 
(03.10.1907, м.  Єлисаветград, нині 
м.  Кропивницький  – 15.10.1983, 
м.  Хар ків)  – живописець, гра-
фік. У  1930 закінчив ХХІ (викл.: 
М. Бурачек, О. Маренков, М. Фе-
доров). У  1930-х працював офор-
лювачем в укр. вид-вах – Державне 
вид-во України, «Книго спілка», 
«Молодий більшовик», «Дит-
видав». 1941–43  – художник теа-
тру в містах Усть-Каменогорськ, 
Зиряновськ (Росія). Учасник вист. 
від 1927. Персон. вист. відбули-
ся 1963, 1969, 1971, 1976–77, 1982, 
1997 (усі – Харків). Член СХ УРСР 
(1947). Учасник 2-ї Світ. війни.

Тв.: графіка – «Дах» (1927), «Зимка» 
(1955), серії  – «Міські краєвиди» 
(1948), пейзажі Украї ни (1950-і), «На 
Уралі» (1955), «Харківський трак-
торний завод» (1957), «Натюр морт» 
(1962–67), «Пейзажі Кри му» (1965–
75), «Сорочинці» (1975), «Азовсталь» 
(1977); живопис  – «У  Донбасі» 
(1949), «Риба» (1957), «Натюрморт з 
глечиком» (1960), «Дів чина у віноч-
ку» (1963), «Натюрморт на червоно-
му» (1973). 

Муз.:  НХМУ, ХХМ.
Літ.: Турченко Ю. Український ес-

тамп. – К., 1964; Безхутрий М. Мусій 
Бланк. Каталог. – Х., 1982; Мистецкі 
шляхи Харківщини.  – Х., 1998; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; ЕСУ. – 
К., 2004. – Т. 3. 

О. Ламонова

БЛАНК-БОКСЕР 
Брана (Blank-Boxer Brana)
(кін. 19 – 1 пол. 20 ст.) живопи-
сець. У  1-й пол. 20  ст. працював 
на Буковині. Учасник «Осінніх 
салонів» у Чер нів цях (1931). Член 
мистецьких об’єднань «Societaţii 
artiştilor şi amicii artelor plastice 
din Bucovina» («Т-во митців та 
любителів пластичних мистецтв 
Буковини», Чернівці). Мешкав 
у Чернівцях (str.  Gheorghe Lazar, 
4 a). Автор краєвидів та портретів.

Дж.: ДАЧрцО, ф. 118: Чернів. пов. 
трибунал, оп. 5, спр. 7370, арк. 26 зв. 

Літ.: Catalogul salonului de 
toamnặ al Artiştilor din Bucovina 
18  octombrie  – 11  noembrie 1931.  – 
Cernặuţi, 1931.

І. Міщенко

БЛАНК-БОКСЕР
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БЛИЖНИК 
Петер (Петро) 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у КПЛ. 
Керував живописними роботами 
в церкві Воздвиження Чесного 
Хреста, спорудженій полковни-
ком П.  Герциком. У  1817 нака-
зав поставити «на своєму місці» 
біля церкви портрет фундатора 
П. Герцика, тіло якого поховано 
під сподом. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 1418.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БЛІНКОВ 
Олександр Олексан дрович 
(12.01.1911, м. Лозова Харків. губ. – 
?) – живописець, графік. У 1932–39 
навчався в ІЖСА (викл. Р. Френц), 
дипломна картина  – «Перша кін-
на під Воронежем» («У  поході»). 
Учасник вист. від 1939. 

Тв.: живопис  – «Взяття Виборга 
радянськими військами 12  березня 
1940 р.» (1941), «На зимові квартири» 
(1941–42), «Взяття Тихвіна» (1941–
42), «Партизанські стежки» (1945), 
«Перші залпи» (1946), «Курська дуга» 
(1957–59), «Військово-морські ма-
неври» (1960), серія «Шляхи війни» 
(1964–1965); панорама «Оборона 
Петрограда» (у співавт. з Р. Френцем), 
діорами «Штурм Зимового палацу» 
(1957, спільно з Л.  Рубінштейном), 
«Волгоградська битва» (1962); графі-
ка – серії «По Німеччині» (1958), «По 
Чехословаччині» (1962).

Муз.:  ДРМ, Військово-іст. му-
зей артилерії та інженерних військ, 
Музей АМ, Музей О. Суворова (усі – 
у Санкт-Петербурзі, РФ). 

Літ.: Изобразительное искусство 
Ленинграда. Альманах. – Ленинград, 
1948; Изобразительное искусство 
РСФСР. 1917–1957. – М., 1957. – Т. 1; 
Художники Москвы и Ленинграда. 
Альбом. – М., 1957; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БЛОК 
Гануш (Ганс) 
(17  ст.)  – скульптор, різьбяр.  
Відомий за пис. дж. Спів робітник 

майстерні Г.  Шольца, сформова-
ній у Львові з приїжджих май-
стрів бл.  1610. У  1612–15 брав 
участь у виготовленні скульптур-
ного декору каплиці Боїмів ра-
зом з Б. Дікембошем (Дікенісом), 
Д.  Гофманом, Г.  Домаско. 
29.06.1615 був звинувачений 
Г.  Шольцем у відсутності май-
стерності (поряд з Б. Дікембошем, 
Д. Гофманом, Г. Домаско).

Літ.: Łoziński  W. Sztuka lwowska 
w XVI i XVII wieku.  – Lwów, 1898; 
Mańkowski  T. Kaplica Boimów we 
Lwowie  // BHS.  – Warszawa, 1946.  – 
R. 8. – Nr. 1–2; Mańkowski T. Kaplica 
Boimów we Lwowie  // Prace Komisji 
historii sztuki. – Kraków, 1946. – T. 7; 
Gęmbarowicz  M. Szkice z historii 
sztuki XVII w. – Toruń, 1966; ІУМ. – 
К., 1967.  – Т.  2; SAP.  – 1971.  – T.  1; 
Любченко  В. Львівська скульптура 
XVI–XVII століть. – К., 1981.

Р. Забашта

БЛОНДЕЛЬ Андре – див.: 
БЛОНДЕР Саша

БЛОНДЕР 
Саша (Blonder Sasza, Szaje, 
псевдонім – Блондель Андре) 
(27.05.1909, м.  Чортків, нині 
Терноп.  обл.  – 22.06.1949, 
м.  Париж, Франція)  – живо-
писець, графік. Студіював ар-
хітектуру у Вищій школі мис-
тецтв у Парижі (1931–32) та 
живопис в КАМ (1931–34, викл.: 
В.  Яроцький, Т.  Аксентович, 
Ф.  Паутч). У  1926 та 1929 
виїзджав до Парижа. Під 
час навчання був членом 
Комуністичної спілки польської 
молоді та Спіл ки незалежної 
соціалістич ної молоді «Життя». 
Співзасновник мистецької групи  
«Живі» та авангардної «Краківсь-
кої групи» (1933). Належав до 
«Групи сучасних художників- 
пластиків», 1937 був виключе-
ний з неї за політ. діяльність. 
Викладав сценографію та ре-
жисуру в дитячому театрі Євр. 
загальної школи м.  Бєльська 
(1935, Польща). У  1936 переїхав 
до Варшави, у 1937 – до Парижа, 
де належав до «Групи серед-
земноморських художників» у 

Тулузі. Під час 2-ї  Світ.  війни 
брав участь у французькому Русі 
Опору. Учасник вист. «Групи су-
часних художників-пластиків» 
(Варшава, 1932–37); «Краківської 
групи» (1933–34); експонував ро-
боти у Львові (1933, 1936); містах 
Франції (1945–59). Персон. вист. 
відбулася в 1937 у Варшаві. Автор 
портретів, пейзажів, побутових 
сцен з євр. життя. Творчість  Б. 
позначена схильністю до геоме-
тризованої абстракції, експери-
ментів з формотворчістю. Був 
близький до постімпресіонізму 
та експресіонізму.

Тв.: «У молитовному домі» (1930–
31), «Шабаш» (1931–38), «Пейзаж 
з халупами» (Чортків, 1932–33), 
«Дві голови» (1932–35), «Портрет 
Шимка Фабра» (1933–34), «Вуличка 
в Кременці» (1934), «Дівчина, яка  
читає при гасовій лампі», «Авто-
портрет», «Портрет Берти Грюн-
берг», «Безробітний».

Муз.:  Музей історії польсько-
го робітничого руху, Нац. музей, 
Музей євр. історичного ун-ту (усі  – 
у Варшаві), Музей мистецтва (Лодзь, 
Польща), Музей августинців (Тулуза, 
Франція).

Літ.: ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
Мистецтво Львова першої половини 
ХХ ст. Каталог виставки. 14 квітня – 
24  серпня 1994  р.  – Л., 1996; SAP.  – 
1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин, О. Ламонова 

БЛОТНИЦЬКИЙ 
Тадеуш (Blot nicki Tadeusz) 
(08.10.1858, м. Львів – 28.03.1928, 
м. Краків, Польша) – скульптор, 
мистецтвознавець, літератор. 
Нав чався у Львові в приватній 
школі скульптури П.  Філіппі, 
Школі красних мистецтв 
у  1874–76 (викл.: Г.  Косовський, 
М.  Гуйський), Віденській АМ 
у 1877–79 (викл. К.  Цимбуш), 
був стипендіатом у Парижі та 
Мюнхені. У 1880, 1883–85 та 1907–
10 (можливо, у  1905–14) жив у 
Львові. Викладав орнаментику 
та скульптуру у Львів. політех-
нічній школі (1907–10); у вільній 
АМ Підгорецького (функціону-
вала в 1910–14 у Львові); у школі 
Кракова. Автор двох праць з іс-
торії костюма. У 1881 у Флоренції 
працював над мармуровим 

БЛИЖНИК
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пам’ятником А.  Міцкевичу 
(у 1930-х фігуру відлито в брон-
зі). Через заборону австрійської 
влади встановлювати його в 
Кракові пам’ятник було відкрито 
20.11.1898 у Станіславові (нині 
майдан А.  Міцкевича в Івано-
Франківську). У творчості засто-
совував пластичні форми необа-
роко й модерну. Тв. Б. є типовим 
зразком австрійського мистецтва 
2-ї пол. 19 ст.

Тв.: скульптура для оздоблення со-
бору Св. Юра, костелу Св. Ельжбети 
у Львові; скульптурний декор львів. 
будинків  – горельєф «Піклування» 
фасаду житлового будинку італ. 
страхової компанії та союзу зем-
левласників на вул.  Коперника,  3 
(1908–09, у  співавт.); рельєфи 
«Залізничник, автомобіліст та авіа-
тор», «Робітник і муза», «Давні фі-
лософи», «Прикутий Прометей», 
«Танець» фасаду прибуткового буд. 
на вул.  Й.  Циловського,  15 (1911); 
оздоблення кам’яниці на розі 
вул. Січ. Стрільців, 12 і Т. Костюшка 
(1911–13); меморіальна дошка поль-
ському поетові С.  Гощинському 
на житловому буд. на розі вулиць 
А.  Фредра,  2 та С.  Баторія, нині 
вул.  Кн.  Романа (1912–13, у  спі-
вавт.). Фонтан зі скульптурами 
«Світезянки» на вул.  Кн.  Романа 
(1880), пам’ятники: Т.  Костюшкові 
в м.  Самборі Львів.  обл. (1906), 
Ф.  Смольці, послу Галичини у 
Віден. парламенті у Львові (1913) 
(обидва не збереглися), погруддя 
І. Падеровського. 

Літ.: ІУМ.  – К., 1970.  – Т.  4; 
ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; Шмагало  Р. 
Мистецька освіта в Україні.  – Л., 
2005; Шмагало  Р. Словник митців-
педагогів України та з України у сві-
ті. – Л., 2002; Tygodnik ilustrowany. – 
1866. – T. 14; SAP. – 1975. – Т. 2.

Г. Матвіїшин

БЛОХ 
Леонора Абрамівна 
(12.04.1881, м.  Кременчук, нині 
Полтав. обл. – 17.01.1943, м. Алма-
Ата, нині м. Алмати, Казахстан) – 
скульптор. У 1898–05 – навчала-
ся в школі Т-ва заохочення мис-
тецтв у Санкт-Петербурзі (викл. 
Р.  Бах) та в студії О.  Родена в 
Парижі. Від 1917 працювала в 
Харкові; викладала в ХХІ (проф. 
з 1935). Серед учнів  – скуль-
птори М.  Лисенко, Я.  Ражба, 

О.  Кудрявцева, Л.  Муравін, 
В.  Агі балов, А.  Дараган, Л.  Ло-
патинська, І. Мельгунова, А. Те-
бенькова, В.  Ткаченко. Брала 
участь у конкурсі на пам’ятник 
Т.  Шевченкові, оголошеному 
відділом мистецтв Раднаркому 
УССР у лютому 1919: проект 
відмічено серед кращих по-
ряд з проектами Б.  Кратка та 
І.  Кавалерідзе. У  1926 брала 
участь у конкурсі на пам’ятник 
для могили поета в Каневі: з 
22  поданих жоден не був реко-
мендований до здійснення, од-
нак проект Б. був серед трьох за-
куплених. Ранні тв.  Б. позначені 
впливом імпресіонізму. 

Пр.: Як учив Роден. – К., 1967.
Тв.: «Дівчина, яка заплітає косу» 

(1903–12), «Голова дівчини» (1917); 
у  рамках «плану монументаль-
ної пропаганди» створила бюсти 
К.  Маркса, Ф.  Енгельса, Ж.  Жореса, 
Ж.-П.  Марата, Леонардо да Вінчі 
(усі  – 1918–21); «Жіночий портрет» 
(1930), портрети О. Родена, І. Франка 
(1932), «Радість материнства» 
(1935), «Мікельанджело» (1938–39), 
«Казашка-медсестра» (1942, ін. на-
зва – «Казашка Катя»); пам’ятники – 
Т.  Шевченкові в Богодухові (1933, 
відлито за конкурс. проектом 
1919, реконстр. 1973), М.  Горькому 
(Донецьк, 1933, не зберігся), акад. 
ВУАНІ Д. Багалію (Харків, 1932, уста-
новлений на могилі), В.  Короленку 
(Полтава, за проектом 1940).

Муз.: НХМУ.
Літ.: УРЕ.  – К., 1959.  – Т.  1; 

СХУ.  – К., 1973; Памятники исто-
рии и культуры Укр.  ССР: Каталог-
справочник.  – К., 1987; ЕУ.  – К., 
1993. – Т. 1; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2004. – 
Т. 3; ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БЛОЦЬКИЙ
Володимир Броніславович 
(Błocki Włodzimierz)
(1885, м. Львів  – 16.05.1920, 
м. Закопане, нині Малопольське 
воєвод. РП) – живописець, гра-
фік. Початкову фахову освіту 
здобув у МПШ. Упродовж 1903–
10 навчався в КАМ (викладачі: 
Л. Вичулковський, К. Лящка, 
Ф. Цинк). Після навчання подо-
рожував Європою: у 1911 відві-
дав Флоренцію, Рим, Неаполь, у 

1914  – Париж. Виставлявся від 
1911 (Львів). 1921  – посмертні 
виставки у Львів. пром. музеї 
та Варшав. т-ві заохочення ви-
тонч. мист-в. Працював у жан-
рах портрета, пейзажу, побут. 
картини. Значний вплив на 
творчість майстра мав франц. 
імпресіонізм та постімпресіо-
нізм, у портретах Б. взорувався 
переважно на іспанський живо-
пис 17 ст.

Тв.: «Неаполітанське узбережжя» 
(1908), «Пінія», «Портрет скрипа-
ля» (обидва – 1909), «У саду» (1910), 
«Костел Св. Марка в Кракові» (1911), 
«Портрет ректора Й. Більчевського», 
«Портрет художника С. Обста», 
«У майстерні ляльок», «Карлиця», 
«Дама з кроликом», «Кокетка» (усі – 
1908–20).

Муз.: ЛНГМ, НМК.
Літ.: Dobrowolski T. Sztuka młodej 

Polski.  – Warszawa, 1963; SAP.  – 
1971. – T. І; Нога О. Малярство укра-
їнського авангарду (1905–1918). – Л., 
1999–2000; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

Р. Забашта

БЛУВБЕРГ 
Зелік Григорович 
(20.06.1912, м.  Балта, нині 
Одес. обл. – ?) – графік, живопи-
сець. У 1928–29 навчався в ОХУ 
(викл. Л.  Мучник). У  1942–47 
працював у Киргизії. Учасник 
вист. від 1942.

Тв.: живопис  – «Присяга» (1942), 
«Портрет матері» (1945), «Будів-
ництво залізниці» (1947); графіка  – 
лінорити «Москва. Зимо вий день» 
(1959), «Сейнери на рейді» (1960), 
«Пам’ятник Т. Г. Шев ченку в Києві» 
(1961), «Колгоспна пристань» (1963), 
«Пам’ятник Невідомому матросу в 
Одесі» (1964). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова 

БЛЮМ 
Ганна Юхимівна 
(25.07.  1908, м.  Миколаїв  – ?)  – 
графік, майстер декоративно-
прикладного мистецтва. У 1924–
26 навчалася в ОХУ, у 1926–30 – 
у  ВХУТЕІНі (викл.: Л.  Бруні, 
В.  Фаворський). У  1930–40-х 
працювала в Москві як оформ-
лювач магазинів, клубів, вист., як 
кераміст, монументаліст тощо. 

БЛЮМ
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У 1957–62 – у пром. графіці: ство-
рювала фірмові марки, товарні 
знаки. Учасниця вист. від 1955 
(Москва).

Тв.: керамічне облицювання вес-
тибюлю дитячого садка (1949–52, 
Москва); твори вжиткового мисте-
цтва – декоративні блюда «Москва» 
(1960), «Гармоні стки» (1962).

Літ.: Выставка декоративных ис-
кусств.  – М., 1955; Вторая выставка 
акварели московских художников. – 
М., 1956; Выставка произведений 
женщин-художников Москвы к 
50-летию Международного женско-
го дня.  – М., 1960; ХН СССР.  – М., 
1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БОБИР 
Борис Миколайович 
(26.02.1918, с.  Попівка 
Полтав.  губ.  – ?)  – живописець, 
графік. У  1935–39 навчався в 
Сухумському худ. уч-щі (викл.: 
С.  Данишевський, І.  Цомаї). 
Працював у Сухумі (Абхазька 
АР, Грузія). Засл. діяч мис-
тецтв Абхазької  АР. Учасник 
2-ї Світ. війни.

Тв.: графіка – фронтові замальов-
ки, «Портрет шахтаря З.  Жиба», 
«Портрет Героя Соціалістичної 
Праці Т. Тарби» (1956), серія портре-
тів письменників Абхазії; живопис – 
панно «Озеро Ріца» (1946), «Портрет 
Шота Руставелі» (1947), «До моря», 
«Вечірнє море», «Ранок», серія пей-
зажів Абхазії, «Н. Лакоба на трибуні» 
(1963) 

Муз.:  Музей мистецтва Грузії 
(Тбі лісі), Краєзнавчий музей Абха-
зької АР (Сухумі). 

Літ.: Выставка работ членов 
ССХ Абхазской АССР, посвящен-
ная 30-летию Великой Октяб рь-
ской социалистической револю-
ции: Каталог.  – Сухуми, 1947; На 
выставке произведений художни-
ков Абхазии  // Советская Абхазия 
(Сухуми).  – 1956.  – 7  апреля; 
Выставка произведений художни-
ков Абхазии. Каталог.  – Тбилиси, 
1957; Юбилейная выставка грузин-
ского изобразительного искусства 
«Советская Грузия». Каталог.  – 
Тбилиси, 1961; Художественная 
выставка произведений худож-
ников Абхазии, посвященная 
40-летию установления Советской 
власти в Грузии и Абхазии (1961). 
Каталог.  – Сухуми, 1962; Выставка 
произведений художников Абха-

зии, посвященная «Неделе худож-
ника». Каталог.  – Сухуми, 1962; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БОБИШОВ 
Михайло Павлович 
(07.11.1885, с.  Погоріле Тверсь-
кої губ. – 07.07.1964, м. Ленінград, 
нині м. Санкт-Петербург)  – ху-
дожник театру, живописець, гра-
фік. У 1907 закінчив ЦУТР (викл.: 
В. Савинський, М. Чижов), отри-
мав звання художника та закор-
донне пенсіонерство. Відвідав 
Фран цію, Англію, Італію, Іспа-
нію, Африку, виконав серію 
пейза жів. У  театрі працював 
від 1911. Водночас малював 
для журналів «Сонце Росії» 
(1913–16), «Лукомор’є» (1914–
17), «Аргус» (1916) та  ін. Викл. 
у Петроград. технічному уч-щі 
(1912–18), Ленінградському худ.-
промисловому технікумі (1924–
28), ВХУТЕІНі та ЛІЖСА (1926–
64; з 1939 – проф.). Учасник вист. 
від 1912. У 1923 та 1924 твори Б. 
експонувалися в Нью-Йорку. 
Персональні вист. відбулися 
в 1942  – у  Самарканді, 1947  – 
у Ленінграді, Москві, Ризі, 1948 – 
у  Калініні. Н.  х. РРФСР (1961). 
Автор низки статей про оформ-
лення вист.

Тв.: оформлення вистав – «Рек вієм»  
І.  Саца (театр «Криве дзеркало», 
1912), «Ерос» П.  Чайковського 
(1915), «Цар-тесляр» Г.  Лортцинга 
(1921), «Іоланта» П.  Чайковського 
(1923), «Викрадення із сералю» 
В.  А.  Мо царта (1925), «Мідний 
вершник» (1949) і «Червона квітка» 
(1958) Р.  Глієра (усі  – Маріїнський 
театр, пізніше  – Ленінградський 
академічний театр опери та ба-
лету ім.  Кірова, нині м.  Санкт-
Петербурзький державний академіч-
ний театр опери та балету), «Жовта 
кофта» Ф.  Легара (1926), «Царська 
наречена» М.  Римського-Корсакова 
(1930), «Копелія» Л.  Деліба (1934, 
усі  – Ленінградський Малий опер-
ний театр), «Приборкання норов-
ливої» У.  Шекспіра (1935), «Дон 
Жуан» Ж.  Б.  Мольєра (1951, оби-
два  – Ленінградський театр коме-
дії), «Ріголетто» Дж. Верді (Оперний 
театр ім.  К.  Станіславського, 
1938), «Гамлет» У.  Шекспіра 
(Театр-студія К.  Станіславського, 

1939), «Комедіанти» Х.  Бенавенте 
(Малий театр, 1943), «Пікова 
дама» П.  Чайковського і «Отелло» 
Дж.  Верді (Театр Народної опе-
ри, Софія, 1955 і 1957); на сцені 
Київської опери Б. оформив вистави 
«Фауст» Ш. Гуно (1916), «Раймонда» 
О.  Глазунова (1946, 1956), «Корсар» 
А.  Адана (1957); станковий живо-
пис  – «Автопортрет» (1919, 1927), 
«Портрет артиста Б.  Горина-
Горяїнова» (1927), пейзажі перед-
мість Ленінграда і Луги (1937–40), 
цикли пейзажів  – «Ленінград во-
єнних років» (1941, диплом І  сту-
пеня на вист. «Велика Вітчизняна 
війна», 1943, Москва), «Ленінград 
у дні війни і перемог» (1944–45), 
«Самарканд» (1942–47), «Москва у 
дні перемог» (1947), «Колгоспна пра-
ця» (1949–60), «Морський торговий 
порт Ленінград» (1960–62), «Могутні 
крила» («Наше небо», 1963), картина 
«Звільнення м.  Калініна» (декілька 
вар., 1944–45). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1; 
МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3. 

О. Ламонова 

БОБРИЦЬКИЙ 
Володимир Ва сильович 
(псевдонім  – Bobri) (13.05.1898, 
м.  Харків  – осінь 1986, США)  – 
графік. Навчався в ХХУ. Від 
1915 працював декорато ром у 
місцевому театрі Синельнико-
ва. Приятелював з поетом 
В.  Хлєб никовим, худож-
никами В.  Єрмиловим та 
Б.  Косаревим. У  1921–22 працю-
вав на археологічних розкопках 
у Константинополі. Брав участь 
у вист. Союзу рос. художників. 
У  1917–20 належав до кола хар-
ків. авангардистів, створив гру-
пу «Спілка Семи», співпрацював 
з об’єднням «Лірень» та «Група 
Трьох». Узяв участь у збірці-
альбомі «Сім плюс Три», 1-й 
вист. картин Спілки мистецтв 
(1918). Працював як оформлювач 
інтер’єрів громадських споруд. 
Від 1923 – у США, де займався пе-
реважно прикладною графікою, 
ілюстрував дитячі книжки для 
нью-йоркських вид-в, створював 
графічні портрети. Як знавець 
гри на гітарі, став співзасновни-
ком нью-йоркського Т-ва гітари, 
написав посібник з гри на гіта-
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рі і очолив як редактор журнал 
«Guitar Review». Брав участь у 
Міжнародній вист. у Філадельфії 
(1923), Вист. рос. живопису й 
скульптури у Вілімінгтоні (1932). 
Б.  вивчав традиції іконопису, за-
хоплення яким переніс на ранні 
роботи. У харків. період творчості 
був прибічником кубофутуризму. 
У  1920-х намагався застосувати 
рос. театральний стиль на амери-
канській сцені. У 1930-х зосеред-
ився на прикладеній графіці (об-
кладинки, книжкові оздоблення, 
малюнки для журналів). 

Пр.: The Segovia technique. – New-
York, 1972.

Тв.: сценографія вистав реж.  
Б. Глаголіна за п’єсами Ш. ван Лербега 
«Пан», «Знову на землі», Г.  Ібсена 
«Бранд», П.  Клоделя «Обмін», 
М.  Метерлінка «Чудо Св.  Антонія», 
Е. Ростана «Принцеса Мрія»; оформ-
лення фойє харків. цирку і Будинку 
акторів (1917–20); ілюстр. до дитя-
чих книжок «На что похожа Луна» 
Ф.  М.  Брейнлі (1963), «Борис и его 
балалайка» Е.  Слободкіної (1964), 
«Айсберги» Р.  Ганса (1964); ілюстр. 
до оповідань для 42-томного зі-
брання «Best in Children’s Book» 
(«Найкращі дитячі книжки», вид-во 
«Doubleday»); графіка  – портрети 
Б. Глаголіна, Д. Бурлюка. 

Літ.: Бурлюк  Д. Русские художни-
ки в Америке.  – Нью-Йорк, 1930; 
ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  5; Лейкнид  О., 
Махров К., Северюхин Д. Художники 
русского зарубежья. 1917–1939. 
Биографический словарь.  – СПб., 
1999; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; Історія 
українського мистецва: у  5  т.  – К., 
2006. – Т. 5.

О. Ламонова 

БОБРОВНИКОВ 
Кирило Вік торович 
(01.04.1908, м. Київ – 27.09.1986, 
там само)  – художник кіно, 
графік. У  1929–33 навчався 
в КПІ (викл. А.  Середа). Від 
1946  – художник київ. кіно-
студії «Наукфільм». Водночас 
оформлював та ілюстрував кни-
ги. Брат художника театру та 
кіно, графіка О.  Бобровникова. 
Творчість  Б. є характерною для 
соцреалізму. Ілюстр. притаманні 
цікавість, детальність у розробці 
сюжету, складність композиції, 

переконливість психологічних 
характеристик. 

Тв.: оформлення фільмів  – 
«Баскетбол» (1946), «Київ» (1950), 
«Порцеляна і фаянс на Украї ні» 
(1954), «Наші садоводи» (1958–59), 
«Оповіді про Шевченка» (1963), 
«Танок мого народу» (1964) та  ін.; 
оформлення та ілюістр. до книжок 
«За даллю морською» І.  Гай денко 
(1956), «Вогнища» Є. Кривен ко (1957), 
«Книга подорожей» (1958) та ін. 

Літ.: Виставка книги, графіки 
та плакату УРСР, присвячена ХХІ 
з’їзду КПРС і ХХ з’їзду КП України. 
Каталог. – К., 1959; ХН СССР. – М., 
1970. – Т. 1; СХУ. – К., 1973; МУБД. – 
К., 1997; ХУЕД. – К., 2006.

О. Ламонова 

БОБРОВНИКОВ 
Олексій Вік торович 
(11.04.1912, м.  Київ  – 18.09.1998, 
там само)  – художник театру 
та кіно, графік. У  1929 закінчив 
Київ. худ. технікум, у 1933 – КХІ 
(викл.: К.  Єлева, М.  Тряскін). 
Від 1934 працював на київ. кіно-
студіях, 1934–41, 1944–82  – ху-
дожник-постановник Київської 
кіностудії художніх кінофільмів. 
Працював також у галузі книж-
кової графіки. Учасник вист. 
від 1946. Персональна вист. від-
булася в 1965 у Києві. Брат ху-
дожника театру та кіно, графіка 
К. Бобровникова.

Тв.: оформлення фільмів – «Щас-
ливий фініш» (1935), «Том Сойєр» 
(1936–37, спільно з М.  Тряскіним), 
«Шуми, містечко» (1939–40), «Центр 
нападу» (1945–46), «Люди з чистою 
совістю» (1947), «У мирні дні» (1950), 
«“Богатир” іде в Марто» (1954), 
«Кривавий світанок» (1955), «Під 
золотим орлом» (1957), «Роман і 
Франческа» (1960), «Їхали ми, їхали» 
(1963), «Космічний сплав» (1964), 
«Серце Бонівура» (1968, телефільм), 
«Білий башлик» (1974), «В’язень 
Другої авеню» (1980), «Осіння до-
рога до мами» (1981, обидва  – сту-
дія «Укртелефільм») та  ін.; оформ-
лення вистав  – «Як гартувалася 
сталь» за М.  Островським (1947), 
«РВР» за А.  Гайдаром (1966, оби-
дві  – Київ. ТЮГ), «Давним-давно» 
(1948), «Сорочинський ярмарок» за 
М. Гоголем (1970, обидві – Київ. те-
атр музичної комедії), «Обрив» за 
І. Гончаровим (1950), «Учитель тан-
ців» Лопе де Вега (1950), «Маскарад» 
М.  Лермонтова (1952), «Куховарка» 

А.  Софронова (1960, усі  – для Київ. 
рос. драматичного театру), «Юліус 
Фучик» Ю.  Бураковського (1950), 
«Петровка,  38» Ю.  Семенова (1964, 
усі – для Київ. укр. драматичного те-
атру) та ін.

Літ.: Очерки истории советского 
кино. (1935–1945). – М., 1959. – Т. 2; 
Український драматичний театр. 
Начерки історії.  – К., 1959.  – Т.  2; 
ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  5; ІУМ.  – К., 
1968. – Т. 6; ХН СССР. – М., 1970. – 
Т.  1; СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – К., 
1995.  – Т.  1; МУБД.  – К., 1997; 
ХУЕД. – К., 2006.

О. Ламонова

БОВИКІН 
Никонор 
(17  ст.)  – маляр (?). Майстер 
Оружейної палати (Москва). 1687 
в  Севську ремонтував гетьман-
ський прапор. 

Літ.: Успенский  А. Царские 
иконописцы и живописцы XVII в. – 
М., 1910; Жолтовський  П.  М. 
Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

БОГАЄВСЬКИЙ Іван 
Семенович (Васильович) – 
див.: БУГАЄВСЬКИЙ-
БЛАГОДАРНИЙ Іван 
Семенович (Васильович)

БОГАЄВСЬКИЙ 
Костянтин Фе до рович 
(12.01.1872, м.  Феодо сія  – 
17.02.1943, там само)  – живопи-
сець, графік. Навчався у Феодосії 
в приватних студіях О. І. Фесслера 
та І.  К.  Айвазовського (1880-ті), 
у  1891–97  – в  ІАМ (викл. 
А. І. Куїнджі). З 1898 до 1904 екс-
понував роботи на «Весняних 
вист.» АМ, з 1905 до 1910 брав 
участь у вист. «Нового об’єднання 
художників», 1907–11 – «Москов-
ського т-ва художників», 1911–
14 – «Мира искусства» та «Союза 
русских художников», у  1920-х 
входив до об’єднання рос. ху-
дожників «Жар-цвет», у 1931 – до 
«Спілки радянських художників». 
Засл. діяч мистецтв РРФСР (1933). 
Головна тема творів Б. – пейзажі 
Криму та Півдня України, образ-
но-стилістичні особливості яких 
поєднували тенденції модерну 

БОГАЄВСЬКИЙ
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й неоромантизму. Особливості 
творчості художника  – в  істори-
ко-ретроспективному баченні ре-
алій пейзажного мотиву, виразній 
декоративності.

Тв.: «Старий Крим» (1902), «Давня 
фортеця» (1902), «Тюрма» (1904), 
«Берег моря» (1907), «Жертовники» 
(1907), «Ранок» (1910), «Класичний 
пейзаж» (1910), «Героїчний пей-
заж» (1910), «Спогади про Ман-
тенью» (1910), «Кіммерія. Крим» 
(1911), «Кімерійський присмерк»  
(1912), «Краєвид» (1918), «Крим» 
(1921), «Атлантида», «Зірка» (1923), 
«Феодосія» (1926), «Осінній вечір» 
(1926), «Дніпробуд» (1930), «Бібі-
Ейбат», «Нафтові вишки» (1932), 
«Порт уявного міста» (1932), «Стара 
гавань» (1935), «Тавроскіфія» (1937), 
«Кримська кампанія» (1938), «Вечір 
біля моря» (1941), «Пейзаж з водо-
спадом» (1942), «Зима» (1943), аль-
бом літографій «Пейзажі Кімерії» 
(1923), акварелі «Баку» (1931).

Муз.:  ДТГ, ДРМ, ПДХГ, СХМ, 
ФКГА, НМККГ.

Літ.: ЕСУ. – Т. 3; СХУ. – К., 1972; 
ХУЕД.  – К., 2006; Волошин  М. 
К.  Ф.  Богаевский  // Золотое руно.  – 
1907.  – №  10; Волошин  М. Архаизм 
в русской живописи (Рерих, 
Богаевский и Бакст)  // Аполлон.  – 
1909.  – №  1; Р.ов  А. Выставочные 
силуэты. Фокин, Кончаловский и 
Богаевский  // Театр и искусство.  – 
1909. – № 10; Волошин М. Константин 
Богаевский // Аполлон. – 1912. – № 6; 
Константин Федорович Богаевский 
(Очерки творчества: М.  Волошин, 
С.  Лобанов, П.  Дульский, П.  Кор-
нилов и каталог выставки). – Казань, 
1927; Константин Федорович Бо-
гаевский. Каталог.  – М., 1928; 
Московское общество художни-
ков «Жар-цвет». Выставка  1928. 
К.  Ф.  Богаевский.  – М., 1928; 
Тарабукин  Н. Художественный 
образ в искусстве Богаевского  // 
Искусство. – 1928. – Т. 4. – Кн. 1–2; 
Барсамов  Н. Богаевский.  – М., 
1961; Бащенко  Р. Константин 
Федорович Богаевский.  – Симф., 
1963; Воронова  О. Над Понтом 
Эвксинским. К.  Богаевский.  – М., 
1982; Бащенко Р. К. Ф. Богаевский. – 
М., 1984.

Г. Скляренко 

БОГДАН 
(16  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Працював у м.  Острог 
(Рівненщина). Згаданий (поряд з 
іншими ремісниками передмістя, 

які мешкали на вул. Зарванській) 
під 1576 у міському податковому 
реєстрі зі сплати т.  зв. королів-
щини. 

Літ.: Александрович  В. Словник 
малярів Волині XVI–XVII століття // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28  серп. 1998  р.  – Луцьк, 1998; 
Александрович  В. Західноукраїнські 
малярі XVI  століття. Шляхи розви-
тку професійного середовища.  – Л., 
2000.

Р. Забашта

БОГДАН 
(17 ст.) – маляр. Відо мий за пис. 
дж. Працював у Львові. У  1648 
згаданий в акті люстрації запасів 
продуктів, зброї, куль, пороху, 
а  також чоловіків, зобов’язаних 
брати участь в обороні міста. 

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 46, 
арк. 10.

О. Овчаренко

БОГДАНОВ 
Володимир Михайлович 
(05.06.1906,  ст. Ровеньки  – ?)  – 
графік. Спеціальної худ. освіти 
не отримав. У  1925–28 працю-
вав художником на порцеляно-
во-фаянсовій фабриці «Крас-
ный фарфорист» (с.  Грузі но, 
Новгородська  обл., Росія). Від 
1919 створював екслібриси для 
збирачів книг. У  1942–44 пере-
бував у лавах армії, виконував 
агітплакати. Автор статей про кн. 
знаки. Персональна вист., присвя-
чена есклібрису, відбулася 1962 в 
Москві. Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Екслібриси  Б. характеризує май-
стерне використання різних гра-
фічних технік, довершеність і ви-
шуканість композицій. Плакатам 
притаманні лаконізм і виразність.

Тв.: екслібриси в техніках дерево-
рита, лінориту, гравюри на міді; агіт-
плакати.

Муз.: Центральний військовий 
музей РФ (Москва).

Літ.: Первая выставка книжно-
го знака. Каталог.  – Курск., 1940; 
Выставка «Советский книжный 
знак». Каталоги. – Ленинград, 1958; 
1959; 1960; 1962; Выставка книжных 
знаков В. М. Богданова: Каталог. – 
М., 1962; Виленбахов Б. Тамбовские 

книжные знаки.  – Тамбов, 1963; 
Советский коллекционер.  – М., 
1964.  – Сб.  2; ХН  СССР.  – М., 
1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БОГДАНОВ  
Григорій Григорович – 
див.: БУРДАНОВ Григорій 
Григорович

БОГДАНОВ 
Євтихій 
(17  ст.)   – маляр. Майстер 
Оружейної палати (Москва). Ра - 
зом із Золото (Золотим) Семе- 
ном, Клокуновим Осипом, Іва-
новим Єлисеєм, Байковським 
Антоном, Балашовим Дмитром, 
Балашовим Федором у 1680 писав 
«знамена в отпуск войска запо-
рожского обоих сторон Днепра 
гетману Ивану Самойловичу».

Літ.: Успенский  А. Царские 
иконописцы и живописцы XVII в. – 
М., 1910; Жолтовський  П.  М. 
Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

БОГДАНОВ 
Микола Антонович 
(1840, м. Київ – 12.05.1898, Санкт-
Петербург)  – живописець-мініа-
тюрист, рисувальник. Спочатку 
працював як живописець-мініа-
тюрист. У 1870 отримав від ІАМ 
звання некласного художника. 
Від 1870 малював для журналу 
«Нива», з  1873  – для журналу 
«Искра», у 1875–98 – «Стрекоза», 
у  якому в 1875–79 був редакто-
ром, у  1880–90-х  – для журналу 
«Шут». Автор живописних пор-
третів, акварелей, книжкових 
ілюстр., малюнків. 

Тв.: живопис – мініатюрні жіночі 
та дитячі портрети на слоновій кіст-
ці; графіка – малюнки для журналів 
та книжок, серед них обкладинка 
та ілюстр. до книги О.  Плещєєва 
«Наш балет» (СПб., 1896), малюн-
ки, видані окремими альбомами 
«Дамський маскарад» (СПб., 1884) та 
«Опера Буфф» (СПб., 1884); акварелі 
«Звільнення селян» (1885).

Літ.: Указатель выставки Первого 
дамского художственного круж-
ка.  – СПб., 1886; Выставка кол-
лекции рисунков и акварелей кн. 

БОГДАН
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М.  К.  Тенишевой. Каталог.  – СПб., 
1897; История русского искусства. – 
М., 1965. – Т. 9. – Кн. 2; ХН СССР. – 
М., 1970. – Т. 1.

О. Ламонова

БОГДАНОВ 
Микола Григоро вич 
(06.05.1850, м.  Санкт-Петер-
бург – 20.02.1892, м. Київ) – жи-
вописець, рисувальник. У  1870–
79 навчався в ІАМ, неодноразово 
був нагороджений медалями: у 
1874 – срібною малою, 1879 – ве-
ликою. У  1879 отримав звання 
класного художника ІІІ  ступеня 
за картину «Спогад», 1882 – зван-
ня класного художника І ступеня 
та закордонне пенсіонерство за 
картину «Сімейна сцена в саду». 
Відвідав Париж, Рим. Працював у 
Санкт-Петербурзі. Від 1880 брав 
участь у вист. ТПХВ. Персон. 
вист. відбулася в Одесі в 1894. 

Тв.: живопис  – «Спогад» (1879), 
«У  своїх володіннях» (1880), «За дро-
вами» (1881), «Сімейна сцена в саду» 
(1882), «Гаванський чиновник» (1882), 
«У  саду» (1884), «Рибачки» (1885), 
«Повернення з поховання» (1885), 
«На галявині» (1887), «За кип’ятком», 
«З  проханням» (обидва  – 1888), «На 
посилках» (1889), «Запізнилася» (1890), 
«За читанням Корану в Єгипті» (1892), 
«Рибалка з хлопчаком» та  ін.; графіка 
(туш, олівець) – «Хлопчики-рибалки», 
«Недільна ідилія» (обидва – 1885). 

Муз.:  ДТГ, Іркутський обласний 
ХМ, Краснодарський крайовий ХМ, 
Нижньоновгородський ХМ (усі – РФ).

Літ.: Каталог посмертной выстав-
ки картин и этюдов художни-
ка Н.  Г.  Богданова.  – О., 1894; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 1. 

О. Ламонова

БОГДАНОВИЧ
(кінець 19 ст. – поч. 20 ст.) – іконо-
писець. Походив зі Львова. У 1900 
працював над створенням іконо-
стаса для храму (дерев’яної церк-
ви Сходження Святого Духа, 1839 
?) у с. Межиброди (нині в межах 
Малопольського воєв. РП).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat., (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНОВИЧ 
Григорій 
(18 ст.) – маляр, ювелір. Відомий за 
пис. дж. Походив з львів. вірмен-
ської родини. Згаданий у львів. 
міських актах під 1675, 1685 та 1692.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин

БОГДАНОВСЬКИЙ 
Іван 
(18  ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював на Галичині у 18 ст., 
належав до монахів-василіан. 

Літ.: Голубець М. Малярі-василіани 
на тлі західно-українського маляр-
ства ХVІІІ ст. // Записки Чина свято-
го Василія Великого. – Л.,1931. – Т. 3; 
Жолтовський П. Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983.

Г. Матвіїшин

БОГДАНСЬКИЙ
Антон
(1836, ?  – 1918, ?)  – іконописець. 
Син маляра Йозефа Богданського, 
батько іконописців Міхала і 
Зігмунда Богданських. Упродовж 
1875–98 працював над створен-
ням іконостасів у храмах в селах 
на землях польськ-словацько-
українського порубіжжя. Малював 
ікони до іконостасів та оформ-
лював інтер’єри храмів у селах 
поблизу м. Перемишль, м. Сянік 
(нині в межах Підкарпатського 
воєвод. РП), м. Горлиці (нині в 
межах Малопольського воєвод. 
РП). З ім’ям Б. пов’язують ікони 
створені для сорока іконостасів, 
зокрема іконостаси в храмах  – с. 
Калінова (1887), м. Криниці (1892), 
с. Дальова (1899–1900, церква Св. 
Параскеви), с. Суха (1901, зникле 
лемківське село біля м. Лісько, 
нині в межах Підкарпатського во-
євод. РП). 1882 оздобив інтер’єр 
церкви в с. Суковате (зникле лем-
ківське село, нині гміна Загр’я 
Підкарпатського воєвод. РП).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat., (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНСЬКИЙ
Зігмунд
(1877, ?  – ?)  – іконописець. Син 
іконописця Павла Богданського. 
З ім’ям Б. пов’язують понад двад-
цять іконостасних комплексів, 
створених упродовж 1896–1911 
для сільських храмів поблизу 
міст: Дукля, Горлиці, Блажова, 
Коросно, Перемишля, Сянік, Ясло 
(нині Підкарпатське воєв. РП). 

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat., (WAP).

Літ.: Kotuia F. Zbiorowy portret 
chiopski // Polska Sztuka Ludowa.  – 
1957. – R. 11. – № 1; Przeziecka M. O 
Malopolskim malarstwie ikonowym w 
XIX wieku. – Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНСЬКИЙ
Йозеф
(1800, маєток поблизу с. 
Каль варія Пацлавська, нині 
Підкарпатського воєв. РП)  – 
1884, ?)  – іконописець. Батько 
іконописців Павла і Антона 
Богданських. Навчався в школі 
малювання Йозефа Бродовського 
в Кракові (1824–25, 1828–29), 
студіював рисунок і живопис в 
краківському ліцеї Св. Варвари 
(викладач: Міхал Сташевський). 
Б. працював над створенням об-
разів для сільських храмів в око-
лицях міст: Сянік, Горлиці, Ясло 
(нині в межах Підкарпатське 
воєв. ПР), зокрема для церкви 
лемківського .с. Суковате (зни-
кле). Б. засновник династії іко-
нописців, яка відіграла помітну 
роль в історії церковного маляр-
ства 19 – 1-ї пол. 20 ст. на землях 
Лемківщини (по обидва боки 
Карпат).

Тв.: «Розп’яття» (з іконостасу 
церкви Св. Архангела Михаїла (1762) 
с. Святківка / Святкова Мала, нині 
Підкарпатське воєв. РП), «Спокуса 
Ісуса Христа» (антипендіум з церкви 
с. Микова, нині Пряшівський край, 
СР).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat. (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНСЬКИЙ
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БОГДАНСЬКИЙ
Михайло (Міхал)
(1862, ?  – 1944, ?)  – іконо-
писець. Син маляра Антона 
Богданського. Упродовж 1887–
1904 працював над створенням 
ікон для іконостасів та інтер’єрів 
близько сорока сільських хра-
мів Надсяння (нині переважно в 
межах Підкарпатське воєв. РП).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat. (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНСЬКИЙ
Павло
(1831, ?  – 1909, ?)  – іконо-
писець. Син маляра Йозефа 
Богданського, батько ыкописців 
Яна і Фелікса Богданських. 
Упродовж 1855–94 намалював 
ікони для понад тридцяти іко-
ностасів у селах, що місцяться у 
верхів’ї та середній течії р. Сян. 
У 1855–56 створив вівтар та дві 
ікони для храму біля м. Кросно 
(нині Підкарпатського воєв. РП), 
у 1881 – іконостас для храму (гре-
ко-католицького собору Святого 
Іоанна Хрестителя?) м.  Пряшів 
(СР), у 1890 – іконостас для церк-
ви Покров Пресвятої Богородиці 
(1860) в лемківському с. Тернавка 
(нині зниклому, Підкарпатське 
воєв. РП).

Тв.: образ  – «Тайна вечеря» 
(1869, з церкви с. Ванкова, нині 
Підкарпатське воєв. РП).

Муз.: Музей народного будівни-
цтва в Сяноку (ПР).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat., (WAP).

Літ.: Kotuia F. Zbiorowy portret 
chiopski // Polska Sztuka Ludowa.  – 
1957. – R. 11. – № 1; Przeziecka M. O 
Malopolskim malarstwie ikonowym w 
XIX wieku. – Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНСЬКИЙ
Фелікс
(1871, ?  – 1937, ?)  – іконопи-
сець. Син іконописця Пав ла 
Богданського, брат Яна Бог-

данського. Між 1906–11 працю-
вав над створенням іконостасів 
у храмах сіл поблизу м.  Сянік 
(нині однойменне місто в 
межах Підкарпатського воє- 
вод. РП).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat. (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГДАНСЬКИЙ
Ян
(1852, ?  – 1917, ?)  – іконопи-
сець. Син іконописця Павла 
Богданського, брат Фелікса 
Богданського. Між 1895–1900 
працював над створенням іконо-
стасів у храмах у м. Прешові та м. 
Риботичах (1881), у с. Тилава по-
близу м. Кросно (1900), в Ярославі 
та Кальварії Пацлавській (1895).

Дж.: Wojewodskie Archiwum 
Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat. (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БОГОМАЗОВ 
Олександр Костянтинович 
(26.03.1880, м.  Ямпіль, тепер 
Сум. обл. – 03.06.1930, м. Київ) – 
живописець, графік, теоретик 
мистецтва. У  1902–10 навчався 
у КХУ (викл. М.  К.  Пимоненко), 
приватних худож. студіях 
Ф.  І.  Рерберга та К.  Ф.  Юона в 
Москві в 1906. У  1915–16 ви-
кладав малюнок у с.  Герюси в 
Нагірному Карабасі, 1917–18  – 
у  Вищому початковому уч-щі в 
м. Золотоноші, у 1918 – Київ. худ.-
ремісничій школі, торг.  шк.-
студії та у Вищій підготовчій 
худ. школі в Будаєві. У  1914 (ра-
зом з О.  О.  Екстер) організував 
київське мистецьке об’єднання 
«Кільце», у  1918  – Перший 
Всеукр. з’їзд художників у Києві. 
У 1919 – співробітник Всеукр. від-
ділу мистецтв Наркомосу УРСР. 
Брав участь в оформленні рево-
люційних свят у Києві. У 1919–22 
викладав у  Боярському заліз-

ничному ПТУ. У  1925–28  – член 
АРМУ. У  1922–30  – проф. КХІ. 
Еволюція творчості  Б. охоплює 
головні спрямування мистецтва 
кін. 19 – 1-ї третини 20 ст.: від за-
цікавлень стилем модерн до сво-
єрідного синтезу експресіонізму, 
кубізму та футуризму, які митець 
інтерпретував у власний спосіб, 
висуваючи концепції мистецтва 
«спектралізму», де, на відміну від 
названих напрямів, особливе міс-
це належало колористичному рі-
шенню. Одна з головних постатей 
укр. модернізму. Автор теоретич-
них досліджень 1914 та 1928, при-
свячених вивченню живопису та 
його елементів, у яких піддав ана-
лізу логіку мистецтва сприйняття, 
психологічного народження худ. 
образу, формальні засади живо-
писного твору, особливостей ху-
дожньої мови. 

Пр.: Живопис та елементи.  – К., 
1914; 1928.

Тв.: «Портрет В.  Монастирської» 
(1911), «Шевська майстерня» (1912), 
«Портрет дружини», «Базар», «Трам-
вай. Львівська вулиця у Києві», «Київ. 
Львівська площа», «Тюрма» (усі  – 
1914), «Монтер» (1915), «Паровоз», 
«Спогади про Кавказ», «Київ. 
Пожежа» (усі  – 1916), «Похорон» 
(1920–21), «Портрет доньки» (1926), 
«Пилярі» (1927), «Київ. Глибочиця» 
(1927–28), «Праця пилярів» (1929), 
«Тирсоноси» (1929).

Муз.:  НХМУ, ДАМЛМУ, ДМОМ, 
музей С.  Гугенгайма та Сучасного 
мистецтва в Нью-Йорку, музей 
ун-ту Остін (США), музей Людвіга в 
Кьольні (Німеччина).

Літ.: ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
СХУ.  – К., 1972; ХУЕД.  – К., 2006; 
Горбачов  Д. На сонячних вантах  // 
Україна. – 1980. – № 20; Горбачов Д. 
Пророчий рукопис  // Наука і 
культу ра України.  – К., 1989.  – 
Вип. 23; Димшиць Е., Колесников М. 
Олександр Богомазов. Каталог тво-
рів.  – К., 1991; Горбачов  Д. Не для 
грошей народжений, або Логіка 
краси  // Хроніка 2000.  – К., 1992.  – 
Вип. 1; Спогади дочки О. Богомазова 
(Вступ Е.  Димшиця)  // Українське 
мистецтвознавство.  – К., 1993.  – 
Вип.  1; Олександр Богомазов: 1880–
1930. Живопис та елементи.  – К., 
1996; Горбачов  Д. О.  Богомазов: 
1880–1930: Скинувши пута неру-
хомості // Art laine. – 1999. – № 7–8; 
Шудря М. Бунтівний «кубофутурист» 

БОГДАНСЬКИЙ
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(до 120-річчя від дня народження 
О. К. Богомазова) // Українська ака-
демія мистецтва. – К., 2000. – Вип. 7; 
Кашуба О. Олександр Богомазов: ку-
бофутуристична формула творчос-
ті  // Мистецтвознавчі записки. – К., 
2002.  – Вип.  1 (2); Сморжевська  О. 
Тернистий шлях художника нової 
доби // Історичний журнал. – 2004. – 
№ 10–11; Савицька Л. Поет і худож-
ник: діалог у просторі футуризму 
(Михайль Семенко  – Олександр 
Богомазов) // Музейний провулок. – 
2005. – № 2; Лагутенко О. Олександр 
Богомазов: «Розумом без почут-
тя ніколи не збагнути краси...»  // 
Музейний провулок. – 2005. – № 2.

Г. Скляренко

БОГОМОЛЬНИЙ 
Наум Якович 
(10.12.1916, с.  Лукашівка, 
нині Монастирищенського 
р-ну Черкас.  обл.  – 19.02.1972, 
Київ)  – графік. У  1950 закінчив 
КХІ (викл.: І.  Плещинський, 
А.  Середа), де відтоді працював 
викладачем, від 1971  – в.  о.  доц. 
кафедри графіки. Співавтор на-
вчального посібника «Техніка 
офорта» (К., 1978). Учасник вист. 
від 1954. З  графічних технік на-
давав перевагу ліногравюрі та 
офорту. Твори  Б. характеризу-
ють стриманість, лаконізм і ви-
разність. 

Тв.: «Портрет Івана Федоро ва» 
(1954), «Пам’ятник Івану Федорову в 
Москві» (1959), «Полтав щина. Село 
Шишаки» (1964), «На Полтавщині».

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; ХН СССР.  – М., 
1970.  – Т.  1; ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
Українська Академія мистецтва. 
Спеціальний випуск. Професори 
НАОМА. – К., 2008. 

О. Ламонова 

БОГУСЛАВСЬКА
Ксенія Леонідівна 
(Богуславська-Пуні,  
Пуні-Богуславська)
(24.01.1892, м. Санкт-Петербург – 
3.05.1971, м. Париж)  – живо-
писець, графік, театральна ху-
дожниця, дизайнерка, поетеса. 
Дружина художника І. Пуні. 
До 1911 навчалася в художній 
школі ТЗМ (Санкт-Петербург), 
до 1913  – у Російській академії 
(м.  Париж). Розписувала тка-

нини для фірми модельєра П. 
Пуаре. Брала участь у першій фу-
туристичній виставці «Трамвай 
В» (1915), виставках «Бубновый 
валет» (1919), «Мир искусства» 
(1916–18) (усі – Петроград) та ін. 
Член творчого товариства худож-
ників-авангардистів «Супремус» 
(1915–16), заснованого К.  Мале-
ви чем. Упродовж 1914–19 
співпрацювала з вишиваль-
ною майстернею Н. Давидової 
у с.  Вербівка (Кам’янський пов. 
Київ. губ., нині Черкас.. обл.), 
де відбувся унікальний експе-
римент творчої співпраці про-
фесійних художників-аван-
гардистів і народних майстрів. 
Вироби декоративно-вжитко-
вого мистецтва за ескізами Б. 
та її малюнки для вишивок екс-
понувалися на «Виставці сучас-
ного декоративного мистецтва. 
Вишивки та килими за ескізами 
художників» у галереї Ламерсьє 
(Москва, 1915) та на «Другій ви-
ставці сучасного декоративного 
мистецтва “Вербівка”» у Салоні 
К. Михайлової (Москва, 2017). У 
1919 емігрувала до Берліна, а зго-
дом переїхала до Парижа.

Тв.: живопис  – «Безпредметна 
композиція» (1913–14), «У костюмі 
П’єро» (1921); декоративні компо-
зиції – ескізами та малюнки для ви-
шивок.

Муз.: Пермська державна ХГ (РФ), 
приватні збірки.

Літ.: Каталог выставки 
«Современного декоративного 
искусства. Вышивки и ковры по 
эскизам художников». 1915 г. 06 но-
ябрь. Москва. Галерея Лемерсье.  – 
М., 1915; Нога О. Малярство укра-
їнського авангарду (1905–1918).   – 
Л., 1999–2000; КараВасильєва Т., 
Коваленко Г. Відроджені шедеври.  – 
К., 2009; Энциклопедия русского 
авангарда. Изобразительное искус-
ство. Архитектура. – М., 2013. – Т. 1.

Н. Студенець

БОГУСЛАВСЬКИЙ 
Яків 
(19 ст.) – іконописець. Відомий за 
пис. дж. Мешкав у с.  Западинці, 
нині Красилівсь кого  р-ну 
Хмельницької обл. У 1851–52 ство-

рив іконостас для Троїць кої церк-
ви с. Колісці на Хмельниччині. 

Літ.: Теодорович  Н. Историко-
статистическое описание церквей 
и приходов Волынськой епархии.  – 
Почаев, 1899; ХУЕД. – К., 2006. 

Р. Михайлова

БОГУСЛАВСЬКА-ПУНІ 
Ксенія Леонідівна – див.: 
БОГУСЛАВСЬКА  
Ксенія Леонідівна
БОГУШ 
Григорій 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Жив у Львові. У 1885 
згаданий у королівському приві-
леї для малярів Львова.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983. 

Г. Матвіїшин

БОГУШ 
(БОГУШ-ДОНОШОВИЧ) 
Павло 
(2-а  пол.  1540  / 1-а  пол. 1550  – 
між 16.04.–12.07.1605)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. За похо-
дженням вірменин. Працював у 
Львові. Згаданий у міських ак-
тах під 1573–1600 1573  – згаду-
ється як мешканець передмісття 
Львова. З  1570-х працював са-
мостійно, мав власну малярську 
майстерню. Після одруження в 
1574 став членом об’єднаного 
цеху золотарів, конвісарів і ма-
лярів Львова. Відіграв роль у 
суперечках між цехом малярів-
«схизматиків» та католицьким 
малярським цехом. 4  верес-
ня 1600  р. ввійшов до скла-
ду малярського цеху. Цеховий 
учитель С.  Александровича 
і В.  Анджейовича (останні 
учні майстра). Батько малярів 
Іоанна та Шимона Богушовичів. 
Працював над виконанням робіт 
для різних замовників, зосібна 
Ст. Жолкевського, і для римо-ка-
толицьких костелів (вівтарі, епі-
тафії). Б. належать різновидові 
(малярство, іл. книжок) і  різно-
жанрові роботи (зокрема пор-
трети, настінні розписи, гераль-
дичні й декоративні зображення, 
поліхромія скульптури). 
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Тв.  : польський герб для декора-
ції міських воріт (1578), корогва для 
шляхтича Х. Стогнєва (1584), десять 
гербів для траурної декорації бого-
служіння з нагоди річниці смерті 
короля С. Баторія (1588), поліхромія 
кам’яну скульптур лева (1592), пор-
трет короля Зигмунда ІІІ.

Літ.: SAP.  – 1971.  – T.  1; 
Жолтовський  П.  М.   Художнє жит-
тя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 
1983; Александрович  В. Львівські 
малярські родини XVI  століт-
тя  // Жовтень.  – 1987.  – №  1; 
Александрович  В. Львівські малярі 
кінця XVI століття. – Л., 1998.

Р. Забашта, Г. Матвіїшин

БОГУШ Шимон – див.: 
БОГУШОВИЧ Шимон

БОГУШ Ян (Іоанн) – див.: 
БОГУШОВИЧ Ян (Іоанн)

БОГУШ-ДОНОШОВИЧ Павло  – 
див.: БОГУШ Павло

БОГУШЕВИЧ 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис.. 
дж. Жив у Львові в 1-й  пол. 
18  ст. Згаданий під 1711 в акті 
ревізії готовності домів до обо-
рони міста, а  також серед меш-
канців т.  зв. Чверштоковської 
кам’яниці.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983. 

Г. Матвіїшин

БОГУШЕВИЧ 
Андрій 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Мешкав у Львові. У 1735 ма-
лював образ Богородиці в одно-
му зі львів. костелів.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; SAP. – 1971. – T. 1.

Г. Матвіїшин

БОГУШОВИЧ 
Григорій 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Згаданий під 1684. 
Мешкав у Львові. Батько Фоми 
Богушовича. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983. 

Г. Матвіїшин

БОГУШОВИЧ 
Фома 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згаданий у міських актах під 
1699. Працював у Львові. Син 
маляра Григорія Богушовича. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БОГУШОВИЧ (Богуш)
Шимон 
(? – бл. 1644, ?) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Згаданий у міськ. актах 
Львова під 1605. За походженням 
вірменин. Придвор ний живо-
писець, разом із Лжедимитрієм І 
перебував у Москві. Виконував 
замовлення С.  Жолкевського. 
Авторству  Б. приписують низку 
творів історичного, батального й 
портретного жанрів.

Тв.: «Коронаційний похід і ко-
ронація Марії Мнішек», «Прийом 
польських послів Лжедимитрієм  І», 
портрети М. Мнішек, Лжедимитрія І; 
за припущенням, картина «Княжий 
бенкет», «Битва під Клушином» (?).

Літ.: Овсейчук  В. Деятельность 
армянских живописцев во Львове 
(ХV–ХVІІ  вв.)  // Историко-фило-
логический журнал.  – 1966.  – №  2; 
Жолтовський  П. Художнє життя 
на Україні в ХVІ–VІІІ ст. – К., 1983; 
ХУЕД. – К., 2006. 

Р. Михайлова

БОГУШОВИЧ (Богуш)
Ян (Іоанн)
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Згаданий у місь-
ких актах Львова під 1605. 
Син П.  Доношовича, брат 
Ш.  Богушовича. Вірогідно, на-
лежав до львів. цеху малярів, де 
отримав професійні навички. 
Б.  приписують портрети короля 
Сигізмунда  ІІІ та його дружини 
Анни Австрійської. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; SAP. – 1971. – T. 1. 

Р. Михайлова.

БОДАНИНСЬКИЙ 
Усеїн (Бада нин ський Хусаін) 
(1887–1937/8, ?)  – графік, ху-
дожник-декоратор, мистецтво-
зна вець, етно граф, культурний 

діяч. Син кримськотатар сь кого 
просвіт ни ка А. Е. Боданинсь кого. 
У  1896–1905 навчався в Стро-
гановському уч-щі (викл. К. О. Ко-
ровін), де отримав фах художника-
деко ратора. У  1905–07 викладав 
гра фіку в Симф. Комерцій ному 
уч-щі. У  1907–09 здійснив по-
дорожі в Константинополь, Па-
риж, Мюнхен, Дрезден. У 1912  
вивчав стінопис доби Відро-
дження в Італії. У  1910–17 пра-
цював у Москві: викладав, ма-
лював, керував худ.-пром. шко-
лою філії Строгановського уч-ща,  
працював художником-декора-
тором в архітектора І. А. Фо міна. 
У  1910 розписав плафони в бу-
динку Торгового Банку Москви, 
розробив оформ лення інтер’єрів 
в будинку Я.  В.  Батькова-
Рожнова, С.  С.  Абамелек-
Лазарєва та ін. Експонент 17 вист. 
картин Моск. т-ва художників 
(1909), член Моск. архітектурно-
го т-ва та Т-ва архітекторів-ху-
дожників у Петербурзі. У  1917 
повернувся до Криму. У  1920-х 
активно займався етнографіч-
ними дослідженнями, педагогіч-
ною та культурно-просвітньою 
діяльністю. Член Центральної 
Комісії по вивченню східних 
культур Півдня Росії, Криму. 
Член Наукової асоціації сходо-
знавців при ЦВК СРСР. Чл.-кор. 
Моск. відділу Центрального бюро 
краєзнавців при Російській АН. 
У  1924–29 здійснив археологіч-
но-етнографічні експедиції в 
Кирк-Азізлер, Ескі-Юрт, Старий 
Крим, Чуфут-Кале, Північний 
Крим. У  1920-х, викладаючи в 
худ.-промисловому технікумі, 
активно займався гра фікою. Був 
художником-поста нов ником  
першого в історії Кри му худ. к/ф 
«Алім» та «Єшиль ада» (1926), 
знятого на Ялтинській кіно-
студії. У  1917–34  – директор 
Бахчисарайського палацу-музею, 
що завдяки йому став науково-до-
слідним центром мистецтва татар 
Криму. Учасник вист. до 10-річ-
чя визволення Криму від біло-
гвардійців (1930). Репресований, 
розстріляний у 1937 (1938?). 
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Твори Б., позначені тонкою коло-
ристикою, поетичністю, увагою 
до етнографічних та побутових 
мотивів, поєднували ретельну 
реалістичність зображення з де-
коративними традиціями крим-
ських татар. Більшість з них було 
знищено після арешту та розстрі-
лу художника. 

Пр.: Бахчисарайские памятни-
ки  // Записки Крымского общества 
естествоиспытателей и любителей 
природы. – 1917. – № 6; Памятники 
крымскотатарской старины: Эски-
Юрт  // Новый Восток.  – 1925.  – 
№  8/9; Бахчисарайский ханский 
дворец: Краткий очерк.  – Симф., 
1925; Татарские «Дурбе» – мавзолеи 
в Крыму  // Известия Таврического 
общества истории, археоло-
гии и этнографии.  – 1927.  – №  1; 
Чуфут-Кале: По материалам рас-
копок 1928–1929  гг.  // Известия 
Таврического общества исто-
рии, археологии и этнографии.  – 
1927.  – №  3; Производство шер-
сти у крымских татар  // Крым.  – 
1928.  – №  1 (6); Археологические 
и этнографическое изучение татар 
в Крыму: Отдельный оттиск из 
сб.  Крымплана «Реконструкция 
народного хозяйства в Крыму».  – 
Симф., 1930.  – Вып.  11; Кърымда 
татар дюрбелери: (Мавзолеи татар в 
Крыму). – Акъмесджит, 1930; Черкес-
Керменское укрепление Кыз-Куле по 
разведкам 1933  г.  – М.; Ленинград, 
1935; Башкиров  А., Боданинский  У. 
Памятники крымско-татарской 
старины, Эски-Юрт  // Новый 
Восток. – 1925. – № 8–9. 

Тв.: з літератури відомі – акварель 
«Місячний вечір» (1910), «Піонери» 
(1930); ескізи костюмів до бале-
ту Б.  Асафьєва «Бахчисарайський 
фонтан» (Татарський театр у 
Сімферополі, 1927). ілюстр., орна-
ментальні заставки та віньєт-
ки до лібрето П.  В.  Нікольського 
«Бахчисарайський фонтан» (1924), 
графічні аркуші на теми татарсько-
го народного побуту «Вичинка по-
всті», «Майстерня мідника» (1-а 
пол. 1920-х), «Архітектурний пей-
заж» (1920), «Бахчисарайський сад» 
(1920), ін.

Муз.:  КРКМ, Бахчисарайський іс-
торико-культурний заповідник.

Літ.: ЕСУ.  – Т.  3.; Козлов  В. 
Директор музея  // Йылдыз.  – 
1987. – № 4; Червонная С. Искусство 
татарского Крима.  – М., 1995; 
Урсу  Д. Меденият фидаийле-
ри: (Подвижники культуры)  // 
Йылдыз.  – 1996.  – №  2; Урсу  Д. 

Востоковедение в Крыму (1918–
1941)  // Востоковедческий сбор-
ник. – Симф., 1997. – Вып. 1; Урсу Д. 
Шаркъшынаслыкъ ве Къырым 
шаркъшынаслары (Востоковедение 
и востоковеды Крыма) // Йылдыз. – 
1998.  – №  2; Урсу  Д. Очерки исто-
рии культуры крымскотатарского 
народа (1921–1941  гг.).  – Симф., 
1999; Крымскотатарские худож-
ники. Библиографический сло-
варь.  – Симф., 1999; Деятели 
крымскотатарской культуры (1921– 
1944  гг.). Библиографический сло-
варь.  – Симф., 1999; Заатов  І. 
Кримськотатарське образотворче і 
декоративно-прикладне мистецтво 
ХХ століття. – Сімф., 2002; Заатов И. 
Крымскотатарские художники кон-
ца ХІХ – начала ХХ вв. – Симф., 2008; 
Кirimer  C. Bazi hatiralar.  – Istanbul, 
1993; Zaatov  I. Qirimtatar manzaralі-
ameliy ve tasviriy sanatі. Akmescit.  – 
Simferopol, 2003.

І. Заатов, Г. Скляренко

БОДАРЕВСЬКИЙ 
Микола Корнійович 
(12  (24).11.1850, м.  Одеса  – 
1921, там само)  – живописець. 
Навчався в ОРШ (1865–1868), 
згодом у класі історичного жи-
вопису в ІАМ (1869–1875). 
З  1908 академік живопису. Брав 
участь в розписах храму Христа 
Спасителя в Москві. Виконав 
16  картонів-ескізів для мозаїч-
них композицій в храмі Спас на 
крові в Санкт-Петербурзі. Для 
Великого залу Моск. консерва-
торії написав 14  портретів ро-
сійських та зарубіжних компози-
торів. Учасник виставок ТПХВ з 
1880, член ТПХВ з 1884. У 1889 в 
Одесі відбулася спільна вистав-
ка творів Б. та А.  Размаріцина. 
У 1913 в Санкт-Петербурзі – пер-
сональная виставка художника. 
Член ТПРХ з 1894. Учасник ви-
ставок ТПРХ: VIII (1897) XI–
XVIII (1900–1907), XX–XXIII 
(1909–1912), XXV–XXVII (1915–
1917), XXIX (1919); благодійна 
вист. 1897, ювілейна вист. ОРШ 
1900, худож.-пром. вист. 1910, 
виставка ТПХВ (1912), вист.-
лотерея 1914.

Тв.: композиції: «Старий рибалка» 
(1883), «Весілля у Малоросії» (1887), 
«Перший Спас у Малоросії» (1892), 
«Спляча левиця» (1900), «Античний 

танок» (1912), «Осінній ранок» 
(1912), «Сирітка», «Прокинулася», 
портрети: Є. П. Бодаревської (1890), 
невідомого (1896), письменника 
І. Ф. Василевського (1901), артистки 
Л.  Я.  Липковської (1916), «Портрет 
Миколи  II», «Портрет імператриці 
Олександри Федорівни» (обидва  – 
1917).

Літ.: Каталог юбилейной выставки 
академика Н.  К.  Бодаревского.  – 
СПб., 1913; ХН СССР.  – М., 1970.  – 
Т. 1; ІУМ. – К., 1970. – Т. 4, кн. 2; СХУ. – 
К., 1973; Рубан  В.  В. Український 
портретний живопис другої полови-
ни ХІХ  – початку ХХ  століття.  – К., 
1986; Товарищество передвижных 
художественных выставок : письма, 
документы, 1869–1899: в  2  кн.  – М., 
1987; Северюхин  Д.  Я. Золотой век 
художественных объединений в 
России и СССР (1820–1932): справ. – 
СПб., 1992; Мистецтво України: 
енциклопедія.  – К., 1995.  – Т.  1: 
А–В; Романов  Г.  Б. Товарищество 
передвижных художественных 
выс тавок, 1871–1923  г.  г.: 
энциклопедия. – СПб., 2003; Україна 
у старій листівці: альбом-каталог.  – 
К., 2000; ГТГ. Рисунок XVIII–XIX в.: 
кат. – М., 2007. – Т. 2, кн. 1; Колекція 
НХМУ. – К., 2009. – Вип. 1: Живопис 
ХІХ  – початку ХХ  ст.; Сидор
Гібелінда О. Українці на Венеційській 
бієнале. – К., 2008; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко, Р. Михайлова

БОДУЕН де КУРТЕНЕ 
Софія Янівна (Baudouin de 
Courtenay Zofia)

(02.01.1887, м. Дерпт, нині 
м.  Тарту, Естонія  – 28.03. 1967, 
м.  Ченстохова, нині РП)  – жи-
вописець, майстер декоратив-
ного мистецтва, реставратор. 
Дочка мовознавця Яна Бодуена 
де Куртене і письменниці Ро-
муальди Бодуен де Куртене, 
уродженої Багницької. Від 1893 
мешкала в Кракові, 1901 разом 
з родиною переїхала до Cанкт-
Петербурга. Початкові уроки 
рисунку й живопису отримала 
у Г. Мілковської, згодом навча-
лася в рисувальній школі ТЗМ 
у Я. Ціонглінського (1905–06). 
Упродовж 1906–08 навчалася 
в студії Ш. Холлоші (Мюнхен), 
у 1908–09  – в Академії Рансон 
(викл.: М. Дені, Ф. Валлотон, 
П. Боннар, П. Серюзьє) та 1909 – у 
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школі-майстерні М. Бойчука (ра-
зом із С. Сегно, Я. Леваковською, 
С. Налепінською-Бойчук, М. Кас - 
пе ровичем, Г. Шрам та ін.) в 
Парижі. Повернувшись восени 
1909 до Санкт-Петербурга, долу-
чилася до художньо-психологіч-
ної групи «Трикутник», стала од-
нією із фундаторок т-ва «Спілка 
молоді» (1910), експонувала 
твори на виставках об’єднання 
«Бубновий валет» (1910) та ін. 
Упродовж 1910–14 разом з інши-
ми бойчукістами брала участь у 
відновленні поліхромії та іконо-
стасів каплиці Св. Духа у Львові, 
іконостаса Трьохсвятительської 
церкви в с. Лемешах (нині 
Козелецького р-ну Черніг. 
обл.) тощо. Від 1918 мешкала в 
Польщі, де крім станкового жи-
вопису, активно зайнялася стіно-
писом, створенням вітражів та 
вівтарних образів для культових 
споруд. Брала участь у рестав-
рації чи заново прикрасила 24 
храми, зокрема оздобила косте-
ли у Вержбнику (1924), Бєляві 
(1930), Радзєйові (1934), Сопоті 
(костел Св.  Георгія), Гданську 
(Св. Єлизавети, Св. Якова, 1948), 
Доброму (1954), Ченстохові 
(1957). Після 2-ї Світ. війни керу-
вала майстернями монументаль-
ного малярства у Вищій школі 
образотв. мистецтва у Варшаві. 

Пр.: Baudouin de Courtenay Z. 
Uwagi o technice malowideł ściennych 
pompejańskich // Prace i Materiały 
Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki. – 
Wilno, 1930. – Т. 2, z. 3. – S. 194–208.

Тв.: станковий живопис – «Дівчина 
і баран» (1910), «За туалетом» (1914–
15), «Жниця» (1910-ті), «Мініатюра» 
(1914–16), «Двоє в човні» (1916), 
«Спочивання» (1917), «Гусляр і дві 
дівчини» (1918), «Біля колодязя», 
«Рибний ринок» (обидві  – 1920-
ті); монументальний живопис  – у 
костелах: м. Ярослав, с. Вержбник 
(1924), м. Белява (1930), м. Радзеюв 
(1934), м. Сопот (костел Св. Георгія), 
м. Гданськ (Св. Єлизавети, Св. Якова, 
1948), Добре (1954), м. Ченстохова 
(1957). 

Муз.: НМВ, ДРМ.
Літ.: Smoleń W. Twórczość malarska 

Zofii Baudouin de Courtenay // 
Roczniki Humanistyczne.  – Lublin, 
1969.  – T. 17, z. 5; Pośpieszalski S., 

Baronowa A. Zofia Baudouin de 
Courtenay a kryzys sztuki sakralnej // 
Znak. –  Kraków, 1986. – Nr. 375–376 
(2–3); Бойчук і бойчукісти, бойчу-
кізм…: каталог виставки. – Л., 1991; 
Нога О. Малярство українського 
авангарду (1905–1918).  – Л., 2000; 
Luba I. W stronę ikony  – mistycyzm 
czy stylizacja? «Bizantynizm» w 
malarstwie polskim lat 1910–1940 
// BHS.  – Warszawa, 2000.  – Z. 3–4; 
Дынина Е. В. Работа С. И. Бодуэн де 
Куртенэ «Смерть праведника» из со-
брания ГМИ СПб // Жевержеевские 
чтения: материалы междунар. 
конф., 19–20 ноября 2009 г.  – СПб., 
2009; Кравченко Я. Школa Mихaйлa 
Бoйчукa. Тридцять сім імен.  – К., 
2010; Бойчук та його школа мону-
ментального мистецтва: [альбом / 
авт. тексту і каталогу: Л. Ковальська, 
Н. Присталенко]. – К., 2010; Сусак В. 
Українські мистці Парижа. 1900–
1939. – K., 2010; Вакар И. А. Бодуэн 
де Куртенэ София Ивановна // 
Энциклопедия русского авангар-
да. Изобразительное искусство. 
Архитектура.  – М., 2013.  – Т. 1; 
Соколюк Л. Михайло Бойчук та 
його школа.  – Х., 2014; Bilewicz H. 
Malowidła ścienne Zofii Baudouin 
de Courtenay w kościołach Gdańska 
i Sopotu // Sacrum et Decorum. 
Materiały i studia z historii sztuki 
sakralnej. – 2015. – Nr. 8; Білокінь С. І. 
Бойчук та його школа.  – К., 2016; 
Кравченко Я. Бойчуківський неові-
зантинізм у творчості Софії Бодуен 
де Куртене (до 130-ліття від дня на-
родження) // День.  – 2017.  – 27–28 
січ.

І. Ходак, Р. Забашта

БОЖЕМСЬКИЙ
Богдан / Богдан-Іван
(07.07.1923, м.  Коломия, нині 
Івано-Франк. обл.)  – графік, 
живописець, громадський діяч. 
Закінчив Коломийську гім-
назію, навчався в МПШ (піс-
ля осені 1943  – ВОС) у Львові 
під керівництвом скульптора 
С.  Литвиненка. Весною 1944 
(разом з викладачами та інши-
ми студентами ВОС) виїхав до 
Польщі, згодом до Німеччини. 
Від 1946  – у США. Упродовж 
1946–51 навчався мистецтву гра-
фіки й графічних технік у Нью-
Йоркській мистецькій школі (ви-
кладачі: Е.  Дікінсон, Р.  Гватмій). 
Від початку 1950-х основним 

видом мистецької діяльності Б. 
стала графіка, зокрема оформ-
лення книжок, ілюстрування 
часописів, створення листівок 
на укр. тематику, портретів. У 
1950-х став членом ОМУА, яке з 
часом очолив; був членом інших 
товариств та організацій у США. 
Від 1964 співпрацював з укр. ви-
давництвом для дітей і юнацтва у 
США «Веселка», водночас вико-
нує замовлення і для інших ви-
давництв. Експонент численних 
виставок (персональних і гру-
пових) у багатьох країнах світу 
починаючи з 1946, коли відбу-
лася перша персональна вистав-
ки (м.  Гайдельберґ, Німеччина). 
1947  – перша персональна ви-
ставка в США (Нью-Йорк). 
Працював як живописець і гра-
фік у різних жанрах, займався та-
кож проектуванням художнього 
текстилю. У своїй роботі Б. ак-
тивно експериментував з різни-
ми техніками, що дозволило ви-
працювати власну авторську тех-
ніку: т.  зв. паперорит. Наскрізна 
тема творів – гуцульські мотиви. 
Творчість Б. закорінена в реаліз-
мі, водночас його творам прита-
манна стилізація (з рисами екс-
пресіонізму) натурних форм. 

Тв.: графіка  – «Пелікан» (1965), 
«Натюрморт» (1970-ті), «Натюрморт 
з соняхами і грибами» (1970-
ті), «Соняшники з маківками», 
«Гуцульська кераміка з грибами»; 
«Сосни», «Півень», «Котеня», «Дедя», 
«Гуцул», «Гуцулка», «Пара гуцулів», 
«Гуцульське подружжя», «Дівчата під 
дзвіницею», «В неділю», «Йордан», 
«Трембітарі», «Три гуцули», «Гуцули 
в церкві», «Група гуцулів», «Бузок з 
метеликами», «Три писанки»; живо-
пис – «Пейзаж» (2000-ті); ін.

Літ.: Виставка українського мис-
тецтва заходами українського ви-
ставкового комітету в Детройті. 
24  вересня  – 2  жовтня 1960: ката-
лог. – Детройт, 1960; Світова вистав-
ка українських митців // Канадсько-
українська мистецька фундація.  – 
Торонто, 1982; БанахТвердохліб  І. 
Д-р М.  Богачевська-Хом’як і мис-
тець Б.  Божемський у Рочестері  // 
Свобода.  – Нью-Йорк; Джерсі-Сіті, 
1989.  – Жовтень; МУБ.  – К., 1997; 
Климчак  М. Виставка картин ху-
дожника Богдана Божемського  // 
Свобода.  – Нью-Йорк; Джерсі-Сіті, 
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1999.  – №  42, 15  жовтня; ЕСУ.  – К., 
2004.  – Т.  3; Климчак  М. Виставка 
творів Богдана Божемського, співа-
ча гуцульського духу  // Свобода.  – 
Нью-Йорк; Джерсі-Сіті, 2010. – № 34, 
20  серпня; Українські митці у світі. 
Матеріали до історії українського 
мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Л. Бурковська, О. Ламонова

БОЖИК
Євген
(01.12.1912, м. Рава-Руська, нині 
Львів. обл.  – ?)  – живописець, 
графік, сценограф, художник 
кіно. 1935–39 навчався в КАМ 
(викладачі: В. Яроцький, С. 
Філіпкевич, Ф. Паутча). Член 
товариства «Зарево». 1975 – ви-
ставка (разом із дружиною і си-
ном) у Кракові.

Літ.: Ріпко О. У пошуках страче-
ного минулого. Ретроспектива мис-
тецької культури Львова ХХ століт-
тя. – Л., 1996.

Р. Забашта

БОЖИК 
Матвій 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Львові на замов-
лення Домініканського монас-
тиря. Згаданий у документі під 
1569 р. про сплату за виконаний 
для каплиці монастирського со-
бору поліптих (на дошках).

Тв.: поліптих зі сценами житія 
св. Домініка.

Літ.: Świętochowski R. Na marginesie 
artykulu R.  Markowskiego «Gotycki 
klasztor dominikański we Lwowie w 
świetle rȩkopisu z XVI w.» // Kwartalnik 
architektury i urbanistyki. – Warszawa, 
1969. – T. 14, zasz. 2; Александрович В. 
Західноукраїнські малярі XVI століт-
тя. Шляхи розвитку професійного 
середовища.  – Л., 2000; ХУЕД.  – К., 
2006.

Р. Забашта

БОЖІЙ 
Михайло Михайлович 
(07.09.1911, м.  Миколаїв  – 
01.01.1990, м.  Одеса)  – живо-
писець. У  1930–33 навчав-
ся в Миколаїв. худ. технікумі 
(викл. Д.  К.  Крайнєв). На по-
чатку 2-ї  Світ.  війни викону-
вав плакати для «Окон ТАСС» 
в Одесі (1941). Н.  х.  СРСР 

(1963). Дійсний член АМ  СРСР 
(1962). Лауреат Державної пре-
мії ім.  Т.  Г.  Шевченка (1974). 
Представник мистецтва соцре-
алізму. Головне місце приділяв 
портрету та картинам на істори-
ко-революційну тематику.

Тв.: портрет Героя Радянського 
Союзу Р.  Кушлянського (1945), на-
родної артистки УРСР Моринець-
Мацієвської (1947), «Відмінниця 
Світлана Шипунова» (1950), «Мед-
сестра», «Дівчина в синій хустці» 
(обидва  – 1955), «В.  І.  Ленін біля 
карти ГОЕЛРО» (1961) «20  сто-
ліття. В.  І.  Ленін» (1964), «Новий 
час» (1969), «Апасіоната» (1975), 
«Травень» (1981–82), «Великий мрій-
ник» (1985), «Думи мої, думи...» 
(1959–60), «Катерина. За моти-
вами поеми Т.  Г.  Шевченка», 
«Т. Г. Шевченко на Дніпрі» (обидва – 
1985–86), «О. С. Пушкін і А. П. Керн» 
(1978), «Спогади про Іспанію. 
Присвята Веласкесу» (1981–83).

Муз.:  НХМУ, ОХМ ЧОХМ, НМЛ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; СХУ. – 

К., 1972; ХУЕД. – К., 2006. – Вип. 1; 
Мелешко  М. Майстер портрета.  – 
О., 1957; Шапошников  Ф. Михайло 
Михайлович Божій.  – К., 1963; 
Михайло Божій. Альбом. – К., 1977; 
Чубук  М. Біля карти Батьківщини 
(Ленінська тема в творчості М.  Бо-
жія) // Наука і суспільство. – 1986. – 
№  1; Тарасенко  О. Главная тема 
творчества: К 75-летию со дня рож-
дения М. М. Божия  // Искусство. – 
1986.  – №  11; Михаил Михайлович 
Божий. Живопись. Графика. Ка-
талог выставки произведений. – К., 
1986, Михаил Михайлович Божий. 
Библиографический указатель. – О., 
1987.

Г. Скляренко

БОЖКО 
Ніна Григорівна 
(06.08.1928, м.  Київ)  – живо-
писець, графік. У  1949 закін-
чила КХУ, у  1956  – КХІ (викл.: 
В.  Касіян, В.  Задорожний), 
дипломна робота  – плакат 
«Боротися  – означає добре 
жити». У  1945 працювала гра-
вером на керамічно-худ. заводі, 
від 1950 – у вид-вах «Радянська 
школа», «Дніпро», «Веселка», 
у 1972–80 – на худ.-виробничому 
комбінаті, де ілюструвала ди-
тячі книжки (техніка кольор. 
ліногравюри), створила альбо-

ми, серед них «Г.  Сковорода», 
«30  років Перемоги» та  ін. Від 
1960 брала участь у респ., всесо-
юз., міжнар. вист. Засл. діяч мис-
тецтв України (1993). Роботам Б. 
притаманні ліризм, компози-
ційна довершеність, декоратив-
ність, творче використання тра-
дицій нар. мистецтва. 

Тв.: плакати  – «Війні скажемо  – 
ні!» (1955), «Іван Франко» (1956), 
«За мир в усьому світі!» (1957), 
«Т.  Шевченко» (1960); кольорові 
ліногравюри  – присвячені Києву 
(1960, 1971–72), «На Дніпрі» (1960), 
за мотивами творів Т. Шевченка «По 
діброві вітер віє» (1960), «Ланка» 
(1961), «Вечірня тиша» (1963); 
ілюстр. до книжок  – «Повесть про 
любовь» Н. Хоменко (1957), «В ясли 
Танечка идёт» Т.  Волгіної (1962); 
серії  – портрети найкращих трудів-
ників села (1964–66), «Жіноча доля» 
(1967–69), «Гордість комсомолу 
України» (1975, зокрема портрети 
О. Білаша, А. Мокренка, П. Усенка); 
роботи за мотивами творів Лесі 
Українки  – «Камінний господар», 
«Дон Жуан», «Донна Анна» (1971), 
засновників Києва  – «Кий», «Щек», 
«Хорив», «Либідь» (1972), киян-ді-
ячів мистецтва (1976–80), учасни-
ків битви за Дніпро та Корсунь-
Шевченковської битви (1984–86), 
робітників заводу «Арсенал» (1985–
87); картина-портрет «Княгиня 
Ольга» (1980–82), пейзажі Середної 
Азії, Криму, Соловків (1988–94), Зах. 
України, серія пейзажів «Земля моїх 
батьків», натюрморти (1994–99). 

Муз.:  художні музеї України.
Літ.: Турченко Ю. Український ес-

тамп. – К., 1964; ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; 
ХН  СССР.  – М.,1970.  – Т.  1; Малює 
Ніна Божко // Україна. – 1970. – № 3; 
СХУ. – К., 1973; Чуприна Н. Знахідки 
Ніни Божко // Україна. – 1978. – № 13; 
Славіна  Н. Нам і онукам нашим  // 
Всесвіт. – 1985. – № 5; Дегтерьова М. 
Портретна галерея арсенальців  // 
ОМ.  – 1988.  – №  3; МУБД.  – К., 
1997; Підгора  В. Універсальність 
майстра  // ОМ.  – 1998.  – №  1; Ніна 
Божко. Альбом. – К., 2000; Підгора В. 
Універсальність майстра  // Пам’ять 
століть.  – 2002.  – №  3; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3; ХУЕД. – К., 2006.

О. Ламонова 

БОЙКО 
Володимир Єлисейо вич – 
Розенштехер Абрам Самійлович
(27.09.1925, с.  Єрківці, нині Пе-
реяслав-Хмельницького  р-ну 

БОЙКО
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Київської  обл.  – 11.05.1987, 
м.  Львів)  – скульптор. У  1954 за-
кінчив Львів. ін-т прикладного та 
декоративного мистецтва (викл. 
І. Севера) (нині ЛНАМ). Член СХ 
УРСР (від 1968). Працював у стан-
ковій та монументальній скуль-
птурі. Автор проекту монументу 
воїнам 1-го Укр. фронту (1958) та 
меморіального комплексу на честь 
воїнів Радянської армії (1967).

Тв.: «Портрет Д.  Павличка» 
(1961), «Колгоспниця Прикарпаття» 
(1964), «Портрет Героя Радянського 
Союзу І.  Новака» (1965), «Думи» 
(1967), «Дівчинка з легенди» (1968), 
«Командир партизанського загону 
контр-адмірал Ю. Собесяк» (1970).

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 
Г. Матвіїшин

БОЙКО 
Гаврило 
(18  ст.)  – іконописець, різьбяр-
позолотник. Відомий за пис. дж. 
Козак Запорізької Січі. У  1771 
виконав сніцарську роботу, по-
золоту й іконопис іконостаса, 
який було поставлено в церкві 
«на своєму місці». 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  127, оп.  102, 
спр. 2063.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев, Р. Забашта

БОЙКО 
Леонід Семенович – див.: 
Розенштехер Абрам 
Самійлович

БОЙКО 
Петро 
(19 ст.) – живописець. Працював 
наприкінці 18 – на початку 19 ст. 
Автор процесійного феретрону 
із зображенням св.  Миколая та 
Богородиці, для церкви с.  Уїзд 
(нині Рогатинського р-ну Івано-
Франківської обл., зберігається в 
церкві с. Данильче).

Літ.: Мельник  В. Сакральне мис-
тецтво Галичини ХV–ХХ  століть в 
експозиції Івано-Франківського ху-
доднього музею. – Ів.-Франк., 2007. 

Г. Матвіїшин

БОЙКОВСЬКИЙ 
Войтіх 
(18  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Галицький шляхтич. 
Згаданий під 1776, коли скар-
жився до єпископського суду на 
пароха із с.  Городилів за гроші, 
належні йому за розпис церкви.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БОЙЧЕНКО 
Віктор Федорович 
(09.02.1915, с.  Ларине, нині 
у складі м. Донецька – 13.01.1966, 
м. Харків) – живописець, графік. 
У  1937 закінчив ХХУ, у  1948  – 
ХХІ (викл.: С. Бесєдін, О. Кокель, 
С.  Прохоров), дипломна кар-
тина  – «Біля могили товари-
ша». У 1947–50 викладав у ХХУ. 
1950–53  – художник Будинку 
офіцерів, від 1953  – у  виробни-
чій майстерні Харків. худ. фонду 
України. У 1940–50-х працював у 
станковому живописі, у 1960-х – 
переважно в графіці як майстер 
естампа (дереворити). Учасник 
республіканських, усесоюзних 
зарубіжних вист. від 1938. Член 
СХ УРСР (1962). Б.  – представ-
ник радянського мистецтва, пра-
цював у реалістичній манері. Для 
його картин характерні конкрет-
ність сюжету, продуманість ком-
позиції, увага до психологічної 
переконливості образів і вираз-
ність побутових деталей. Графіку 
(переважно пейзажі) відзначає 
технічна майстерність, ліризм, 
продуманість.

Тв.: живопис – «Біля могили товари-
ша» (1948), «Ленін серед селян» (1953), 
«Стартували» (1953); графіка  – дере-
ворити «Весна» (1960), «Шпачині гніз-
да» (1960), «Сад Шевченка в Харкові» 
(1960), «Пер ший сніг» (1961), «Фідель 
Кастро» (1961), «Пам’ятник Шевченку 
в Хар кові» (1961), «Дорога в Домбай» 
(1962), «Театр ім.  Т.  Шевченка в 
Харкові» (1962), «Історичний музей 
у Харкові» (1962), «Харківсь кий уні-
верситет» (1962), «Харківсь кий міст» 
(1963), «Харківський Телевізійний 
центр» (1963), «Пам’ят ник засновни-
ку Харків. університету М.  Каразіну» 
(1963), «Колгоспне стадо» (1963), 

«Шевченко на Аральському морі» 
(1964); екслібриси. 

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; ХН  СССР.  – 
М., 1972.  – Т.  2; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3.

О. Ламонова

БОЙЧЕНКО 
Іван Васильович 
(29.06.1896, с.  Кобилки, нині 
Курської  обл., РФ  – 08.02.1959, 
м.  Львів)  – графік, живописець. 
У  1928 закінчив ХХІ (викл.: 
С. М. Прохоров, М. А. Шаронов), 
у 1930–41 працював там, викла-
дав (з  перервами). З  1944 меш-
кав і працював у Львові, викла-
дав рис. у Політехнічному  ін-ті. 
У  творчості проявив себе як 
майстер плаката та графічного 
портрета. 

Тв.: О. Пушкін (1936–37), Т. Шев-
ченко (1938–40), М. Самокиш (1941), 
Б.  Хмельницький (1946), І.  Фран ко 
(1956). 

Літ.: ХУЕД. – К., 2006.
Р. Михайлова

БОЙЧЕНКО 
Петро Іванович 
(1766 – ?) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у Києві, 
майстер київського іконописно-
го цеху.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова 

БОЙЧУК 
Михайло Львович 
(30.10.1882, с.  Романівка, 
нині Теребовлянського  р-ну 
Терноп. обл. – 13.07.1937, Київ) – 
живописець, графік, реставра-
тор, теоретик мистецтва, педагог. 
Фундатор школи українсько-
го мистецтва  – «бойчукістів». 
У  1898 навчався в малярській 
студії Ю.  Панькевича при Т-ві 
для розвою руської штуки у 
Львові, 1898–04 – у КАМ (викл.: 
Ф.  Цинк, Ю.  Унєжинський, 
Л.  Вичулковський), у  1905  – 
в АМ у Мюнхені. У 1906 служив 
в австрійській армії в Далмації. 
У  1907–10 перебував у Парижі, 

БОЙКО

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



139

відвідував Академію П. Рансона, 
майстерню П.  Серюзьє. Брав 
участь у вист. «Осіннього сало-
ну» (1909) «Салону незалежних» 
(1910). Член української грома-
ди в Парижі, засновник власної 
школи-майстерні «Відродження 
візантійського мистецтва» (учні: 
М. Касперович, С. Налепинська-
Бойчук, С.  Сегно, Х.  Шрамм, 
Я.  Леваковська, Є.  Бачинський, 
Й.  Пеленський, О.  Шагінян.). 
Улітку 1910 виїжджав з М.  Кас-
перовичем та С.  Налепинською 
до Італії. У 1910–14 жив у Львові. 
Член НТШ (1912), Укр. науково-
го т-ва (після 1917). У  1911–12 
зробив розписи в м.  Ярослав 
(Польща), у  1911–13  – роз-
писи каплиці Дяків. бурси у 
Львові, церкви монастиря от-
ців василіан (с.  Словіта, нині 
Золочівського  р-ну Львів.  обл.). 
У  1912–14 на запрошення 
Російського архео логічного т-ва 
проводив реставраційні роботи в 
маєтку Розумовських (с. Лемеші, 
нині Козелецького  р-н 
Черніг.  обл.), відвідав Санкт-
Петербург, Новгород, Москву. 
Під час 1-ї світової війни 1914–17 
як підданий Австро-Угорщини 
був інтернований до Уральська, 
потім – в Арзамас. З 1917 жив у 
Києві. Реставрував твори у збірці 
Б.  І.  Ханенка. Запропонував ме-
тод закріплення фресок при рес-
таврації хрещальні Софійського 
собору в Києві (1919). Відкрив 
1924 фрескові розписи в Успен-
ському соборі Єлецького монас-
тиря в Чернігові. Один із засно-
вників УАМ (1917), працював 
в КХІ (1924–36). Обраний про-
фесором, очолював майстерню 
монументального мистецтва. 
Відіграв значну роль у станов-
ленні вищої мистецької освіти в 
Україні. Підготував плеяду учнів 
(Т. Бойчук, К. Гвоздик, А. Іванова, 
С. Колос, О. Мизин, О. Павленко, 
М.  Рокицький, І.  Падалка, 
В.  Седляр, М.  Шехтман та  ін.), 
які втілювали його ідеї в живо-
писі, графіці, стінопису, декора-
тивно-вжитковому мистецтві. 
Брав участь у здійсненні «плану 

монументальної пропаганди»: 
в оформленні Києва до 1 Травня 
1919, розписі агітпароплава 
«Більшовик», очолив розписи 
Луцьких казарм у Києві (1919), 
оформлення Київ. оперного те-
атру до І Всеукр. з’їзду волосних 
виконкомів (1919), Харків. опер-
ного театру до V Всеукр. з’їзду Рад 
(1921), оздоблення Українського 
павільйону на Всесоюз. сільсько-
господарській вист. в Москві 
(1923). Автор бл. 20 портретів ді-
ячів Київ. кооперативного ін-ту 
(1925). Співпрацював з Молодим 
театром у Києві (оформляв ви-
ставу «Йола» Ю.  Журавського, 
1918). Один з ініціаторів ство-
рення АРМУ (1925). У  листопа-
ді 1926  – травні 1927 виїжджав 
до Західної Європи (Німеччина, 
Франція, Італія). У  1928 керував 
монументально-декоративни-
ми роботами з оформлення се-
лянського санаторію ім.  ВУЦВК 
на Хаджибеївському лимані в 
Одесі. З  1909 працював у графі-
ці. Відомі обкладинки для Т-ва 
прихильників укр. письменства, 
науки й штуки (Львів), серія 
обкладинок (разом з учнями) 
для видань черкаського вид-ва 
«Сіяч» (1918, друковані за під-
писом «Робітня Б.» та анонімно). 
У  1930  – жовтні 1932 працював 
за сумісництвом в Ін-ті проле-
тарської культури в Ленінграді. 
У 1933–35 керував монументаль-
но-декоративним оформлен ням 
Червонозаводського театру в 
Харкові. 25  листопада 1936 за-
арештований за фальшивими 
звинуваченнями в «укр. буржу-
азному націоналізмі та керів-
ництві націонал-фашистською 
терористичною організацією».  
13.07.1937  – розстріляний. Біль-
шість творів знищено рад. вла-
дою з ідеологічних міркувань (се-
ред них в 1952 – 14 картин з НМЛ 
як «ідейно шкідливі»). Творчість 
Б.  – видатне явище укр. націо-
нального Відродження початку 
20  ст., була спрямована на ство-
рення сучасного укр. стилю, що 
базувався на переосмисленні 
традицій народного мистецтва, 

живопису італ. проторенесансу, 
візантійського та укр. іконопису. 
Особлива роль відводилася сті-
нопису як найбільш демократич-
ному виду образотворчого мис-
тецтва, загальна худ. програма 
залучала графіку, живопис, деко-
ративно-вжиткове мистецтво.

Пр.: Несколько замечаний по 
поводу реставрации живописи в 
России  // Русская художественная 
летопись.  – СПб., 1912.  – №  15–16; 
О  Бойчуке и бойчукизме. Письмо в 
редакцію // Вечерний Киев.– 1929. – 
28 апреля (№ 93).

Тв.: живопис  – «Милосердя», 
«Молитва», «Сон» (1909–10), «Тай-
на вечеря» (1911), «Пророк Ілля» 
(1911–12), «Урожай» (1910–20), «Мо-
лоч ниця» (1920); графіка  – аркуш 
«Збори жіночого активу» (1920), пла-
кат «Шевченкове свято» (1920), пор-
трети М.  Грушевського (1912–13), 
Б.  Лепкого, С.  Жеромського (поч. 
1920-х), ескіз гобелена «Обжинки» 
(1935).

Муз.:  НХМУ, НМЛ, Музей 
С.  Жеромського в Наленчові 
(Польща).

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006. – Вип. 1; Александрович М. 
Сукцес українця на парижській 
осінній виставі  // Діло.  – 1909.  – 
Ч. 258; Горбенко П. Українська шко-
ла монументалістів (бойчукістів)  // 
Критика.  – 1929.  – №  12; Сліпко
Москальцев. М.  Бойчук.  – Х., 1930; 
Вигнанець  Ів. Михайло Бойчук  // 
Арка.  – Мюнхен, 1947.  – Ч.  4; 
Бачинський  Є. Мої зустрічі та си-
луєти українських малярів і різь-
барів на чужині: Спомини старого 
емігранта за роки 1908–1950 // Нові 
дні (Торонто).  – 1952.  – Вересень; 
Врона  И. Стенные розписи на 
Украине 1919–1920 гг. // Искусство. – 
1968. – № 10; Білокінь С. Біля яблуні // 
Україна.  – 1985.  – №  5; Білокінь  С. 
З-під неправди  // Україна.  – 1988.  – 
№  9; Білокінь  С. Колективізм  – па-
фос творчості М.  Бойчука  // ОМ.  – 
1988.  – №  1; Білокінь  С. М.  Бойчук 
і проблеми монументалізму  // 
Пам’ятники України.  – 1988.  – №  2; 
Уроки майстра: з лекцій М. Бойчука 
в Київському художньому інсти-
туті  // Наука і культура України.  – 
1988. – Вип. 22; Волошин Л. Михайло 
Бойчук: Листи до митрополита 
Андрія Шептицького // ОМ. – 1990. – 
№  6; Білокінь  С. Михайло Бойчук: 
Джерела й література.  – К., 1986; 
Довженко Г. Із спогадів про Бойчука 
і бойчукістів // Наука і суспільство. – 
1990. – № 3; Репко Е. «Сад» Михайла 
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Бойчука // Творчество. – 1990. – № 10; 
ЮрчишинМіщенко О. Життя, відда-
не мистецтву // Київ. – 1990 – № 10; 
Дуда І. Бойчук, бойчукізм, бойчукіс-
ти // Тернопіль. – 1991. – № 2; Бойчук 
і бойчукісти, бойчукізм. Каталог ви-
ставки.  – Л., 1991; Стебельський  Б. 
Українське авангардне мисте-
цтво: Монументалізм Михайла 
Бойчука і школи «Бойчукістів»  // 
Стебельський  Б. Ідеї і творчість: 
Збірник статей та есеїв.  – Торонто, 
1991; Федорук  О. Бойчук і геноцид 
культури // Слово і час. – 1992. – № 4; 
Мушинка  М. Нове про художника 
М. Бойчука // Дзвін. – 1992. – № 11–
12; Федорук  О. Штрихи до портре-
та майстра (Михайло Бойчук)  // 
Українське мистецтвознавство.  – 
К., 1993.  – Вип.  1; Присталенко  Н. 
З  архіву М.  Бойчука  // Українське 
мистецтвознавство. – 1993. – Вип. 1; 
Бойчукізм і проблема стилю в укра-
їнському мистецтві першої третини 
ХХ  століття.  – К., 1993; Marcade  V. 
Mikhail Boichuk  // Experiment.  – 
1995.  – №  1; Красильникова  О. 
М.  Бойчук  – театральний худож-
ник // ОМ. – 1995. – № 1; Соколюк Л. 
М. Бойчук і Дієго Рівера // Родовід. – 
1995.  – Ч.  3 (12); Шкандрій  М. 
Модернізм, авангард і естетика 
М.  Бойчука  // Сучасність.  – 1995.  – 
№  9; Сорока  М. Бойчук Михайло 
Львович  // Київська старови-
на.  – 1995.  – №  3; Лобановский  Б. 
О  Михайле Бойчуке и «бойчукис-
тах» // Византийский ангел. – 1996. – 
№  2; Красильникова  О. Драматургія 
В.  Винниченка у стенографічній 
інтерпретації М.  Бойчука  // Слово 
і час.  – 1996.  – №  7; Ріпко  О. У  по-
шуках страченого минулого.  – Л., 
1996; Соколюк  Л. Бойчукізм у світлі 
проблеми взаємовідношення ака-
демічного й народного мистецтва  // 
Українська народна творчість у по-
няттях міжнародної термінології: 
Примітив, фольклор, аматорство, 
наїв, кітч...  – К., 1996; Соколюк  Л. 
Школа М.  Бойчука та українське 
народне мистецтво першої трети-
ни ХХ  століття  // Народна твор-
чість та етнографія. – 1997. – № 5–6; 
Кравченко  О. Творчі принципи 
М.  Бойчука  // Образотворче мис-
тецтво.  – 1998.  – №  2; Бартіш  Г. 
Монументальні розписи М. Бойчука 
в Галичині  // Образотворче мис-
тецтво.  – 1998.– №  2; Сава  В. 
Народність і візантизм як основа 
малярської теорії М. Бойчука та його 
школи  // Діалог культур: Україна 
у світовому контексті: Мистецтво 
і освіта.  – Л., 1998.  – Вип.  3; 
Горбачов  Д. Листи-спогади Ганни 

Печарковської про Бойчука і бойчу-
кістів // Київська старовина. – 1999. – 
№  6; Певний  Б. Дійство у п’ятому 
вимірі  // Сучасність.  – 2000.  – №  1; 
Пушкаш  О. «Треба почати… від-
родження українського мистецтва 
від коріння…»  // Пам’ять століть.  – 
2000.  – №  1; Соколюк  Л. Бойчукізм 
у контексті світового художнього 
процесу першої третини ХХ  ст.  // 
Мистецтвознавство України.  – К., 
2000; Шевчук  І. «Неовізантинізм» 
М. Бойчука // Наукові записки: Спец. 
вип. НаУКМА.  – К., 2000.  – Т.  18.  – 
Ч.  1; Соколюк  Л. Михайло Бойчук 
як художник-реставратор  // Вісник 
Харків. державної академії дизайну і 
мистецтв: Мистецтво. Архітектура. – 
2001. – № 5; Соколюк Л. Бойчукізм і 
культурологічні дискусії в Україні 
1920  – початку 30-х  років  // Діалог 
культур: Україна у світовому кон-
тексті: Мистецтво і освіта.  – Л., 
2001; Соколюк  Л. Сакральне в твор-
чості М.  Бойчука  // Вісник Харків. 
держ. академії дизайну і мис-
тецтв: Мистецтво. Архітектура.  – 
2002.  – №  3; Соколюк  Л. Михайло 
Бойчук як графік  // Вісник Харків. 
держ академії дизайну і мистецтв: 
Мистецтво. Архітектура.  – 2002.  – 
№  8; Соколюк  Л. М.  Бойчук і поль-
ська культура  // Вісник Харків. 
Держ. академії дизайну і мистецтв. 
Мистецтво. Архітектура.  – 2002.  – 
№  11; Лагутенко  О. Ідеї сакраліза-
ції життя у творчості М.  Бойчука  // 
Хроніка-2000. – К., 2002. – № 51–52; 
Ковальчук  О. Геній української об-
разотворчості: до 120-річчя від дня 
народження М.  Бойчука  // ОМ.  – 
2002. – № 4; Філатова О., Морозова В. 
Відзначаючи 120-річччя дня наро-
дження М. Бойчука // АНТ. – 2003. – 
№ 10–12; Тимченко Т., Романенко М., 
Голод  І. Михайло Бойчук  // АНТ.  – 
2003.  – №  10–12; Ковальчук  О. 
Педагогічні принципи М. Л. Бойчука 
(до 120-ліття з дня народження)  // 
АНТ. – 2003. – № 10–12; Сторчай О., 
Кашуба О. Реставраційна діяльність 
М.  Бойчука  // Мистецтвознавство 
України.  – К., 2003.  – Вип.  3; 
Стебельський  Б. Українське аван-
гардне мистецтво: модернізм 
М. Бойчука і школи «бойчукістів» // 
ОМ.  – 2003.  – №  4; Лагутенко  О. 
Неовізантизм та ідеї сакралізації 
життя у творчості М.  Бойчука  // 
СМ. – М., 2003. – Ч. 1; Криволапов М. 
М. Бойчук та його школа у художній 
критиці 1960-х  років (до 85-річчя 
Української академії мистецтв)  // 
Мистецтвознавство України.  – 
2003.  – Вип.  3; Криволапов  М. 
Михайло Бойчук і Федір Кричев-

ський як видатні педагоги та фун-
датори нової художньої школи 
ХХ  століття  // Міст: Мистецтво. 
Історія. Сучасність. Теорія.  – К., 
2003. – Вип. 1; Бенех Н. Чотири заяви 
М.  Бойчука до Відділу Наукового 
Товариства ім.  Т.  Шевченка  // 
Вісник Львівського університе-
ту. Серія: Мистецтво.  – 2003.  – 
Вип.  3; МайданецьБргилевич  О. 
Михайло Бойчук – засновник на-
ціональної школи монументаль-
ного мистецтва  // Українська 
академія мистецтв.  – К., 2005.  – 
Вип.  12; Шимчук  Є. Настінні роз-
писи Михайла Бойчука у Славуті  // 
ОМ.  – 2007.  – №  2; Соколюк  Л. 
Школа «українського монументаліз-
му» Михайла Бойчука  // Українська 
Академія мистецтв. Дослідницькі 
та науково-методичні праці: Наук. 
зб.  – 2007.  – Вип.  14; Скляренко  Г. 
Ідейні засади мистецтва Михайла 
Бойчука в контексті художньо-куль-
турних процесів першої третини 
ХХ  століття  // Мистецтвознавство 
України. Збірник наукових праць. – 
2008.  – Вип.  9; Shkandrij  M. The 
Monumentalists. Mykhailo Boichuk 
and his School of Art.  – Edmonton, 
2001.

Г. Скляренко

БОЙЧУК 
Тимофій (Тимко) Львович 
(27.09.1896, с.  Рома нівка, нині 
Терноп. р-ну Терноп. обл. – 1922, 
м.  Київ)  – живописець, графік. 
Брат і учень М.  Бойчука. Брав 
участь у розписах Луцьких ка-
зарм у Києві (1919), оформ-
ляв Київ. оперний театр до 
І  Всеукраїнського з’їзду волос-
них виконкомів. Після смерті  Б. 
його роботи експонувалися на 
вист.  АРМУ. Творчість Б.  – ви-
датне явище українського наці-
онального Відродження початку 
20 ст. Його роботи – характерне 
для бойчукізму переосмислення 
традицій нар. мистецтва, живо-
пису італ. Проторенесансу, ві-
зант. та укр. іконопису, метою 
якого було створення нового укр. 
стилю. Найбільше на мистецтво 
Б. вплинув народний живопис. 

Тв.: монументальний живопис  – 
розписи Луцьких казарм у Києві 
(1919, у співавт.), Київ. оперний те-
атр до І  Всеукр. з’їзду волосних ви-
конкомів  – «Товарообмін селянина 
й коваля», «Товарообмін селянки 
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й робітника», «Жінки з полотном» 
(1919); станковий живопис  – «Дві 
жінки з насінням» (1916), «Коні на 
пасовиську» (1917), «Біля яблуні» 
(1919–20), «Садять картоплю (1919–
20), «У  шевський майстерні» (1919–
20), «Автопортрет» (1920), «Жінка у 
свитці», «За самоваром», «На пасіці», 
«Портрет старого», «Молочниця», 
«Груповий портрет», «Торговки на-
сінням»; ілюстр. до дитячої збірки 
«Барвінок» (1919); графіка  – плакат 
«Червоноармієць з рушницею, ро-
бітник з молотом, селянин з плугом 
доб’ють контрреволюцію» (1920, у 
спіавт. з І. Падалкою).

Муз.:  НХМУ, ДТГ.
Літ.: ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  5; 

ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; МУ.  – 
К., 1992; МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2004. – 
Т.  3; Історія українського мистецва: 
у 5 т. – К., 2007. – Т. 5.

О. Ламонова

БОКИЙ (БОКІЙ) 
Микола Ми колайович 
(справж.  – Бокій-Бикадоров) (?, 
с.  Пашенівка, нині Козельщинсь-
кого  р-ну Полтав.  обл.  – весна 
1933, м.  Моздок, нині Південна 
Осетія, РФ)  – живописець, гра-
фік. Нащадок козацько-старшин-
ського роду Остроградських з 
Миргородського полку. До 1930 
мешкав у Полтаві. У  1922–30  – 
директор Полтав.  КГ. У  1930 ви-
їхав на Кавказ. Експонент вист. 
у Полтаві від 1926 та Харкові від 
1927. Член АХРР (1926) та АХЧУ 
(1927–30). 

Пр.: Збірки художньої галереї му-
зею  // Полтавський державний му-
зей ім.  В.  Г.  Короленка.  – Полтава, 
1928. 

Тв.: «Дорога в село» (1926), «Сонце 
сіло. Річка Псел» (1926), «Дівчина» 
(1926), «Вулиця в селі» (1927), 
«Далечінь» (1928), «Розлив Псла по-
близу Говтви» (1929) (не збереглися).

Літ.: МУЕ.  – К., 1992; МУ.  – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова

БОКІЙ Микола Миколайович – 
див.: БОКИЙ Микола 
Миколайович

БОКІЙ-БИКАДОРОВ Микола 
Миколайович – див.: БОКИЙ 
(Бокій) Микола Миколайович

БОКШАЙ 
Йосип Йосипо вич 
(02.10.1891, с.  Кобилецька Поля-
на, нині смт Закарпатської обл. – 
19.10.1975, м.  Ужгород)  – жи-
вописець. У  1910–14 навчався 
в Будапештській академії об-
разотворчих мистецтв (викл. 
І. Реверс). З 1918 жив в Ужгороді. 
Разом з А. М. Ерделі був ініціато-
ром першої вист. закарпатських 
художників (1921), ство рив 
Ужгородську школу малювання 
(1927), Т-во діячів образотворчо-
го мистецтва на Підкарпатській 
Русі (1931). На початку 1930-х 
відвідав Італію, Німеччину, 
Францію, Польщу. Викл. в 
УУДПМ (1945–57), Львів. ін-ті 
декоративно-прикладного м-ва 
(1951–57, нині ф-т декор.-прикл. 
мистецтва ЛНАМ). Серед його 
учнів: З.  Шолтес, А.  Кашшай, 
В. Габда, В. Микита та ін. Учасник 
вист. від 1919. Персон. вист. від-
булися в Ужгороді в 1922, 1953, 
1963, у  Львові  – у  1954, Києві  – 
у 1963, Празі – у 1926, 1929, 1936, 
Брно, Братиславі, Мукачево, 
Будапешті – у 1930-х. В Ужгороді 
встановлено скульптурну компо-
зицію Б. і А. Ерделі (1994, скуль-
птор М.  Олійник). Засл. діяч 
мистецтв УРСР (1954). Нар.  ху-
дож.  СРСР (1963). Чл.-кор.  АМ 
СРСР (1958). Працював у мо-
нументальному та станковому 
живописі, книжковій графіці. 
Головні теми  – природа та по-
бут Закарпаття. Творчість Б. по-
значена характерними рисами 
закарпатської школи живопису, 
де традиції європейського мо-
дерністського малярства поєд-
нувалися із впливами укр. та рос. 
реалістичного мистецтва.

Тв.: монументально-декратив ний  
живопис  – розпис плафо на кафед-
рального собору в Ужгороді 
(«Воздвиження Чесного Животвор-
ного Хреста», 1939), станковий живо-
пис – серія інтер’єрів селянських хат 
(1920), «Квіти» (1920), «Будівництво» 
(1922), «Верховинець» (1923), «Жни-
ва» (1925), «Орання на Верховині» 
(1925), «Базар в Ужгороді» (1927), 
«Зима» (1927), «Перший сніг» (1927),  
«Автопортрет» (1929), «Село Ужок»  

(1930), «Ужго родсь кий замок» (1931),  
«Ужоцький дзвонар» (1934), «Вер-
ховинець» (1934), «Майдан» (1936), 
«Село» (1936), «Майдан» (1937), 
«Дівчата» (1937), «Село Богдан», 
«Літо», «Село Волосянка», «Гуцуль- 
ське весілля», «Колядки», «Зимовий 
танок», «Водопій» (1939), «Осінь у 
парку» (1939), «Хати над струм ком»  
(1940), «Хустський замок» (1942), 
«Озеро в горах» (1946), «Бокораші» 
(1946–47), «Будівництво мосту» (1948),  
«Весна в Горя нах» (1949), «Ужгородсь-
кий замок» (1949, варіанти  – 1951, 
1955), «Молотьба в артілі ім. 30-річчя 
Жовтня» (1949), «Верховини» (1950), 
«Великий Верх» (1950), «Збір яблук» 
(1950), «Карпатські ліси» (1951),  
«Лалинська гать» (1953), «Терен цві-
те» (1953), «Осінь у горах» (1955), 
«Василина» (1956), «Коло млина» 
(1956), «Зустріч на полонині» (1957), 
«Синевирські полонини» (1957), 
«Початок осені» (1957), «Село будує-
ться» (1959), «Зимовий день» (1960), 
«Село Жорнава» (1960), «Осінь у 
горах. Стевне» (1961), «Жорнавсь-
кий перевал» (1961), «Осінь у лісі» 
(1963), «Річка в горах» (1967), 
«Синевірські полонини» (1967) 
та ін.; графіка – «Море» (1925), «Літо 
в Ужгородському парку» (1932), 
ілюстр. до книг  – «Оповідання» 
І. Франка (1952), «Скарби» М. Том-
чанія (1954), буквар для шкіл УРСР 
(1960).

Пр.: Мысли художника // Искусст-
во. – М., 1958. – № 6.

Муз.:  НХМУ, Закарпатський 
ХМ, НМЛ, ОХМ, ХХМ, ДнХМ, ДТГ, 
ЧрцОХМ, музеї Угорщини, Чехії, 
Словакії, Польщі.

Літ.: ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
СХУ.  – К., 1972; Й.  Й.  Бокшай. 
Персональна виставка творів за - 
служеного діяча мистецтв УРСР.  
Каталог.  – Ужгород, 1954; Ку
рильцева  В. Йосиф Йосифович 
Бокшай.  – М., 1962; Островский  Г. 
Йосиф Йосифович Бокшай.  – М., 
1967; ІУМ. – К., 1967. – Т. 5; ІУМ. – 
К., 1968.  – Т.  6; ІУМ.  – К., 1970.  – 
Т. 4. – Кн. 2; ХН СССР. – М., 1972. – 
Т.  2; Изобразительное искусство 
Закарпатья. – М., 1973; Журавель О. 
Співці рідного краю (Й.  Бокшай, 
А.  Ерделі)  // ОМ.  – 1979.  – №  2; 
МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 1995.  – 
Т. 1; МУБД. – К., 1997; Овчаренко О. 
Йосип Бокшай  // Українське наро-
дознавство: стан і перспективи роз-
витку на зламі віків: Зб. наук. праць. 
Матеріали других міжнародних 
читань, присвячених пам’яті укра-
їнського фольклориста М. Пазяка. – 
К., 2002; ХУЕД.  – К., 2006; Історія 

БОКІЙ-БИКАДОРОВ
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українського мистецва: у  5  т.  – К., 
2007. – Т. 5.

О. Ламонова, Г. Скляренко 

БОКШАЙ 
Йосип Йосипович (молодший)
(18.03.1930, м.  Ужгород  – 
29.12.2002, там само)  – живопи-
сець. Син Й.  Бокшая. Закінчив 
Ужгородське уч-ще прикладного 
мистецтва в 1951 та ЛДІПДМ в 
1957 (викл.: Й. Бокшай, Р. Сельсь-
кий, І.  Гуторов). Викладав в 
Ужгородському ремісничому 
уч-щі №  3 в 1957–63. Працював 
оформлювачем у Закарпатських 
художньо-виробничих майстер-
нях худ.  фонду УРСР. Учасник 
обласних (від 1951), всеукраїн-
ських та закордонних вист. (від 
1961). Персон. вист. відбулися в 
Сомбатчеї (1993) та Кесечі (1997) 
в Угорщині. Працював у царині 
монументального та станково-
го живопису; перевагу відда-
вав жанровим картинам. Автор 
циклу робіт на теми з життя 
Закарпаття, натюрмортів, пейза-
жів, декоративного панно у тех-
ніці сграфіто. 

Тв.: монументально-декоратив-
ний живопис  – розпис актово-
го залу Ужгородського бюро 
ЗАГСу (1959), вокзалу дитячої 
залізниці в Ужгороді (1962; оби-
два у співавт. з  Н.  Медведецьким, 
В.  Звенигородським та А.  Шепою), 
молодіжного кафе в с. Тячево (1966) 
та с.  Тур’ї-Ремети (1967), ресто-
рану «Фазан» у м.  Берегове (1968; 
усі – Закарпатської обл.); станковий 
живопис  – «Терен цвіте» (1997), 
«Ужгородський замок» (1999).

Літ.: Островський Г. Образотворче 
мистецтво Закарпаття.  – К., 1974; 
Художники Закарпаття. Альбом-
каталог. Ужгород, 2001; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3.

Г. Матвіїшин

БОЛДИРЄВ 
Володимир Степа но вич 
(15.07.1911, ст.  Ханжен кове, 
нині Донец.  обл.  – 29.03.1993, 
м.  Київ)  – живописець, гра-
фік. У  1932–34 навчався в ХХІ, 
у  1939 закінчив КХІ (викл.: 
Ф.  Кричевський, К.  Єлева), 
з  1948  – викладач, від 1952  – 
доц., від 1963  – проф. Учасник 

вист. від 1930. Персональні 
вист. відбулися в 1982, 1989 у 
Києві. Засл. діяч мистецтв УРСР 
(1990). Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Нагороджений державними та 
бойовими відзнаками СРСР. 
Представник мистецтва соцре-
алізму. Поряд з ідеологічними 
картинами писав пейзажі в тра-
диціях вітчизняного реалістич-
ного мистецтва кін. 19 ст.

Тв.: живопис  – «Розвантаження 
коксу» (1930), «Штаб більшови-
ків у Жовтні 1917  року» (1939), 
«Східна Прусія» (1947), «Зустріч 
домовини поета біля Микільської 
слобідки» (1949), «Будівництво до-
мни» (1957), «Похорон Т. Шевченка 
в Каневі» (1961), «Нова вули-
ця» (1961), «Натюр морт» (1962), 
«Крейдяні гори» (1970), «Київ бу-
дується» (1975), «Крим» (1977); 
графіка  – фронтові акварелі та 
малюнки (серед них «В  землянці», 
«В  операційній», «Після бомбар-
дування»); «Будівництво дом ни в 
Макіївці» (1957), «Новий будинок» 
(1960), «Виступ студентів на по-
хованні Шевченка» (1964), «Дощі 
косі» (1975), «Сніжна зима» (1984), 
«Чорне море» (1984), «Гурзуф» 
(1984), «Медсестра Клава» (1984), 
«Фронтовий альбом» (1985), 
«Карпати» (1986), «Дорога в парку» 
(1988), «Осінь» (1988), «Біля річки» 
(1989), «Полудень» (1989), «Літо» 
(1989), «Дорога до села» (1990); 
ілюстр. до книг  – «Таємниця ста-
рого шурфу» П.  Байдебури (1956), 
«Плем’я сильних» Д.  Ткача (1957); 
брав участь у розписах аванзалу 
павільону УРСР Вист. досягнень 
народного господарства СРСР 
(1951–53). 

Муз.:  ШНЗ (Канів), ОХМ, НМЛ,  
НХМУ, СімфХМ, СХМ, Горлівки 
(Донец.  обл.), Корсунь-Шевченків-
ського (Черкас.  обл.), Миколаєва, 
худ. фонди НСХУ, Міністерства 
культури і мистетва України.

Літ.: Дипломники Киевского ху-
дожественного института  // ОМ.  –  
1939.  – №  9; Во имя Родины  // 
Мистецтво.  – 1963.  – №  3; Тур
ченко  Ю. Український естамп.  – К., 
1964; ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; СХУ. – 
К., 1972; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2004. – 
Т.  3; ХУЕД.  – К., 2006; Українська 
академія мистецтва. Спеціальний 
випуск. Професори НАОМА.  – К., 
2008. 

Г. Скляренко, О. Ламонова

БОЛДИРЄВА 
Євдокія Гаврилів на 
(30.01.1916, м.  Кривий Ріг – 
26.03.2016, м. Київ) – живописець. 
У 1935–46 навчалася в КХІ (з пере-
рвами, викл. О. О. Шовкуненко). 
Персон. вист. відбулася в Києві 
в 1999. Твори Б.: пейзажі, натюр-
морти, жанрові сцени, розвивали 
традиції вітчизняного живопису 
початку 20 ст.

Тв.: «Дніпро під Вишгородом», 
«Автопортрет» (1946), «Київ. 
Вокзал» (1951), «Хата в Моринцях» 
(1952), «Зелена вулиця» (1957), 
«В  Кобзаревій хаті» (1961), «Дорога 
до колгоспу» (1961), «Дорога до 
Чорнечої гори» (1964), «Брат і се-
стра» (1968), «Мої батьки» (1970), 
«Седнів. Кам’яниця» (1986), серія 
картин «Вдови Великої Вітчизняної 
війни» (1967 – поч. 1990-х).

Муз.:  НХМУ, НМЛ. 
Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; СХУ. – 

К., 1972; ХУЕД.  – К., 2006.  – Вип.  1; 
Євдокія Болдирєва. Каталог.  – К., 
1975.

Г. Скляренко 

БОЛОТІН 
Павло Олександро вич 
(23.04.1920, с.  Шиновка Тамбов-
ської  губ.)  – графік. У  1935–40 
навчався в Пензенському худ. 
училищі (викл. І.  Горюшкін-
Сарокопудов), у 1948–55 – у ХХІ 
(викл.: Й.  Дайц, В.  Мироненко), 
дипломна робота  – ілюстр. та 
оформлення поеми «Стяг над 
сільрадою» А. Недогонова. Учас-
ник вист. від 1947. Твор чість Б. є 
типовою для соцреалізму: його 
роботи відрізнялися публіцис-
тичністю сюжету, складним та 
оповідальним характером ком-
позицій, увагою до психологіч-
ної переконливості образів і ви-
разністю побутових деталей. 

Тв.: акварелі  – «Портрет 
М.  Добіної» (1950), «Страйк на 
шахті. 1905  рік» (1950), лінорити  – 
«Маленький Шевченко серед чу-
маків» (1961), «Сталевари» (1962), 
«Ленін у Розливі» (1963), «О. Кольцов 
і Т. Шевченко» (1964), книжкова гра-
фіка – альманах «Біля багаття» (1957).

Муз.:  Тамбовський краєзнавчий 
музей (РФ).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова

БОКШАЙ
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БОЛТІН 
Олександр Арсентійович 
(1832  – 22.04  (04.05.).1901, 
м.  Одеса)  - живописець-аматор, 
мариніст. Капітан I рангу, дослід-
ник Далекого Сходу. У 1870 вий-
шов у відставку (близько 1874), 
оселився в Одесі. Працював 
брандмайором Одес. пожежної 
бригади. Малював картини на 
тему російсько-турецьких мор-
ських битв. Eкспонент I виставки 
ТПРХ (1890).

Тв.: «Крейсер “Пам’ять Меркурія”» 
(1890).

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БОЛЬЖАК Рем Іванович – див.: 
БАЛЬЖАК Рем Іванович

БОЛЬШАКОВА 
Лія Михайлівна 
(09.09.1929, м.  Ленінград, нині 
м.  Санкт-Петербург, РФ)  – гра-
фік. У 1948–53 навчалася в Моск. 
поліграфічному  ін-ті (викл.: 
Г.  Горощенко, В.  Пахомов). 
Працювала в Дніпропетровську. 
Спеціалізувалася на ілюстр. та 
станкових творах, зверталася 
також до промислової графіки 
(етикетки продуктових товарів). 
Оформлювала вист. Учасниця 
вист. від 1954. Реалістичним за 
методом ілюстр.  Б. притаманні 
детальність у розробці сюжету, 
складність композиції, перекон-
ливість психологічних харак-
теристик. Пейзажі Б. позначені 
ліризмом. 

Тв.: оформлення та ілюстр. до 
книг «Степь золотая» І.  Пуппо 
(1957), «Ми вміємо самі» Є. Китаєвої 
(1958), «О  себе и о своих друзьях» 
П.  Шпоньки (1960), «Кобзар» 
Т.  Шевченка (1961) та  ін.; серія 
«Заводи Дніпропетровська» (1961–
62), «Міські замальовки» (1961–62).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

О. Ламонова
БОНДАР 
Пилип Мусійович 
(14.11.1911, с.  Чечелівка, нині 
Гайсинського р-ну Вінниц. обл. – 
24.03.1997, м. Харків) – скульптор. 
У 1938 закінчив Харків. худ. техні-
кум, у 1942 – ХХІ (викл. Л. Блох). 

Брав участь у республіканських 
вист. від 1945. Учасник 2-ї Світ. ві-
йни. Член СХ України (з 1942).

Тв.: «Гвардійський прапор» (ди-
пломна робота, 1942), погруддя 
І.  Рєпіна, «Відродження Дон басу» 
(обидва – 1945), «Шахтар» (1946), ком-
позиція «В  забої» (1947), «Професор 
Л. Блох» (1950), скульптурна група на 
мосту через р. Харків (1955, у співавт.), 
«Найстаріший літограф Харкова 
І. Іванов» (1957), «Солдат з автоматом» 
(1957, у співавт.), портрети передови-
ків Харків. заводу маркшейдерських 
інструментів І.  Приза, М.  Кліщенка 
(обидва –1960), портрет П. Заривайка, 
першого червоного директора заводу 
ім.  Малишева (1961), «Клятва солда-
та» (1967), «Клят ва» (1969), портрет 
передовика виробництва С. Новикова 
(1974), «В. І. Ленін» (1975).

Літ.: Художники Харкова до 40-річ-
чя Жовтня.  – Х., 1957; Художники 
Харкова.  – Х., 1967; УРХ.  – К., 1972; 
Мистецькі шляхи Харківщини.  – Х., 
1998; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

М. Гончаренко

БОНДАР 
Сергій Михайлович 
(05.02.1912, с.  Ольшана 
Черніг.  губ. – ?) – графік. У 1930 
навчався в КХІ, у 1930-х – у студії 
при АХЧУ (викл. М.  Рутченко). 
Працював у Ленінграді. Учасник 
вист. від 1930 (Київ). Член 
АХЧУ (1930–32). Засл. діяч мис-
тецтв Казахської РСР (від 1944). 
Творчість  Б. є характерною для 
соцреалізму. 

Тв.: графіка (вугіль, лінорит,  
кольор. лінорит, пастель)  – «Порт-
рет С.  Кірова» (1937), «Порт рет 
П.  Нахімова», «Портрет М.  Куту-
зова» (обидва  – 1942–44), «Портрет 
Л.  М.  Толстого» (1953), серія 
«Піонери-герої» (1962, видана альбо-
мом у Ленінграді); живопис – «Важке 
життя» (1935).

Літ.: Изобразительное искусст-
во РСФСР.  – М., 1957.  – Т.  1; 
Затенацький  Я. Український ра-
дянський живопис.  – К., 1958; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БОНДАРЕВСЬКА 
(БОНДАРОВ СЬКА) 
Фаня (Фанні) Ізраїлівна 
(бл. 1880  – 1951, м.  Москва [за 
іншими джерелами  – 1943, 
м.  Алма-Ата])  – живописець. 

1911 закінчила живописне відді-
лення ОХУ; навчалася в Парижі. 
Викладала малювання в гімназі-
ях Одеси. Після революції брала 
участь у художніх виставках в 
Одесі, Києві, Криму. Під час ві-
йни 1941–1945 евакуювалася до 
Середньої Азії, звідти переїхала 
до Москви (?). Експонент ХІІІ ви-
ставки ТПРХ (1902).

Муз.: ОХМ. 
Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БОНДАРЕВСЬКИЙ 
Іван 
(18 ст.) – іконописець. Відомий за 
підпис. тв. 

Тв.: ікона (1769).
Муз.: НМЛ. 
Літ.: Сидор О. Підписні та датовані 

ікони (Збірка Національного музею 
у Львові ім. Андрея Шептицького) // 
ЗНТШ. – Л., 2011. – Т. CCLXI.

Р. Забашта

БОНДАРЕНКО (АЛЕЛЕКОВА) 
Тетяна Леонідівна 
(03.01.1918  – ?)  – графік. 
У  1940–50 навчалася в ІЖСА 
(викл. К.  Рудаков), диплом-
на робота  – ілюстр. до роману 
К.  Федіна «Перші радості» (кер. 
Г.  Єпіфанов). До 1958 працю-
вала в Ленінграді та в Москві. 
Учасниця вист. від 1953. 

Тв.: ілюстр. до книг «Білі кри-
ла» Н.  Гернет (1952), «На Пресні» 
О.  Серафимовича (1955, обидва  – 
Дитвидав); станкова графіка  – 
«Таллінн» (1955), «Бахчисарай. Біля 
ханського палацу» (1957), «Вечір» 
(1958), «Хлопчик» (1959), «Літній 
сад» (1963), «Скульп тор» (1964).

Муз.:  РНБ, ПДХГ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БОНДАРЕНКО 
Володимир Іва нович 
(27.09.1906, м. Одеса – 04.11.1980, 
м.  Київ)  – живописець. У  1927–
28 навчався на підготовчих кур-
сах при ХХІ (викл.: О.  Кокель 
та С.  Прохоров). У  1941 закін-
чив КХІ (викл.: М.  Бойчук та 
Ф.  Кричевський). Викладав у 
КСХШ з 1943; був науковим 
співробітником Ін-ту монумен-
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тального живопису і скульптури 
АА  УРСР у 1948–66, працював 
в установах Держбуду УРСР. 
Займався монументальним, стан-
ковим та декоративним жи-
вописом. Учасник респ. вист. 
(від 1944), всесоюз. (від 1946). 
Персон. вист. відбулася в 1987 
в Києві (посмертна). Член СХ 
України з 1944. Засновник та 
керівник (1948–58) її монумен-
тальної секції. Батько живопис-
ця С.  Бондаренко. Представник 
реалістичного живопису.

Тв.: станковий живопис  – 
«Любить  – не любить», «Циганка» 
(обидва  – 1940), «Бузина» (1940), 
«Чекання» (1944–45), триптих «Мо-
гила невідомого солдата» (1945) 
«Дівчина біля бузку» (1945), «Дів-
чата» (1946), «Човни біля берега» 
(1948), «Хризантеми», «Ранок», 
«Натюрморт із ромашками та піво-
ніями» (усі – 1949), «Козацька пісня» 
(1980); монументальний живопис  – 
розписи плафонів у Палаці енерге-
тиків в Новій Каховці Херсон.  обл. 
(1953–54) та в Терноп. драматично-
му театрі ім.  Т.  Шевченка (плафони 
«Фестиваль» та «Відпочинок», 1957, 
обидва  – у  співавт. з Б.  Піанідою), 
триптих «Виноградарі» в павільйо-
ні садівництва ВПДНГ УРСР (1958), 
панно «Козацька пісня» в магазині 
«Кобзар» на Хрещатику (1959–60) та 
«Підводне царство», «Космонавти» в 
дитячому кафе (1963, усі – у Києві); 
мозаїки на фасаді Будинку культури 
суднобудівників у Миколаєві (1972–
73, співавт. Б. Піаніда).

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
ХУЕД. – К., 2006.

М. Гончаренко

БОНДАРЕНКО 
Григорій Анто нович 
(18.01.1892, м.  Новогеор гіївськ 
Херсон.  губ., нині затоплене 
Кременчуцьким водосхови-
щем  – 31.01.1969, Харків)  – гра-
фік, ілюстратор. У  1909–11 на-
вчався у Віленській рисуваль-
ній школі, у 1911–15  – в  ОХУ 
(викл. К.  Костанді), у  1915–
17  – в  ІАМ (викл.: Г.  Залеман, 
І.  Творожников), у  1927 за-
кінчив ВХУТЕІН у Ленінграді 
(викл.: В. Конашевич, К. Петров-
Водкін). У  1920–23 працював 

в Харків. майстерні Укр. відді-
лу РОСТА і розписував разом 
з В.  Єрмиловим Вощенківські 
казарми, а  також видавав агі-
таційні «Вікна сатири» разом 
з А.  Волненком, О.  Хвостенко-
Хвостовим. Малював для журна-
лів Харкова й Києва («Червоний 
перець» (1922), «Тук-тук» (1929), 
«Жовтень» (1934–36). 1927–
41  – дизайнер та ілюстратор 
худ. дитячих видань (Харків, 
Одеса, Київ), 1945–49  – викла-
дач, від 1948  – проф. ХХПІ. Під 
час 2-ї  Світ.  війни працював 
у Чувашії та Башкирії. Серед 
учнів Б. – А. Базилевич. Учасник 
вист. від 1924. Персональні 
вист. відбулися в 1962 та 1974 в 
Харкові. Член СХ УРСР (1938). 
Рання творчість  Б. свідчить про 
зацікавлення авангардним мис-
тецтвом, але більша частина його 
доробку  – приклад соцреалізму. 
Твори характеризувала деталь-
ність у розробках сюжету, склад-
ність композиції, увага до психо-
логічних характеристик. Пейзажі 
позначені ліризмом. 

Тв.: ілюстр.  – І.  Тургенєв «Муму» 
(1934), С.  Маршак «Пошта» 
(1935), Л.  Квітко «Лист товаришу 
Ворошилову» (1935), Г.  Бондаренко 
«Два Мишуки» (1940), Леся Українка 
«Вишеньки» (1947), М.  Лермонтов 
«Бородіно» (1948); графіка – «Харків. 
Пам’ятник Т.  Шевченкові» (1936), 
«О.  Пушкін серед циган» (1937), 
«Т.  Шевченко в Орській форте-
ці», «Т.  Г.  Шевченко читає селянам 
вірш “Кавказ”» (обидва  – 1939, ви-
дані в альбомі «Тарас Шевченко»), 
«Похорон Т.  Вакуленчука» (1940), 
серія малюнків «Звірства німців», 
серія «По Україні», «Не забудемо, не 
пробачимо», «Ріка Тясмин» (1944), 
«Рідні місця» (1944), «Відбудова 
Донбасу» (1946), серія «Донбас і 
Дніпро» (1947), «На Дніпрі» (1947), 
«1918. Партизани» (1948), «Полудень. 
Дніпро» (1948), «Дорога в лісі» (1952), 
«Донбас» (1957), «Ливарний двір» 
(1957), «Чищення ковша» (1957), 
«Харків. Вулиця Університетська» 
(1960), «Шевченко та його земляк 
А.  Обеременко» (1961), «Зимою в 
парку» (1961), «Малий Тарас слу-
хає свого діда Якима» (1961, варі-
ант – 1964), «Харків. Перше травня» 
(1963). 

Муз.:  НХМУ, ХХМ, НМЛ, БХМ 
та ін.

Літ.: Турченко Ю. Український ес-
тамп. – К., 1964; ІУМ. – К., 1967. – Т. 5; 
ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; ХН СССР. – 
М., 1972.  – Т.  2; Изобразительное 
искусство Харькова.  – М., 1978; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; Куликов  В. 
Бондаренко Г. А. Альбом. – Х., 2002; 
ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; ІУМ.  – К., 
2007. – Т. 5.

О. Ламонова 

БОНДАРЕНКО 
Євдокія Степа нівна 
(29.01.1925, с.  Нова Олексіївка 
Актюбинської  обл., Казахстан  – 
28.05.1998, Хар ків)  – скульптор. 
У  1949 закінчила ХХУ (викл.: 
С.  Солодовник, Л.  Чернов). 
У  1949–55 викладала малюнок у 
Гадяцькому педагогічному уч-щі 
(Полтав.  обл.); 1955–61  – живо-
писець Харків.  обласного худ. 
фонду; 1962–72 – на творчій ро-
боті; 1972–73 та 1978–80 – худож-
ник Харків. худ.-виробничого 
комбінату; 1973–78  – викладач 
скульптури в Харків. дитячій 
худ. школі. Учасник республі-
канських, всеукраїнських, між-
народних вист. від 1972. Член СХ 
України (з 1984).

Тв.: «Автопортрет» (1970), пор-
трети Лесі Українки (1971), чем-
піона Олімпійських ігор А.  Пар-
фьонова (1980), комісара бронепо-
їзда Л.  Мокієвської (1983), твори 
анімалістичного жанру – «Пелікан», 
«Бізон» (обидва  – 1968), «Молоді 
пуми» (1969), «Маленька мама» 
(1971), «Коза», «Лисиця» (обидва  – 
1982).

Літ.: Янко  Д. Слава праці. Аль-
бом.  – К., 1977; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3.

Мар. Гончаренко

БОНДАРЕНКО 
Микола Ни ки форович 
(15.03.1924, м.  Маріу поль  – 
03.10.1983, м. Чернівці) – живопи-
сець. У  1938 закінчив Донец. худ. 
школу. Протягом 1940–41 навчав-
ся в худ. школі при КХІ. З 1948 жив 
у Чернівцях. Працював у жанрах 
портрета та пейзажу, у яких розви-
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вав традиції вітчизняного реаліс-
тичного мистецтва початку 20 ст.

Тв.: «Зима в Карпатах» (1960), 
«Порт Новий Мангишлак» (1964), 
«Зима в Розтоках» (1965), «Ра нок» 
(1967), «Сонячний день» (1971), 
«Березень в горах» (1972), «В’їзд до 
села» (1975).

Муз.: ЧрцОХМ.
Літ.: Богайчук М. Література і мис-

тецтво Буковини в Іменах. Словник-
довідник. – Чернівці, 2005.

Г. Скляренко 

БОНДАРЕНКО 
Петро Кузьмич 
(30.08.1915, с.  Чернянка, нині 
Бєл городської  обл., РФ  – 
21.06.1992, Луганськ)  – живо-
писець. Закін чив ЛВХПУ (викл.: 
М. Янкін, М. Тирса, В. Берингер, 
Г.  Ефрос, Г.  Лебедєв). Учасник 
вист. від 1960. Персон. вист. від-
булася в 1968 у Ворошиловграді 
(нині Луганськ). Учасник 
2-ї  Світ.  війни; нагороджений 
медалями. Працював у станко-
вому та монументально-декора-
тивному живописі. 

Тв.: станковий живопис – «Дослід-
ник надр Донбасу Л. Лу ту гін» (1957, 
1961), «Блакитна весна» (1958), 
«Біля пірса» (1959), «Роки молодії» 
(1960), «Від могили Тараса» (1961), 
«Гамалія» (1964), «Пролетарський 
гімн» (1967); монументальний жи-
вопис – мозаїки «Ковалі» (1960–70), 
«Шахтар» (1961), «Будівельниця» 
(1962–66), «Радян ський паспорт» (за 
В.  Маяковським, 1965); розпис пла-
фона «Тріумф шахтарської праці» в 
Будинку техніки (1955, у співавт.), де-
коративні панно «Творці» в Будинку 
будівельників (1962, у  співавт. з 
І. Паничем, Є. Полонським, обидва – 
у  Луганську), «Героїчному комсо-
молу  – слава!» в  Будинку культури 
«Юність» у м.  Молодогвардійську 
Луган.  обл. (1963, у  співавт. з 
І. Паничем, Є. Полонським).

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУ. – К., 
2006.

Мар. Гончаренко

БОНДАРЕНКО 
Семен Костян ти нович 
(11.06.1930, с.  Олексіївка Во ро-
незької  обл.  – 21.10.1995, м.  За-
поріжжя) – живописець, графік. 
У  1956 закінчив ЛХУ (викл.: 
М.  Вальштейн, І.  Ковальов), ди-

пломна картина  – «Донецький 
пейзаж». Працював у худ.-
виробничих майстернях Запо-
ріжжя. Учасник обласних, рес-
публіканських, всесоюз. вист. від 
1957. Персональна вист. відбула-
ся в 1977 в Запоріжжі. Член СХ 
України (1965). 

Тв.: живопис  – «Донецький пей-
заж» (1956), «Дощ» (1958), «За - 
порожці в поході» (1961), «Полу-
станок» (1961), «Буря» (1965), «У Кар - 
патах» (1967), «Порт» (1967), «Гео- 
дезисти» (1968), «Зимовий ранок» 
(1970), «На Кольському півостро-
ві» (1970), «Дорога» (1971), «Перша 
річниця» (1972), «Біле море» (1972), 
«Бурхливий день» (1972), «Суворий 
край» (1972), «Весняний паводок» 
(1972), «Перший сніг» (1972), «Земля» 
(1973), «На Володимирщині» 
(1973), «На Полтавщині» (1973), 
«Седнів» (1973), «Вечір» (1973), 
«Сутінки» (1973), «Осінній пей-
заж» (1974), «Біла ніч» (1975), «На 
Півночі» (1975), «Балада про солда-
та» (1975), «Зима» (1976), «Кар’єр» 
(1976); графіка  – «Підсніжники» 
(1960), «Переліски» (1961), «Зміна» 
(1962), «Іван Підкова» (1963), серія 
«Геологи» (1965) та ін.

Муз.: ЗОХМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

С.  К.  Бондаренко. Персональна 
художня виставка: Каталог.  – 
Запоріжжя, 1977; ЕСУ.  – К., 2004.  – 
Т. 3.

О. Ламонова

БОНДАРЕНОК 
Андрій 
(бл. 1750  – ?)  – іконописець. 
Відомий за пис. дж. Учень старо-
дубського іконописця Данила 
Соболевського.

Літ.: Соловій  О. До історії 
україн ської живописі на початку 
XVIII ст. // Україна. – 1917. – Кн. 1 / 2; 
Жолтовський П. М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

БОНДАРОВИЧ 
Анатолій Мартинович 
(03/15.07.1892, с.  Рогізне 
Сум.  пов. Харків.  губ., нині 
Сум. р-ну Сум. обл. – 19.01.1975, 
м.  Київ)  – живописець, гра-
фік. Онук худож.-кріпака 
О. Полив’яного. Член об’єднання 
худож. «ІзоГарт» (1922–23), ство-
реного з ініціативи О. Довженка 

при Спілці пролетарських пись-
менників «Гарт», АХЧУ (1928), 
Спілки рад. худож. Узбекистану 
(1933–45), СРХУ (з 1945), згодом 
СХ УРСР. Закінчив Комерційне 
уч-ще в Харкові (1910). Худ. 
освіту здобув у рисувальній 
школі М.  Раєвської-Іванової 
(викл. – М. Федоров, К. Пинеєв, 
М.  Пестриков), згодом реор-
ганізованій в ХХУ (закінчив 
1914). Удосконалював майстер-
ність в приватній студії худож. 
Е.  Штейнберга й М.  Загонова 
(1912–13), студіях худ. цеху 
«Союз мистецтв» (1918–19) і 
Головполітосвіти Наркомату 
освіти УСРР (1920) у Харкові. 
Творчу діяльність розпочав як 
художник у 1-му Рад. драм. те-
атрі й будинку актора (Харків). 
У  1920-х працював в майстерні 
худ. агітації Головполітосвіти 
Наркомату осві ти УСРР 
(оформ лював рад. свята та рес-
публ. з’їзди) та ілюстрував кн. 
вид-в «Молодий більшовик», 
«Книгоспілка», «Рух», ДВУ, 
ДВОУ та  ін., а  також періодич-
ні видання, серед яких  – журн. 
«Червоний перець», «Нова гро-
мада», «Всесвіт», «УЖ», «Декада», 
«Червоні квіти», «Весела брига-
да», «Піонерія», «Жовтеня», «Тук-
тук» (худ. редактор останніх двох 
журн.) та  ін., створював на за-
мовлення ВУФКУ, «Книгоспілки» 
та ДВОУ кіноплакати та політич-
ні плакати. У  1931–32 мешкав у 
Москві, працював худож. журна-
лу «30  дней». Упродовж 1933–45 
працював у Ташкенті  – зав. худ. 
сектора газ. «Узбекистанская 
правда», худож. сатирично-
го журн. «Муштум», очільник 
худ. відділу газ. «Узбекистаская 
правда», заступник директо-
ра з навчальної роботи, викл. 
Ташкентського худ. уч-ща (1934–
35). Після 2-ї Світ. війни мешкав 
і працював у Києві, переважно 
в царині книжкової графіки та 
пейзажного живопису. Викладав 
живопис в Київ. уч-щі приклад. 
мистецтва (1948–1949). Брав 
участь в обл., респ., всесоюз. ви-
ставках з 1927.
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Тв.: сценографія – опера «Відьма» 
Б.  Яновського (1919); живо-
пис  – «Старий Ташкент», «Новий 
Ташкент» (обидва  – 1936), «Вечір 
на Дніпрі» (1947), «Ірпінський 
краєвид», «Осінній мотив» (оби-
два – 1952), «Восени на дачі» (1954), 
«Пам’ятник М. Щорсу» (1961); кіно-
плакати – «Нібелунги» (1923), «Люди 
і маски», «Микола Джеря», «Шляхи 
життя» (усі  – 1926), «Робін Гуд» 
(1927); плакати  – «Одноосібники, 
незаможники, середняки. За при-
кладом колгоспів здавайте лишки 
хліба державі, своєчасно виконуй-
те вимогу контрактації», «Селянко. 
Пролетарська держава закликає тебе 
до активної участі в хлібозаготівлі» 
(обидва  – 1930); іл. до кн.  – «Про 
малярика-школярика» О.  Донченка 
(1928), «Подорож до землі невідо-
мої» В.  Різниченка (1932), «Фома» 
С.  Михалкова (1938), «Три зірки» 
Ю. Арбата, «Тарас Бульба» М. Гоголя 
(обидві  – 1940), «Київські опо-
відання» Ю.  Яновського (1949), 
«Вибране» (1949) і «День почина-
ється рано» (1950) Ю.  Смолича, 
«Аргонавти Всесвіту» і «Нащадки 
скіфів» В. Владка (обидві – 1952).

Муз.: НХМУ, Держ. музей мис-
тецтв Узбекистану (Ташкент).

Літ.: Касіян  В., Турченко  Ю. 
Українська радянська графіка.  –  
К., 1957; ІУМ. – К., 1967. – Т. 5; Под
чекаєв  О. На привалі  // Культура 
і життя.  – 1972.  – 14  верес.; 
Золотоверхова І. Український радян-
ський кіноплакат 20–30-х років. – К., 
1983; ХН СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
СХУ.  – К., 1973; МУБД.  – К., 1997; 
ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; ХУЕД.  – 
К., 2006; Ламонова О. Анатолій 
Бондарович  – ілюстратор дитячої 
літератури (за матеріалами архіву 
відділу образотворчого мистецтва 
ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського НАН 
України) // СМ. – 2015. – Чис. 4. 

І. Ходак

БОНДАРОВСЬКА 
Фаня (Фанні) Ізраїлівна – див.: 
БОНДАРЕВ СЬКА 
Фаня (Фанні) Ізраїлівна

БОНІФАЦІЙ 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у м.  Перемишль 
(нині РП), входив до складу міс-
цевого об’єднаного цеху золота-
рів. Згадується (разом з малярем 
Бальтазаром та іншими ремісни-

ками) у цеховому документі під 
13.06.1564 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

БОНЧЕВСЬКИЙ 
Микола Дем’я нович 
(19.12.1901, с.  Михайлин, 
нині Козятинського  р-ну 
Вінниц.  обл.  – 21.05.1967, м.  Су-
ми)  – живописець, графік, педа-
гог. У 1930–37 (?) навчався в КХІ. 
У повоєнні роки переїхав до Сум. 
У  1948–67  – старший методист 
при обласному Будинку народ-
ної творчості. Одночасно очолю-
вав вечірню студію та заочні обл. 
курси образотворчого мистецтва. 
Організатор та учасник зарубіж-
них (Болгарія, НДР), республікан-
ських, обласних, місь ких, район-
них вист. та семінарів. Сприяв 
популяризації українського мис-
тецтва. Учитель багатьох відомих 
художників, серед них – засл. ху-
дож. України В. Куц, М. Сіробаба, 
художники О.  Трегубова, 
М.  Микитенко, П.  Слесаренко, 
В. Ратнер, ін. Учасник 2-ї Світ. ві-
йни.

Тв.: «До мирної праці» (кін. 
1940-х), «Ішли комсомольці на гро-
мадянську війну» (1956), «Червоні 
партизани Київщини» (1956), «Ленін 
на Волзі» (1965).

Муз.:  частину творів втрачено, 
низка – у приватних колекціях.

Літ.: Каталог обласної виставки 
образотворчого мистецтва Сумщини 
(до 40-річчя Великої Жовтневої 
Соціалістичної Революції).  – Суми, 
1957; К 100-летию Н. Бончевского // 
Данкор.  – 2001.  – №  52 (481).  – 
Декабрь; Рослый  С. Из глубин 
народных (Мастера искусства  – 
к  50-летию Октября)  // Правда 
Украины.  – 1966.  – №  18 (7259).  – 
Январь.

В. Ткаченко

БОНЧКОВСЬКИЙ 
Норберт 
(19 ст.) – рисувальник. У 1-й пол. 
19 ст. жив і працював на Волині. 
Навчався в Кременецькому ліцеї. 

Тв.: 8 малюнків (1830–33, колекція 
Ю.  І.  Крашевського), серед яких  – 
два портрети російських офіцерів. 

Муз.: НМВ.
Літ.: Suchodolska M., Jakimowicz I., 

Jaworska  J. Rysunki z kolekcji 
J.  I.  Kraszewskiego w Muzeum 
Narodowe w Warszawie: Katalog.  – 
Warszawa, 1961; SAP. – 1971. – T. 1.

Б. Колосок.

БОНЧ-ОСМОЛОВСЬКА 
Ольга Георгіївна 
(25.04.1895, лісництво Кам’яний 
степ Вороне зької  губ.  – ?)  – жи-
вописець, графік. У  1914–17 на-
вчалася на Вищих жіночих ар-
хітектурних курсах у Петрограді 
(викл.: К.  Петров-Водкін, С.  Су-
дейкін). Наприкинці 1930-х за-
ймалася педагогічною й літера-
турною діяльністю. Учасниця 
вист. від 1918. 

Тв.: живопис  – розпис у Ле-
нін градському геологічному ін-ті  
(1930–31); «Портрет Ф.  Дзержин-
ського» (1934), «Мати» (1938); гра-
фіка  – серія ліноритів «Українські 
костюми» (1925), «Архангельські 
пряники» (1925), ілюстр. до дитячих 
книжок «Басни» М.  Андрієвської 
(1926), «Цыплята» А. Сакевич (1930, 
обидві – Ленінград). 

Літ.: Шестая выставка общины 
художников. Каталог.  – Ленинград, 
1925; Выставка женщин-художников 
Ленинграда. Каталог.  – Ленинград, 
1941; ХН СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова 

БОРАГАНСЬКИЙ 
Ільяс 
(22.04.1852, м.  Бахчисарай 
Таврій.  губ., нині АР  Крим  – 
1924, м.  Стерлитамак, нині 
Республіка Башкортостан, РФ) –  
каліграф, орнаменталіст, крим-
ськотатарський просвітник, ви-
давець, учений-сходознавець. 
Навчався в Бахчисарайському 
приходському мектебе, у місце-
вому медресе; у 1866–74 вдоско-
налював знання в Стамбулі, ви-
вчав східну каліграфію та орна-
менталістику. Після повернення 
до Криму вдосконалював досвід 
у розробці кримськотатарських 
орнаментів, які згодом застосу-
вав при худ. оформленні книг, 
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з кін. 1880-х до 1919 жив у Санкт-
Петербурзі, працював калігра-
фом у Міністерстві іноземних 
справ Рос. імперії. У 1893 відкрив 
друкарню, де, крім кримсько-
татарських книг видавав твори 
тюркськими, арабськими, пер-
ськими мовами. У 1898–1908 ви-
кладав у Санкт-Петербурзькому 
ун-ті турецьку мову та східну ка-
ліграфію, вів педагогічну та бла-
годійну діяльність, забезпечував 
роботою обдаровану молодь з 
Криму та інших тюрко-мусуль-
манських районів Росії.

Тв.: оформлення видань  – Абай 
Кунанбаєв «Вибрані твори» (ка-
захською мовою арабська графі-
ка); «Ненкеджан ханим тюрбесі» 
(Мавзолей ненкеджан ханим) (крим-
ськотатарською мовою арабська 
графіка); Крилов  І. «Байки» (у  пе-
рекл. кримськотатарською мовою 
О.  Акчокракли арабська графіка); 
Смирнов В. «Образцовые произведе-
ния османской литературы в извле-
чениях и отрывках»; Самойлович А. 
«Собрания стихотворений импера-
тора Бабура» (ч.  1); Самойлович  А. 
«Опыт краткой крымскотатарской 
грамматики»; Мамин-Сибіряк  Д. 
«Сіра шийка» (у перекладі кримсько-
татарською мовою).

Літ.: Ильяс мурза Бороганский  // 
Терджиман.  – 1898.  – 27  сентября; 
Мухамметханов К. Абайнынъ бирин-
джи китабыны нешир эткен Адам  // 
Ленин байрагъы. – 1971. – 26 октября; 
Кононов  А. История изучения тюрк-
ских языков в России.  – Ленинград, 
1982; Биобиблиографический сло-
варь отечественных тюркологов. 
Дооктябрьский период.  – М., 1989; 
Gankevic  V. Bahcesarayli birasilzadenin 
Sankt Petersburg’daki yayinevi  // 
Emel.  – 1997.  – №  222; Заатов  І. 
Кримськотатарське образотворче 
і декоративно-прикладне мисте-
цтво ХХ  ст.  – Сімф., 2002; Zaatov  I. 
Qirimtatar manzaralі-ameliy ve tasviriy 
sanatі. Akmescit. – Simferopol, 2003. 

І. Заатов

БОРАЧОК 
Маріан Юліанович 
(01.02.1912, с.  Ілавче, нині Тере-
бовлянського р-ну Терноп. обл. – 
07.11.1993, м.  Баффало, США)  – 
живописець. Після смерті бать-
ка, священика Юліана, родина 
переїхала до Теребовлі, де Б.  за-
кінчив гімназію. Перші навички 

з малярства отримав від старшо-
го брата Северина та його друга 
В. Хмелюка. Студіював малярство 
у Кракові (проф. В.  Яроцький). 
Відновив т-во «Пласт», був спів-
засновником т-ва «Сокіл», орга-
нізатором спортивних команд 
на Теребовлянщині. Організатор 
перших фестивалів (1938) і мис-
тецьких імпрез молоді, фото-
вист. До 2-ї Світ. війни працював 
у Теребовлі референтом з питань 
молоді та спорту. Допомагав бра-
ту Северину з відкриттям музею 
ім.  кн.  Василька (1933–44) (нині 
Теребовлянський історико-кра-
єзнавчий музей), збиранні та впо-
рядкуванні експонатів, був за-
ступником директора музею. Від 
березня 1944 – в еміграції. У 1950 
прибув до Баффало (США). 
Організатор і керівник пластової 
оселі «Новий Сокіл». Редагував 
пластові видання. Розмалював 
велику залу Українського народ-
ного дому «Дніпро» в Баффало. 
Займався різьбою по дереву, кар-
буванням на міді та малюванням 
на порцеляні, худ. фотографією. 
Брат С. Борачка.

Тв.: декорації до вистав, станко-
вий живопис  – портрет кардинала 
Й. Сліпого (1968); твори вжиткового 
мистецтва – різьблені вироби з дере-
ва, карбована мідь, малюнки на по-
рцеляні; худ. фотографія. 

Літ.: «Журавлина» книга. 
Тернопільська українська західна 
діаспора. Словник імен. – Тернопіль, 
1999. – Ч. 1; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

Г. Матвіїшин

БОРАЧОК 
Северин Юліанович 
(22.06.1898, с.  Сороцьке, 
нині Теребовлянського  р-ну 
Терноп.  обл.  – 08.07.1975, 
Річмонд, шт.  Мен, США)  – жи-
вописець. Після смерті бать-
ка Юліана родина переїхала до 
Теребовлі, де Б. закінчив реальну 
гімназію. Добровільно вступив до 
легіону УСС. Студіювася в КАМ 
(1920/21–24) на відділі рисунку 
та малярства (викл.: В. Яроцький, 
І.  Пєньковський, Й.  Панкевич). 
Мистецькі студії продовжив 
у Парижі в 1937. Входив до 

складу «Паризького Комітету» 
Ю.  Панькевича. Від 1927 здій-
снив розкопки біля монастиря 
в Теребовлі, на базі знайдених 
артефактів часів неоліту, княжої 
й козацької доби заснував і очо-
лив музей ім.  кн.  Василька (діяв 
з 30 серпня 1933 до 1944). У 1936 
розписав церкву Св.  Миколи в 
Теребовлі. Продовжив розпис 
церкви Вознесіння Ісуса Христа 
у с. Настасів (нині Терноп. обл.), 
розпочату Д.  Горняткевичем, 
М.  Зорієм, А.  Наконечним. 
Від 1933 експонував тво-
ри в Парижі, Львові, Женеві, 
Мюнхені, Нью-Йорку. Від 1947 
мешкав у Мюнхені (Німеччина). 
Після вист. творів у Нью-Йорку 
(1956) залишився у США. Брат 
М. Борачка.

Тв.: «У човні», «Полудень», «Місь-
кий пейзаж», «Коні. Мозаїка», 
«Прогулянка повозкою», «Коник», 
«Прачка», «Туга», «Пробудження», 
«Жнива», «Гарцюючі коні», «Перед 
бурею», «Кав’ярня», «Ангел, що мо-
литься», «При вікні», «Над потоком», 
«Білий кінь», «Мадонна з дитятком», 
«Козак Мамай», «Дівчина при пра-
ці», «Вершник», «Дівчина з овоча-
ми», «Чорний кіт», «Танцюристка», 
«Мертва природа», «Дівчина спить», 
«Нат-т», «Приятельки», «Ярмарок», 
«Автоп-т», «Танцюристи», «Пейзаж» 
(1931).

Літ.: «Журавлина» книга. Тер-
нопільська українська західна діа-
спора. Словник імен.  – Тернопіль, 
1999.  – Ч.  1; ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
Виставка українського мистецтва: 
заходами українського виставко-
вого комітету в Детройті. 24  верес-
ня – 2 жовтня 1960. – Детройт, 1960; 
Книга творчості українських митців 
поза Батьківщиною.  – Філадельфія, 
1981; Українські митці у світі. 
Матеріали до історії українського 
мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Г. Матвіїшин

БОРЕЙКО 
Сергій Миколайович 
(26.11.1912, м.  Шумськ, нині 
смт.  Терноп.  обл.  – 01.05.1988, 
м.  Львів)  – живописець, гра-
фік. У  1936–39 навчався у 
Варшавській АМ (викл.: С. Остоя-
Хростовський, Т. Прушков ський). 
Після 1945 мешкав у Львові, де 
працював художником монумен-

БОРЕЙКО

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



148

тального цеху худ.-виробничого 
комбінату. Учасник обл., респ., 
всесоюз. вист. Персональна вист. 
відбувалася у Львові в 1982. 
Член СХ УРСР (від 1955). Батько 
Д. Борейка. Творчості митця при-
таманна реалістична манера зо-
браження через експресивне за-
гострення або декоративно-пло-
щинне узагальнення форми.

Тв.: живопис  – серія «Воїни 
Великої Вітчизняної війни» (1944–
45), «Кримські пейзажі» (1958); 
«Плавлення бронзи. Бронзова 
епоха» (1956), «Вручення ордена 
Леніна Львівській області» (1960, 
у  співавт. з В.  Патіним), «Діти» 
(1960), «Індустріальний Львів» 
(1961), «Руїни фортеці в Білгороді-
Дністровському» (1964), «Склодуви 
художнього скла» (1964), «Білгород-
Дністровський. Фортеця» (1964), 
«Натюрморт з народною керамі-
кою» (1967), «Портрет дочки» (1956), 
портрети Л.  Кривицької (1947), 
М.  Зуслова (1949), акад. О.  В’я лова 
(1951), І.  Передерієнка (1952), ху-
дожника Р. Туріна (1957), скульпто-
ра Ф.  Бриж (1959), С.  Вальницької 
(1966), С.  Караффи-Корбут (1967), 
А. Труш (1971), Б. Которовича (1977), 
С.  Людкевича (1979), С.  Костир ка 
(1979); графіка – «Зустріч Мстислава 
з Данилом Галицьким» (1951), «Кот-
ляревський формує козачий полк 
у 1812  р.» (1954), «Пісня Карпат» 
(1960), «Два покоління» (1964).

Муз.: НМЛ. 
Літ.: Турченко  Ю. Український 

естамп. – К., 1964; ІУМ. – К., 1968. – 
Т.  6; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
Сергій Борейко. Виставка творів 
живопису та графіки: Каталог.  – Л., 
1984; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

О. Ламонова, Г. Матвіїшин

БОРЕЛЬ 
Петро Федорович 
(1829, ? – жовтень 1898, м. Санкт-
Пе тербург)  – графік. У  1850-х  – 
вільний слухач ІАМ. У 1865 здо-
був звання некласного худож-
ника акварельного портретно го 
живопису (за «Портрет пані 
NN» та етюд «Голова старого»). 
Ви конував літографії для ви-
дань, станкові літографії тощо.  
Малював для журналу «Всесвітня 
ілюстрація» (1871–78, 1884, 
1886, 1891, 1895). У 1895 на пер-
шій вист. друкарської справи 
отримав велику золоту медаль 

«За художні роботи на камені». 
Літограф і аквареліст. Б. – худож-
ник реалістичного спрямування. 
Його твори позначені ліризмом, 
композиційною та колористич-
ною вишуканістю, увагою до іс-
торичних деталей. У низці робіт 
помітна стилізація під мистецтво 
початку 19 ст. (класицизм). 

Тв.: літографії до видання 
«Ліцей князя Безбородька» (1859)  – 
«Ніжин», «Ліцей князя Безбородька», 
портрети М.  Гоголя, Є.  Гребінки, 
«Портретная галерея русских дея-
телей» А.  Мюнстера (200  портретів, 
тт. 1–2, 1864–69), «Губернские очер-
ки» М. Салтикова-Щедріна (1868–70, 
журнал «Художественный листок», 
за рис. М.  Башилова); станкові лі-
тографії  – «Царськосільський лі-
цей. Актовий зал» (1856), «Палац 
Петра  І на Петровському острові», 
портрети Г.  Квітки-Основ’яненка, 
М.  Максимовича, М.  Костомарова, 
О.  Вересая, О.  Грибоєдова, Ф.  Тол-
стого (за оригіналом С.  Зарянко) 
та  ін.; акварелі  – «Портрет мате-
рі», «Повернення Пушкіна з ду-
елі» (1885), «Втеча Ломоносова з 
Холмогор» (1886), «Діти», «Зустріч 
О. Пушкіна з тілом Грибоєдова в го-
рах Кавказу» (1892), «Відвідування 
Ломоносова Катериною  ІІ» (1892) 
та ін. 

Муз.:  Далекосхідний  ХМ (Хаба-
ровськ, РФ), Самарський  ХМ (РФ) 
та ін. 

Літ.: Каталог музея украинских 
древностей В.  В.  Тарновского.  – 
Чернигов, 1900.  – Т.  2; Адарюков  В. 
Очерк по истории литографии в 
России.  – СПб., 1912; Кондаков  С. 
Юбилейный справочник импера-
торской Академии художеств 1764–
1914. – СПб., 1914. – Ч. 2; ХН СССР. – 
М., 1972. – Т. 2; МУ. – К., 1992; МУЕ. – 
К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997. 

О. Ламонова 

БОРЕЦЬКИЙ 
Адальберт Адаль бертович 
(Войтех Вой те хович)
(Boretski Adalbert Adalbertovych)
(14.11.1910, с. Убла, нині Словач-
чина  – 12.06.1990, м.  Кошице, 
СР) – живописець. Піс ля навчан-
ня в гімназії та Ужго родській 
учительській семінарії, де рису-
нок викладав А.  Ерделі, закін-
чив приватну студію в А. Ерделі 
та Й.  Й.  Бокшая  – «Публічну 
школу малювання» в Ужгороді 

(1927–31). Член «Т-ва діячів 
образотворчого мистецтва на 
Підкарпатській Русі» від 1931, 
«Т-ва карпато-руських худож-
ників» з 1935–39, СХ УРСР від 
1946. У 1933–44 – учитель народ-
ної (т. зв. городянської) школи в 
с. Велике Бичково на Закарпатті. 
Викладав в Ужгородському 
уч-щі прикладного мистецтва 
в 1945–48. Від 1961 мешкав у 
Чехословаччині. Учасник вист. 
від 1933 (Ужгород, Мукачів, 
Пряшів, Кошице, Бра тислава, 
Прага, Брно, Будапешт), у т.  ч. 
Всесвіт. вист. в Нью-Йорку 
(1939). Персон. вист. від - 
булася в 1980 в Пряшеві (Сло-
ваччина). Працював у галузі мону - 
ментального й станкового ма-
лярства, у жанрах портрета, пей-
зажу, натюрморта. Автор декора-
тивних панно. Працював у техні-
ках акварелі, пастелі. Вирізнявся 
сміливим використанням різ-
номанітних образів і прийомів, 
поєднанням в одному творі різ-
них стилів, манер і тенденцій. 
Майстер тематичної картини 
(цикли творів «Народні танці», 
серія присвячена трудовим буд-
ням жителів Закарпаття).

Тв.: монументальні панно на 
фасаді будинку Ерделі в Ужгороді 
(1940); «Рахівська мадонна» (1940), 
«На полонині», «Три гуцули», 
«Страта мармароських патріо-
тів», «Зустріч гуцулами Червоної 
Армії» (усі  – 1946), «Лісоруби», 
«Будівництво мосту» «Повернення 
гуцула-партизана», «Вивіз лісу», 
«Любов», «Весілля», серія ма-
люнків «Пори року» (усі  – 1947), 
«Бокораші», «Танець лісорубів 
біля багаття», «Одягають нарече-
ну» (усі  – 1948), «На лісопункті» 
(1952), «Село під горою» (1957), 
пейзажі Словаччини (1964–71), 
«Потепліло», «Нат-т» (обидва  – 
1960-і).

Муз.:  ЗОХМ, музеї Братислави, 
Будапешта, приватні колекції.

Літ.: Шмагало  Р. Словник мит-
ців-педагогів України та з України 
у світі.  – Л., 2002; Художники 
Закарпаття. Альбом-каталог.  – 
Ужгород, 2001; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; 
Островський  Г. Образотворче мис-
тецтво Закарпаття. – К., 1974; СХУ. – 
К., 1973 

Г. Матвіїшин

БОРЕЛЬ
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БОРЗЕНКО 
Іван Іванович 
(19  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У 1836 надав малюнок 
для хоругв. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 1623, арк. 108 а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БОРИМЧУК 
Михайло Петрович 
(20.11.1926, станція  Попільня, 
Житомир. обл. – 2013, м. Київ) – 
живописець. Навчання: 1944–
47  – КСХШ, 1947–54  – КХІ 
(у  В.  Кос тецького, І.  Штільмана, 
К.  Елеви, Г.  Меліхова). З  1951 
брав участь у виставках. 1954–56 
працював у музеї-заповідни-
ку «Києво-Печерська лавра»; 
1956–67  – у  Київ. обл. відділ. 
Худож. фонду УРСР. Художник-
станковіст (пейзажі, портрети, 
жанрові картини), представник 
соцреалізму.

Тв.: «Електропіч заводу ім. С. Кі-
рова» (1951), «Весняний вечір» 
(1958), «Парк ім.  Т.  Шевченка» 
(1964), «Букринський плацдарм», 
«Весна» (обидва – 1967), «Квітень» 
(1968), «Перша зелень», «Зима», 
«Садки цвітуть» (усі  – 1971), 
«Суворовець» (1981), «Студентка» 
(1984), «Весна» (1996), «Лавра» 
(1997), «Конча-Заспа» (2001).

Муз.: Переяслав-Хмельн. ХМ.
Літ.: ХУЕД. – К., 2006.

Г. Скляренко

БОРИСЕВИЧ 
Яків 
(бл. 1713, м. Су дова Вишня, нині 
Львів. обл. – 1774, Домашевський  / 
Почаївський? монастир)  – жи-
вописець. Відо мий за пис. дж. 
Мешкав у Галичині. У  1750 став 
ченцем Крехівського монасти-
ря. Зго дом жив у Верхатському, 
Добромильському, Лаврському 
монастирях.

Тв.: малярські роботи в Лаврсь-
кому та Верхатському монастирях.

Літ.: Голубець  М. Малярі-
василіани на тлі західноукр. ма-
лярства ХVІІІ  ст.  // Записки Чина 
святого Василія Великого.  – Т.  3; 
Жолтовський  П. Художнє жит-
тя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  –  
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БОРИСЕНКО 
Валентин Назаро вич 
(02.05.1929, с. Озеряни, нині Боб-
ровицького  р-ну Черніг.  обл.  – 
08.01.1990, м. Київ) – скульптор. 
У  1947 закінчив Київ. уч-ще 
декоративно-прикладного мис-
тецтва (викл.  – Д.  Лученко), 
з  1953  – навчався в ЛДІПДМ 
(викл.  – І.  Севера). З  1959 його 
викладач, доц. з 1967, ректор з 
1969. З 1977 – проф., у 1985–89 – 
ректор КХІ. Працював на Львів. 
керамічно-скульптурній фабри-
ці Худфонду України. Учасник 
республіканських та всесоюз. 
вист. з 1957. Лауреат Державної 
премії УРСР ім.  Т.  Г.  Шевченка 
(1978). Засл. діяч мистецтв УРСР 
(1964), Нар. художн.  України 
(1976). Член СХ УРСР. Працював 
у галузі монументальної та стан-
кової пластики (у  техніках гіп-
су, дерева, міді, бронзи, граніту, 
штучного каменя, ін.). Твори 
відзначала експресивна вираз-
ність пластики, образно-симво-
лічне трактування.

Тв.: «Господар Верховини» (1957), 
«Орел Карпат» (1960), «Олекса Дов-
буш» (1960), «Орач» (1960), «Волга і 
Дніпро» (1968), «Верхо ви на» (1966), 
«Марко Черемшина» (1969), «Міке-
лан джело» (1978), «Т. Г. Шевченко», 
«В.  І.  Суриков», «Рафаель» (усі  – 
1978), «Портрет матері» (1984), 
«Ікар» (1985); пам’ятники: І. Франку 
у Львові (у  співавт. з  Е.  Миськом, 
Д.  Крвавичем, В.  Одрехівським, 
Я.  Чайкою, архіт. А.  Шуляр; 1964), 
монумент загиблим дрогобича нам 
(1968), Олексі Довбушу в с.  Пе-
ченіжин (1970), Паші Савельєвій у 
Луцьку (у співавт. з В. Подольським; 
1971), меморіал жертвам фашиз-
му в Дрогобичі (1972), героям 
Хотинського повстання (у  співавт. 
з  В.  Подольським, архіт. А.  Кон-
сулов; 1975–77), бійцям Першої 
Кінної армії в с.  Олесько (у  спі-
вавт. з  К.  Маєвським, архітектор 
А. Консулов; 1975), Івану Федорову 

у Львові (у  співавт. з  В.  По дольсь- 
ким, архітектор А.  Консулов;  
1975–77). 

Муз.:  МЕХП, Київ. філіал 
Центрального музею В.  І.  Леніна 
(нині Укр. дім).

Літ.: Валентин Борисенко. Альбом. – 
К., 1987; Мовою пластики  // Вільна 
Україна.  – 1960.  – 18  червня; 
УРХ.  – К., 1972; ХН  СССР.  – М., 
1972.  – Т.  2; Художники Радянської 
Львівщини. – Л., 1980; МУ. – К., 1992.

О. Ямборко

БОРИСЕНКО 
Павло Федорович 
(15.01.1905, м.  Тростянець, 
нині Сум.  обл.  – 01.12.1993, 
м.  Чернівці)  – живописець, гра-
фік. У 1929 – закінчив ХХІ (викл. 
С.  Прохоров, М.  Шаронов). 
Учасник всеукр. вист. від 1929. 
Персон. вист. відбулися в 
1965, 1984 в Чернівцях. Член 
СХ України (1939). Учасник 
2-ї Світ. війни. 

Тв.: живопис  – «Жіночий пор-
трет» (1920), «Червоні вступають» 
(1936), «Арешт Павла» (за рома-
ном О.  Горького «Мати», 1939), 
«Зустріч Т.  Шевченка з художни-
ком І.  Сошенком у Літньому саду 
в Петербурзі» (1939), «Передача 
досвіду» (1940), «Портрет М.  Бу- 
рачека» (1941), «Штурм Переко-
пу» (1944), «Портрет письменника 
Остапа Вишні» (1945), «О.  Коби-
лянська читає “Кобзаря” селянам 
с.  Димки» (1948), «Висока нагоро-
да» (1952), «Загибель ілюзій» 
(1952), «До університету» (1954), 
«Порт рет дружини» (1954), «Порт-
рет Героя Соціалістичної Праці 
О.  Мо зерської» (1961), «В.  І.  Ленін 
серед дітей» (1962), «Автопортрет» 
(1963), «Володя Ульянов на екзаме-
ні» (1964); графіка – серія «Старий 
Ташкент» (1929), «Портрет май-
стра літографії І.  Іванова» (1939), 
«Танки в засаді» (1945), «Поблизу 
фронту» (1945), «Т.  Шевченко» 
(1955–56), «Осінь у передгір’ях 
Карпат» (1956), «Вид на Чернівці» 
(1966).

Муз.:  НМЛ, ДХМ, БХМ, ВОКМ, 
ХОКМ, ін. краєзнавчі музеї України 
та Росії.

Літ.: Турченко Ю. Український ес-
тамп.  – К., 1964; Павло Федорович 
Борисенко. Каталог.  – Чернівці, 
1965; ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; ЕСУ. – 
К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова

БОРИСЕНКО
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БОРИСКОВИЧ 
Дмитро 
(кін. 16 – 1-а пол. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Працював 
у м.  Рогатині (нині Івано-
Франківської  обл.). Згадується 
під 1615 як райця, 1620–24 в 
судових документах Львова і 
Рогатина.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т.  CCXXXVI; Александрович  В. 
Майстри «малих» осередків україн-
ського малярства історичного пере-
мишлянсько-львіівського регіону 
першої половини XVII  cтоліття  // 
Соціум. – К., 2013. – Вип. 10.

Р. Забашта

БОРИСОВА 
Маргарита Васи лівна 
(07.07.1922, с.  Сіуч Воло-
годської губ.) – графік. У 1950 за-
кінчила ІЖСА (викл. К. Рудаков), 
дипломна робота  – ілюстр. та 
оформлення книги «Світанок» 
Ю. Лаптєва. У 1950–55 викладала 
в Сімфероп. худ. уч-щі. Учасниця 
вист. від 1954. Член СХ України 
(1950).

Тв.: ілюстр. до книг «Артек» 
А.  Мілявського (1952), «У  нас в 
Сосновке» О. Ніжури (1955), «Лучше 
нет родного края» П.  Во ронька 
(1957), «Новый отец» О.  Фатєєва 
(1963, усі  – Сімферополь); акваре-
лі – «Черешня» (1957), «За уроками» 
(1960), «Ніночка» (1960), «Сестри» 
(1962), «Портрет ткачихи М.  Жук» 
(1972), «Портрет Галини Апанович» 
(1986). 

Муз.:  Алуштинський літератур-
но-меморіальний музей С. Сергєєва-
Ценського, СімфХМ, СХМ. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова 

БОРИСОВЕЦЬ 
Валентин Павлович 
(02/15.01.1910, м.  Владивосток, 
нині РФ – 04.05.1979, м. Львів) – 
сценограф. Засл.  д.  м. УРСР 
(1957). Лауреат Сталінської пре-
мії (1950). Навчався на живопис-
ному відділі Худ.-індустріальної 
профшколи в Києві (1925–27; 

викл.  – К.  Єлева). Закінчив 
теакіноф-т КДХІ (1927–31; 
викл.  – К.  Єлева). З  1931 пра-
цював худож.-постановником 
у Київ. театрі опери та балету, 
одночасно оформляв вистави, 
переважно сучасної та рос. і укр. 
класичної драматургії, у театрах 
Червоної Армії, ім.  І.  Франка, 
теастудії, юного глядача, муз. 
комедії (усі  – Київ), а  також 
Дніпропетровська, Полтави, 
Житомира. Головний худож. євр. 
та польс. театрів у Києві (1935–
37), Львів. драм. театру ім. Лесі 
Українки (1939–41). Одночасно 
оформив низку вистав у теа-
трах Станіслава (нині Івано-
Франківськ), Рівного, Луцька, 
Дрогобича. Перебуваючи в 
евакуації в м.  Алма-Аті (нині 
Алмати, Казахстан), оформляв 
вистави місцевих театрів опе-
ри та балету, рос. драм., а  та-
кож Київ. театру муз. комедії 
(1941–42). У  1943 переїхав до 
м.  Сталінабада (нині Душанбе, 
Таджикистан), де обіймав посаду 
головного худож. евакуйованого 
з Житомира укр. драм. театру 
ім. М. Щорса та оформляв виста-
ви рос. драм. театру Молдавської 
Автономної РСР, евакуюваного 
до м. Мари (нині Туркменістан). 
Разом із театром ім. М.  Щорса 
1944 повернувся до Запоріжжя, 
а 1945 переїхав до Львова. 
Головний худож. Львів. драм. те-
атру ім. М. Заньковецької (1945–
57, від 1960). Упродовж 1957–60 
працював у Запоріз. драм. теа-
трі ім. М. Щорса та Дніпропетр. 
драм. театрі ім.  Т.  Шевченка. 
Стенографічна мова Б. позначена 
лаконічністю та узагальненістю 
образних рішень, графічністю 
прийомів. Брав участь в обл., 
респ. і всесоюз. виставках з 1947.

Тв.: сценографія  – «Есмеральда» 
Ч.  Пуньї, «Севільський цируль-
ник» Дж. Россіні (обидві  – 1931, 
співав. П.  Злочевський), «Лебедине 
озеро» П.  Чайковського (спі-
вав. П.  Злочевський), «Ференджі» 
Б.  Яновського (обидві  – 1932), 
«Дорога квітів» В.  Катаєва (1934), 
«Дай серцю волю, заведе в неволю» 
І.  Карпенка-Карого, «Продавець 

птахів» К.  Целлера (обидві  – 1935), 
«Суєта» І.  Карпенка-Карого, «За 
двома зайцями» М.  Старицького, 
«Вій» М.Гоголя (усі три  – 1936), 
«Борис Годунов» О.  Пушкіна 
(1937), «Богдан Хмельницький» 
О.  Корнійчука (1938), «Тев’є-
молочар» Шолом-Алейхема (1939), 
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть» 
М.  Кропивницького, «Інтервенція» 
Л. Славіна (обидві – 1940), «Наталка 
Полтавка» М.  Лисенка, «Принцеса 
цирку» І.  Кальмана (обидві  – 
1942), «Сорочинський ярмарок» 
М.  Мусоргського, «Украдене щастя» 
І.  Франка (обидві  – 1943) «Гроза» 
О.  Островського (1945), «Життя в 
цвіту» О.  Довженка (1947), «Навіки 
разом» Л.  Дмитерка, «На велику 
землю» А. Хижняка (обидві – 1949), 
«Борислав сміється» за І.  Франком, 
«Дніпровські зорі» Я. Баша (обидві – 
1951), «Молода гвардія» Ю. Мейтуса 
(1953), «Мачуха» О. Бальзака (1955), 
«Тайфун» Цао-Юя (1958), «Не суди-
лось» М. Старицького (1961), «Гроза 
над Гаваями» О.  Левади (1964), 
«Блакитна троянда» Лесі Українки 
(1969), «Богдан Хмельницький» 
О. Корнійчука (1979).

Муз.: МТМКУ.
Літ.: Республіканська вистав-

ка творів художників театру і кіно 
Української РСР: каталог.  – К., 
1956; Изобразительное искусство 
Украинской ССР: альбом. – М., 1957; 
ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; ХН СССР.  – 
М., 1972.  – Т.  2; СХУ.  – К., 1973; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 
3; ХУЕД. – К., 2006.

І. Ходак

БОРИСПОЛЕЦЬ 
Платон Тимо фійович 
(1805, с.  Гоголів, нині 
Київської  обл.  – 14.07.1880, 
м.  Санкт-Петербург)  – живо-
писець, графік. За першим фа-
хом  – військовий, відставний 
полковник артилерії. З 1835 від-
відував класи ІАМ, у  1836 вчив-
ся у проф. Зауервейда. У  1836 
отримав ІІ срібну і ІІ золоту ме-
далі за картину «Артилерійський 
парк з видом на Смоленський 
монастир»; у 1837 – ІІ срібну та в 
1838 – І срібну медалі. У 1843–56 
жив за кордоном, працював в 
Італії та Франції. У  1852 втра-
тив зір. Був у гарних стосунках з 
Т. Г. Шевченком.

БОРИСКОВИЧ
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Тв.: «Артилерійський парк» (1835),  
«Портрет чоловіка з книгою в ру-
ках» (1846), «Вид Рима», «Морський 
краєвид», «Дівчина з пташкою» 
(не збереглася), «Ісус у Вертограді» 
(усі  – 1848), «Проповідь Андрія 
Первозванного на березі Дніпра» 
(писана в Парижі, у 1866 подарова-
на київ. духовенству; установлена 
в трансепті Андріївської церкви в 
Києві).

Літ.: Юбилейный справочник 
Императорской академии худо-
жеств 1764–1914.  – Т.  1; СХУ.  – К., 
1973; Шевченківський словник. – К., 
1976. – Т. 1; Сидоренко О. Доля худож-
ника // В сім’ї вольній, новій. – 1986; 
МУ.  – К., 1992; Дехтярьов  М. Храм 
на крутосхилі  // Старожитності.  – 
1994.  – Ч.  3–4; МУБД.  – К., 1997; 
ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БОРНАЦКЕВИЧ 
Василь 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У 1773–74 брав участь 
у поновленні розписів Успенсь-
кого собору КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БОРОВИК 
Леонід Леонідович 
(06.01.1891  / 1900  – 1942  / 1943, 
м.  Ленінград, нині м.  Санкт-Пе-
тербург)  – актор і художник те-
атру. Закінчив ІАМ. Пра цював 
на Зах.  Україні в «Українському 
наддніпрянсь кому театрі» Оль-
ги Міткевич (1925–26), Театрі 
ім.  І.  Тобілевича (1929–34), «За-
граві» (1935–38, оформив усі ви-
стави), Театрі ім. І. Котляревського 
(1938–39), Львів. укр. драм. теа-
трі ім.  Лесі Українки (1939–41). 
Виконував характерні ролі: Шу-
ліка («Ой Морозе, Морозенку!» 
Г.  Лу жицького), Тарас Бульба (за 
М.  Гоголем), Тарас Шевченко (за 
однойм. п’єсою З.  Тарновського), 
Нерон (за романом «Камо гряде-
ши?» Г. Сенкевича), Апостол Павло 
(«Голота», інсцен. Г.  Лу жицькго 

за Євангелієм), Хаїм («Маруся 
Богуславка» М.  Ста рицького), 
Бать ко («Безталанна» І. Карпенка-
Карого), Бабич («Украдене щас-
тя» І.  Франка), Берест («Платон 
Кречет» О. Кор нійчука) та ін. Поза 
теат ром «Заграва» оформив виста-
ви «Галька» С.  Монюшка (1929), 
«Весела вдова» Ф. Легара, «Чумаки» 
І.  Карпенка-Карого, «Катерина» 
М.  Аркаса, «Ельга» Г.  Гауптмана 
(усі  – 1934), «Те, що найваж-
ливіше» Н.  Євреїнова (1935).  
Худ. оформлення вистав Б. було 
позначено реалістично-романтич-
ним трактуванням постановок.

Літ.: МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 2004.  – 
Т. 3; ХУЕД. – К., 2006.

О. Ламонова

БОРОВИК 
Лука (Лук’ян) Івано вич – див.: 
БОРОВИКОВСЬКИЙ 
Лука (Лук’ян) Іванович

БОРОВИК (Боровиковський) 
Дем’ян Олексійович 
(кін.  18  – поч.  19  ст.)  – маляр, 
іконописець. Відомий за пис. дж. 
Мешкав і працював у Миргороді 
(?). Син Олексія Боровика, не-
біж Луки Іванович Боровика 
(Боровиковського), брат у пер-
ших Василя, Володимира, Івана 
та Петра Боровиковських. 
Можливо, Б. тотожний Дем’яну 
Боровиковському, який у 1760–
70-х працював у малярні КПЛ. 

Літ.: МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
Уманцев  Ф. Матеріали до Словника 
вітчизняних мистців, ремісників, ке-
рівників художніх робіт та меценатів 
18 – початку 20 ст. (За документами 
Києво-Печерської лаври)  // СМ.  – 
2008. – Чис. 1 (21).

Р. Забашта

БОРОВИК (Боровиковський) 
Олексій Іванович 
(18  ст.)  – маляр, іконописець. 
Відомий за пис. дж. Мешкав і пра-
цював у Миргороді. Батько Дем’я-
на Боровика, брат Луки Івановича 
Боровика (Борови ковсь кого), дядь  - 
ко Васи ля, Володи мира, Івана та 
Петра Бо ровиковсь ких. 

Літ.: МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
Ханко  В. Енциклопедія мистецтва 
Полтавщини. – Полтава, 2014. – Т. 1.

Р. Забашта

БОРОВИКОВСЬКИЙ 
Василь Лукич 
(кін.  18  – поч.  19  ст.)  – іконопи-
сець. Відомий за пис. дж. Мешкав 
і працював у Миргороді. Син і 
учень Луки Івановича Боровика 
(Боровиковського), брат Володи-
ми ра, Івана та Петра Боровиковсь-
ких, небіж Олексія Боровика,

Літ.: МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
Ханко  В. Енциклопедія мистецтва 
Полтавщини. – Полтава, 2014. – Т. 1.

Р. Забашта

БОРОВИКОВСЬКИЙ 
Володимир Лукич 
(24.07.1757, м. Миргород, 
нині Полтав. обл. – 06.04.1825, 
м.  Санкт-Петербург) – іконо-
писець, живописець. Походив із 
роду козацької старшини. Син 
Л. І. Боровика (Боровиковського), 
небіж О. І. Боровика (Борови-
ковського), брат Василя, Івана,  
Петра Боровиковських. Худож-
ньої майстерності навчався в 
батька й дядька. У 1774 вступив 
до Миргородського полку, де зна-
чився «сверх комплекта». Після 
ліквідації автономії Лівобережної 
України отримав привілеї рос. 
дворянина. У 1783 отримав чин 
«значкового товариша», згодом 
вийшов у відставку в чині по-
ручника. З 1788 мешкав у Санкт-
Петербурзі. Брав уроки живопису 
в І. Лампі, а також користувався 
порадами Д. Левицького. З 1795 
– академік ІАМ, з 1802 – рад-
ник ІАМ. Був тісно пов’язаний 
з гуртком М. Львова, у 1819–24 
входив до містичної (масонської) 
ложі «Союз братства», яку очо-
лювала княгиня Т. Татаринова. 
Організував приватну худож-
ню школу в Санкт-Петербурзі. 
Серед його учнів – О. Венеціанов, 
І. Бугаєвський-Благородний. 
Персон. вист.: розширена експо-
зиція творів Б. до 225-річчя від 
дня народження в ДТГ (1982). 
Працював у галузях церковного й 
світського живопису. Автор ком-

БОРОВИКОВСЬКИЙ
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позицій на релігійну тему та чис-
ленних портретів світських осіб.

Тв.: іконопис – «Богоматір», 
«Христос» (обидва – 1787) з Троїцької 
церкви м. Миргород на Полтавщині, 
образи для Борисоглібського собору 
в м.  Торжок (нині Тверськ обл. РФ; 
1790–92), Кафедрального собору 
св.  Йосифа в м.  Могильов (нині ад-
міністратив. центр Могильов. обл. 
РБ; 1793–94), Казанського собору 
в м.  Санкт-Петербург (1804–11), 
Покровської церкви с.  Романівка 
Черніг. губ. (1814–15); портретний 
живопис – «Портрет В. Арсеньєвої», 
«Портрет Г.  Державіна» (обидва  – 
1795), «Портрет О.  Самойлова», 
«Портрет М.  Лопухіної» (обидва  – 
1797), «Портрет князя О.  Куракіна» 
(1801–02), «Портрет сестер княгинь 
Г. і В.  Гагаріних» (1802), «Портрет 
А.  Безбородько з доньками» (1803), 
«Портрет М. Рєпніна» (1806), ін.

Муз.: ДРМ, ДХМ, ДТГ, МОХМВ, 
НХМУ, ОХМ, ПХМ, ХХМ, НМКГ.

Літ.: Горленко В. Художник 
В. Л. Боровиковский. 1758 (?) – 1825 г. 
// Киевская старина. – 1884. – Т. VIIІ, 
январь–апрель; Боровиковский Ив. 
Краткие сведения к биографии 
Владимира Лукича Боровиковского 
// Киевская старина. – 1884. – Т.  Х, 
сентябрь–декабрь; Горленко  В. Вла-
димир Боровиковский. – Петро-
град, 1919; Горленко В. Володимир 
Боровиковський / пер. М. Савиць-
кої. – Полтава, 1919; Чукін Д. 
Боровиковський. – Х., 1931; Мош
ковцев Н. Г. Владимир Лукич Боро-
виковский: 1757–1825. – М., 1950; 
Алексеева Т. Владимир Лукич Боро-
виковский и русская культура на 
рубеже ХVІІІ–ХІХ веков. – М., 1975; 
Давнє українське мистецтво 12–18 
століть. Каталог розширеної екс-
позиції музею. – К., 1988; Владимир 
Лукич Боровиковский. 1757–1825. 
Религиозная живопись – СПб., 2009; 
Ханко В. Енциклопедія мистецтва 
Полтавщини. – Полтава, 2014. – Т. 1.

М. Кружкова, Р. Забашта

БОРОВИКОВСЬКИЙ 
Дем’ян 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У  1769 працював у 
малярні КПЛ. У  1773–74 брав 
участь у поновленні розписів 
Успенського собору КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51, 
спр. 331.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 

та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев 

БОРОВИКОВСЬКИЙ Дем’ян 
Олексійович – див.: БОРОВИК 
Дем’ян Олексійович

БОРОВИКОВСЬКИЙ 
Іван Лукич 
(кін.  18  – поч.  19  ст.)  – іконопи-
сець. Відомий за пис. дж. Мешкав 
і працював у Миргороді. Син і 
учень Луки Івановича Боровика 
(Боровиковського), брат Васи ля, 
Володимира та Петра Боро ви-
ковсь ких, небіж Олексія Боро вика.

Літ.: МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; 
Ханко  В. Енциклопедія мистецтва 
Полтавщини. – Полтава, 2014. – Т. 1.

Р. Забашта

БОРОВИКОВСЬКИЙ 
(БОРОВИК) 
Лука (Лук’ян) Іванович 
(?, м.  Миргород?  – 15.04.1775, 
м.  Миргород?)  – маляр, іконопи-
сець. Один зі старшин (значко-
вий товариш) Миргородського 
козацького полку. Батько і вчи-
тель живописця Володимира 
Боровиковського, дід поета Левка 
Боровиковського. Працював на 
Миргородщині. Писав портрети та 
церковні образи. Висловлена дум-
ка про тотожнісьть Б. з Лукіяном 
Боровиком  – автором підписної 
ікони «Благовіщення» зі збірки 
МКМ. Грав на бандурі / гуслях.

Пр.: «Ноти церковних пісень» (ру-
копис, не зберігся).

Тв.: портрет митрополита Димит-
рія Ростовського (Данила Туптала) 
(за пис. дж. зберігався в родині Б.), 
ікона «Благовіщення» (?).

Літ.: Таранушенко  С. Ще раз про 
творчість Володимира Боровиковсь-
кого // ОМ. – 1969. – № 1; Білецький П. 
Біля джерел живопису  // Мис-
тецтво. – 1966. – № 5; СХУ. – К., 1973; 
Жолтовський П. М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983; 
Ханко В. Енциклопедія мистецтва 
полтавщини. – Полтава, 2014. – Т. 1.

Р. Забашта

БОРОВИКОВСЬКИЙ Олексій 
Іванович – див.: БОРОВИК 
Олексій Іванович

БОРОВИКОВСЬКИЙ 
Петро Лукич 
(кін.  18  – поч.  19  ст.)  – іконопи-
сець. Відомий за пис. дж. Мешкав 
і працював у Миргороді). Син і 
учень Луки Іванович Боровика 
(Боровиковського), брат Василя, 
Володимира, Івана Бо ро виков-
ських, небіж Олексія Бо ровика,

Літ.: МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; Ханко 
В. Енциклопедія мистецтва полтав-
щини. – Полтава, 2014. – Т. 1.

Р. Забашта

БОРОВСЬКИЙ 
Микола Сте па нович 
(14.04.1930, с.  Ново-Гео р гіївка 
Кіровогр.  обл., нині затоп-
лена водами Кремен чуцького 
водосховища  – 26.04.1988, 
Дніпропетровськ) – живописець. 
У 1953 закінчив ДХУ, у 1960 – КХІ 
(викл.: Г.  Меліхов, М.  Хмелько, 
В.  Забашта, М.  Іванов). У  1960–
68  – викладав у ДХУ. Учасник 
всесоюз. вист. від 1960, респ. від 
1961. Засл. худож. УРСР (з 1980). 
Член СХ УРСР. Представник реа-
лістичної школи живопису.

Тв.: «Романтики», «Мрії (Т.  Шев-
ченко в Києві)» (обидва  – 1961), 
«Металурги Придніпров’я» (1963), 
«Наші Катерини» (1964), «Зем ля» 
(1967), «Робітник. Рік  1928» (1969), 
«Солдати» (1970), «Селянські скеле-
лази», «Бригада Віталія Поліщука» 
(обидва  – 1971), «Початок шляху» 
(1979), портрет народної артистки 
СРСР Н. Сазонової (1985).

Літ.: Українські радянські худож-
ники. Довідник. – К., 1972; СХУ. – К., 
1973; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БОРОДАЙ 
Василь Захарович 
(05.08.1917, м.  Дніпропетровськ, 
нині м.  Дніпро,  – 19.04.2010, 
м. Київ) – скульптор. У 1947–53 на-
вчався в КХІ (викл. М.  Лисенко). 
З 1966 – викладач КХІ, 1971 – проф., 
1972–73 – ректор КХІ. У 1968–82 – 
голова правління СХ України. 
Нар. художн. УРСР (1964). Чл.-кор. 
АМ СРСР (1967). Акад. АМ СРСР 
(1973–91), почесний член Рос. АМ 
(1991), акад. АМ України (1997). 

БОРОВИКОВСЬКИЙ
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Нар. художн. СРСР (1977). Лауреат 
Державної Ленінської премії 
СРСР (1984). Нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), 
Срібна медаль АМ СРСР (1965), 
Золота медаль ім.  М.  Грекова 
(1969)., Орден Ярослава Мудрого 
V ступеня (2007). Учасник 2-ї Світ. 
війни. Реалістичні за ідейно-об-
разним характером станкові та 
монументальні твори Б. відзначає 
виразність композиційно-просто-
рових рішень, глибина психоло-
гічних характеристик.

Тв.: «Юність» (1951), «Іван Бо-
гун» (1954), «Земле моя» (1957), 
«Дума про волю» (1961, разом з 
І.  Воропаєм), «Т.  Г.  Шевченко» 
(1964, разом з А.  Білостоцьким 
та О.  Супрун), «Пам’яті товари-
ша» (1974), «А  мати чекає» (1985), 
портрети угорської студентки, 
П.  Панча (1960), Л.  Ревуцького, 
П.  Тичини (1963), В.  Касіяна (1973), 
Т.  Яблонської (1974), серія графіч-
них і скульптурних тв. «По Єгипту» 
(1961–64), пам’ятники: М. Щорсу (ра - 
зом з М. Лисенком, М. Суходоловим, 
архітектори О.  Вла сов, О.  Заваров, 
1953–54, Київ), Лесі Українці (1957, 
Київ, Першотравневий парк), мону-
мент Жовтневої революції в Києві 
(1977, 1991 – демонтовано), партиза-
нам-ковпаківцям у м.  Яремчі (архі-
тектори А.  Ігнащенко, С.  Тутученко, 
1967), Ю. Словацькому в м. Кременці 
(1969), Т. Г. Шевченку в Арров-Парку 
біля Нью-Йорка (США, 1970, архіт. 
А. Ігнащенко), Т. Г. Шевченку в Білому 
Борі (Польща, 1986), пам’ятний 
знак засновникам Києва  – Кию, 
Щеку, Хориву і їхній сестрі Либеді 
(Київ, 1982), П.  Калнишевському в 
с.  Пустовійтівка (Роменського  р-ну, 
Сум. обл., 1992), один з авторів скуль-
птури Київського музею Великої ві-
тчизняної війни (1981).

Муз.:  НХМУ, ОХМ, ЗОХМ, ДнХМ, 
НМЛ, НМІУ, ЧІМ, СімфХУ.

Літ.: Українська Академія Мис-
тецтв. Спеціальний випуск. Профе-
сори НАОМА (1917–2007). – К., 2008; 
По Єгипту. Скульптура, Графика. 
Каталог.  – М.; К., 1964–1965; Лоба
новський  Б. Василь Захарович Бо-
родай. – К., 1964; Фогель З. Василий 
Захарович Бородай.  – М., 1969; 
Бородай  В., Зноба  В., Зноба  И. 
Памятник Великому Октябрю. – М., 
1982; Блюміна  І. Василь Бородай  – 
корифей мистецтва пластики  // 
Мистецькі обрії. – К., 2000. – Вип. 2; 
Янко  Д. Творчі вершини Василя 
Бородая // Українська Академія мис-

тецтва. Дослідницькі та науково-ме-
тодичні праці.  – К., 2007.  – Вип.  14; 
ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; СХУ.  – К., 
1972; ХУЕД. – К., 2006.

Г. Скляренко

БОРОДІНА
Катерина Олександрівна
(між 1895–1897, м. Санкт-
Петербург?  – між …09.1927–
1928, територія Межигірського 
Спасо-Преображенського мо-
настиря?, Київ. обл.) – живопи-
сець. Початкову фахову освіту 
здобула в Санкт-Петербурзі. 
Після 1917 опинилася в Україні. 
Навчалася в УАМ (монументаль-
на майстерня М. Бойчука). Під 
час навчання разом з викладача-
ми та іншими студентами май-
стерні брала, імовірно, участь у 
розписах Луцьких казарм (Київ) 
та Київського оперного театру 
до Всеукраїнського з’їзду волос-
них виконкомів (1919), оформ-
лення V Всеукраїнського з’їзду 
Рад у Харкові (1921). З 1922 
викладала в МХКТ. Упродовж 
1924–28 брала участь у художніх 
виставках у Києві (1924, 1927), 
Харкові (1927), Москві (1927), 
Венеції ? (XVI Міжнародній ви-
ставці мистецтва,1928).

Тв.: «Сидяча дівчина» (1925–27), 
«У сільраді» (1927), «Жіночі збори» 
(1928).

Муз.: НХМУ.
Літ.: Бойчук і бойчукісти, бойчу-

кізм…: каталог виставки. – Л., 1991; 
Ріпко О. У пошуках страченого ми-
нулого. Ретроспектива мистецької 
культури Львова ХХ століття.  – Л., 
1996; Шмагало Р. Словник митців-
педагогів України та з України у сві-
ті, 1850–1950. – Л., 2002; Кравченко Я. 
Школa Mихaйлa Бoйчукa. Тридцять 
сім імен. – К., 2010.

Р. Забашта

БОРОНСЬКА (Баронська, 
Ба ронська-Зедельмайєр) 
Ядвіга 
(Boronska, Baronska, 
Baronski-Sedelmeyer Jadwiga)
(20 ст.) – живописець. Мешкала 
на Буко вині, у  Чернівцях. Учи-
лася в С.  Лернера (Чернівці). 
Член мистецького об’єднання 
«Societaţii artiştilor şi amicii 

artelor plastice din Bucovina» 
(«Т-во митців та любителів плас-
тичних мистецтв Буковини», 
Чернівці). Учасниця вист. 1925, 
1931–33, 1935, 1939, мала персон. 
вист. у 1930-х (усі – у Чернівцях). 
Критик  В. Залозецький відзна-
чав гарний рисунок та гармо-
нійні колірні вирішення творів 
мисткині. Автор краєвидів, пор-
третів, натюрмортів.

Тв.: портрети А.  Лукашевича, 
І. Ністора, матері художниці, «Зимо-
вий пейзаж», «Цецино», краєвиди 
Закопане.

Літ.: Catalogul Jadwiga Boronska. – 
Cernặuţi; Zalozieckyj  W. Kunstsalon. 
Ausstellung in der Herrengasse  // 
Czernowitzer Allgemeine Zeitung.  – 
1933. – 20. Dezember.

І. Міщенко

БОРОХОВИЧ 
Гнат 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Києві, учень 
Павла Казановича. У  1747  р. ра-
зом з П. Казановичем і братом (?) 
Яковом Бороховичем поїхав до 
Троїце-Сергіївої Лаври (РФ).

Літ.: Шпачинский Н. Киевский ми-
трополит Арсений Могилянский.  – 
К., 1907; Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БОРОХОВИЧ
Яків 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Києві, учень 
Павла Казановича. У  1747  р. ра-
зом з П. Казановичем і братом (?) 
Гнатом Бороховичем поїхав до 
Троїце-Сергіївої Лаври (РФ).

Літ.: Шпачинский Н. Киевский ми-
трополит Арсений Могилянский.  – 
К., 1907; Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова 

БОРТКЕВИЧ 
(? – 1820) – живописець. Відомий 
за пис. дж. Жив у Львові. 

Тв.: розписи в інтер’єрах будинків, 
портрети.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БОРТКЕВИЧ
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БОРТНИКОВ 
Микола Федоро вич 
(16.01.1916, м.  Вєрний, нині 
м. Алмати, Казахстан – 20.03.1997, 
м.  Сімферополь)  – живописець, 
графік. У  1936 закінчив Таш-
кентський худ. технікум (викл. 
О.  Бондарович), персональні 
вист. в 1972, 1987 в Сімфе рополі. 
Член СХ України (з 1950). У 1951–
54 – голова Правління СХ Криму, 
у 1968–1972 – член Правління СХ 
України. Засл.  худож.  України 
(з 1976). Учасник 2-ї Світ. війни. 

Тв.: «Дівчина з “Нової Естонії”» 
(1952), «З  роботи. Пісня» (1960), 
«Зацвіла ковила» (1963), «Цілинні 
сіножаті» (1964), «Весняний берег» 
(1965), «Весна 1944  року» (1967), 
«Хліб» (1971), «Т. Кузнецова – парти-
занка Вітчизняної війни», «Дівчина 
з Чернігівщини», «Полярна ніч» 
(усі  – 1974), «Рідна земля. 1941  рік» 
(1975), «Чекісти» (1977), «А.  Лесин» 
(1978), «Старий Седнів» (1979), 
«У  вільну хвилину» (1980), «Старий 
причал» (1980–82), «Фортеця в 
Судаку» (1981), «Травневий ранок», 
«Берізки» (обидва – 1983), «Троянди» 
(1983), «Жоржини на вікні» (1985), 
«Ідуть ешелони» (1985); серія гуа-
шей «У  цілинному радгоспі» (1964), 
«Весна 1944» (1967), «Берлін. Травень 
1945 року» (1968).

Муз.:  СімфХМ, СХМ, АДППМЗ, 
музеї Бахчисарая, Києва.

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3.; 
ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

БОРТНИЦЬКИЙ Р. 
(18 ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Жив у Львові. У  1738–
1740 рр. працював над розписом 
костелу бернардинців у Львові, 
був головним виконавцем орна-
ментальної частини розписів.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БОРТНІКЕР 
Давид Іванович (Ісаєвич  / 
Мойсейович / Михайлович?) 
(06  (18).12.1867, м.  Одеса  – 1925, 
?)  – живописець-аквареліст. 
Вчився в ОРШ (1883–1888), зго-
дом – в ІАМ (1888–1894). На по-

чатку 1900-х в Санкт-Петербурзі 
працював у Приватній художній 
школі художника-аквареліста 
Д. І. Борт нікера. Після повернення 
до Одеси Б. викладав малювання 
в середніх учбових закладах міста 
і в студії Ю. Р. Бершадського. Член 
ТПРХ з 1893. Був експонентом 
виставок ІАМ (1893), ТПРХ: IV–
VII (1893–1896), ХХ (1909), XXI 
(1910), XXIII–XXVII (1912–1917), 
XXIX (1919) та ін.

Літ.: ХН СССР.  – М., 1970.  – Т.  1; 
ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БОРЧЕНКО 
Максим 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У 1773–74 брав участь 
у поновленні розписів Успен-
ського собору КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БОРЧЕНКО 
Яків Юхимович 
(1869 – 1938) – скульптор. У 1880-х 
навчався в ОРШ. Викладав в сту-
дії Ю.  Р.  Бершадського і в ОХУ. 
Брав участь в І виставці То-ва 
ім. К. К. Костанді (1925), у Звітній 
виставці художників Одеси 
(1934). Член ТПРХ з 1896. У 1910-
х – скарбник т-ва. Експонент ви-
ставок ТПРХ: V–VIII (1894–1897), 
XI (1900), XIV (1903), XV (1904), 
XVIII (1907), XX (1909), XXI 
(1910), XXIV–XXIX (1913–1919); 
Ювіл. вист. ОРШ (1900); Худож.-
пром. вист. (1910). 

Літ.: ХН СССР.  – М.,  1972.  – Т.  2; 
ОХМ. Графика. Скульптура.  – 
1974; Художественное общество 
им. К. К. Костанди: кат. выст. / сост. : 
Л.  Н.  Гурова, Л.  А.  Еремина.  – О., 
2003; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БОРЩ (БАРЩ) 
(1750–1804) – маляр. Відомий за 
пис. дж. Близько 1800 р. викону-

вав фресковий розпис в костелі 
м. Дрогобича. 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БОРЯЧЕНКО 
Данило 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У 1774–75 брав участь 
у поновленні розписів Успен-
ського собору КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20 ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БОСИКОВИЧ 
(Босикович-Волошин) 
Гри го рій 
(16  ст.)  – маляр. Походив із 
Сучави. Працював у Львові. 
Б.  приписували виконання ікон 
«Петро» і «Павло» із церкви 
Параскеви П’ятниці з Буська. 
У  творчій манері  Б. присутні 
основні тенденції тогочасного 
галицького й волинського іконо-
пису. Образи вирішені площин-
но з графічним моделюванням 
об’єму. Близькою за манерою 
письма та характером тракту-
вання до ликів ікони «Деісуса» 
із церкви Св. Духа в Рогатині та 
церкви Преображення зі Сколе.

Тв.: ікони «Петро» і «Павло», 
«Св.  Миколай» для церкви Ми-
лецького монастиря на Волині (1532) 
(втрачена).

Муз.: ЛГМ.
Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  3; 

Жолтовський  П. Словник-довідник 
художників, що працювали на 
Україні в ХІV–ХVІІІ ст. // Матеріали 
з етнографії та мистецтвознавства. – 
К., 1962. – Вип. 7–8; Жолтовський П. 
Словник художників, що працю-
вали на Україні в ХІVІ–ХVІІІ  ст.  // 
Художнє життя на Україні в ХVІ–
ХVІІІ  ст.  – К., 1983; Мокрій  В. 
Два твори Григорія Босиковича 
у Львівській картинній галереї  // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Доповіді та матеріали ІV  наукової 
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конференції, м. Луцьк, 17–18 грудня 
1997 р. – Луцьк, 1997; Гелитович М. 
Ікони молитовного ряду українських 
іконостасів  // Мистецтвознавство 
України. – 2000. – Вип. 1.

В. Фоменко

БОСИКОВИЧ-ВОЛОШИН 
Григорій – див.: БОСИКОВИЧ 
Григорій

БОСОЛІ Карло – див.: БАССОЛІ 
Карло

БОССАЛІНІ 
Камілл Іванович 
(1864  – 1939?)  – живописець. 
Представник італ. діаспо-
ри в Одесі. Відвідував ОРШ 
(1875, 1877–1882), навчався у 
Флоренції. В  Одесі мав приват-
не ательє (на розі Соборної пл. 
і Преображенської вул.)  (1900). 
Експонент V  виставки ТПРХ 
(1894) і Ювіл. виставки ОРШ 
(1900). 

Літ.: Одесский ху до жественный 
музей. Графика. Скульп тура : каталог / 
сост. Л. Н. Калма новская. – К., 1974.; 
ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

БОСТРЕМ 
Георгій Едуардович 
(1844, ?  – 1977, м.  Євпаторія)  – 
живописець, графік. Навчався 
в ОХУ та Мюнхенській АМ. 
Член ТПРХ, потім  – Т-ва неза-
лежних художників у 1916–20. 
Учасник вист. модерністсько-
го мистецтва в Одесі: Весняної 
вист. 1914, Выставки Общества 
изящных искусств 1918, Першої 
народної вист. картин, плака-
тів та дитячої творчості у 1919, 
Вист. Т-ва незалежних художни-
ків у 1920. Один з організаторів 
та викладач Вільної АМ в Одесі 
в 1918. Після подорожування 
монастирями Європи та храма-
ми Персії звернувся до христи-
янської теми. Став одним з ви-
датних православних митців. 
Очолював реставраційну май-
стерню Троїце-Сергієвої лаври. 
Після її закриття переховувався 
від радянських репресій, жив у 
Середній Азії. На початку 1960-х 

переїхав до Криму, де жив у се-
лищі Заречне. У  радянський час 
у 1997 у Сімферополі відкрив 
Музей сучасного християнсько-
го мистецтва ім.  Г.  Е.  Бострема. 
У  1993 у Санкт-Петербурзі від-
булася вист. «Бострем та його 
учні». Еволюція творчості Б. по-
значилася рухом від засвоєння 
ідей модернізму до звернення до 
традиції християнського мисте-
цтва, зокрема, вітчизняного іко-
нопису.

Тв.: «Симфонія» (1914), 
«Богородиця», «Богородиця з дити-
ною», «Христос у терновому вінці».

Муз.:  ХМ Загорська (РФ), Музей 
сучасного християнського мис-
тецтва Г.  Е.  Бострема при КРКМ 
(Сімферополь).

Літ.: ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
Черный квадрат над Черным морем. 
Материалы к истории авангардного 
искусства Одессы. ХХ век. – О., 2007.

Г. Скляренко

БОТУШАНСЬКА 
Домка Сидо рівна 
(18.09.1912, с.  Глибока, нині 
Чернів.  обл.  – 01.10.1994, 
м. Мелітополь Запорізької обл.) – 
художник-аматор, поетеса. 
Освіту здобула самотужки, від 
1932 вчителювала в Чернівцях. 
Писала вірші під впливом фоль-
клору та творчості Т. Шевченка, 
прості за формою, позначені еле-
гійністю. Під час 2-ї  Світ.  війни 
переїхала до Мелітополя.

Пр.: «Сини весни: Вірші та коло-
мийки».  – Ужгород, 1973; нариси, 
оповідання, есеї-спогади; перекла-
ди поезій В. Александрі (не опублі-
ковані).

Тв.: малюнки, вишивки.
Літ.: Кушнірюк  Я. Щастя її мо-

лоде  // Вітчизна. 1978.  – №  11; 
Коржупова  А. «Кобзар» у долі бу-
ковинки  // Радянська Буковина.  – 
1980.  – 11  берез.; Мельничук  Б. 
Домка Ботушанська // Письменники 
Буковини другої половини XIX  – 
першої половини XX ст. – Чернівці, 
2001; ЕСУ. – К., 2004 – Т. 3.

Г. Матвіїшин

БОТЬКО 
Іван Іванович 
(05.12.1914, м.  Нью-Йорк  – 
03.04.1990, м.  Херсон)  – графік, 
живописець. У  1941–45, перебу-

ваючи на фронті, створив серію 
натурних замальовок і портретів 
воїнів-однополчан. У  1949 за-
кінчив ОХУ (викл.: М.  Зайцев, 
М.  Поплавський). Від 1951 пра-
цював у Херсон. т-ві художни-
ків (згодом  – Худ.  комбінат). 
Учасник обл., респ., зарубіжних 
(1974, 1986 – Болгарія, Угорщина) 
вист. від 1950. Персон. вист. від-
булися в 1952 в Києві, 1974, 1994 
у Херсоні, 1976 – у Новій Каховці. 
Член СХ України (1960). Учас- 
ник 2-ї Світ. війни.

Тв.: графіка  – серія замальо-
вок «У  Берліні, 29  квітня 1945  р.», 
«На вулицях Берліна 2  травня 
1945», «Зустріч 28  армії в міс-
ті Гайда, Чехословаччина» та  ін.; 
«Мисливський привал» (1949), 
«Колгоспний базар» (1950), 
«Судоверф у Херсоні» (1950), худ. 
репортаж, присвячений будівни-
цтву Каховської ГЕС (1951–52), 
серія станкових рисунків, при-
свячених Херсон. судоремонтно-
му заводу, «Мисливський при-
вал» (1949), «Колгоспний базар» 
(1950), «Судоверф у Херсоні» (1950), 
«Штурм фортеці Кизи-Кермен» 
(1954), «Ярмарок у Каховці» (1954), 
«Херсон. Інтервенція в 1919  році» 
(1955), «Розбиті гнізда» (1958), «Квіти 
та груші» (1959), «На обідню пере-
рву» (1960), «Дніпро ввечері» (1960), 
«Троянди» (1963), «На фермі» (1964), 
«Метелики» (1967), «Іриси» (1969), 
«Маки з соняшниками» (1970), се-
рія пейзажів Ляйпцига та Ростока 
(Німеччина, 1975), «Кринки» (1982); 
живопис – «Бетонний завод» (1954), 
«На будівництві плотини» (1955), 
«Берег Дніпра» (1957). 

Муз.:  ХХМ, МОХМВ. 
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

Иван Ботько: Каталог. – Херсон, 1976; 
Південна краса України: Альбом.  – 
К., Херсон, 1998; Художники 
Херсонщини.  – К., Херсон, 2002; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова

БОУБЛІК 
Карел 
(1868, м.  Колінец поблизу 
м.  Пльзеня, Чехія  – 01.05.1925, 
м.  Львів)  – архітектор, декора-
тор. Закінчив Вищу будівельно-
технічну школу при Державній 
промисловій школі у Брно 
(Чехія). Член Т-ва львів. будів-
ничих. Працював у Львові як ри-
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сувальник (1889–90), підмайстер 
(1890–93), керівник технічного 
бюро І.  Левинського (1895–96). 
У  1893–97 працював у будівель-
ному департаменті магістрату, 
1897–1925  – уповноважений ар-
хітектора. Актор-аматор, ке рував 
у Львові т-вом «Чеська бесіда». 
Керував спорудженням Палацу 
промисловості (доповнив проект 
Ф.  Сковрона). Твори є класич-
ним зразком архітектури пере-
хідного етапу  – від історизму в 
необароковому варіанті до мо-
дерну й сучасна трансформація 
історичних стилів.

Тв.: павільйон Львова для 
Загальної крайової вист. (1894, у спі-
вавт. з  Ю.  Гохберґером), концертна 
зала (стінопис за власним проектом), 
павільйон гігієни та тріумф. арка на 
честь прийому імператора у Львові, 
«Дім Шопена» (вул. Сикстуська (нині 
П. Дорошенка, 11), 1898); кам’яниці: 
«Під Павою» (вул.  Набеляка 
(нині І.  Котляревського,  22,  24), 
1898), Соборна  пл.,  1, Галицька 
площа,  7 (усі  – 1899–1902); жит-
ловий буд.: (вул.  П.  Куліша,  1 
(1898), вул.  Личаківська,  16 
(1899), вул.  Паркова,  6, 8, 10, 12 
(1898–99), вул.  П.  Грабовського,  6, 
вул.  Генерала Чупринки,  47 (оби-
два  – 1911), вул.  Менцинського,  3 
(1913); прибутковий буд.: Й.  Шпре  - 
хера (вул.  Янівська,  2, 4 (тепер  – 
Т.  Шевченка, 1909), вул.  І.  Рут- 
ковича, 10, 12, 16 (1898), вул. У. Сам - 
чука,  2, 4 (1899), вул.  О.  Кони-
ського,  2, 4 (1900); жит ловий буди-
нок з кав’ярнею «Американська» 
(вул.  Січ.  Стріль ців,  11 (1900–01);  
буд.  Ю.  Шпенаделя (Соборна пло-
ща, 2, 2 а); вілла (вул.  І. Тру ша, 11 а 
(1911), «Дім преси» (вул. Підвальна, 3 
(1912); дім т-ва «Сокіл» (1912, 
Ходорів, нині Львів. обл.). 

Літ.: Бірюльов  Ю. 100-ліття архі-
тектурного спектаклю // Галиц. бра-
ма. 1994. – № 2; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; 
Сьомочкін І. Карел Боублік – чеський 
архітектор у Львові // Галицька бра-
ма. – 1996. – № 16.

Г. Матвіїшин

БОХНОВСЬКИЙ 
Ян 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згаданий під 1650. У  1654 
працював над розписами доміні-
канського костелу у Львові.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

БОЧАРОВ 
Михайло Панасович 
(05.12.1925, м.  Артемівськ Ка-
теринославської  губ.)  – графік. 
У 1950–55 навчався у ЛХУ (викл. 
І. Панич), 1956–61 – у Моск. по-
ліграф. ін-ті (викл.: О. Гончаров, 
Г.  Горошенко). Працював у 
Донецьку, оформляв книги для 
Донец. вид-ва. Малював для га-
зет «Соціалістичний Донбас» від 
1957, «Правда України» від 1959, 
був художником Донец. студії те-
лебачення від 1958.

Тв.: оформлення книг «Лірика та 
сатира» П. Щадура (1959), «Блакитні 
скелі» Б.  Радевича (1961). «Злочин 
здійснився» Н.  Домовитова (1962); 
рисунки для газет «Соціалістичний 
Донбас», «Правда України».

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.
О. Ламонова 

БОЧКАРЬОВ 
Михайло Якович 
(22.11.1922, м.  Фрунзе, нині 
м.  Бішкек, Киргизстан)  – живо-
писець, графік. У  1945–46 на-
вчався в МВХПУ, 1946–50  – у 
ЛВХПУ (викл.: Л.  Овсянников, 
Д. Філіппов), дипломна робота – 
панно «Полювання на ведмедя з 
рогатиною» (темпера керівник 
А.  Самохвалов). У  1953–55 ви-
кладав у Фрунзенському худ. 
уч-щі. Учасник вист. від 1958 
(Фрунзе).

Тв.: монументальний живо-
пис  – панно «Ми наш, ми новий 
світ збудуєм» (1959, читальний зал 
Киргизького ун-ту), «Піонерія» 
(1961, Палац піонерів, Севастополь), 
«Червоні вітрила» (1962, у співавт. 
з В.  Озерниковим, З.  Філіпповим, 
фойє готелю «Україна», Севас то-
поль), «28  панфіловців» (1965, у 
співавт. з А.  Усубалієвим, фасад 
клубу в с.  Ананьїво, Киргизія); гра-
фіка  – оформлення та ілюстр. до 
книг Киргизвидаву  – «Орина, мати 
солдатська» М.  Некрасова (1953), 
«Кулеметники» В.  Паршкова (1957), 
«Сусамир» Н. Імшенецького (1958). 

Літ.: Выставка летних работ ху-
дожников Киргизии: Каталог.  – 
Фрунзе, 1959; Республиканские 

художественные выставки. 
Каталоги.  – Фрунзе, 1960; Выставка 
киргизского агитплаката. Каталог. – 
Фрунзе, 1965; ХН СССР. – М., 1972. – 
Т. 2.

О. Ламонова 

БОЧКОВСЬКИЙ 
Йосип 
(19  ст.)  – живописець. Жив у 
1-й пол. 19 ст. Походив з Волині. 
Навчався в Кременецькому ліцеї.

Тв.: «Портрет невідомого» (поч. 
19 ст.)

Муз.: НХМУ.
Літ.: Рубан  В. Український пор-

третний живопис першої половини 
ХІХ століття. – К., 1984.

О. Жбанкова 

БОЮРОВ Григорій (18  ст.)  – 
маляр. Відомий за пис. дж. 
1730 генеральний хорунжий  
М. Ханенко домовився з ним про 
виготовлення шпалер. 

Літ.: Ханенко  Н. Дневник ге-
нерального хорунжего Николая 
Ханенко. 1727–1753. – К., 1881.

О. Овчаренко

БРАЗ 
Йосип Еммануїлович 
(10.01.1873, м. Одеса – 06.11.1936, 
Ліс-Шантільї, поблизу Парижа, 
Франція)  – живописець, гра-
фік, реставратор, колекціонер. 
У  1883–90 навчався в Одес. ри-
сувальній школі в К.  Костанді; 
1891–94 – у Мюнхенській АМ (у 
Класах малюнку) та приватній 
школі угорського художника 
Ш.  Халлоші. Вивчав творчість 
давніх та сучасних майстрів у 
Парижі, Амстердамі, Гаазі. З 1895 
жив у Санкт-Петербурзі, у 1895–
96 навчався в ІАМ у І.  Рєпіна. 
Після закінчення отримав зван-
ня класного художника І  ступе-
ня. Брав участь у вист. ТПРХ з 
1893, Моск. Т-ва любителів мис-
тецтва з 1896. З 1900 – постійний 
учасник вист. об’єднання «Мир 
искусств» (член комітету, казна-
чей). Експо нував твори на вист. за 
кордоном (Париж, Відень, Рим). 
На початку 1900-х давав приват-
ні уроки малювання, у 1902–03 
викл. у рисувальній шк. Т-ва за-
охочення мистецтв у Петербурзі. 

БОХНОВСЬКИЙ
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У  1907–11 жив у Франції. 
Експонував твори в Салоні на 
Марсовому полі в Парижі, на 
вист. Сецесіону у Відні, у  1911 
брав участь у Міжнародній вист. 
в Римі. 1914 – академік живопи-
су ІАМ. З 1918 (з перервами) до 
1928 – зберігач фондів та рестав-
ратор в ДЕ. У  1920–24 викладав 
у Державних вільних худ. май-
стернях, 1927–28  – у  ВХУТЕІНі. 
У  1924 був заарештований 
НКВД та відправлений в табір на 
Соловки, з січня 1926 перебував 
на поселенні в Новгороді, де тоді 
ж відбулася його персональна 
вист. Наприкінці 1926 звільне-
ний. У 1928 покинув СРСР, осе-
лився у Франції. У 1930 відбула-
ся персон. вист. в Парижі. Крім 
живопису, займався торгівлею 
антикваріатом. Представник ві-
тчизняного реалізму, творчість 
(портрети, пейзажі, натюрмор-
ти) позначена психологічністю 
образів, тонким тональним жи-
вописом. Вишукані жіночі пор-
трети  Б. були позначені рисами 
салонності. У розписах та декорі 
інтер’єрів відчутний вплив імп-
ресіонізму. 

Тв.: живопис  – «На дачі» (1893), 
«Сутінки» (1894), «Портрет Є.  Мар - 
тинової» (1896), «Портрет А.  Чехо - 
ва» (1897–98, на замовлення П. Тре - 
тьякова), «Портрет М.  Холодов-
ського» (1898), «Хризантеми» (1899), 
«Весна», «Портрет графа  О.  Тол-
стого» (1901), «Жінка біля вікна» 
(1906), «Кабінет Олександра  І в 
Павловську» (1906), «Портрет ака-
деміка К.  Арсеньєва» (1911); цикл 
портретів художників  – І.  Гінц-
бурга (1890-і), М.  Кузнецова (1898), 
А.  Соколова (1898), К.  Пур вухіна 
(1901), Л.  Пастернака (1903), 
С.  Іванова (1903), після 1917  – 
П.  Нерадовського (1920–21), М.  До-
бужинського, І.  Фоміна, К.  Сомова 
та  ін.; цикли пейзажів Бретані 
(«Бретань», 1911), Криму (1913), 
Фінляндії (1915–17); «Натюрморт з 
мідною ступкою» (1920), «Натюр-
морт з блакитним глеком» (1921), 
«Натюрморт з білою серветкою» 
(1922); графіка  – три пейзажі для 
альбому «П’ятнадцять літографій 
російських художників» (1900), 
«Портрет М. Савіної». 

Муз.:  НХМУ, КМРМ, ОХМ, ДХМ, 
ДТГ, ДРМ, ПДХГ, СОХМ, ЯХМ, 

КОХМ, ККХМ, Краснодарський кра-
єзнавчий худож. музей, Якутський 
музей образотворчого мистецтва, 
Куйбишевський державний ХМ, 
Казанський ХМ, Музей-садиба 
«Абрам цево», Саратовський ХМ, 
Музей О.  С.  Пушкіна (Санкт-
Петербург), Музей-квартира 
І.  Бродського (Санкт-Петербург), 
Калузький обласний ХМ, Пензенська 
КГ, Казахська державна худ. гале-
рея, Тюменська обласна КГ, Музей 
образотворчого мистецтва Карелії, 
Будинок-музей А.  П.  Чехова в Ялті, 
Одес. КГ.

Літ.: Виставка картин (акваре-
ли, рисунки) академика О. Э. Браза. 
Каталог. – Новгород, 1926; Воинов В. 
Академик О.  Э.  Браз. О  новейших 
работах художника // 30 дней. – М., 
1936. – № 7; ОстроумоваЛебедева А. 
Автобиографические записки.  – М.; 
Л., 1945. – Т. 2; Алтаев А. Памятные 
встречи. – М., 1957; Зильберштейн И. 
История одной картины  // 
Огонек. – 1960. – № 4; Афанасьєв В., 
Барковська  О. Товариство півден-
но-російських художників.  – К., 
1961; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
Шумилов  Е. В  ряду русских портре-
тистов  // Художник.  – 1974.  – №  2; 
Зайцев  А. Профессор Академии 
художеств О.  Э.  Браз  // Вопросы 
художественного образования.  – 
Ленинград, 1975. – Вып. 14; МУ. – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; Бенуа  А. Художественные 
письма. 1930–1936.  – М., 1997; 
Лейкинд О., Махров К., Северюхин Д. 
Художники русского зарубежья. 
1917–1939. Биографический сло-
варь.  – СПб., 1999; Одеський ху-
дожній музей. 100  років: Каталог 
виставки.  – О., 1999; Афанасьев  В., 
Барковская  О. Товарищество юж-
норусских художников. биобиблио-
графический справочник. – О., 2000; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

Г. Скляренко, О. Ламонова,  
О. Жбанкова

БРАЗОЛЬ 
(БРАЗОЛЬ-ЛЕОНТЬЄ ВА) 
Юлія Миколаївна 
(1856, с. Гудимівка (?) Лебединсь-
кого  пов. Харків.  губ.  – 1919 (?), 
м.  Лебедин, нині Сум.  обл.)  – 
скульптор, живописець, графік, 
колекціонер. Народилася в роди-
ні поміщика М. Добросельського. 
Брала уроки живопису та ри-
сунка у Є.  Волошинова, І.  Айва -
-зовського, скульптури  – у 
М.  Анто кольського, В.  Бекле-

мішева в Санкт-Петербурзі, 
у Цур штрасена в Лейпцигу 
(Німеччина) та Д.  Монтеверде в 
Римі (Італія). Жила й працювала 
переважно в Санкт-Петербурзі 
(1895–1906), після 1906 переїха-
ла до Фінляндії в с.  Муста-Мякі 
(нині Ленінградської обл., РФ). 
Згодом переїхала в с.  Рабушки 
Лебединського  пов., де розмі-
щувався маєток чоловіка  – ка-
пітана І  рангу О.  Леонтьєва. 
Подорожувала за чоловіком різ-
ними країнами Африки, Близь-
кого та Далекого Сходу, а також 
Росією та Україною, комплек-
тувувала етнографічні колек-
ції. Останні роки провела в 
м. Лебедині (до 1919), далі відомос-
ті про неї обриваються. Учасниця 
вист. від 1895. Постійна учасниця 
Санкт-Петербурзьких худ. вист. 
Першого дамського худ. гуртка 
(1894–1914) та Т-ва художників 
(1897–1907). Персональні вист. 
відбулися в Санкт-Петербурзі в 
1910, у Лебедині в 1918. У 1900 в 
Парижі на Всесвітній вист. отри-
мала почесний бронзовий кан-
делябр за скульптуру «Будяк»; у 
1903 у Реймсі – золоту медаль за 
живопис та скульптуру. У  скуль-
птурних творах  Б. спиралася на 
традиції класичного мистецтва, 
створила пластично завершені, з 
відчуттям тонкої одухотвореності 
й ліричного піднесення роботи. 
У  живопису та графіці віддавала 
перевагу реалістично трактова-
ним натюрмортам та ліричним 
пейзажам з елементами жанру.

Тв.: скульптура  – «Жінка на 
скелі» (1901), «Бразоль» (1904), 
«Демон і Тамара» (1906), «Китаян-
ка» (1908), «Сестри» (1909  ?); жи-
вопис  – «Марина» (1898), «Млин  
у Малоросії» (1904), «Японія»  
(«Нагасакі») (1904), «Маньчжу рія» 
(1904), «Карфаген» (1910), «Алжир» 
(1914), «Полуниці» (1916); графіка – 
«Босфор» (1904).

Муз.:  ЛМХМ, СОХМ. 
Літ.: Ю.  Н.  Бразоль (1856–1919): 

Каталог выставки «Художник в про-
винции».  – Суми, 1988; Сумщина 
в іменах. Енциклопедичний довід-
ник. – Суми, 2003; Побожій С. Забуті 
художники і Сумщина. – Суми, 2008. 

Г. Дужа

БРАЗОЛЬ
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БРАЗОЛЬ-ЛЕОНТЬЄВА Юлія 
Миколаївна – див.: БРАЗОЛЬ 
Юлія Миколаївна

БРАЙЧЕВСЬКИЙ
Михайло Юліанович
(06.09.1924, м.  Київ  – 23.10.2001, 
м. Київ) – історик, археолог, поет, 
художник-аматор. Упродовж 
1944–48 навчався на історично-
му факультеті КДУ. 1948–59  – 
науковий співробітник ІА АН 
Україниї, з 1960 – науковий спів-
робітник ІІ АН України. Один з 
фундаторів (1966) і активних ді-
ячів УТОПІК. Брав участь у наці-
онально-культурному та право-
захисному рухові (автор викри-
вальної розвідки «Приєднання 
чи возз’єднання (історичні за-
мітки з приводу однієї концеп-
ції)», 1966). У  1968 за громадян-
ську позицію був звільнений 
компартійною владою з роботи 
із забороною друкувати наукові 
праці. 1979 поновлений на роботі 
в ІА НАНУ. Один із засновників 
Українського Народного Руху. 
Дійсний член ВУА (США), член 
УІТ (США), НТШ (Львів), член 
редколегій альманаху «Золоті 
ворота», журналів «Розбудова 
держави», «Український історик» 
(США). Лауреат премії Фундації 
О.  та  Т.  Антоновичів; пре-
мії ім.  М.  Грушевського. Д.  і.  н. 
(1989), заслуж. діяч науки і техні-
ки України, проф. кафедри істо-
рії Національного ун-ту «Києво-
Могилянська академія» (1992). 
Автор численних праць з архео-
логії та історії, поетичних творів, 
низки статей про українське та 
світове мистецтво. Б. ілюстрував 
власні історичні праці, зокрема 
«Скарби знайдені і незнайдені» 
(1990, 1992). 1999 – перша персо-
нальна виставка художніх творів 
(Київ, Лондон).

Пр.: мистецтвознавчі  – 
«Мистецтво стародавніх східних 
слов’ян» (1966); «Ренесансні тен-
денції в образотворчому мистецтві 
Київської Русі» (1993), публікації 
про графіка Г.  Нарбута, художни-
ків-шестидесятників: А.  Горську, 
О.  Данченка, В.  Задорожного, 

В.  Зарецького, Г.  Севрук, кінорежи-
сера Л. Осику.

Тв.: портрети  – історичних ді-
ячів доби Київської Русі («Аскольд», 
«Олег Віщий», «Ольга», «Святослав 
Ігорович», «Свінельд», «Володимир 
Святий», «Святополк Окаянний», 
«Яро слав Мудрий», «Іларіон», «Ан-
то ній Печерський», «Феодосій Пе-
черський», «Боян», «Никін Пе чер-
ський», «Ян Вишатич», «Володимир 
Мономах», «Олег Святославич», 
«Нестор Літописець», «Агапіт», 
«Алім пій», «Єфрем Скопець», «Ігор 
Ольгович», «Клим Смолятич», 
«Кирило Туровський», «Роман 
Ростиславич», «Автор «Слова о 
полку Ігоревім»«, «Петро Мило-
ніг», «Книжник Тимофій», «Данило 
Галицький», «Митрополит 
Кирило  III», «Співець Митуса»), 
автопортрет, «Фауст і Вагнер» (усі – 
1980–90-ті). 

Літ.: ІУМ.  – К., 1966.  – Т.  1; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; Автобіографія  // Михайло 
Брайчевський. Історичні портрети. 
Каталог ювілейної виставки.  – К., 
1999; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006. 

Мар. Гончаренко

БРАНДЕЛЬ (Брендель)
Людвік 
(18 ст.) – різьбяр, маляр, штука-
тор. Відомий за пис. дж. Мешка-
нець м. Острога, нині Рівнен. обл. 
Згідно з контрактами 07.03.1766, 
13.09.1772, 13.09.1773 та текстів 
візитації (після 1788 та 1799), 
є автором оздоблення централь-
ного мурованого вівтаря у ви-
гляді кількаповерхової об’ємно-
просторової композиції з ордер-
ними колонами й постаментом 
та дерев’яними скульптурами 
свв.  Якима й Анни, розташова-
ними біля центрального образу 
«Найсвітлішої Матері Божої»; 
Йозефа та Іоанна євангелістів, 
прор. Давида, Якова, Моїсея, 
Ісаї та Гедеона, ангелів; двох 
бічних (свв.  Василя Великого й 
Тадеуша апостола) та чотирьох 
малих (свв.  Йосипа, Йосафата, 
Розп’яття Христового, Онуфрія) 
вівтарів церкви Загорівського 
монастиря (Волинська  обл.). 
Авторству Б. приписують  і роз-
пис церкви Загоровського мо-

настиря. До цього розпису ввій-
шли групові портрети родини 
Чацьких та Загоровських.

Дж.: ЦДІАУЛ, ф.  2070, оп.  1, 
спр. 61, арк. 4–5, 6 зв. – 8 зв; спр. 104. 
арк.  1–1  зв., 24–25; оп.  2, спр.  51, 
арк. 137–138; 

Літ.: Возницький Б. Творчість 
українського художника Іова 
Кондзелевича/ /  Львівська картинна 
галерея. – Л., 1967; Жолтовський П. 
М. Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983; Александрович В. 
Західноукраїнські малярі ХVІ століт-
тя. Шляхи розвитку професійного 
середовища. – Л., 2005.

Р. Забашта

БРАНДТ
Юзеф (Brandt Józef)
(11.02.1841, м.  Щебрешин, нині 
однойменне місто Люблінського 
воєвод. РП  – 12. VI. 1915, 
м. Радом, нині однойменне місто 
Мазовецького воєвод. РП) – жи-
вописець. У 1858, після закін-
чення Шляхетського інституту у 
Варшаві, виїжджає до Парижа, де 
навчання в Школі мостів та доріг 
через певний час змінив на студії 
живопису. Студіював мистецтво 
в майстерні Л.  Конье (водночас 
брав консультації у Ю.  Коссака 
та Г.  Родаковського). У 1860 по-
вертається на батьківщину та 
подорожує по Україні (разом з 
Ю.  Коссаком). 1861 у Варшаві 
вперше виставляє рисунки та ак-
варелі на історичну тему. 3 1862 
навчався в Мюнхені у Ф. Адама, 
Т.  Горіпельта та К.  Пілоті. Літні 
місяці проводить у маєтку 
Оронсько біля Радома, де з 1866 
мав власну майстерню і в якій з 
1875 відкрив школу молодих ху-
дожників. Від 1875 був членом 
Берлінської АМ, від 1878 по-
чесним професором Баварської 
Академії, від 1900 Почесним 
членом Академії у Празі. Автор 
численних історико-батальних 
і жанрових полотен, зокрема на 
українську тему.

Тв.: історикобатальні компо
зиції  – «Повернення військ Яна 
Собеського з-під Відня», «Сутичка 
поляків зі шведами» (1879), «Зустріч 
на мосту» (1888), «Розгром: уте-
ча татар», «Військо гетьмана 
Тарновського у поході», «Четвірка», 

БРАЗОЛЬ-ЛЕОНТЬЄВА
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картини української тематики  – 
«Військо йде», «Бій з татарами», 
«Похід запорожців», «Приборкання 
коня», «Козаки на відпочинку», 
«Ярмарок в Україні», «Вітряки в сте-
пу», «Вітання степу» (1877).

Муз.: НМВ, НМК, Музей Яцека 
Мальчевського (Радом), НМЛ.

Літ.: Swieykowski E. Pamiętnik 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie 1854–1904.  – Kraków, 
MCMV; Swieykowski  E., Olszewski  M. 
Rozwój polskiego malarstwa. – Kraków, 
1907; Thime  – Becker Künstler 
Lexicon.  – Leipсig, 1910.  – Т.  IV; 
Dobrowolski  T. Nowoczesne malarstwo 
polskie. – Wrocław; Kraków, 1960. – T. II; 
Derwojed  J. Józef Brandt.  – Warszawa, 
1969; SAP. – Wrocław etc., 1971. – T. 1; 
СХУ. – К., 1973; ХУЕД. – К., 2006.

Мар. Гончаренко, О. Сторчай

БРАСЛАВСЬКИЙ 
Ісай Меєро вич 
(11.06.1921, м.  Київ)  – графік. 
У  1946–52 навчався в МДАХІ 
(викл.: Б. Дехтярьов, М. Родіонов), 
дипломна робота – ілюстр. до кни-
ги «Билиця та небилиця» С. Мар-
шака. Працював у Москві. Учасник 
вист. від 1952. Твори  Б. експо-
нувалися на вист. у Відні (1955). 
Б.  – представник реалістичного 
мистецтва. Ілюстр.  Б. притаманні 
цікавість, детальність у розробці 
сюжету, оповідність композицій, 
увага до переконлості психологіч-
них характеристик персонажів. 
У  портретах відчутний інтерес до 
внутрішнього світу моделі. 

Тв.: оформлення та ілюстр. до книг 
Дитвидату  – «Весела подорож від 
А до Я» С. Маршака (1953), «П’єси» 
С.  Михалкова (1955), «Незгасиме 
світло» Я.  Тайца (1958), «Повість 
про юнг» В. Самсонова (1963) та ін.; 
«Портрет академіка Б. Якобі» (1953), 
«Портрет народної артистки СРСР 
М. Бабанової» (1954); станкові твори 
на теми оповідань А.  Чехова (аква-
релі) – «Степ», «Розповідь невідомої 
людини», «У засланні» (1958–61). 

Муз.: Музей А.  Чехова (Таган рог, 
РФ).

Літ.: Выставка произведений 
молодых художников. Каталог. – М., 
1954; Круглый  И. Иллюстрации со-
ветских художников к произведе-
ниям И. С. Тургенева. – Орёл, 1959; 
Выставка произведений московских 
художников. 1960. Каталог.  – М., 
1961; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БРАТЕРСЬКИЙ 
Тарас Микола йович 
(14.03.1926, м.  Харків)  – скуль-
птор, живописець. Син з. а. УРСР 
Миколи Братерського. Працював 
у галузі станкової і монументаль-
ної скульптури, станкового живо-
пису. У 1948 закінчив Харків. теа-
тральний ін-т, у 1953 – ХХУ (викл.: 
Л.  Твердянська, Л.  Плюскіна). 
Учасник обласних та республі-
канських вист. від 1953. Член СХ 
України з 1964. 

Тв.: скульптура  – «Закарпат-
ський лісоруб» (1953), «Потьомкі-
нець» (1957), портрет заслужено-
го артиста УРСР М.  Братерського 
(1959), «Брестська фортеця» (1960), 
«Червоні кінотники», «Відречення» 
(обидва  – 1961), «Партизан» (1965); 
пам’ятники «Клятва партизанів» у 
м.  Сумах (1956), Білоруським пар-
тизанам, учасникам 2-ї Світ. війни в 
м. Вітебську (1958), «Клятва партиза-
нів» у м. Фас тові Київської обл. (1963, 
у  співавт.), Партизанам-землякам 
у смт  Сосниця Черніг.  обл. (1968), 
пям’ятник пар тизанам з’єднання 
генерала М.  Нау мова, загиблим у 
2-й світовій війні в с.  Шляховому 
Ново архангельського  р-ну 
Кіровогр.  обл. (1968–69), надгроб-
ний пам’ятник генералу М. Наумову 
на Байковому цвинтарі в Києві 
(1978), пам’ятники-погруддя Марку 
Вовчку і Т.  Шевченкові (обидва  – 
1985, у м.  Богуславі Київської  обл.); 
живопис  – «Вожак Батя» (1963–64), 
«Голова партизана» (1964). 

Літ.: УРХ.  – К., 1972; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3. 

Мар. Гончаренко

БРАТКОВСЬКИЙ
Роман
(2  (14).09.1869, м. Львів  – 
25.09.1954, м. Величка, РП) – жи-
вописець. Навчався у Краківській 
школі образотворчого мистецтва 
(1888–90), в АМ у Відні (1891–92), 
відвідував майстерню А. Ашбе 
у Мюнхені (1894–96). Упродовж 
1896–1922 жив і працював у 
Львові. Був один із засновників 
(разом із С. Батовським-Качором 
та С. Островським) приватної 
студії мистецтв (1903). У Зимній 
Воді (передмістя Львова) засну-
вав (разом з І. Трушем) живо-
писну школу для жінок (існува-
ла до 1914). Учасник щорічних 

виставок львів. Товариства ша-
нувальників красних мистецтв 
(1895–1922). Від 1912  – профе-
сор Вільної академії мистецтв у 
Львові. У міжвоєнні роки жив 
в Італії, був директором Музею 
Яна Стики на о. Капрі.

Тв.: «Осінь» (1899), «При повно-
му місяці» (19040), «Перед бурею» 
(1905), «Зимна вода» (1987), «Дуби 
на межі» (1906).

Муз.: НМК, ЗХМ.
Літ: МУЕД.  – К.,1992; МУЕ.  – К., 

1995. – Т. 1.
Л. Ганзенко

БРАТЧЕНКО 
Леонід Сергійович 
(03.08.1923, м.  Одеса  – 2004, 
м.  Харків)  – сценограф. 
Заслужений діяч мистецтв УРСР 
(1967). Народний худ. України 
(1976), премія Міністерства 
культури СРСР (1979). 1951 за-
кінчив ХХІ у Б.  Косарєва та 
Д.  Овчаренка. 1955–68  – худож-
ник-постановник, 1968–88  – го-
ловний художник Харків. ака-
демічного театру опери та ба-
лету ім.  М.  Лисенка. Упродовж 
1951–58 викладав у ХХІ. Учасник 
виставок з 1949. Співпрацював 
с театрами Харкова, Полтави. 
Персон. виставки  – 1983–84, 
1993, 1995, 1997 у Харкові. 
Учасник 2-ї Світ. війни.

Тв.: оформлення спектаклів  – ба-
лети «Баядера» Л.  Мінкуса, «Лілея» 
К.  Данькевича (обидва  – 1958), 
«Легенда про кохання» А.  Меліко-
ва (1968), «Спартак» А.  Ха чатуряна 
(1979), «Тисяча одна ніч» Ф. Амірова 
(1984, опери  – «Бал-маскарад» 
(1964), «Трубадур» (1971), «Дон Кар- 
 лос» (1974), «Аїда» (1988) Дж.  Вер -
ді, «Євгеній Онєгін» (1980), «Ча-
родійка» (1974), «Пікова дама» (1979) 
П.  Чайковського, «Запорожець за 
Дунаєм» (1978) С.  Гу лака-Арте-
мовского, «Наталка-Полтавка» (1982) 
М. Лисенка. 

Муз.:  ДМТМК, ХХМ, Мелітоп. 
краєзнав. музеї.

Літ.: СХУ. – К., 1973; Л. Братченко: 
каталог персональної вистав-
ки: Харків.  – Х., 1983; Мизгіна В. 
Художник театру  // ОМ.  – 1984.  – 
№  2; Л.  Братченко: каталог.  – Х., 
1993; Мистецькі шляхи Харківщини: 
1938–1998. – Х., 1998.

Г. Скляренко

БРАТЧЕНКО
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БРАУН 
А. (Олександр?) 
(19 ст.) – графік. У середині 19 ст. 
працював в Одесі. Твори Б. є реа-
лістичними, подекуди з елемента-
ми впливу пізнього романтизму. 

Тв.: літографії для альбому 
«Зібрання 12-ти видів Крима» (О., 
б.  р.); «Одеського альманаху» (О., 
1831); оформлення книг  – «Листи 
з Болгарії» В.  Теплякова (М., 1833); 
«Боспоське царство з його па-
леографічними та надгробними 
пам’ятками» (О., 1848–49) та «Години 
дозвілля…» (О., 1850) А.  Ашика; 
«Спогади про полювання в Бесарабії» 
К. Стаматі (О., 1854) та ін.

Літ.: Описание нескольких гра-
вюр и литографий.  – СПб., 1903; 
Обольянинов  Н. Каталог русских 
иллюстрированных изданий. 1725–
1860. – М., 1914. – Т. 1; М., 1915. – Т. 2; 
Турченко  Ю. Український естамп.  – 
К., 1964; ІУМ. – К., 1969. – Т. 4. – Кн. 1; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1; Історія українського мис-
тецва : у 5 т. – К., 2006. – Т. 4. 

О. Ламонова 

БРАХОВИЧ 
Каспер 
(кін.  16  – поч.  17  ст.)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. Працював пе-
реважно в Кракові та Красічині 
(поблизу Перемишля). 1610 – ви-
конав замовлення для парафіаль-
ного костелу м. Дрогобич.

Тв.: вівтарний образ «Вознесіння 
Богородиці» (1610, Дрогобич).

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

БРЕВДА 
Йосип Ізраїлович 
(25.08.1880, м.  Київ  – 15.10.1964, 
м. Москва) – живописець. Вчився 
в АМ у Мюнхені (1904–1908), 
у КХУ (1911–1912). Згодом пере-
їхав до Москви. Участник XXII 
вистак. ТПРХ (1911). 

Тв.: «Осінь» (1911)
Літ.: ХН СССР.  – М., 1972.  – 

Т.  2; Персональные и групповые 
выставки советских художников, 
1917–1947: справочник. – М., 1989.

Л. Ганзенко

БРЕЗГУН 
Петро 
(19 ст.) – гравер. Відомий за під-
пис. тв. Працював у КПЛ. Автор 
гравер на міді, що копіювали 
більш ранні дерев’яні кліше.

Тв.: «Св. Георгій на коні», 
«Заставка з образом невідомого свя-
того» (усі – 1851)

Літ.: Попов П. Матеріали до 
словника українських граверів.  –  
К., 1926.

О. Ламонова

БРЕЗГУНОВ 
Георгій 
(19  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У  1820 паламар лі-
карняної [больницької] церкви 
Михаїл уклав з ним домовле-
ність зробити дві ікони. За них 
іконописцю не було заплачено 
частини грошей. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 1471.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, 
ремісників, керівників художніх 
робіт та меценатів 18  – початку 
20  ст. (За документами Києво-
Печерської лаври) // СМ. – 2008. –  
Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БРЕЙТМАН 
Р. Г[ригорович?]
(кін.  19  ст., ? – 1 пол.  20  ст., 
м.  Одеса?)  – живописець. 
Син присяжного повіренного  
Гри горія Мойсейовича Брейт-
мана (?). Упродовж 1906–1914 рр. 
мешкав у Одесі. Експонент XVII 
виставки ТПРХ (1906).

Тв.: картина «Нічь в Фінляндії» 
(1906).

Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.
Л. Ганзенко

БРЕНДЕЛЬ Людвік – див.:  
БРАНДЕЛЬ Людвік

БРЕНЕК 
Антон 
(19 ст.) – скульптор. Працював у 
Відні. Автор бронзового погруд-
дя К.  Томащука в Народному 
саду (нині парк ім. Т. Шевченка) 
в Чернівцях (1897).

Літ.: Чернівці. – Чернівці, 2000.
І. Міщенко

БРЖОЗОВСЬКИЙ 
(БЖОЗОВСЬКИЙ) 
Фелікс Францевич 
(Brzozowski Feliks) 
(1836,  м.  Варшава  – 
20.01  (01.02).1892, м.  Варшава)  –  
ж и  в о п и с е ц ь - п е й з а  ж и с т , 
ілюстра тор; поляк за походжен-
ням. В 1852–1859  навчався в 
Варшавській школі красних мис-
тецтв (керівник з фаху– Крістіана 
Бреслауер). Після закінчення 
навчання багато подорожував: 
відвідав Альпи, Крим. Писав, 
пейзажі польського Мазовша, 
Малопольських земель, Татри. У 
творчому доробку  – лісові пей-
зажі, види замків. З 1865 створив 
велику кількість ілюстрації для 
журналів Варшави  – «Tygodnik 
Ilustrowany», «Biesiada literacka» 
Експонував пейзажі на I виставці 
ТПРХ (1890, Одеса). 

Літ.: ESP. – Kraków, 2001; ТЮРХ. – 
О., 2014.

Л. Ганзенко

БРИЖ 
Феодозія Марківна 
(18.02.1929, с.  Бережиця Дуб-
ровицького р-ну Рівнен.  обл.  – 
04.07.1999, м. Львів) – скульптор. 
Працювала в галузі станкової 
та монументальної скульпту-
ри. Закінчила ЛДІПДМ у 1954. 
Учасниця республіканських 
вист. з 1957. Персональна вист. 
відбулася в 1973 у Львові. Член 
СХ України (1956), Засл.  ху-
дож. України (1997). 

Тв.: «Данило Галицький» (1954), 
«Кореянка» (1957), «Мавка» (1958), 
«В  минулому», «Портрет піаніст-
ки М.  Крих» (1959), «Схід пробу-
джується» (1959), «І  полем, степом 
ідучи, свого ти сина закриваєш…» 
(1961), «Хіросіма» (1961), «Княгиня 
Ольга» (1961), «Портрет письменни-
ці І. Вільде» (1964), «У ненароджених 
стріляють» (1965), «Зачіска» (1966), 
«Ікар» (1967), серії робіт за моти-
вами старослов’янської міфології 
(«Бог війни», «Бог вогню», «Бог зем-
лі, води» (1968–70) та тв. Л. Українки 
«Лісова пісня» («Куць», «Лісовик», 
«Перелесник», «Потерчата» (усі  – 
1970–71); портрет дипломата О. Ко - 
лонтай (1972); пам’ятники: жерт- 
вам фашизму (1966, у  співавт. 
з  Є.  Дзиндрою Володимир-Волин-

БРАУН
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ський), Т. Г. Шевченку (с. Бережниця 
Рівнен. обл.).

Муз.: НМЛ.
Літ.: Скульптура Феодосії Бриж. 

Графіка Євгена Безніска: Проспект 
виставки.  – Л., 1973; Островський  Г. 
Мистецтво Т.  Бриж  // Вітчизна.  – 
1967. – № 1; Малярський Ю. Скульптор 
Феодозія Бриж // Молодь України. – 
1960.  – 5  листопада; Петренко  М. 
Камінь співає Лесину пісню: В  май-
стерні скульптора // Вільна Україна. – 
1963.  – 20  серпня; Рябокобиленко  С. 
Знайомтесь, Феодосія Бриж  // 
Зміна.  – 1963.  – №  1; Глинчак  В. 
Монументи з пісні  // Жовтень.  – 
1971. – № 2; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
Художники радянської України. – К., 
1972; СХУ.  – К., 1973; Художники 
Радянської Львівщини.  – Л., 1980; 
Столярчук  Б. Митці Рівнинщини. 
Енциклопедичний довідник. – Рівне, 
1997. 

О. Ямборко

БРИКУЛЕЦЬ 
Віктор Михайло вич 
(23.11.1924, с. Марківці, нині Де-
раж нян  ського  р-ну Хмельниць-
кої  обл.)  – живопи сець, гра-
фік. У  1951 закінчив ХХУ 
(викл.: В.  Мироненко, А.  Са - 
фаргалін). Від 1968 живе в Мир - 
городі (Полтав.  обл.). Учас ник 
вист. від 1954. Член НСХУ (1999).

Тв.: «Портрет Т. Шевченка» (1961), 
«Портрет М.  Гоголя», «Портрет 
гетьмана Дмитра Апостола» (1994), 
«Портрет Івана Мазепи» (2001), 
«Портрет меценатки Гальшки Гу-
левичівни» (1997), «Портрет па-
тріар ха Мстислава» (1998), «Портрет  
фольклориста І.  Гурина» (1986), 
«Портрет різьбяра В. Кваші» (1987),  
«Портрет лікаря І.  Зубковського» 
(1988), «Портрет В.  Кричевського» 
(1997–98), «Портрет О.  Стастьона»  
(1997–98), «Портрет М.  Гаврилка» 
(1997–98), «Портрет поетеси Н.  Ха - 
расайло» (2000), «Портрет В.  Яво - 
рівського» (2002), «Портрет Р.  Чі-
лачави» (2002), «Портрет Л.  Гузара» 
(2002); «Річка Хорол» (1980), «Дощ 
над Пслом» (1989), «Срібляста тиша» 
(1994), «Старі тополі» (1994); «Осінні 
квіти у кришталевій вазі» (1990), 
«Хризантеми» (1990), «Натюрморт із 
синьою вазою» (1991), «Натюрморт з 
півоніями» (1993); живопис – іконостас 
для церкви Дмитра Солунського (30 
ікон) в Ромодані Миргородського р-ну 
Полтав.  обл. (1990–91); іконостас для 
Свято-Миколаївської церкви (17 ікон) 

в Жовтневому Решетилівського  р-ну 
Полтав. обл (1993–94).

Муз.:  ПХМ, музеї Миргорода, 
Великих Сорочинців, Вовнянки, 
Дирекція худ. вист. у Києві.

Літ.: Ханко В. Чарівні фарби май-
стра  // Прапор Перемоги.  – 1978.  – 
29  вересня; Черкас  О. На виставці 
в Києві (твори В.  Брикульця)  // 
Прапор Перемоги.  – 1984.  – 3  жов-
тня; Віктор Брикулець. Каталог 
виставки. Малярство і графіка.  – 
Полтава, 1995; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова 

БРИЛЛО Федір Павлович – 
див.: БРЮЛЛОВ Федір 
Павлович 

БРИНСЬКИЙ 
Михайло Федо рович 
(11.10.1883, с.  Долина, нині 
Тлумацького  р-ну Івано-
Франківської  обл.  – 10.01.1957, 
м.  Прага, Чехія)  – скульптор. 
Працював у галузі станкової 
та монументальної пластики. 
У 1905 закінчив різьбярську шко-
лу в м. Закопане в Польщі (викл.: 
Надворняк, Галет, Нальборчик), 
Вищу худ.-промислову школу у 
Відні в 1913 (викл. А. Штрассер), 
навчався у Віденській АМ в 
1913–16 (викл. Г.  Біттерліх), за-
кінчив Празьку АМ у 1921–26 
(викл.: Я.  Штурса, О.  Шпанієл). 
У  1906 брав участь у виставах 
трупи Українського драмтеатру 
М.  Садовського. З  1921 меш-
кав у Празі. У  1930-х та після 
2-ї  Світ.  війни працював у кіно-
ательє на студії Барандових. Під 
час війни був арештований гес-
тапо та через деякий час звіль-
нений. Співпрацював із празьки-
ми скульпторами Я.  Ружічкою, 
Й. Шварцем. Отримав ІІ премію 
на міжнародному конкурсі на 
проект пам’ятника Т.  Шевченку 
в Харкові у 1931. Оформив с.-г. 
вист. в Празі (у  співавт., 1947). 
Твори Б., виконані в реалістич-
ній манері, вирізняла гармоній-
ність пропорцій, плавність ліній. 

Тв.: пам’ятники – робітникам, роз-
стріляним під час голодних завору-
шень (Оттаркрінзьке кладовище у 
Відні, 1912); українським солдатам 
у Яблонному (1922); надгробки  – 

М.  Шемардякові «Каменяр» (1926), 
Я.  Ганеку (1947, Прага); «Еней рятує 
свого батька» (1916), «Кобзар з банду-
рою» (1921, гіпс), «В. І. Ленін – учитель» 
(1924), «Портрет В.  Кобринського» 
(1925, гіпс), «Жінка з яблуком» 
(1925), «Молоде дівча» (1925), 
«Вічний революціонер», «Голос 
духа чути скрізь», «Відродження» 
(1930–31), «Ранковий туалет» (1930), 
«Жінка, що розчісує волосся» (1932), 
«Каріатида» (1934), «Портрет Я. Гор - 
бачевського» (1936), «Жінка, що си-
дить» (1936), рельєф «Орання во-
лами» (1937–38), «Портрет хлопця» 
(1942), «В.  Ленін  – оратор» (1949), 
«В.  Ленін  – мислитель» (1950), пор-
трети Т. Шевченка. 

Муз.:  ІФКМ, приватні колекції.
Літ.: Польк В. Михайло Бринський. 

Бібліографічний покажчик.  – Л., 
1968; Гапак  С. Скульптор Михайло 
Бринський.  – Братислава; Пряшів, 
1971; СХУ.  – К., 1973; Попович  В. 
Українські мистці у Західній Європі 
після 1945 року // Мистецтво україн-
ської діаспори. – К., 1998.

О. Ямборко
БРИНЬ 
Леонід Артемович 
(08.01.1928, ст.  Анастасіївська 
Словянського  р-ну Красноярсь-
кого краю) – скульптор. Працював 
у галузі станкової та монумен-
тальної скульптури. Закінчив ХХІ 
у 1956 (викл.: Л.  Твердянська, 
О.  Кудрявцева). Працював у 
Донец. худ.-вироб ничому Ком-
бінаті Худ фонду України. Учас-
ник республіканських та всесоюз. 
вист. з 1957. Нагороджений меда-
лями. Член СХ СРСР. 

Тв.: «Коли над світом рвуть-
ся бомби» (1957), «Колгоспниця» 
(1961, гіпс тонов.), «На сторожі» 
(1965); пам’ятник «Борцям за владу 
Рад» у Лисичанську (1957, у співавт. 
з  В.  Полоник), Ф.  Дзержинському в 
Дзержинську Донец. обл. (1962), мо-
нумент «Жертвам фашизму» (архі-
тектор Ю. Можчиль, 1965), меморіал 
на місці концтабору у Комсомольську 
(у співавт. з М. Ясиненко, архітектор 
В. Бучек), герб Донецька (1968). 

Літ.: УРХ. – К., 1972.
О. Ямборко

БРІ-БЕЙН 
Марія Феліксівна 
(02.06.1892, м. Одеса – ?) – графік, 
живописець. У  1910–15 навча-
лася в ОХУ (викл. К.  Костанді), 

БРІ-БЕЙН
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у 1924  – у  Москві (викл. 
І. Машков). Працювала в Москві. 
Учасниця вист. від 1917. Член 
ТПРХ (1917–19), АХР (1926–32).

Тв.: живопис  – «Мітинг моряків 
в Одесі», «В  університеті трудящих 
Сходу» (1929), «Перший урок» (1929), 
«Жінка-радист» (1933), «Над свіжою 
могилою К. Маркса» (1933), «Молодий 
Енгельс у Манчестері» (1935); гра-
фіка  – «Портрет І.  Ра бінович», 
«Автопортрет»; мініатюра на сло-
новій кістці  – «Портрет К.  Маркса» 
(1935), «Пушкін-ліцеїст», «Пушкін з 
дружиною», агітплакати  – «Жінка-
пролетарка, оволодівай авіаційною 
технікою» (1932). «Народи СРСР» 
(1934, І  премія на конкурсі плакатів 
до 10-ліття з дня смерті В.  Леніна), 
«Жінка в обороні Москви» (1941), 
«Слава любій Батьківщині» (1952), 
«Допоможемо колгоспу» (1959).

Муз.:  ДЦМСІР, Державний музей 
О. Пушкіна (м. Пушкін, РФ). 

Літ.: Афанасьєв  В. Товариство 
південно-російських художників.  – 
К., 1961; Демосфенова  Г., Нурок  А., 
Шантыко  Н. Советский политичес-
кий плакат. – М., 1962; ХН СССР. – 
М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БРОВАЩЕНКО 
Степан Самой лович 
(1761 – ?) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. як «майстер київсько-
го іконописного цеху». 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 462, оп. 1, спр. 1: 
«Ревизская сказка».

О. Овчаренко

БРОДЛАКОВИЧ 
(Вишенський, маляр 
Вишенський, маляр
 Мукачівський) 
Ілля (Илаш, Илія, Илиа Малар) 
(17 ст.) – іконописець. Відомий за 
підпис.  тв. Майстер іконописно-
го осередку в м. Судова Вишня на 
Львівщині. Творчий шлях розпо-
чав у 1640-х рр. Згодом (у 1660-х) 
переїздить до м.  Мукачеве на 
Закарпатті. Для малярства Б. 
характерна лінійність формот-
ворення й локальність кольору, 
композиційний схематизм, що 
обумовлює виразну декоратив-
ність художнього ладу творів. 
Висловлене припущення, що 
деяка розбіжність манери вико-
нання підписних творів майстра 

засвідчує існування двох одно-
йменних іконописців, можливо, 
батька й сина.

Тв.: «Покров Богородиці» (1646)  
з церкви в с.  Турка Івано-Фран-
ківської  обл., «Архістратиг Михай-
ло» (1666), «Спас на престолі» (1666) 
з церкви с. Руське біля м. Мукачеве, 
«Святий Микола», «Христос Все-
держитель», «Собор Архангела 
Михаїла» (усі  – 1660-і  рр.), 
«Поклоніння пастухів» (1672) з церк-
ви с. Вільховиця Мукачівського р-ну 
Закарпатсь кої обл.

Муз.:  НМЛ, ЗКГ.
Літ.: Драган М. Українська денко-

ративна різьба XVI–XVIII  ст.  – К., 
1970; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVI–XVIII  ст.  – 
Київ, 1983; Александрович  В. За-
карпатський напрямок діяльності 
західноукраїнських малярів дру-
гої половини ХVІІ  ст. як резуль-
тат розвитку мистецької ситуації у 
Львівсько-Перемиському істори-
ко-культурному регіоні  // Культура 
українських Карпат: традиції і су-
часність. Матеріали Міжнародної 
наукової конференції.  – Ужгород, 
1994; Александрович  В. Зі студій 
над писемними джерелами до істо-
рії україн ського мистецтва. Малярі 
у мистецьких взаємозв’язках за-
хідноукраїнських земель XVI–
XVII  століть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т.  CCXXXVI; Александрович  В. 
Західноукраїнські малярі XVI  сто-
ліття. Шляхи розвитку професійного 
середовища. – Л., 2000.

Л. Бурковська, Р. Забашта

БРОДСЬКИЙ 
Борис Йосипович 
(27.08.1926, м.  Київ)  – графік. 
У 1936–41 навчався в худ. студіях 
Києва, у 1961 – у Львів. полігра-
фічному ін-ті. Виїхав до США. 
Від 1964 учасник вист., у т.  ч. 
Вист. укр. графіки 1917–62 (Київ, 
1962). Член СХ України (1965).

Тв.: оформлення книг «Пісні 
Румунії» (1957), «Українські народні 
ліричні пісні» (1960), «Розповідь про 
книжку» М. Рєзника (1964), «Ритми» 
(К., 1965), «Біографія І.  Франка» (К., 
1967), «Олександр Корнійчук» (К., 
1968), «Олексій Шовкуненко. Спогади 
про художника» (1984); оформлення 
альбомів, монографій про життя ху-
дожників, зокрема Т. Яблонської (К., 
1960), М. Дерегуса (1961). 

Літ.: ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Ламонова 

БРОДСЬКИЙ 
Валентин Якович 
(01.11.1909, м. Харків – ?) – гра-
фік, мистецтвознавець. У  1918–
22 займався в студії О. Саліна в 
Ростові-на-Дону, у 1922–24  – у 
ВХУТЕМАСі в Ленінграді (викл. 
П.  Шиллінговський) й одночас-
но в студії М.  Добужинського. 
У 1924–29 вчився на Вищих кур-
сах мистецтвознавців. У 1935–41  
викладав в ІЖСА, а від 1947  –  
в Ленінградському Державно-
му ун-ті та ІЖСА. 1934–40 – ху-
дожник-консультант. на Горь-
ківському авіазаводі. Учасник 
вист. від 1927. Персональна вист. 
відбулася в 1967 в Ленінграді. 
Тв.  Б. експонувалися на вист. 
у Шве ції (1961), Англії (1961). 
Канд. мистецтвознавства (від 
1946).

Пр.: Вещи в быту.  – Ленинград, 
1929; Ф. Гойя. – М., 1939; Советская 
батальная живопись.  – М., 
1950; М.  И.  Авилов.  – М., 1956; 
Прогрессивные художники Запада 
в борьбе за мир.  – Ленинград, 1958; 
Изобразительное искусство со-
циалистических стран Европы.  – 
Ленинград, 1960; С.  Б.  Юдовин.  – 
Ленинград, 1962 (у  співавт. із 
А. Земцовою); Основные тенденции 
современного изобразительного ис-
кусства Запада.  – М., 1963; Как ма-
шина стала красивой.  – Ленинград, 
1965.

Тв.: фронтові замальовки, се-
рія рисунків «Ленінград у блока-
ді» (1941–47), пейзажі передмість 
Ленінграда (1947–56); кольорова 
автолітографія  – «Балтійське небо» 
(1956), «У  місті Шекспіра» (1960), 
«Коли розводять мости» (1962), 
«Перший сніг» (1963), «На Фінській 
затоці» (1964), серія «По Чехії» 
(1959), «Спогади про Італію» (1965).

Літ.: В.  Я.  Бродский. Каталог 
выставки.  – Ленинград, 1967; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БРОДСЬКИЙ 
(Лодзя-Бродський) 
Віктор Петрович 
(1826, с.  Охотівка, Овруцького 
пов. Волинської губ., нині Ко-
ростенський р-н Житомир. обл. – 
1904, м. Рим, Італія) – скульптор. 
Походив з дворян. З  1848 віль-
ний слухач (навчався в май-

БРОВАЩЕНКО
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стерні І.  Віталі). По завершенні 
навчання отримав звання клас-
ного художника. Власним ко-
штом їде за кордон; 1853 отримав 
від ІАМ пенсіонерство в Італії. 
Навчався в Мілані, Флоренції. 
Близько 1860 повертається у 
С.-Петербург. 1861 бере участь 
у щорічному конкурсі в ІАМ та 
отримує звання академіка. У 
1868 удостоєний звання профе-
сора ІАМ (за ск. комп. «Перше 
кохання» та «Втеча з Помпеї»). 
У 1870 оселився у Римі, де про-
живав до самої смерті. Заснував 
власну майстерню (1870). 

Тв.: статуї  – «Амур, що спить в 
мушлі»  (1852–53), «Зефір, що гой-
дається на гілці» (1853), «Втеча з 
Помпеї» (обидві  – 1862), «Перший 
шепіт кохання» (1881), «Юнак, що 
набирає воду в мушлю», «Перший 
біль», «Леда і Либідь»; пам’ятники – 
інженеру Ап.  Красовському 
(Лозанна), Л.  Мазаракі (Варшава), 
М.  Понятовському (Гранов); бюсти 
і медалі – «Скрипаль А. Коптський» 
(1853), «Інженер, генерал-
лейт. С.  Кербедз», «С.  Баторій», 
«Я.  Собеський»; «П.  Скарга», 
«Папа Пій  IX», «Письменник 
Ю.  Крашевский», «Юлій Цезарь», 
«Аннібал», «Ал.  Македонський», 
«Ізмаїл-Паша»; «А.  Міцкевич»; 
композиції на релігійну тематику  – 
«Спаситель, що благословляє Світ», 
«Madonna del. Globo»; надгробоки  – 
Лаури Пшездецької (Кам’янець-
Подільський).

Муз.: Музеї Ватикана, ДЕ, ДТГ, 
НМК, КДІКЗ, Ташкентський музей 
мистецтв.

Літ.: Кондаков  С.  Н. Юбилей-
ный справочник Императорской 
Академии художеств 1764–1914.  – 
СПб., 1915.  – Т.  2; Polski Słownik 
Biograficzny.  – Krak?w, 1936.  – T.  2; 
Каталог собрания Государственной 
Третьяковской галереи. – М., 2001 – 
Т. 4. 

Л. Ганзенко

БРОДСЬКИЙ 
Ісак Ізраїльович 
(25.12.1883, с.  Софіївка, нині  
Бердянського  р-ну Запорізь-
кої обл. – 14.07.1939, м. Ленінград, 
нині м.  Санкт-Петербург)  – 
живопи сець. У  1896–1902 на-
вчався в ОХУ (викл.: Л.  Іоріні, 
К. Костан ді, Г. Ладижен ський), у 
1902–08 – у ІАМ (викл. І. Репін). 

Спів працював із сатиричними 
журналами «Кулемет», «Адская 
почта», «Пламя», «Вольница», 
зб.  «Труд и свобода». Учасник 
вист. (з 1904). У 1909–11 як пен-
сіонер ІАМ відвідав Францію, 
Іспанію, Вели кобританію, Ні меч-
чину, Австрію, Італію, Туреччину. 
У  1912 нагороджений Золотою 
медаллю на Міжнародній вист. у 
Мюнхені. З 1910 – член ТПРХ, з 
1924 – АХРР, з 1938 – СХ СРСР. 
У  1932  – проф., 1934  – рек-
тор ВАМ. У  1935 організував 
творчу поїздку студентів сво-
єї майстерні індустріальними 
містами України. Персональні 
вист. відбулися 1929, 1934, 1941, 
1954–55, 1974, 1984 (Ленінград), 
1934 (Одеса), 1934, 1964, 1974 
(Москва), 1910, 1938 (Лондон), 
1911 (Рим), 1924, 1929, 1939 
(Нью-Йорк), 1932 (Венеція), 
1936 (Софія). Засл. діяч мис-
тецтв РРФСР (1932). Працював 
у різних жанрах. Ранні твори 
пов’язані з пізнім академізмом 
та стилем модерн, з 1917 – зосе-
редився на зображенні сюжетів, 
присвячених революції жовтня 
1917 р. Один із засновників іко-
нографії Леніна в радянському 
мистецтві, пізніше  – провідний 
майстер соцреалізму. На осно-
ві частини колекції Б. творів за-
рубіжних та російських мистців, 
подарованої м. Бердянську, ство-
рено Бердянський ХМ, що но-
сить ім’я художника. 

Тв.: «Крізь гілки» (1907), «Улітку» 
(1909), «Теплий день» (1908), «пор-
трет М.  Горького (1911), «Казка» 
(1912), портрет Ф.  І.  Шаляпіна 
(1912), портрет І.  П.  Рубінштейна 
(1913), «Зима» (1913), «Село» (1914), 
«Очікуючи на старосту» (1914), 
«Дачники» (1916), «У  парку» (1917), 
«В.  І.  Ленін на тлі Кремля» (1923), 
«Літній сад восени», «Місячна ніч» 
(1928), «Розстріл 26  бакинських 
комісарів» (1925), «В.  І.  Ленін на 
тлі Волховбуду» (1926), «Свято 
Першого травня» (1928), «Засідання 
Реввоєнради під головуванням тов. 
Ворошилова» «(1928), «В.  І.  Ленін 
на трибуні» (1928), «Ленін на 
Путилівському заводі» (1929), 
«М.  Горький серед молодих робко-
рів» (1929), «Місто вночі» (1929), 
«Портрет М.  В.  Фрунзе» (1929), 

«Дніпробуд» (1930), «В.  І.  Ленін 
у Смольному» (1930), «Ударник 
Дніпробуду» (1932), «Тераса» (1930),  
портрет Бухарина (1931), портрет 
Рудзутака (1932), «Виступ В.  І.  Ле-
ніна на проводах частин Червоної 
армії на польський фронт» (1933), 
«Демонстрація на проспекті 
25 Жовт ня» (1934), «Алупка» (1937).

Муз.:  Музей революції (Москва, 
РФ), Музей революції (Санкт-
Петербург, РФ), Центральний 
музей В.  І.  Леніна (Москва, РФ), 
Центральний музей Радян.  армії 
(Москва, РФ), ДТГ, Бакинський ХМ 
(Азербайджан), Музей-квартира 
І.  І.  Бродського (Санкт-Петербург, 
РФ), БХМБ, Історичний музей Грузії 
(Тбілісі, Грузія).

Літ.: Воинов  В. И.  И.  Бродский  // 
Сб. статей В. Воинова, Э. Голлербаха, 
В.  Гросса, И.  Радлова.  – Ленинград, 
1929; Ювілейна виставка тво-
рів заслуженого діяча мистецтв 
І.  І.  Бродського: Тридцять років 
художньої діяльності. 1904–1934. 
Каталог. – О., 1935; Мой творческий 
путь.  – Ленинград; М., 1940 (пере-
вид.  – Ленинград, 1965); Уфлянд  В. 
Белый петербургский вечер 25  мая 
(Воспоминания о И.  Бродском)  // 
Аврора.  – 1950.  – №  12; Советские 
художники. И.  И.  Бродский.  – М., 
1951; Исаак Израилевич Бродский. 
Статьи, письма, документы.  – М., 
1956; Буторина Е. Исаак Израилевич 
Бродский.  – М., 1956; Памяти 
И.  И.  Бродского: Воспоминания. 
Документы. Письма.  – Ленинград, 
1959; Бродский  И.  А. Исаак Израи-
левич Бродский.  – М., 1973; 
Юферова  А. Убежденный реалист  // 
Художник.  – 1976.  – №  6; Бродский 
Исаак Израилевич. Выставка 
произведе ний. Ленинград-Москва. 
1984. Ката лог.  – Ленинград, 1984; 
Мангутова  С. Исаак Израилевич 
Бродский (1884–1939.  – Ленинград, 
1984; Бродский Е. Выдающийся совет-
ский художник И.  И.  Бродский: Из 
воспоминаний об отце // Искусство. – 
1984.  – №  1; Файнштейн  Э. 
Художник. Гражданин. Патриот 
(о  творческом пути художника 
И.  И.  Бродского)  // Художник.  – 
1984. – № 11; Аладина Н., Якушевич И. 
Исаак Израилевич Бродский. 
Библиографический указатель.  – 
Ленинград, 1985; Немировская  О. 
Начало пути (к  биографии худож-
ника И.  И.  Бродского)  // Огонек.  – 
М., 1986. – № 38; Исаак Израилевич 
Бродский. Альбом.  – Ленинград, 
1988; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006. – Вип. 1.

Г. Скляренко 

БРОДСЬКИЙ
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БРОДСЬКИЙ
Лев Аркадійович 
(22.03  (03.04.).1890, м.  Одеса  – 
після 1931)  – графік, живо-
писець, театральный худож-
ник, педагог. За освітою був 
юристом, закінчив Моск. ун-т. 
Упродовж 1917–1929  – адвокат, 
помічник присяжного повірен-
ного, юрисконсульт адмін. від-
діла Губвиконкома, викладач 
Радпартшколи. У  1930 закінчив 
живописний фак. ОХІ. Упродовж 
1930–1931  – доцент театраль-
ної майстерні ОХІ (викладав 
предмет «освітлення в театрі»). 
У  1929–1930  – керівник худож.-
оформ. частини Одес. театра 
Революції. На початку 1930-х 
переїхав до Москви. Учасник 
щорічних виставок ТНХ (1916–
1919). Експонент виставок ТПРХ: 
XXV (1915), XXVII (1917), XXVIII 
(1918), виставки ОТКМ, ОТНХ, 
ТПРХ (1918). У 1925, 1927 і 1928 
експонував роботи на виставках 
То-ва ім. К.  К.  Костанді, членом 
якого він був з 1923. Участник 
2-ї Всеукраїнської художньої ви-
ставки (1929). 

Літ.: Вся Одесса: адрес. и справ. 
книга на 1914  г. Отд. III.  – О., 1913; 
Выставки советского изобразитель-
ного искусства: в  5  т.  – М., 1965.  – 
Т.  1; Северюхин  Д.  Я. Золотой век 
художественных объединений в 
России и СССР (1820–1932): спра-
вочник.  – СПб., 1992; «В  предощу-
щеньи чуда»: одесские художники-
евреи XIX–ХХ вв.: кат. выст. ОХМ. – 
О., 2002; Художественное общество 
им.  К.  К.  Костанди: кат. выст.  – О., 
2003; Одес. худож. музей. – О., 2003; 
Общество независимых: кат. выст.  / 
авт. ст.: А. Титаренко, О. Барковская, 
М. Рашковецкий. – К., 2011; ТЮРХ. – 
О., 2014.

Л. Ганзенко

БРО́ДСЬКИЙ 
Соломон Йосипович
(21.12.1921, м.  Київ)  – графік. 
Засл. художник України (1992). 
Працював у сфері промисло-
вої графіки, виконував буклети 
та проспекти до респ., всесоюз. 
та міжнар. виставок у Києві, 
Москві, Брюсселі, Марселі, 
Заґребі (1954–68), оформлював 

та ілюстрував книги. Виїхав за 
кордон.

Тв.: оформлення книг  – «Чорна 
металургія України» (1960) та ін; пла-
кати  – «Дні Чехословацької соціа-
лістичної республіки в Українській 
РСР» (1969) та ін. 

Літ.: СХУ.  – К., 1973; МУБД.  – К., 
1997; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006. 

О. Ламонова

БРОННИКОВ 
Федір Андрійо вич 
(17.09.1827, м.  Шадринськ Перм-
сь кої  губ.  – 01.09.1902, м.  Рим, 
Італія)  – живописець, графік. 
Учився в батька  – іконописця, у 
1843 відвідував майстерню ксило-
графії Є. Є. Бернадського. У 1845–
53 навчався в ІАМ (клас історії 
живопису, викл. – О. Т. Марков), 
яку закінчив з великою золотою 
медаллю. У  1854–60  – пенсіонер 
ІАМ у Німеччині, Франції, Італії. 
З 1861 мешкав у Римі, періодично 
відвідував Росію. Отримав золо-
ту медаль М.-Л.-Е. Віже-Лебрен 
«За експресію» (1870), медаль «За 
мистецтво» на Всесвітній вист. 
(Відень, 1873). Професор історії 
живопису (1864). Брав участь у 
розписах храмів: Св.  Олександра 
Невського (Париж), храму Хри-
с та Спасителя (Москва), росій-
ської посольської церкви (Ко-
пенгаген). Персональні вист. 
від булися в 1959 (Курган), 1972 
(Шадринськ), 1987 (Курган). 
Усі свої картини заповів місту 
Шадринську, де після 1917 було 
засновано Бронніковську КГ (те-
пер – Шадринський краєзн. музей 
ім.  В.  П.  Бірюкова). Автор мону-
ментальних релігійних творів, 
картин з античної та середньовіч-
ної історії, пейзажів, портретів.

Тв.: ілюстр. до поеми М. В. Гоголя 
«Мертві душі» (1846), «Автопортрет» 
(середина 1850-х), «Портрет 
О. П. Бого любова» (1856), «Портрет 
К.  Д.  Фла вицького», «Горацій, що 
читає свої сатири у товаристві 
Мецената» (1863), автопортрети  – 
(1853, 1858, 1859, 1889), «Сімейний 
портрет», «Портрет батька худож-
ника» (1871), «Хрещення князя 
Володимира на Корсуні» (1883), 
«Освячення герми» (1874), «Гімн 
піфагорійців сходу сонця» (1869), 

«Беладжо» (1875), «На прийомі в 
Папи Римського» (1869), «Вулиця 
італійського міста», «На цвинтарі» 
(1871), «Автопортрет» (1872). «П’ять 
голів», «Старий – італієць» (1876). 

Муз.:  АДКГ, Брянськ. ОХМ, ДТГ, 
ДРМ, ЄМОМ, КМРМ, НХМУ, ОХМ, 
СХМ, ХОХМ.

Літ.: Биография профессора 
исто рической живописи Ф. А. Бро-
н никова.  – Шадринск, 1912; 
Кожев ников  Г. Федор Андреевич 
Бронников  // Очерки о художни-
ках.  – 1962; Шумова  М. Русская 
живопись середины ХІХ века. – М., 
1984; Верещагина  А. Историческая 
картина в русском искусстве. 
Шестидесятые годы ХІХ века. – М., 
1990. 

Кружкова М.

БРОНШТЕЙН 
Шая Осипович 
(21.03.1921, м. Корнин Київ. губ.) – 
графік. У 1929 закінчив Київ. худ. 
технікум, 1935–41  – навчався 
в Ін-ті підвищення кваліфіка-
ції в Москві (викл.: Г.  Федоров, 
О.  Усачов). Учасник вист. від 
1929. Персональна вист. відбулася 
в 1943 в Беговаті (Узбекистан). 

Тв.: графіка – «Сталевари» (1927), 
«Річка Лієлупе» (1954), «У  сірий 
день» (1956), «Полудень. Колгоспне 
стадо» (1957), «Зимовий пейзаж. 
Підмосков’я» (1959), «Осінь» (1960–
61), «Ліс» (1963), «Березовий гай» 
(1964), серія «Вагонобудівний завод 
у Люблині» (1934–36), «Будівництво 
першого металургійного заводу в 
Узбекистані» (1942–45), «Підмосков-
ний колгосп» (1961). 

Муз.:  Музей мистецтва Узбеки-
стану, ДТГ, ДМОМ.

Літ.: Выставка работ художни-
ков Бронштейна  Ш.  И. и Алимо-
вой В. П. – Беговат, 1943; ХН СССР. – 
М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БРУЄВСЬКИЙ 
Василь 
(18  ст.)  – іконописець (?). 
Відомий за пис. дж. У  1769 пра-
цював в малярні КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51.
Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 

Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев
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БРУК 
Осип (Йосип) Ізраїльо вич 
(08.06.1886, с.  Кудрівка Чер-
ніг. губ. – ?) – живописець, графік. 
У 1907–13 навчався в ОХУ (викл.: 
К.  Костанді, Г.  Ладиженський). 
До 1951 викладав у харків. на-
вчальних закладах. Учасник 
вист. від 1914 (Миколаїв).

Пр.: В  помощь юному художни-
ку. – К., 1941.

Тв.: «Море» (1914), пейзажі Украї-
ни (1947–49), «Лісопарк» (1940-і), 
«Дім, де я живу» (1940-і); замальовки 
давньогрецьких посудин, знайдених 
при розкопках Ольвії (1914).

Літ.: Каталог Другої осінньої 
художньої виставки.  – Х., 1939; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БРУКМАН 
Марко Борисович, 
справж. – Мордух Беркович
(18.03.1884, с.  Бишенковичі 
Лепельського пов. Вітебської губ., 
нині смт  Вітебської  обл., Бі-
лорусь – 09.02.1929, м. Полтава) – 
живописець. Навчався в ОХУ, у 
1915–17 – у ІАМ. Від 1906 (за ін. 
даними  – 1905) жив у Полтаві. 
Учасник вист.: 1919 (Полтава), 
1926 (Москва), 1927 (Харків). 
Герой Праці (з  1926). Член пол-
тав. філії АХРР з 1926 та АХЧУ 
з 1927. Працював переважно 
в галузі портрета. Значна час-
тина творів втрачена під час 
2-ї Світ. війни.

Тв.: живопис  – портрети вчите-
ля І.  Ризенка (1926), письменника 
В. Короленка та художників С. Розен-
баума, Ю. Михайлова та О. Донцова 
(усі  – 1928), Ф.  Литвиненка (1929); 
графіка  – плакат «Григорій Ско-
ворода» (1919). 

Муз.:  ПХМ, ПЛММК.
Літ.: СХУ. – К., 1973; МУ. – К., 1992; 

МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БРУНІ 
Тетяна Георгіївна 
(24.10 06.11.1902, м. Санкт-Петер-
бург – 19.09.2001, м. Санкт-Петер-
бург)  – художник театру, графік, 
педагог. Засл. діяч мист. РРФСР 
(1960). Сталін. премія (1950).

Навчалася в рисувальній школі 
Тов. заох. мист-в у Петрограді 
(1918–20) у Й.  Браза, ВХУТЕІНі 
(1920–26) у М. Радлова. Від 1924 
оформ. вистави в Ленанград. ака-
дем. театрі опери і балету. Також 
оформлювала балети в Київ. теа-
трі опери та балету і Харків. теа-
трі опери і балету. 

Тв.: оформ. балетів  – «Лебедине 
озеро» (1946, костюми), «Спляча 
красуня» (1954) П.  Чайковського, 
«Гаяне» А.  Хачатуряна (1947), 
«Попелюшка» (1949) і «Ромео і 
Джульєтта» (1954) С. Прикоф’єва, 
«Лікар Айболить» І.  Морозова 
(1948), «Червоний мак» Р.  Глієра 
(1949), «Коник-горбоконик» Ц. Пуні 
(1952), «Дон Кіхот» (1952, 1970), 
«Тіні» (фрагмент з «Баядерки», 1972), 
«Пахіта» (1973) Л. Мінкуса, «Жізель» 
А.  Адана (1959, усі  – Київ) та ін.; 
«Спляча красуня» П.  Чайковського 
(1978, разом з Є. Ліщинським, 
Харків).

Літ.: Выставка работ Т. Г. Бруни // 
Театр. – М., 1956. – № 3; Елизарова Л. 
Т.  Г.  Бруни  // Ленинград. худ. теа-
тра. – Ленинград, 1971; ХН СССР. – 
М., 1972.  – Т.  2; Луцкая  Е. Татьяна 
Бруни  // Театр.  – М., 1982.  – №  5; 
Дрозд  Т. Творчество выше обстоя-
тельств  // Советсткий балет.  – М., 
1986. – № 6; Габелко В. Закохана в ба-
лет // Музика. – 1992. – № 5; МУЕ. – 
К., 1995. – Т. 1.; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; 
ХУЕД. – К., 2006. 

О. Ламонова

БРУСЕНЦОВ 
Геннадій Якович 
(14.10.1927, м. Орел, РФ) – живо-
писець, графік. У  1953 закінчив 
ЛВХПУ (викл.: Є.  Павловський, 
П.  Сидоров, А.  Казанцев), дип - 
лом на робота  – панно «Бу дів-
ництво Петербурга Петром  І».  
У  1953–69 працював у Туркме-
нистані, у 1954–57  – викладав 
в Ашхабадському худ. уч-щі 
ім. Ш. Руставелі. Від 1969 живе в 
Севастополі. Брав участь у вист. 
від 1945, всесоюз. (1954–85), рес-
публіканських (1954–88), зару-
біжних (Велика Британія – 1968, 
Нідерланди – 1972, Японія – 1974, 
Угорщина – 1977, Франція – 1991, 
Італія – 1992). Персональні вист. 
відбулися в 1965–66 в Ашгабаді, 
1971, 1973 – у Севастополі, 1977–
78  – у Києві, Миколаїві, Ялті, 

Житомирі. Засл.  худож.  УРСР 
(1982). Член  СХ СРСР (1954). 
Був членом Правління СХ СРСР 
(1973–81), Крим. огранізації 
СХ  України (1973–83). Належав 
до реалістичної школи.

Тв.: живопис  – «Портрет фут-
боліста» (1954), «М.  Фрунзе на 
Туркестанському фронті» (1955), 
«Ленінський декрет» (1955–57), 
«Порт рет килимщиці М. Бердиєвої» 
(1956), «Ходжа Непес у Петра  І» 
(1956–59), «Портрет Народної арти - 
стки СРСР С.  Мурадової» (1961), 
«Портрет бурового майстра А.  Сар-
кісяна» (1963), «Котуртепінці» (1963),  
«Чорне золото» (1964), «На землі»  
(1966), «Наші батьки» (1967), «На 
землі Севастополя» (1971), «Мигдаль 
зацвів» (1974), «Листопадовий Сева - 
стополь» (1974), «Леся і Яна» (1977), 
«Лейтенант революції» (1977), «Вра-
нішні чайки» (1979), «Хмари над бух-
тою» (1980), «Срібний Херсо -нес»  
(1980), «Оборона Севастополя» (1984), 
«Маки Херсонесу» (1985), «Осінній 
автопортрет» (1986), «Портрет моло-
дої людини» (1987), «Портрет акто-
ра Богдана Хмельницького» (1988),  
«Хрещенський вечір» (1995), «Херсо-
нес Таврійський» (1998), «Кипариси» 
(1998); ескізи для килимів – «Дружба 
народів СРСР» (1955, у співавт. з 
Г.  Сосніним), «М.  Фрунзе» (1957); 
ескіз і картон мозаїки «Жінки-миро-
носиці біля гробу Господнього» для 
фасаду Свято-Миколаївського хра-
му (1993–94, Севастополь), іконо-
стас для храму-каплиці Св.  Георгія 
(1995, Севастополь); графіка  – аква-
релі «Гомінлива вулиця», «Будують», 
«Червоні сосни» (1960-і), монотипії 
«Башта Домського собору», «Срібна 
вулиця» «Рибалка», «Вечір у Румбуні» 
(1966), рис. «Вітряк», «Курземська са-
диба» (1966). 

Муз.:  СХМ, ДТГ, ДММНС, 
ТДМОМ. 

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2. ; 
УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 1973; 
Трунова  Л. Шляхом пошуків і зна-
хідок // ОМ. – 1978. – № 3; Злобіна І. 
Мигдалевий цвіт // Україна. – 1980. – 
№ 5; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К.,1995. – 
Т.  1; МУБД.  – К., 1997; Бресунцов  Г. 
Живопис: Альбом.  – Севастополь, 
1999; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006.

О. Ламонова, Мар. Гончаренко

БРУСНИКОВ 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. 19  ст. Був залучений 
до реставрації настінного живо-

БРУСНИКОВ
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пису Успенського собору КПЛ 
внаслідок відмови В.  Васнецова 
та Ф. Васильєва від складання за-
гальної програми розпису.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 3200, арк. 138 а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БРЮЛЛО Карл Павлович – 
див.: БРЮЛЛОВ Карл Павлович

БРЮЛЛО Олександр 
Павлович – див.: БРЮЛЛОВ 
(Брилло) Олександр Павлович

БРЮЛЛО (Брилло) 
Федір Пав лович 
(Bruleau Fyodor) 
(25.01.1793, м.  Санкт-Петербург  – 
04.04.1869, м.  Санкт-Петер бург)  – 
живописець. Син академічного 
орнаменталіста-декора тора скуль-
птора П. І. Брюлло (зберігав бать-
ківське написання прізвища), стар-
ший брат О. П. і К. П. Брюллових. 
У  1803–15 навчався у ІАМ в 
А.  І.  Іванова. Закінчив ІАМ з 
Першою золотою медаллю, зали-
шився при ІАМ (клас історично-
го живопису). У  1817  – випуще-
ний з ІАМ для «пошуку служби». 
Працював у Петербурзі. Акад. 
(з 1834), проф. (з 1858) АМ СРСР. 
Портретист, іконописець, автор 
монументальних розписів.

Тв.: «Спаситель у в’язниці в терно-
вому вінку» (1834, ДРМ), «Св. Цариця 
Олександра» (1834, ДРМ), ікони та 
розпис плафона для Адміралтейства 
(1816), ікони для церкви Св.  Ка-
терини (1823–24), іконостаса церк-
ви ІАМ (1836), Введенської церк-
ви Семенівського полку (1841), 
Ісаакіївського собору (1843–46).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.
М. Кружкова

БРЮЛЛОВ 
Карл Павлович 
(до 1822 – Брюллов)  
(Brullov,  Bruleau Karl)
(12.12.1799, м.  Санкт-Пе-
тербург  – 11.06.1852, комуна 

Манциана поблизу м.  Риму)  – 
живописець, графік-рисуваль-
ник, педагог. Син академічно-
го орнаменталіста-декоратора 
скульп тора П.  І.  Брюлло, брат 
О. П. Брюллова та Ф. П. Брюлло. 
У 1809–22 навчався в ІАМ, спо-
чатку  – у батька, згодом  – в 
О.  А.  Іванова, О.  Є.  Єгорова та 
В.  К.  Єгорова. Закінчив ІАМ 
з великою золотою медаллю. 
1822–35 – пенсіонер ТЗХ в Італії. 
Працював переважно в Римі, та-
кож у Мілані й Неаполі. У 1835 
у складі спеціальної експедиції 
здійснив поїздку до Греції та 
Туреччини. Наприкінці 1835 
приїхав до Москви. 1836–49  – 
мешкав у Петербурзі, де в ІАМ 
вів клас історичного живопи-
су. Мав численних учнів, се-
ред яких був і Т.  Г.  Шевченко. 
У  1836–37 виконав «Портрет 
поета В.  Жуковського», кошти 
від розіграшу якого в лотерею, 
були використані для вику-
пу Т.  Г.  Шевченка з кріпацтва. 
У 1849 за рекомендацією лікарів 
виїхав на лікування за кордон. 
Жив на о.  Мадейра; з 1850  – в 
Італії. Проф. Петербурзької 
ІАМ ІІ-го ступеня (1835), 
проф. історичного живопи-
су І-го  ступеня. (1846), проф. 
Академії красних (образот-
ворчих) мистецтв у Флоренції, 
член Міланської та Пармської 
АМ і Академії Св.  Луки в 
Римі. Шанувальниками та-
ланту «Великого Карла» були 
О.  С.  Пушкін, М.  В.  Гоголь, 
В.  Скотт, Стендаль, Ф.  Ліст. 
Персон. вист. Б. відбулися 1899, 
1940 та до 200-річчя від дня на-
родження  – у 1999 в Москві та 
Санкт-Петербурзі. Працював у 
галузі станкового та монумен-
тального мистецтва. Автор істо-
ричних композицій, жанрових 
картин, портретів. Видатний 
представник рос. академічної 
школи, відобразив у творчості 
романтичні пошуки, притаманні 
мистецтву Росії 1-ї пол. ХІХ ст.

Тв.: «Італійський полудень» (1827), 
«Вірсавія» (1830-і), «Автопортрет» 
(бл.  1833), «Останній день Помпеї» 

(1833), «Портрет графині Юлії 
Самойлової, яка йде з балу з назва-
ною донькою Амацилією Пачіні» (не 
пізніше 1842), «Вершниця» (1832), 
«Автопортрет» (1848).

Муз.:  ДРМ, ДТГ, ДОХМ, КМРМ, 
ОХМ, ХХМ.

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
Молева  Н. Выдающиеся русские 
художники-педагоги.  – М., 1991; 
Алленова  О. Карл Брюллов.  – М., 
2000. 

М. Кружкова

БРЮЛЛОВ 
Олександр Павло вич 
(до 1822 – Брюлло)
(Brullov, Bruleau, Alexander)
(10.12.1798, м. Санкт-Петербург – 
21.01.1877, там само)  – архітек-
тор, графік-рисувальник, літо-
граф, педагог. Син академічно-
го орнаменталіста-декоратора 
скульптора П.  І.  Брю лло, брат 
К. П. Брюлло ва та Ф. П. Брюлло. 
У 1810–21 навчався в ІАМ у бать-
ка. 1822–29 – пенсіонер ТЗХ (ра-
зом з К.  П.  Брюлловим) в Італії, 
Франції, Німеччині. У  1829 по-
вернувся до Росії. 1831–71  – ви-
кладав у класі архітектури ІАМ. 
Був знайомий з Т. Г. Шевченком. 
Автор багатьох споруд у Санкт-
Петербурзі та на околицях. 
Один з головних архітекто-
рів Пулковської обсерваторії в 
Петербурзі. Брав участь у від-
новленні інтер’єрів Зимового па-
лацу, знищеного пожежею 1837. 
Придворний «архітектор Його 
Величності» (1830). Академік 
ІАМ (з  1831), проф. (з  1832). 
Член Міланської та член-кор. 
Паризької  АМ, дійсний член 
Лондонського Королівського  ін-
ту. Персон. вист. відбулася в 
1988: до 190-річчя від дня на-
родж. художника в Москві 
(Музей-квартира О.  С.  Пушкіна 
на Мойці в Санкт-Петербурзі). 
Визначний майстер камерного 
акварельного портрета. 

Тв.: «Портрет Н.  М.  Пушкіної» 
(1831–32, Музей-квартира О. С. Пуш-
кіна), «Портрет К.  М.  Бакуніної 
(?)» (1830-і, Музей-квартира  О.  С. 
Пушкіна), «Прогулянка в колясці» 
(1845–46; 1855, ДРМ), «Портрет не-
відомої» (1848, КМРМ), ін. 

БРЮЛЛО
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Муз.:  Всеросійський музей О. С. Пуш- 
 кіна, ДІМ, ДЕ, ДЛМ, ДМОМ, 
Державний музей-заповідник «Пе-
тергоф» (РФ), ДРМ, ДТГ, КМРМ.

Літ.: Молева  Н. Выдающиеся рус-
ские художники–педагоги.  – М., 
1991.

М. Кружкова

БРЮММЕР 
Леонід Володими рович 
(12.08.1882, м.  Херсон  – 
01.08.1971, м.  Джамбул, Казах-
стан)  – живописець, графік. 
Навчався в першій чоловічій гім-
назії в Херсоні (викл.: О. Д. Ікон-
ников, І.  Г.  Феглер). 1911–15  –  
у КХУ (викл. О.  О.  Му рашко, 
В. М. Менк, Ф. Г. Кричевський), 
у 1915 вступив до ІАМ, у 1918 – 
перейшов до УАМ у Києві. 1917–
18 – член Київ. т-ва художників, 
у 1920-х – член Кримського т-ва 
художників. У  1939 вступив до 
Спілки художників Кабардино-
Балкарії. У  1941 як людина ні-
мецького походження (батько 
за національністю був німцем), 
висланий на поселення до 
Павлодарської  обл. Казахстану, 
де перебував до 1955. З  1955 
жив у м. Джамбулі, де працював 
художником-оформлювачем у 
міському парку. Численні твори 
та особиста бібліотека художни-
ка стали основою зб. історико-
краєзнавчого музею в м.  Тараз 
(Казахстан). Персон. вист. відбу-
лася в Херсоні в 1996. Твори Б. – 
портрети, пейзажі, натюрмор-
ти  – продовжували реалістичну 
традицію вітчизняного мисте-
цтва, доповнюючи її ліричним 
та виразним колоризмом.

Тв.: «Озеро Супой», «Видубицький 
монастир» (1913), «На Глибочиці» 
(1916), «Море біля Ялти» (1924), 
«Дніпро» (1917), «Польові квіти 
Приіртишшя» (1940-ві), «Портрет 
П.  Заломова» (1937), «Дівчина-ка-
зашка», «Стара дзвіниця» (1950-ті),  
«Площа в Джамбулі», «Пробу джен- 
ня», «Рання весна», «Мавзолей Ка-
рахана», «Персики зацвіли» (1950-ті).

Муз.:  ХХМ, НМІУ, історико-
краєзнавчий музей у Нальчику, 
Джамбулі, Таразі.

Літ.: ХУЕД.  – К., 2006; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3.

Г. Скляренко

БРЯЗКУН 
Микола Якович 
(17.12.1907, м.  Київ  – ?)  – гра-
фік. 1926–1931 – навчався в КХІ 
(викл.: В. Касіян, І. Плещинський, 
А.  Середа). З  1930-х працював у 
галузі пром. графіки (плакати, 
реклами). Учасник вист. від 1948. 

Тв.: оформ. кн. «Избранные про-
изведения» І.  Тургенєва (1947), 
«Избранные произведения» М.  Не - 
кра сова (1949), «Сказки» М.  Сал-
тикова-Щедріна (1949), «Шевченко – 
основоположник нової української 
літератури» І.  Пільгука (1954), 
«Твори» Панаса Мирного (т.  1–5, 
1960), словника «Українські пись-
менники» (т.  1–5, 1960–1965, усі  – 
Київ).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

О. Ламонова 

БРЯНСЬКИЙ 
Михайло Васи льович 
(08.11.1830, м.  Київ  – 1908, 
м.  Санкт-Петербург)  – живо-
писець. Початкову худ. освіту 
отримав у живописному кабінеті 
при Київ. ун–ті Св. Володимира в 
К. Павлова (1850–55). Відвідував 
майстерню Г.  Гольпейна. 1864–
68 – вільний слухач ІАМ. Під час 
навчання отримав малу (1864) 
і велику (1865) срібні медалі. 
У 1867 за картину «Дівчинка, яка 
сидить у кріслі» отримав звання 
художника ІІ-го ступеня, у 1868 – 
звання художника І-го  ступеня 
і золоту медаль ім.  Віже-Лебрен 
за картину «Наречена, якій по-
вернули обручку». Жив у Санкт-
Петербурзі та Києві. Брав участь 
у вист. ІАМ. Майстер жанрового 
живопису, портретист. Персон. 
вист.: у Санкт-Петербурзі (1875); 
Москві (1889). У творчості Б. ви-
явилися академічні традиції і 
сентиментально-романтичні на-
строї. 

Тв.: «Портрет Є.  М.  Дараган» 
(1860), «Плетення вінків напере-
додні 24  червня» (1865), «Наречена, 
якій повернули обручку» (1868), 
«Тяжка хвилина» (1869), «Портрет 
М.  Є.  Куракіної» (1870), «Портрет 
О. Н. Енгельгардта» (1876), «Портрет 
А.  П.  Філософої» (1876), «Портрет 
жінки з роду Дараганів» (1870-і), 
«У  серпні» (1887), «Портрет жінки 

в червоній сукні» (1891), «Портрет 
онуки О. С. Пушкіна» (1891).

Муз.:  НХМУ, ОХМ, ХМ у 
м. Нижній Новгород.

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
СХУ. – К., 1973; Рубан В. Український 
портретний живопис другої поло-
вини ХІХ  – початку ХХ  століття.  – 
К., 1986; МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3.

О. Жбанкова

БУБЛИКОВ 
Андрій 
(19 ст.) – іконописець. Відомий за 
пис. дж. У 1865 був відправлений 
(разом із Ф. Шанцовим) навчати-
ся грецькому письму до Троїце-
Сергієвої лаври.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 2445, арк. 123 а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

БУГАЄВСЬКИЙ-БЛАГОДАРНИЙ 
(Богаєвський) 
Іван Семено вич (Васильович) 
(29.08.1773, Київ – 1859, ?) – жи-
вописець. Син київ. міщани-
на. 1770–94 навчався в ІАМ у 
Д.  Левицького та В.  Боровиков-
ського. Служив у господарст-
ві Департаменту Міністерства 
внут рішніх справ. У  1782 отри-
мав звання «назначенного» за 
«Портрет гусарського офіцера», 
у 1784  – звання академіка за 
«Портрет професора історично-
го живопису А.  Іванова». Брав 
участь у розпису церков, писав 
ікони. Був у дружніх стосунках 
з А.  Венеціановим, котрий на-
писав портрет  Б. У  сатиричних 
малюнках  Б. відтворював життя 
Росії 1820-х. Портретист, май-
стер історичного живопису, іко-
нописець, рисувальник; у твор-
чості виявляв риси класицизму.

Тв.: «Портрет М.  І.  Кутузова» 
(1813), «Автопортрет» (1814), «Порт-
рет невідомої» (1816), «Портрет ге-
роя війни 1812 року генерел-майора 
Д.  М.  Юзефовича» (1818), «Портрет 
художника В.  Л.  Боровиковського» 

БУГАЄВСЬКИЙ-БЛАГОДАРНИЙ
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(1825); ікони для Обухівської лікарні 
в Санкт-Петербурзі (1835).

Муз.: ДРМ, МОХМВ.
Літ.: ІУМ. – К., 1970. – Т. 4. – Кн. 1; 

ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; СХУ. – 
К., 1973; Рубан  В. Український пор-
третний живопис першої половини 
ХІХ. – К., 1984.

О. Жбанкова

БУДАРІН 
Микола Іванович 
(19 ст.)  – гравер. Працював у 
друкарні КПЛ у 1860-х рр. 1866 – 
співпрацював із ксилографом 
Квасом, запрошеним до КПЛ із 
Саксонії. Автор дереворитів до 
молитвословів та календарів. 
П.  Попов називає його «ксило-
графом нової школи».

Тв.: «Різдво Богородиці», «Собор 
сил безтілесних», «Собор усіх свя-
тих» (усі  – 1866), «Лаврська Свята 
брама», «Велика Лаврська церква», 
«Велика Лаврська дзвіниця», «Собор 
Св. Софії в Київі», «Знаки зодіака» 
(усі – 1867).

Муз.:  МКДУ.
Літ.: Попов П. Матеріали до слов-

ника українських граверів. – К., 1926
О. Ламонова

БУДАРИН Микола Іванович 
(Н.Б.)  – див.: БУДАРІН Микола 
Іванович

БУДИШ І.
(19 ст.) – різьбяр. Відомий за пис. 
дж. Працював на Закарпатті. 
Згаданий (поряд з іншими кваліфі-
кованим різьбярами – Н. Ко вачем, 
І.  Крайняком, Н.  Шлосселем) у 
циркулярі єпискова В.  Поповича 
від 1869  р. Виконував роботи в 
церквах Мукачівської єпархії ГКЦ, 
зокрема в церкві с. Нижні Ворота 
Воловецького р-ну.

Літ.: Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

БУДКЕВИЧ (Буткевич) 
Осип-Казимир Костянтинович 
(06.04.1841, м.  Київ  – 21.11.1895, 
Київ)  – живописець, рисуваль-
ник. Навчався в ІАМ: від 1866 – 
вільнослухач, від 1871  – учень. 
1871, 1872, 1873  – отримував 
срібні медалі, 1873  – звання 

класного художника ІІІ-го  сту-
пеня. У  1880-х відвідав Італію, 
Францію, Іспанію, Палестину. 
Працював у Києві. 1878–1879  – 
викладав у Київ. рисувальній 
школі. Творчість  Б. є реалістич-
ною, зберігає риси пізнього ро-
мантизму.

Тв.: живопис – «Молода італійка» 
(1877), «Вулиця в Дамаску» (1881), 
«Старий двір у Бейруті» (1882), 
«Портрет невідомого» (1888), копії 
з картин Рембрандта й Веласкеса; 
графіка – серія малюнків, що зобра-
жують епізоди рос. – турецької війни 
1877–1878 (1880).

Муз.:  НХМУ, ЗОХМБ; Псковсь-
кий історико-худ. музей (РФ).

Літ.: Турченко  Ю. Київська ри-
сувальна школа.  – К., 1956; ХН 
СССР. – М., 1972. – Т. 2; Степовик Д. 
Рисунки  Й.  К. Будкевича  // ОМ.  – 
1974. – № 2; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ІУМ. – 
К., 2006. – Т. 4.

О. Ламонова

БУДНИКОВ 
Олександр Гав ри лович 
(25.08.1914, станція Верхній Бас-
кун чак, нині смт  Астрахансь-
кої  обл., Татар стан  – 23.09.1982, 
м. Київ) – живописець. У 1933–38 
навчався в Сталінградському 
худ. уч-щі, у 1939–41 у ХХІ (викл. 
М.  С.  Са мокиш), у 1944–47 в 
КХІ (викл. у К.  Д.  Трохименко). 
У  1950–53 вступив до аспіранту-
ри КХІ, дисертаційна робота  – 
«На захист Волзької твердині». 
1946–82  – викладав у КХІ, 1966–
1973 – проректор, з 1969 – проф. 
Учасник вист. від 1944. Персон. 
вист. відбулися в 1975, 1977, 1984 
у Києві. Канд. м. (1954). Засл. діяч 
мистецтв УРСР (1968). Учасник 
2-ї Світ. війни, мав державні наго-
роди СРСР. Представник мисте-
цтва соцреалізму. Головні твори 
присвятив ідеологічній інтерпре-
тації радянської історії та зобра-
женню В. І. Леніна.

Тв.: графіка  – сатиричні малюн-
ки у фронтових газетах (газета 
Сталінградського фронту «Красная 
Армия»), фронтові замальовки 
(«Мамаїв курган», «Легендарний бу-
динок сержанта Павлова», «Тут гвар-
дійці Родимцева стояли на смерть», 
«Портрет Героя Радянського Сою-

зу О.  Сараєва», 1941–44); живопис: 
«Помста партизана» (1945), «Форсу-
вання Дніпра» (1947), «Стояти на 
смерть» (1949), «Канів. Вид на моги-
лу Т. Г. Шевченка» (1954), «На землі 
сталінградській» (1957), «Перекоп 
узято» (1961), «На Капрі» (1966–
69), «Кінець рейху» (1967), «Ленін 
у Парижі» (1982), серії пейзажів 
Греції, Нідерландів, Франції (1956), 
Болгарії (1959), Італії (1970).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, ПХМ, КРКМ, 
АДППМЗ, НМІУ, ДІММЗСБ. Симф.
краєзнавчий музей, Музей оборони 
Волгограда.

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ІУМ. – 
К., 1968.  – Т.  6; СХУ.  – К., 1972; 
ХУЕД.  – К., 2006; Українська акаде-
мія мистецтв. Спеціальний випуск. 
Професори НАОМА (1917–2007).  – 
К., 2008; Олександр Будников. Аль-
бом. – К., 1975; Олександр Гаврилович 
Будников. Каталог виставки творів. – 
К., 1984; Блюміна І. Художник-педагог 
(до  90-річчя від дня народження 
О. Г. Будникова)  // Українська акаде-
мія мистецтв. – К., 2004. – Вип. 11.

Г. Скляренко, О. Ламонова

БУЗИННИЙ
Арсеній Максимович
(8/20.05.1877, с. Кирдани, Та-
ращанського пов. Київ. губ., 
нині Київ. обл.  – ?)  – живопи-
сець. Навчався у КХУ. Учасник 
Київських виставок (1913–24). 
Працював у жанрі пейзажу.

Тв.: «Видубицький монастир», 
«Оранжерея», «Млин».

Літ.: МУЕД. – К., 1992; МУЕ. – К., 
1995. –Т. 1. 

Л. Ганзенко

БУКОВЕЦЬКИЙ 
Євген Йоси пович 
(05.12.1886, м. Одеса – 27.07.1948, 
м. Одеса) – живописець. В юнос-
ті вступав до Петровсько-
Розумовської земельної та лісо-
вої академії в Москві, яку зали-
шив за станом здоров’я. 1887–
90  – навчався в Одес. рисуваль-
ній школі (викл.  К.  Костанді) 
та ІАМ (з 1890). Згодом відвід-
ував Академію Р.  Жульєна в 
Парижі. З  1891 жив і працював 
в Одесі. Був купцем 1-ї  гільдії 
та домовласником. У  буд.  Б. по 
вул.  Князівській (Княжеской) з 
кінця 1890-х збиралися на «чет-
верги» одес. художники. З 1891 – 

БУДАРІН
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член ТПРХ, з 1892  – експонент 
ТПХВ. Один з фундаторіів Одес.  
літературно-артистичного т-ва 
з 1897, ініціатор створення 
Худ.  т-ва ім.  К.  Костанді (1922–
29). На його кошти було видано 
каталог V-ої  вист. ТПРХ. Брав 
участь у виданні  зб. «Наши ве-
чори» (1903). У  1919 спробував 
відкрити худ. студію, яка про-
існувала короткий час. Зібрав 
велику колекцію європейсько-
го та вітчизняного живопису. 
З  1937 викладав в ОХМ. Під 
час 2-ї  Світ.  війни в окупованій 
Одесі експонував свої роботи в 
«Salonul Oficial». Викладав у від-
критій румунською окупаційною 
владою Академії красних мис-
тецтв. Персон. вист. відбулися в 
1935, 1941, 1950, 1966  – в Одесі, 
1950  – у Києві. Писав жанрові 
картини та портрети в дусі реа-
лізму 2-ї пол. 19 ст. 

Тв.: «У довідковій конторі» (1890), 
«У  багатого родича» (1891)  – ку-
пив П.  Третьяков для своєї гале-
реї, «Фотограф-аматор» (1834), 
«У  су ді» (1895), «Портрет авіатора 
С.  Уточкіна» (1839), «Портрет ху-
дожника П. Нілуса» (1902), «Портрет 
К. Чуковського» (1903), «Портрет кур-
систки» (1905), «Портрет письмен-
ника І. Буніна» (1919), «Портрет ака-
деміка В. Філатова» (1939), «Кошик з 
виноградом» (1944), «Вечір» (1946), 
«Ранок на дачі» (1946). 

Муз.:  НХМУ, ОХМ, НМЛ, 
МОХМВ, ДТГ. 

Літ.: Котляр  М. Є.  Й.  Буко вець-
кий // ОМ. – 1940. – № 4; Каталог по-
смертної виставки творів художника 
Євгена Йосиповича Буковецького. – 
К., 1950; Афанасьєв В. Товариство 
південно-російсьикх художників.  – 
К., 1961; ІУМ.  – К., 1970.  – Т.  4; ХН 
СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; УРЕ.  – К., 
1972. – Т. 2; СХУ. – К., 1973; Рубан В. 
Український портретний живо-
пис другої половини ХІХ  – початку 
ХХ  століття.  – К., 1986; Езерская  Н. 
Передвижники и национальные 
художественные школы России. – М., 
1987; МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – 
Т.  1; Афанасьев  В., Барковская  О. 
Товарищество южно-русских худож-
ников. Библиографический справоч-
ник. – О., 2000; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; 
Українська культура другої полови-
ни ХІХ ст. – К., 2005. – Т. 4. – Кн. 2; 
ХУЕД. – К., 2006.

Г. Скляренко, О. Жбанкова

БУКОВЧИК
Йосип
(19 ст.?)  – іконописець. Автор 
образів для іконостасів низки 
храмів поблизу м. Сянік (нині 
однойменне місто в межах 
Підкарпатського воєвод. РП).

Муз.: Музей-замок у Ланцуті (РП).
Дж.: Wojewodskie Archiwum 

Panstwowe w Przemysłu, Arch. Bisk. 
Gr. – Kat., (WAP).

Літ.: Przeziecka M. O Malopolskim 
malarstwie ikonowym w XIX wieku. – 
Wroclaw etc., 1975.

Л. Бурковська

БУКОЄМСЬКА 
Ірина 
(?, м. Станіслав, нині м. Івано-
Франківськ – ?, США)  – скуль-
птор, живописець. Емігрувала у 
1944 з Івано-Франківська; жила 
у Словаччині, Австрії, а з 1950 у 
США. Початкову художню осві-
ту отримала при Літературно-
мистецькому клубі в Нью-
Йорку у 1953, де її педагогами 
були М.  Бутович, С.  Литвинко, 
А. Малюца, М. Мороз і М. Ра диш. 
У 1954–1958 навчалася скульпту-
рі та малярству в О.  Архипенка 
в Нью-Йорку. Від 1956 бере ак-
тивну участь у вист., зокрема у 
1959 з мистецьким угрупуванням 
«Група Молодих» при Об’єднанні 
мистців-українців в Америці 
(ОМУА) в Українському ін-
ституті Аме рики в Нью-Йорку, 
а  у 1960 брала участь у вист. 
Детройті. У  1960 вступила до 
ОМУА. Скульптури Б. (переваж-
но відлиті в бронзі) з яскравими 
ознаками модернізму, хоча по-
значені впливами О. Архипенка, 
виявляють надзвичайно тала-
новиту особистість; створювала 
також твори олійного живопису.

Тв.: скульптура  – «Давид і Вер-
сава», «Арабські мотиви»; живопис – 
«Рефлексії на склі», «Трембітар», 
«Ліс», «Гірське озеро», «Соняшники», 
«Берези», «Сосни», «Квітучі яблуні», 
«Далії».

Літ.: Виставка українського мис-
тецтва: заходами українського ви-
ставкового комітету в Детройті. 
24  вересня  – 2  жовтня 1960  // Мек 
Грегор Меморіал. Комюниті Артс 
Септер. Вейн Стейт університет, 

Детройт, Міч.  – Детройт, 1960; 
Книга творчості українських митців 
поза Батьківщиною. – Філадельфія, 
1981; Кейван  І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Українські митці 
у світі. Матеріали до історії україн-
ського мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Л. Бурковська

БУКОЄМСЬКИЙ
(2-а пол. 18 ст. – 1-а пол. 19 ст.) – 
маляр. Відомий за пис. дж. 
У  1798  р. розмальовував вівта-
рик та поправляв «божий гріб» в 
церкві с. Жовтанці на Львівщині. 
1816 – у тій самій церкві малював 
«цературу» (антепедіум?) на ве-
ликий вівтар. 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

БУЛАВИЦЬКИЙ 
Олекса Васильович 
(08.10.1916, м. Умань – 28.07.2001, 
м.  Міннеаполіс, шт. Міннесота, 
США) – живописець. Мистецьку 
освіту розпочав у приватній май-
стерні академіка М.Ярового в 
Києві (1934–35), продовжив її в 
Одес. художній школі (1935–38) 
у класі Л. Мучника, У ЛАМ (1938–
39) у  майстерні П.  Наумова і 
Траубенберга та в КХІ (1939–41) 
у  майстерні Їржиківського і 
О. Фоміна. Працював на посадах 
художника-декоратора в театрах 
Києва, Одеси та художником-ма-
кетчиком на Київській кіностудії. 
Емігрував 1943 до Словаччини, 
пізніше до Німеччини, 1948 до 
США. Жив у Міннеаполісі де 
викладав рисунок і живопис в 
Центрі мистецтва й освіти та у 
власній майстерні. Б.  належав 
до американського об’єднання 
Artists Equity Association і до 
ОМУА. Б.  виставляв свої тво-
ри на виствках УСОМ. Брав 
участь у вист. у Європі в містах: 
Мюнхен, Регенсбург, Ельваген, 
Париж, Амстердам; у США: Нью-
Йорк, Філадельфія, Детройт, Чи - 
каго, Мінеаполіс; Канада: Вінні-
пег, Торонто. Працював у жанрі 

БУЛАВИЦЬКИЙ
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пейзажу в стилістиці імпресіо-
ністичного живопису. 

Тв.: «Соняшники над Дніпром», 
«Зимовий пейзаж», «Альпійський 
пейзаж», «Сірий день», «Втікачі», «Гу - 
цулка», «Портрет», «Генерал Б. Палій- 
Неїло», «Пейзаж», «Північ ний берег»,  
«Після дощу», «Сосни», «Бузок», 
«Букет осінніх квітів».

Літ.: Книга творчості україн-
ських митців поза Батьківщиною.  – 
Філадельфія, 1981; Світова вистав-
ка українського мистецтва: ката-
лог.  – Торонто, 1982; Степовик  Д. 
Етнографічні пейзажі Олекси Була-
вицького  // НТЕ.  – 1993.  – №  2; 
Мистецтво української діаспори: 
повернуті імена. – К., 1998. – Вип. 1; 
Степовик  Д. Булавицький Олекса 
Васильович // ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; 
Українські митці у світі. Матеріали 
до історії українського мистецтва 
ХХ ст. – Л., 2013.

Л. Бурковська

БУЛАГА-ГРИПИЧ 
(20 ст.) – скульптор. Працював у 
1-й пол. 20 ст. Профійної освіти 
не мав. 

Тв.: пам’ятник Т.  Шевченку в 
Богодухові на Харківщині (1924).

Літ.: Шевченківський словник.  – 
К., 1977. – Т. 2.

Мар. Гончаренко

БУЛГАКОВ 
Борис Петрович 
(23.04.1893, м.  Київ  – 24.12.1963, 
м.  Москва)  – графік. 1921–27  – 
навчався у ВХУТЕМАСі (викл.: 
М. Купреянов, В. Фаворський). Пра - 
цював у Москві. Автор стан кових 
творів, ілюстратор та оформ лювач 
кн. для моск. вид-в «Молодая 
гвардия», Учпедгіз, Дитвид та  ін. 
Учасник вист. від 1926. Твори  Б. 
експонувалися на закордонних 
вист. У  1927 в Ляйпцигу, 1928  – 
Кельні (Німеччина), 1956  – Па-
рижі (Франція) та  ін. Член ТСТ 
(1926–28).

Тв.: «Більярд» (1924), «Стара та 
дитина» (1925), «У  кравця» (1926), 
«Портрет сестри» (1926), ілюстр. та 
оформлення кн.  – нар. казка «Не 
любо  – не слухай» (1927), «У  мор-
ській глибині» Н.  Плавильщикова 
(1937, 1938), «Пісня про царя Івана 
Васильовича, молодого опричника 
та відважного купця Калашникова» 
М. Лермонтова (1946), «Єнісей – ріка 
сибірська» Г.  Кублицького (1949), 

«На Північний полюс» І.  Спіріна 
(1952), «Підводний світ у кімнаті» 
Ф. Полканова (1955), рос. нар. загадки 
«Подумай – відповіси» (1958), «Листи 
піонерам» Н. Крупської (1959). 

Літ.: Выставки ТСТ: Каталоги.  – 
М., 1926; 1927; 1928; Выставки ху-
дожников книги: Каталоги.  – М., 
1951; 1953; 1955; 1957; ХН  СССР.  – 
М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БУЛИЧОВ 
Олександр Павло вич 
(09.10.1894, м.  Дорогобуж Смо-
ленсь кої  губ.  – 1946, м.  Смо-
ленськ)  – живописець, гра-
фік. 1919 закінчив КХУ (викл.: 
Ф. Кричевський), 1923–26 – навчав-
ся у ВХУТЕІНі (викл. К.  Петров- 
Водкін, М.  Рад лов), дипломна 
робота  – «Праля». Учасник вист. 
від 1928. Персон. вист. відбулася 
в 1935 в Смо ленську. Член АХР 
(1928–32).

Тв.: живопис  – «На ніч» (1920), 
«Магнолії» (1930), «Після дощу» 
(1935), «Будиночок на околиці» 
(1935), «Весняний пейзаж» (1939), 
«Зелений острів» (1940); графіка  – 
пейзажні рисунки, акварелі.

Муз.:  Краєзнавчий музей Дорого-
бужа (РФ).

Літ.: 10-я выставка АХРР. Ката-
лог.  – М., 1928; Ткаченко. Выставка 
работ художника Булы чова  // 
Рабочий путь (Смоленск).  – 1935.  – 
12  мая; 2-я  выставка произведений 
художников. Каталог.  – Смоленск, 
1936; Выставка произведений ху-
дожников периферии. Каталог. – М., 
1940; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БУЛЬДИН 
Костянтин Петрович 
(1897, ?  –  1966, м.  Буенос-
Айрес, Арген тина)  – скуль-
птор, архітектор. На вчався 
у КХІ. Працював над ство-
ренням монументальної ка - 
мерної та декоративної скуль-
птури. Автор численних тво-
рів декоративної скульптури,  
які прикрашають будівлі і пло - 
щі Києва, Харкова, Дніпро пет-
ровська, Одеси. Брав участь у 
конкурсі на проект па м’ятника 
Т.  Шевченку в Харкові (проект 
не був прийнятий журі конкур-
су). 1942 завідував галереєю кар-

тин Т. Г. Шевченка у окуповано-
му Харкові. З 1943-го у окупова-
ному нацистами Львові викладав 
в Львів. художньо-промисловій 
школі  – разом із М.  Жеваго, 
М.  Бутовичем, М.  Козиком та 
І.  Северою. Один з організато-
рів видавництва «Мистецтво» та 
упродовж певного часу його ре-
дактор. У роки еміграції прожи-
вав у Зальцбургу (Австрія), був 
членом Об’єднання українських 
образотворчих мистців у Австрії. 
Пізніше переїхав до Аргентини 
(з 1950), де оформив Економічну 
виставку Авельянеді і комплекс 
будівель «Республіка дітей» у 
Буенос-Айресі.

Тв.: «Погруддя Ромена Ролана», 
«Мистецтво» (алегоричний рельєф), 
«Бездомні», «Смерть Андрія» (за 
твором М.  Гоголя «Тарас Бульба»), 
«Голова дівчини». 

Літ.: Кейван  І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996.

Л. Бурковська

БУНАКОВ / БУНАКОВИ 
(19  ст.)  – іконописець  / сім’я 
іконописців. Навчався  / -лися в 
Москві. Переселився  / -лися в 
м.  Чугуїв (нині Харківсьої  обл.). 
Заснував  /-ли іконописну май-
стерню, що мала популярність у 
1850-х рр. Витвори майстерні по-
значені виразними рисами моск. 
школи іконопису.

Літ.: МУЕ. – К., 1995. – Т. 1.
Р. Забашта

БУНАКОВ 
Іван Михайлович 
(19  ст.)  – живописець, іконопи-
сець. Працював у м. Чугуєві (нині 
Харків.  обл.). Писав церковні 
образи й портрети. Упродовж 
1857–59 навчав І. Ю. Рєпіна.

Тв.: портрети: З.  Ф.  Шевернь ової, 
І. Ф. Шевер ньова (обидва – бл. 1860).

Муз.: ХХМ.
Літ.: МУЕ. – К., 1995. – Т. 1.

Р. Забашта

БУНІН 
Микола Леонтієвич 
(23/26).10.1924, с.  Черво ний 
Жовтень, нині Антра цитів сько-
го р-ну Луган. обл.) – скульптор. 

БУЛАГА-ГРИПИЧ
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1940–42 – навчався у ЛХУ (викл.: 
В. Федченко, В. Мухін). Учасник 
респ. вист. від 1950, всесоюз. від 
1961.

Тв.: «Мати-героїня А. Ф. Фесенко» 
(1957, у співавт.), «Сталевар» 
(1960), «Шахтар», «Т.  Г.  Шевченко», 
«Полковник Д. Нечай», «Письменник 
В. М. Гаршин» (усі – у 1961, у співавт. 
з І.  Овчаренком), «Ранок» (1963, у 
співавт. з І.  Овчаренком), портрет 
письменника П.  Байдебури (1963), 
«Сіґізмунд Сераковський» (1963–
64), портрети шахтаря Ф.  Савченка 
(1964) та Героя Радянського Союзу 
В. Бахвалова (1965), «Машиніст шах-
тного електровоза» (1969); пам’ятний 
знак мінометникам (1977), «Юність» 
(1987), «Портрет І. Губського» (1996), 
«Портрет А. Курінного» (1998).

Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 
1973; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

БУНІН 
Михайло Миколайович 
(09.11.1887, слобода Красне, нині 
село Воронезької обл., РФ – жов-
тень 1941, м. Лубни Полтав. обл.) – 
живописець. 1917  – закінчив 
Сільсько господарську академію в 
Москві; одночасно відвідував май-
стерні К. Юона та С. Жуковського. 
Працював агрономом у м.  Мир-
городі в 1917–37 та м.  Лубнах у 
1937–41. Експонував роботи на 
вист. в Миргороді в 1817, Лубнах – 
у 1924, 1939. На формування 
творчості вплинув художник 
М. Бурачек. Представник імпресі-
онізму. 

Тв.: «Український краєвид», «Осінь»,  
«Соняшники» (усі – 1925), «Вітряний 
день», «Міський краєвид» (обидва – 
1926), «Річка Сула восени» (1937).

Муз.:  ПХМ, ПЛММК, ЛГОМ. 
Літ.: СХУ. – К., 1973; МУ. – К., 1992; 

МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; ХУЕД. – 
К., 2006. 

М. Гончаренко

БУ́НОВ 
Валентин Львович 
(17  (30).01.1917, м.  Херсон  – 
14.03.1997, м. Львів) – графік. Член 
СХУ (1945). Навчався в ХХІ (1938–
41) та КХІ (1941–45) у В. Касіяна, 
С.  Бесєдіна, О.  Шовкуненка, 
М.  Дерегуса. Під час 2-ї  Світ.  ві-

йни працював у бригаді пла-
катистів художника Д.  Моора. 
Від 1945  – у Львові. Працював 
1948–78 викл., від 1969 – доц. каф. 
оформлення книги в Укр. полігр. 
ін-ті. Учасник регіон., респ., все-
союз., міжнар. виставок. Персон. 
виставки  – Уфа (1943), Львів 
(1965, 1979) та  ін. Оформлював 
та ілюстрував книги для вид-в 
Києва, Львова, Ужгорода; автор 
графічних серій; підготував аль-
боми «Іван Федоров» (Л., 1949) та 
«Іван Франко» (Л., 1956).

Тв.: графічні серії «Загорськ» 
(1944), «Київ» (1944–45), «Радянсь кий 
Львів» (1947–55), «Індустріальний 
Львів» (1948), «Самарканд» (1957–61),  
«Львівська сюїта», «Новобудови 
Львівщини» (1960), «Шевченківсь-
кими місцями України» (1963–64), 
«Прибалтика», «Херсон  – порт», 
«Карпати» (1964–70), «Крим», «Дні-
провські береги» (1967–71) та ін.; 
ілюстрації до книг  – «Новели» 
Л.  Мартовича (1950), «Новели» 
В.  Стефаника (1952), «Цвіркун на 
печі» (1958) і «Великі надії» (1959) 
Ч.  Діккенса, «Сміливий хлопчик» З. 
Каменкович (1961) та ін.

Літ.: Каталог звітної виставки 
творів художника В. Л. Бунова. – Л., 
1954; ХН СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
СХУ. – К., 1973; ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; 
ХУЕД. – К., 2006. 

О. Ламонова

БУНЦЕЛЬМАН 
Еммануїл Пейсахович 
(20.08  (01.09).1881, м.  Херсон  – 
1943(?), м.  Москва)  – живопи-
сець. Народився у Херсоні в ро-
дині юриста. Брат  – архітектора 
Д. П. Бун цельмана, який керував 
«Пролетарською художньою сту-
дієюї» (разом з О. Шовкуненком 
та Г.  Курнаковим). Закінчив 
гімназію в Херсоні. Навчавсяв 
Одесі на юридичному фак. 
Новоросійського ун-ту (1900–
1907). Учасник Виставки ХТЛКМ 
(1909–1915). Експонент ІІІ 
Всеукраїнської художньої ви-
ставки (1930–1931), виставок 
ТПРХ: XVI (1905) та XVII (1906). 
У 1922 в Москві на виставці гурт-
ка художників «Звєно» показав 
близько 30 полотен. 

Муз.: ХсХМ. 

Тв.: «Портрет старенької»  (1915), 
«Інтерьєр» (1915), «Весна», «Вулиця», 
«Дахи», «Пізня осінь», «Яблуня», 
«В порту», «Хутір», «Відлига», «Ясний 
день», «Кут кімнати», «Диня», «Кава», 
«Синій чайник», «Перед афішею», 
«Старі». «Зима», «Рання весна», 
«Човни», «Будинок у тіні дерев», 
«Інтерьєр» (усі 1922).

Літ.: Список студентов и посто-
ронних слушателей императорско-
го Новороссийского университета 
в весеннем полугодии 1901–1902 
учебного года  : по юрид. фак.  – О., 
1902; Выставки советского изобра-
зительного искусства: в  5  т.  – М., 
1965. – Т. 1; Северюхин Д. Я. Золотой 
век художественных объединений в 
России и СССР (1820–1932): справ. – 
СПб., 1992; Енциклопедія сучасної 
України: продовжуване видання.  – 
К., 2003. – Т.2; ТЮРХ. – О, 2014. 

Л. Ганзенко

БУРАЧЕК 
Микола Григорович 
(16.03.1871, с.  Летичів, нині 
смт  Хмельницької  обл.  – 
12.08.1942, м.  Харків)  – живопи-
сець, сценограф, актор, педагог, 
письменник, історик мистецтва. 
Перші уроки малювання дістав 
від батька художника-аматора, 
а також І.  А.  Васькова  – вчителя 
Кам’янець-Подільської гімназії. 
У  1889 навчався в Київському 
ун-ті Св.  Володимира, звід-
ки був відрахований за участь 
у революційних студентських 
виступах. У  1890 за рекоменда-
цією актриси М.  Савіної зара-
хований актором до Кам’янець-
Подільської рос. трупи, де зі-
грав ролі Розплюєва («Весілля 
Кричинського» О.  Сухово-Коби-
ліна), Нещасливцева («Ліс» 
О.  Остров ського). Працював у 
театрах України та Росії, грав 
у спектаклях із М.  Савіною, 
В. Комісаржевською, П. Орленьо - 
вим, В.  Давидовим, М.  Тархано-
вим. Оформив вистави «Затопле-
ний дзвін» Г.  Гауптмана, «Ліс» 
О.  Островського, «Влада темря-
ви» Л.  Толстого та  ін. У  1890-х 
відвідував Київ. рисувальну шко-
лу М.  Мурашка (викл.: М.  Пи-
моненко, Х.  Платонов). У  1905 
брав участь у 1-й  Всеукр. вист. у 
Львові. У  Києві познайомився з 

БУРАЧЕК

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



172

художником Я.  Станіславським, 
у 1905–10 навчався в його май-
стерні у КАМ, також навчався у 
Ф.  Рушиця. Відвідав Німеччину, 
Австрію, Італію, Францію, Швей-
царію. Брав участь у вист. у 
Кракові й Відні. У 1910 працював 
у майстерні А. Матісса в Парижі, 
пізніше  – у Вільній Академії 
П. Рансона в майстернях М. Дені, 
П. Серюз’є. З 1912 – у Києві. Один 
з організаторів вист. Київ. сало-
ну (1914). Член Т-ва київ. худож-
ників з 1916 (учасник 5-ї та 6-ї 
його вист.); Т-ва укр. художни-
ків. У  1917  – один з фундаторів 
УАМ, де в перший рік виконував 
обов’язки президента Академії, 
викладав, очолював кафедру пей-
зажу. 1917  – поч. 1920-х  – член 
оргкомітету т-ва «Нац. зразковий 
театр», літературно-мистецьких 
груп «Гроно», «Музагет». 1918–
21 – викл. у Київ. муз.-драм. Ін-т 
ім. М. В. Лисенка. У 1920 керував 
розписами в Будинку селянина 
в Києві, брав участь у виданні 
журналу «Мистецтво». 1921–24 – 
шкільний учитель малюнка, ре-
жисер і актор аматорських театрів 
на Уманщині. З 1925 – у Харкові. 
У 1925–27 викладав у Харків. худ. 
технікумі, з 1927–1931  – ХХІ, з 
1927  – професор. Персон. вист. 
відбулися в 1936, 1941 в Києві. 
Один із засновників АРМУ (1925), 
член ОСМУ, експонент АХЧУ, го-
лова Харків. центрального бюро 
мистецтв, член Шевченківського 
комітету, комітету з увічнен-
ня пам’яті М.  Коцюбинського, 
бюро Комітету охорони пам’яток 
культури. 1930  – член коміте-
ту зі спорудження пам’ятника 
Т. Шевченку в Харкові. Як історик 
мистецтва досліджував спадщину 
Т. Шевченка, атрибутував його ак-
варелі та портрети, зробив хроно-
метрію малярських та графічних 
творів. Як науковий співробітник 
Галереї Т. Г. Шевченка в Харкові 
(з  1931), описав сотні акварелей, 
рисунків та картин, заклав основи 
наукової методології та система-
тизації його образотворчого до-
робку. Був членом ювілейного ко-
мітету з відзначення 125-ї річниці 

від дня народження Т. Шевченка. 
Як науковий редактор готував до 
друку VІІ та VІІІ томи мистецької 
спадщини ювілейного зібрання 
творів Т. Г. Шевченка в 10-ти то-
мах, вихіду у світ яких перешко-
дила війна. Засл.  худож.  УРСР 
(1936). Засл. діяч мистецтв УРСР 
(1941). Живописні твори  Б. по-
значені впливом імпресіонізму.

Пр.: Мистецтво з Києва. Думки 
і факти  // Музагет.  – 1919.  – №  1–3; 
Спогади про Г.  І.  Нарбута  // 
Бібліографічні вісті.  – 1927.  – 
№  1 (44); Аналіза творчості 
С.  І.  Васильківського  // Червоний 
шлях.  – 1928.  – №  7; Михайло 
Іванович Жук  // Червоний шлях.  – 
1929.  – №  5–6; Українське маляр-
ство М.  Самокиша.  – Х., 1930; Моє 
життя.  – К., 1939; присвячені твор-
чості Т.  Г.  Шевченка  – Малюнки 
Т.  Г.  Шевченка  // Знання.  – 1923.  – 
№  5; Шевченко як художник  // 
Культура і побут [додаток до газети 
«Вісті»]. – 1928. – № 10; Про портре-
ти Т.  Г.  Шевченка  // Культура і по-
бут. – 1928. – № 41, 42; Жіночі образи 
40-х років в портретній живописі 
Т.  Г.  Шевченка  // Література і мис-
тецтво [додаток до газети «Вісті»]. – 
1929.  – №  10; Галерея малярських 
творів Шевченка в Харкові  // 
Літературна газета. – 1933. – 15 квіт-
ня; Великий народний художник. 
Альбом.  – Х., 1939; Творчий шлях 
(Шевченко-художник) // Комуніст. – 
1939.  – №  30; Секрет творчості  // 
ОМ. – 1941. – № 3.

Тв.: сценографія – оформлення те-
атральних вистав «По дорозі в казку» 
О. Олеся (1918, Державний драматич-
ний театр, Київ), «Дай серцю волю, 
заведе в неволю» М. Кропивницького 
(1936, Харків. укр. драматичний те-
атр), «Наймичка» І. Карпенка-Карого 
(1938, Донец. укр. музично-драма-
тичний театр); живопис  – «Сутінки» 
(1890), «Вечір у фортеці» (1893), «На 
Дніпрі в сутінки» (1898), «Давид-
городок» (1910), «Подвір’я взим-
ку», «Церква Сен-Єтьєн у Парижі», 
«Париж. Сена» (1911), «Соняшники», 
«До весни» (1914), «Березень», 
«Вітер у березні», «Восени на Хоролі. 
Миргород», «Дахи Софійського со-
бору в Києві» (1917), «Узимку. Київ» 
(1920), «Пам’ятник Т. Г. Шевченку на 
його могилі» (1923), «Дніпро з могили 
Т. Г. Шевченка», «Біля Чернечої гори» 
(обидва – 1927), «Будинок у Києві, де в 
1846 році жив Т. Г. Шевченко» (1931), 
«Готель біля могили Т. Г. Шевченка» 
(1933), «Сутінки над Бугом. Вінниця» 

(1932), «Дніпро. Хмари насувають-
ся» (1934), «Яблуні у квіту» (1936), 
«Колгоспне жито» (1935), «Дорога 
до колгоспу» (1939), «Могила 
Т.  Г.  Шевченка в Каневі» (1938), 
«Причинна» (1940), «Реве та стогне 
Дніпр широкий» (1941).

Муз.:  НХМУ, ЗОХМ, ХХМ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3; СХУ. – 

К., 1972; ХУЕД. – К., 2006; Українська 
академія мистецтв. Спец. вип. 
Професори НАОМА (1917–2007).  – 
К., 2008; Каталог виставки творів 
Миколи Григоровича Бурачека.  – 
К.; Х., 1936; Седляр  В. М.  Бурачек  // 
Малярство і скульптура.  – 1936.  – 
№  6; Микола Григорович Бурачек. 
Каталог виставки творів.  – К., 1937; 
Дерегус  М. Співець української 
природи М.  Г.  Бурачек  // ОМ.  – 
1940.  – №  6; Касіян  В. Знавець об-
разотворчої спадщини Шевченка  // 
ОМ. – 1941. – № 3; Август І. Пейзажі 
М. Г. Бурачека // ОМ. – 1941. – № 3; 
Дерегус М. Митець життєстверджен-
ня (М. Бурачек) // ОМ. – 1941. – № 3; 
Виставка творів М.  Г.  Бурачека. 
Каталог.  – Х., 1941; Дюженко  Ю. 
Микола Бурачек.  – К., 1967; 
Абліцов  В. Художник досліджує 
художника  // Вітчизна.  – 1981.  – 
№  3; Абліцов  В. Талант дається для 
життя  // Вітчизна.  – 1985.  – №  8; 
Назаренко  Є. Дивосвіт художни-
ка: М.  Г.  Бурачек, заслужений діяч 
мистецтв України  // Подільської 
землі сини.  – Хмельницький, 1993; 
Танана  Р. Шанувальник Кобзаря  // 
Жива вода. – 1997. – № 3; Абліцов В. 
Микола Бурачек і Українська акаде-
мія мистецтва  // Українська акаде-
мія мистецтва.  – К., 2000.  – Вип.  7; 
Абліцов В. Ностальгія. – К., 2001 (пе-
ревидання – К.,2003; Абліцов В. «Ян 
Станіславський відкрив нам шлях 
до Парижа…» Микола Бурачек у 
Краківський Академії мистецтв  // 
Художня культура. Актуальні про-
блеми: Науковий вісник АМУ, 
ІПСМ. – К., 2006. – Вип. 3.

Г. Скляренко

БУРАЧИНСЬКИЙ 
Ігнатій 
(18  ст.)  – скульптор-підмайстер. 
Відомий за пис. дж. Підмайстер, 
який у 2-й пол. 18  ст. співпра-
цював зі львів. скульптором 
Я.  Оброцьким, зокрема, під час 
скульптурного оздоблення па-
рафіяльного костелу в м. Буську 
(бл. 1779). 

Літ.: SAP. – 1998. – T. 6.
Р. Забашта
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БУРГУНКЕР 
Євген Йосипович 
(13.04.1906, м.  Миколаїв  – 
02.01.1966, м.  Москва)  – графік. 
1921–23  – навчався в М.  Са-
мокиша в Євпаторії, 1924–
30  – у ВХУТЕІНі в  Москві 
(викл.: Л.  Бруні, П.  Павлінов, 
В.  Фаворський). Працював у 
Москві. Ілюстрував ксилографіч-
ними творами та оформляв кн. 
для Держлітвидаву, вид-в «Рад. 
письменник», «Мистецтво», 
Дитвиду та  ін. Учасник вист. від 
1936. Роботи Б. експонувалися на 
закордонних вист. у Данії (1934), 
Болгарії, Швеції, Польщі, Англії, 
США (1950–60-і). 

Тв.: ілюстр. та оформлення кн.  – 
«Поеми» П.  Антокольського (1935), 
«Комедії» С.  Ахундова (1936), «Зло-
чин Сільвестра Боннара» А.  Франса 
(1939), «Прості люди» А. Недогонова 
(1949), «Вибране» М.  Емінеску 
(1951), «Пісня про Гайавату» 
Г.-У.  Лонгфелло (1955, 1-а  пре-
мія на Всесоюз. конкурсі «Кращі 
книги 1960  р.»), «П’єси» Б.  Брехта 
(1956), «Німецькі народні балади» 
(1959, бронзова медаль на Міжнар. 
вист. кн. в Ляйпцигу, 1959), «Вірші 
та поеми» Е.  Багрицького (1960), 
«Казки для читання та показування» 
С. Маршака (1962), «Лірика» Г. Гейне 
(1963), «Подорож у деякі віддалені 
країни, думки та почуття Джонатана 
Свіфта…» М.  Левідова (1964), «Сто 
пісень» П.-Ж.  Беранже (1966); стан-
кові серії «Пейзажі Суздаля» (1956), 
«Рибалки Єйська» (1958), «Пейзажі 
Латвії» (1963). 

Муз.:  ДМОМ, ДРМ.
Літ.: Чегодаев  А. Пути развития 

русской советской книжной графи-
ки. – М., 1955; Герман М. Книги с гра-
вюрами Е.  Бургункера  // Искусство 
книги. Сборник. – М., 1962. – Вып. 3; 
Шантыко Н. Книга, художник, вре-
мя. – М., 1962; Кузнецов Э. Художник 
и книга. – Ленинград, 1964; Ляхов В. 
Оформление советской книги. – М., 
1969; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2. 

О. Ламонова

БУРДАНОВ (Богданов) 
Григорій Григорович 
(04.01.1874, ?  –1935, м.  Алма-
Ата, Казахстан)  – живописець, 
графік. У  1890-х навчався в 
Київ. рисувальній школі. 1900–
04  – вільний слухач ІАМ (май-

стерня І.  Рєпіна). 1907  – один з 
організаторів Київ. Т-ва шану-
вальників літератури та мисте-
цтва. Співпрацював (малював і 
писав статті) в київ. часописах 
«В  мире искусства» (1907–10), 
«Искусство и печатное дело» 
(1909), «Искусство» (1908–12), 
додатку до газети «Киевская 
мысль». У 1910-х викладав у КХУ 
Працював у Москві та Алма-Аті. 
Учасник першої вист. часопису 
«В  мире искусства» в 1908 (ра-
зом з О.  Екстер, М.  Бурачеком 
та ін.). 

Тв.: «Алушта», «Вечір», «При бій», 
«Михайлівський перевал», «Опівд-
ні», «Геленджик», «Захід», «Ранок», 
«Композитор Б.  Я.  Яновський», 
«Декабристи», «Маскарад».

Літ.: Турченко  Ю. Київська рису-
вальна школа. – К., 1956; Мурашко М. 
Спогади старого вчителя. – К., 1964; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; ЕСУ. – К., 
2004. – Т. 3; Лагутенко О. Українська 
книжкова обкладинка першої трети-
ни ХХ ст. – К., 2005; ІУМ : у 5 т. – К., 
2006. – Т. 4.

О. Ламонова, Д. Венглінська

БУРЛИН 
Олександр Карпович 
(10.08.1920, м.  Хвалинськ 
Сара товської обл., РСФРР  – 
27.12.1994, м.  Ужго род)  – жи-
вописець. Навчався в худ. сту-
дії в Москві (1938–39). У  1941 
закінчив військове уч-ще в 
м.  Ордженікідзе. З  1950 жив в 
Ужгороді, тоді ж почав брати 
участь у вист. Працював у худ. 
фонді СХ України. Член СХ 
України з 1971. Персональні 
вист. відбулися в Ужгороді в 1970 
та 1981. Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Твори Б. (переважно пейзажі), 
позначені тонким колоризмом, 
написані у вільній живописній 
манері.

Тв.: «Пейзаж з мостом» (1952), 
«Левицький замок» (1956), «Вечір  
рад річкою Уж» (1959), «Театральна 
площа» (1960), «На захист Радян-
ської влади у Закарпатті в 
1919  році» (1963), «Сільський 
мотив» (1963), «Портрет ді-
вчини» (1964), «Вид Ужго рода»  
(1968), «У  горах», «Чернігів. Па-
м’ятка архітектури IX–ХI  ст.» 
(обидва  – 1969), «Хвиляста доро-

га» (1971), «Ужгород. Новий про-
спект», «Голубі дороги» (обидва  – 
1972), «Бузкові світанки» (1974), 
«Лумшорська долина» (1977), 
«Ферма в горах» (1992).

Муз.:  ЗОХМБ, ХМ м. Хвалинська 
(РФ).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 

Г. Скляренко

БУРЛЮК 
Володимир Дави до вич 
(15.03.1886, м.  Харків  – 1917, 
м.  Салоніки, Греція)  – живо-
писець. Брат Д.  Бурлюка та 
Л. Бурлюк-Кузнецової. Навчав ся 
у приватній худ.  школі А.  Ашбе  
в Мюнхені в 1903, студії Ф. Кор-
мона в Парижі в 1904, в учили-
щах у Києві  – 1905–10, Одесі  – 
1911, Пензенському худ. уч-щі 
в 1911–15. У  1906  – експоненет 
17  вист. ТПРХ в Одесі та вист. 
харків. «Кружка местных худож-
ников». Від 1907  – учасник мо-
дерністських вист.: «Стефанос» 
(1908, Санкт-Петербург), 
«Современные направления 
в искусстве» (1908, Санкт-
Петербург), «Ланка» (1908, Київ),  
«Венок-Стефанос» (1909, Санкт-
Петербург), 1 і 2-го Салонів 
Іздебського (1909–10, 1911), член 
худ. угруповань «Синій верш-
ник», «Гілея», «Союз молодежи». 
Представник вітчизняного мо-
дернізму, творчо позначеного ін-
дивідуальними інтерпретаціями 
ідей символізму, пошуками влас-
ної образно-пластичної мови.

Тв.: графіка  – малюнки до видань 
«Владимир Маяковский. Тра гедия». – 
М., 1914, малюнки для «Первого жур-
нала руських футуристов» (1914). 
«Пейзаж (Квітучі дерева на весні)» 
(1911), «Пейзаж» (1912), «У  саду» 
(1912), Портрет Б. Лівшиця (1913).

Муз.:  ДЛМ (Москва), галерея 
Нірендорф (Берлін), зб. В. Дудакова 
і М.  Кашуро (Москва), колекція 
К. Костакі.

Літ.: ЕСУ.  – К., 2004.  – Т.  3; 
Овсянникова  Е. «Магические сте-
кла Высшего Зрительного анализа»: 
натюрморт Владимира Бурлюка  // 
Русская коллекция. – 1997. – № 7–8; 
Кашуба  О. Малярські роботи 
Володимир Бурлюка 1908–1910 ро-
ків // Родовід. – 1999. – № 1 (17).

Г. Скляренко
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БУРЛЮК 
Давид Давидович 
(09.06.1882, хутір Семиротівщина 
Харків. губ. – 15.01.1967, м. Нью-
Йорк)  – живописець, поет, те-
оретик мистецтва. Навчався 
в 1898–1902 у Казанській худ. 
школі, 1902, 1910–11  – в ДХУ, 
1903  – у Королівській  АМ у 
В. Дица в Мюн хені, у 1904 – сту-
дії Ф.  Кормона в Парижі, 1911–
13  – в МУЖСА. На поч. 20  ст. 
виставив твори у Херсоні, на 
вист. Т-ва харків. художників, 
одним із засновників якого був, 
ТПРХ, 1-го та 2-го «Салонів» 
В.  О.  Іздебського (1909–11). 
Один з організаторів мистець-
ких об’єднань «Ланка» (Київ, 
1908), «Спілка молоді» (Санкт-
Петербург, 1910), «Бубновий  
валет» (Москва, 1910). У  1908 
оприлюднив свою першу мис-
тецьку декларацію – «Голос імп-
ресіоніста на захист живопису». 
У 1910 співпрацював з групою «бу-
детлян» (В.  Каменський, М.  Ма - 
тюшин, Е.  Гуро, В.  Хлєбников). 
У  1911 створив групу «Гілея». 
У  1912 разом з В.  Маяковським, 
О.  Кручених та В.  Хлєбниковим 
друкував програмний мані-
фест вітчизняного футуризму 
«Пощечина общественному вку-
су». За його активною участю 
виходили поетичні збірки, орга-
нізовувалися диспути. У 1913–14 
організував турне футуристів по 
різних містах Росії та України. 
Як автор та ілюстр. брав участь у 
футуристичних виданнях («Ры-
кающий Парнас», «Требник тро-
их», «Дохлая луна», «Сборник 
единственных футуристов в 
мире»), у 1914 – ред. «Першого фу-
туристичного журналу», у 1918 –  
один з видавців «Газети футу-
ристів». Член багатьох твор-
чих об’єднань («Синій верш-
ник», «Спілка молоді», «Гілея», 
«Бубновий валет», «Общество 
изобразительных искусств»). 
У  роки 1-ї світової війни співп-
рацював з видавництвом «Се-
год няшний лубок». У  1918 з 
В.  Маяковським (сценарист) 

знявся у фільмі «Не для грошей 
народжений». Під час громадян-
ської війни опинився в Башкирії, 
потім у Сибіру, на Далекому 
Сході, де продовжив пропаган-
ду футуризму. У  1920–21 жив у 
Японії, з 1922 – у США, де з дру-
жиною організував вид-во, що 
друкувало його вірші, прозу, пу-
бліцистику та мемуари. У 1920-х 
працював у газеті «Русский го-
лос», входив до літ. групи «Серп 
та молот». У  1930 видав теоре-
тичну роботу «Ентелехізм», по-
чав видавати журнал «Color and 
Rhyme» (1930–60). Один із засно-
вників футуристичного руху в 
Росії та Україні. В образотворчо-
му мистецтві звертався до майже 
всіх головних напрямів епохи 
модернізму початку ХХ  ст.: імп-
ресіонізму, символізму, примі-
тивізму, експресіонізму, футу-
ризму, нової речовності. Один з 
головних митців вітчизняного 
кубо-футуризму.

Тв.: «У місті» (1906), «На веранді», 
«Будинок та бузок», «Покинута сади-
ба», «Кінь-блискавка» (1907), «Алея в 
парку», «Млин. Херсонщина» (1908),  
«Сад весною», «Чорнявка. Херсон-
ська губернія» (1909), «Час» (1910-ті), 
«Міст. Пейзаж із чотирьох точок 
зору» (1911); «Козак Мамай» (1911); 
«Пейзаж (Квітучі дерева навесні)» 
(1911); «Пейзаж» (1912); «Її пробле-
ма», «Жнива» (1915); «Святослав» 
(1915), «Середньовіччя, що ожи-
ло» (1915), «Татари» (1916), «Козак 
Мамай» (1916), «Портрет пісне-
бійця футуриста В.  Каменського» 
(1916); «Портрет поета-футуриста 
В.  В.  Каменського» (1917), «Річка 
Ау. Уральські гори» (1917), «Дівчата 
на березі» (1918), «Присвячення 
В.  Хлєбникову (за віршем Хлєб-
никова)» (1919–1920); «Очі» (1920), 
«Автопортрет», «Карусель», «Жінки 
жарких країн», «Портрет родини 
Маримото», «Японський рибал-
ка» (1921), «Немає хати» (1922); 
«Демони» (1925); «Прихід механіч-
ної людини» (1927). «Італійський 
квартал у Глочестері. Нова Англія» 
(1928); «Човни в Новій Англії» 
(1928), «Людина з рибою», «Група 
людей на вулиці» (1929), «Жінка до-
їть корову» (1947), «Коні», «Діана» 
(1950-ті).

Пр.: (маніфести, літ.  твори, тео-
ретичні та крит. статті)  – Листовка. 
Голос Импрессиониста в защиту 

живописи.  – К., 1908; Галдящие 
«бенуа» и новое русское нацио-
нальное искусство.  – СПб., 1913; 
Отныне я отказываюсь говорить 
дурно даже о творчестве дураков  // 
Весеннее контрагентство муз.  – 
М., 1915; Пояснения к картинам 
Давида Бурлюка. Каталог персо-
нальной выставки картин.  – 1916; 
Д.  Д.  Бурлюк. Каталог выставки 
картин.  – Самара, 1917; Лысеющий 
хвост.  – Курган, 1919; Бурлюк по-
жимает руку Вульфорт Бильдингу 
(к  25-летию художественно-литера-
турной деятельности).  – Нью-Йорк, 
1924; Маруся-сан. – Нью-Йорк, 1925; 
Восхождение на Фудзи-сан.  – Нью-
Йорк, 1926; Морская повесть.  – 
Нью-Йорк, 1927; По тихому океану. 
Из жизни современной Японии.  – 
Нью-Йорк, 1927; Ошима. Японский 
декамерон.  – Нью-Йорк, 1927; 
Десятый октябрь. – Нью-Йорк, 1928; 
Толстой. Горький.  – Нью-Йорк, 
1929; Энтелехизм. 20  лет футуриз-
ма.  – Нью-Йорк, 1930; 1/2  века.  – 
Нью-Йорк, 1932; Бурлюк  Д. Зі 
спогадів футуриста  // Хроніка 
2000. – К., 1994. – № 3–4; Бурлюк Д. 
Фрагменты из воспоминаний футу-
риста.  – СПб., 1994; у  періодичних 
виданнях  – Кустарное искусство  // 
Московская газета. – 1913. – 25 фев-
раля; Футурист о кинематографе  // 
Кине-журнал. – 1913. – № 22; К при-
езду Маринетти. Декларация группы 
«Гилея» // Новь. –1914. – 5 февраля; 
К  поэтическому контрапункту  // 
Первый журнал русских футурис-
тов. – М., 1914; О Максе Линдере  // 
Кине-журнал.  – 1915.  – №  1–2; 
Интересные встречи // Лель, 1919. – 
№  5–6; Воспоминания Бурлюка  // 
Творчество (Владивосток).  – 
1920.  – №  1; От лаборатории к 
улице (эволюция футуризма)  // 
Творчество (Владивосток). – 1920. – 
№  2; Владимир Маяковский  // 
Творчество (Владивосток), 1920.  – 
№  12; Литература и художество в 
Сибири и на Дальнем Востоке 1919–
1922 // Новая русская книга. – Нью-
Йорк, 1924. – № 2; Правила игры // 
«Китоврас».  – Нью-Йорк, 1924.  – 
№ 2; Откровения в простоте, краски 
и линии  // Китоврас.  – Нью-Йорк, 
1924. – № 3. 

Муз.:  НХМУ, КМРМ, Іллічівський 
музей рос. та рад. художньої порце-
ляни, БХМБ, Херсон. краєзнавчий 
музей, Миколаїв. худож. музей, 
ХсХМ, ДТГ, ДРМ, ДнХМ, Тамбовська 
КГ, Меморіальний музей Д. Бурлюка 
в Нью-Йорку, ХМ Башкортистану 
(Уфа), Метрополітен-музеум, музей 
Вітні, Бруклінський музей, МОМА.
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Літ.: ЕСУ. – Т. 3; Каталог выставки 
картин Давида Бурлюка. Несколько 
слов от художника.  – Самара, 1917; 
25-летний юбилейный Бурлюк  // 
Окно.  – 1920.  – №  1; Голлербах  З. 
Искусство Давида Давидовича 
Бурлюка.  – Нью-Йорк, 1930; 
Поступольский  И. Литературный 
труд Давида Бурлюка.  – Нью-Йорк, 
1930; Бурлюк  Д. ? века (Половина 
века). К 50-летию со дня рождения. – 
Нью-Йорк, 1932; Попович  В. Давид 
Бурлюк  // Нотатки з мистецтва.  – 
Філадельфія, 1980.  – №  20; Бурлюки 
в Херсоне и Чернянке.  – Херсон, 
1990; Нога  О. Давид Бурлюк і мис-
тецтво всесвітнього авангарду.  – К., 
1993; Парнис  А.  Е. «…лез, обезумів, 
Бурлюк»  // Литературное обозре-
ние. – 1993. – № 6; Нога О. Три всес-
вітньовідомі постаті українського 
авангарду.  – Л., 1994; Селезнева  Т. 
Д.  Д.  Бурлюк  – редактор-издатель 
(Период эмиграции 1920–67)  // 
Культурное наследие российской 
эмиграции. 1917–40.  – М., 1994,  – 
Кн. 2; Горбачов Д. Наївність – цинізм 
цнотливості…: Давид Бурлюк у ролі 
великої дитини  // Хроніка-2000.  – 
1994.  – №  3–4; Бурлюк  М. Спогади 
про мого батька, Давида Давидовича 
Бурлюка, та мою матір, Марісю 
Єленевську, яка завжди була поруч 
з батьком  // Хроніка-2000.  – 1994.  – 
№  3–4; Бурлюк  Д. Фрагменты из 
воспоминаний футуриста: Письма. 
Стихотворения.  – СПб., 1994; 
Давид Бурлюк: Фактура и цвіт. 
Произведения Давида Бурлюка в 
музеях российской провинции. 
Каталог выставки.  – Ч.  1–2.  – Уфа, 
1994; Давид Бурлюк. David Burliuk. 
1882–1967: Выставка произведе-
ний из Государственного русско-
го музея, музеев и частных кол-
лекций России, США, Германии  / 
Общая подготовка издания: Лидия 
Конова.  – СПб., 1995; Кудрявцев  Л. 
Універсальний футурист (Давид 
Давидович Бурлюк)  // Українська 
культура.  – 1997.  – №  11–12; Давид 
Давидович Бурлюк: Зб. Статей та тез 
доповідей. – К., 1998; З поверненням 
в Україну, пане Бурлюк. Альбом.  – 
К., 1998; Калаушин Б. Бурлюк: Кн. 1. 
Отец русского футуризма.  – СПб., 
1998; Степанян  Н. Лідер футуризму 
(Давид Бурлюк)  // Мистецькі обрії, 
99.  – К., 2000.  – Вип.  2; Бередис  Н. 
Загадки четырех полотен Давида 
Бурлюка  // Наука в России.  – М., 
2000. – № 3; Попович В. Давид Бурлюк 
(1882–1967) // Хроніка 2000. – 2000. – 
№  35–36; Кашуба  О. Технологічні 
особливості живописних прийо-
мів у творах Давида Бурлюка 1908–

1920-х  рр.  // Міжнародний конгрес 
україністів.  – О.; К., 2001.  – Кн.  1, 
2; Капітоненко  О. Давид Бурлюк у 
Японії // Український форум. – 2001. – 
№  15–16; Евдаев  Н. Давид Бурлюк в 
Америке: материалы к биографии. – 
М., 2002; Хан-Магомедова  В. Давид 
Бурлюк в Америке  // Декоративное 
искусство.  – М., 2002.  – №  2; 
Горбачов Д. Лист Давида Бурлюка до 
Державного музею українського мис-
тецтва в Києві // СМ. – 2004. –Чис. 1 
(5); Довженок  Г. Віднайдений лист 
Давида Бурлюка // СМ. – 2004. –Чис. 1 
(5); Кашуба  О. Ентелехія Давида 
Бурлюка (коментарі до листа  // Там 
само; Бурлюки: коріння (за спога-
дами Л.  Бурлюк  – Кудрявцевої)  // 
Музейний провулок.  – 2004.  – №  2; 
ХУЕД.  – К., 2006; Євдаєв  Н. Давид 
Бурлюк в Японії  // Искусство.  – 
М., 2007.  – №  1; Dreier  K. Burliuk.  – 
N-J.  – 1944; Bowlt  I.  E. David Burliuk 
the Father of Russian Futurism  // 
Canad.-Amer. Slavih studies. – 1986. – 
Vol.  20.  – №  1–2; Omuka  T. David 
Burliuk and the japanese Avant-Jarde // 
Canadien-American Slavic Studies.  – 
1986. – № 7–8.

Г. Скляренко

БУРЛЮК-КУЗНЕЦОВА 
Людми ла Давидівна 
(20.12.1884, ?  – 1968, м.  Прага)  – 
живописець. Сестра  Д. та 
В.  Бурлюків. Навчалася в ІАМ 
у Санкт-Петербурзі (1903–07). 
Член Т-ва харків. художників, 
з 1906  – учасниця його вист. 
Експонент ХVІІ (1906) та ХVІІІ 
(1907) вист. ТПРХ. До 1908 брала 
участь у всіх вист., що організо-
вував Д. Бурлюк. У 1956 переїха-
ла до Праги, де в 1967 відбулася 
її персон. вист. Представниця 
вітчизняного модерністського 
руху, твори, відомі з літ. дж., по-
значені рисами імпресіонізму.

Літ.: Товарищество южно-русских 
художников. Библиографический 
справочник.  – О., 2000; ЕСУ.  – К., 
2004. – Т. 3. 

Г. Скляренко

БУРМАН 
Карл (Фрідрих) Кар лович 
(Burman Karl) 
(05.05.1882, м. Суми Харків. губ. – 
10.05.1965, м.  Таллінн)  – графік, 
архітектор. Брат П.  К.  Бур мана. 
Навчався в К. Вінклера в Таллінні, 
1899–1900  – в Строгановському 

уч-щі технічного малювання, 
1900–02  – в ЦУТР, 1902–10  – в 
ІАМ (викл.: В.  Мате, В.  Сєров). 
Відвідав Францію, Швейцарію 
у 1912, 1923–26, скандинавські 
країни в 1930–39. Працював у 
Таллінні. Від 1910 проектував 
житлові, громадські, пром. бу-
дівлі. Учасник вист. від 1906 
(Таллінн). Персон. вист. відбули-
ся в 1906, 1918, 1957 в Таллінні, 
1911, 1958 в Ризі, 1958 в Тарту. 

Тв.: акварелі «Вулиця Кунінга в 
старому Таллінні» (1904), «Інтер’єр 
Домської церкви в Ризі» (1905, 
вар.  1951), «Озеро Нікерярв в 
Аегвійду» (1917), «Лаго ді Комо» 
(1924), «Вид Стокгольму з коро-
лівським палацом» (1930), «Вид на 
Таллінн» (1942), «Оборона Таллінна» 
(1942), «Вівчарня» (1946), «Перший 
хліб державі» (1948), «Пярну» (1951), 
«Старий Таллінн» (1955), «Збирання 
картоплі» (1956), «Карелія. Музей-
заповідник на о.  Кіжи» (1957), 
«Острів Хіума. Дорога Ор’яку» (1958),  
«Осінній пейзаж» (1961), «Острів 
Муху. Стара корчма в Куйвасту» 
(1963); олівець, гуаш, темпера  – 
«Сток гольмська ратуша з озером 
Мялар» (1930), «Внутрішній двір го-
родища Курессааре» (1958), «Кінь з 
возом» (1959), «Колгоспний робочий 
двір» (1959), «Вісник червоної кінно-
ти» (1964). 

Муз.:  ЕХМ, ТХМ.
Літ.: Выставка картин, етюдов 

и гравюр братьев П.  и  К.  Бурман: 
Каталог. – Рига, 1911; Выставка про-
изведений художника К.  Бурмана. 
Каталог.  – Таллинн, 1957; ХН 
СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БУРМАН 
Пауль (Вільгельм) Карлович 
(BURMAN, Paul) 
(28.02.1888, м. Кам’янець-Поділь-
сь кий  – 30.05.1934, м.  Таллінн, 
Естонія)  – живописець, графік. 
Брат К.  К.  Бурмана. У  1905–06 
навчався в студії А.  Лайкмаа в 
Таллінні, 1907  – вільний слухач 
ІАМ (викл. Ф.  Рубо), 1908–09  – 
навчався в Строгановському  уч-
щі, 1911  – у В.  Пурвіта в Ризі 
(Латвія), 1912 – у «Російській ака-
демії» в Парижі. Жив у Таллінні. 
Один з перших естонських ані-
малістів, автор численних пейза-
жів тощо. Учасник вист. від 1906 

БУРМАН
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(Таллінн). Персон. вист. відбули-
ся в 1906, 1918, 1924 в Таллінні, 
1911, 1958 у Ризі.

Тв.: живопис  – «Вулиця в перед-
місті» (1905–10), «Кози» (бл.  1916), 
«Осінній пейзаж» (1920), «Коні та 
вівці» (1922–23), «Червоні квіти» 
(1924), «Вяяна-Іиесуу» (1924–27), 
«Запряжені коні» (1927), «Перший 
сніг» (1930–34); гр. – «Борза» (1906), 
«Тигр, що лежить» (1907), види ста-
рого Таллінна. 

Муз.:  ЕХМ, ТХМ.
Літ.: Выставка картин, етюдов 

и гравюр братьев П.  и  К.  Бурман: 
Каталог.  – Рига, 1911; П.  Бурман. 
1888–1934: Каталог. – Таллинн, 1957; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БУРУЛЯ І. – див.: БУРЯЧОК Іван 
Мартинович

БУРЧ 
Василь Васильович 
(Burch Vasyl Vasylyovych) 
(02.01.1919, с. Смологовиця, нині 
Іршав ського  р-ну Закар патської 
обл.  – 05.07.1993, м.  Ужгород)  – 
живописець. Закінчив Київ. пе-
дагогічний ін-т у 1952. Учасник 
худ. вист. від 1949. Персон. вист. 
відбулися в 1964, 1967, 1969 в 
Ужгороді. Член СХ України від 
1969. Учасник 2-ї Світ. війни. Мав 
державні нагороди СРСР. 

Тв.: «Під вечір» (1979), «Колгоспне 
поле» (1985).

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. 
Г. Матвіїшин

БУРЧЕН 
Йосип 
(18  ст.)  – скульп тор-підмайстер. 
У 2-й пол. 18 ст. працював зі львів. 
скульптором Ф.  Оленським. 
Згідно з контрактом від 
13.07.1779 брав участь разом зі 
підмайстром П.  Бажицьким у 
різьбярських роботах на ново-
збудованій кам’яниці Бєльських 
(Львів, пл. Ринок, 24). 

Літ.: SAP. – 1998. – T. 6.
Р. Забашта

БУРШТИН
Ян (Burstin Jan)
(? – перед 12.01.1597, м. Краків) – 
маляр. Відомий за пис. дж. 
Постійно мешкав і працював у 

Кракові. Майстер краківського 
малярного цеху, у 1584, 1586–88, 
1593–95 обирався його старши-
ною. Під 1583 згадується в місь-
ких актах Львова (можливо, пе-
ребував чи працював у місті / для 
міста).

Тв.: сімнадцять таблиць із зобра-
женням кари за злодійство (1589), 
живописне оздоблення тріумфальної 
арки з нагоди повернення короля 
Жигмунта ІІІ до Кракова зі Швеції (у 
співавторстві з К. Курчем, 1594).

Літ.: Mańkowski  T. Lwowski cech 
malarzy w XVI–XVII  w.  – Lwów, 
1936; Жолтовський  П.  М. Словник-
довідник художників, що працю-
вали на Україні в XIV–XVIII  cт.  // 
МЕМ.  – К., 1962.  – Вип.  VII–VIII; 
SAP.  – Wrocław, etc., 1971.  – T.  I; 
Жолтовський  П.  М. Художнє життя 
на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983; 
Александрович  В. Зі студій над пи-
семними джерелами до історії укра-
їнського малярства. Малярі у мис-
тецьких взаємозвязках зіхідноукра-
їнських земель XVI–XVII  cтоліть  // 
ЗНТШ. – Л., 1998. – Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

БУРЯКІВСЬКИЙ 
(Буряковський) 
Максим Семенович 
(1744–1812)  – маляр. Відомий за 
могильним написом на Щека-
вицькому кладовищі: «Киевский 
гражданин, знаменитый маляр 
того времени».

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 
1983.

О. Ламонова

БУРЯКОВСЬКИЙ 
Максим Семенович – див.: 
БУРЯКІВСЬКИЙ 
Максим Семенович

БУРЯЧОК
Іван Мартинович 
(справжнє прізвище – Боряк, 
псевдо – І. Буруля)
(14.09.1877, с. Лозувата, нині 
Вінниц. обл. – 24.10.1936, м. Київ) 
– сценограф, живописець, гра-
фік. Навчався в Київ. рисуваль-
ній школі М. Мурашка, 1896–
1903 – у КАМ. У 1906 разом з Ф. 
Красицьким та О. Сластьоном 
заснував сатиричний журнал « 

Шершень», де друкував карика-
тури, як карикатурист співпра-
цював з журналом « Хрін» (1908), 
газетами «Українське село», 
«Київська газета», у 1923–26 – у 
газеті «Радянське село», 1926–
30 – у «Селянській газеті».(1920-
ті). У 1910–18 працював у пер-
шому укр. стаціонарному театрі 
М. Садовського в Києві (з 1912 – 
головний художник), де офор-
мив вистави: Наталка Полтавка» 
І. Котляревського (1912), «Сава 
Чалий» І. Карпенка-Карого 
(1913), «Утоплена» М. Лисенка 
(1913), «Вій» М. Кропивницького 
(1914), «Камінний господар» 
Лесі Українки (1915). У 1918–22 
працював художником у те-
атрі при Вінниц. народному 
домі. У 1922 оформив виставу 
«Гайдамаки» за інсценізацією 
Л. Курбаса в Київ. Державному 
укр. драматичному театрі ім. 
М. Заньковецької (прим’єра від-
булася 3 листопада), у якій роз-
вивалося загальне образно-сце-
нографічне рішення цієї вистави 
1920 року, відзначене узагаль-
неністю просторово-кольорової 
побудови, лаконічністю деталей, 
умовністю та асоціативністю 
худ. мови. 1922 –23 – художник 
Українського драматичного теа-
тру ім. М. Занковецької у Києві. 
У 1936 оформив спектакль «Вій» 
за повістю М. Гоголя в Київ. теа-
трі музичної комедії.

Тв.: графіка – портрет Т. Шевченка 
(поч. 1900-х), «Од молдаванина до 
фіна на всіх язиках все мовчить, бо... 
благоденствує» (1906), ілюстрації до 
« Енеїди» І. Котляревського, байок 
Б.Глібова; живопис – «Вечір» (1900-
ті), «Квіти» (1900-ті), «Околиця 
Києва», «Портрет дівчини» (1930-ті).

Муз.:  НХМУ, НМТШ.
Літ: Демченко Є. Сторінки твор-

чості І. М. Бурячка // ОМ. – 1972. – 
№  5; СХУ. – К., 1972; Габелко В. 
Майстер української сценографії 
// ОМ. – 1980. – № 5; Іван Бурячок, 
Микола Бурячок. Каталог виставки 
творів. – К., 1982; Габелко В. Забутий 
сценограф // Музика. 1988. № 6:  
Коляда  Ю. Талант істинно націо-
нальний // ОМ. – 1991. – № 6; Жадько 
В. О. Український Некрополь. –Київ. 
2005.  

Г. Скляренко
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БУСИРЄВ 
Петро Миколайович 
(07.12.1900, м. Варшава – ?) – гра-
фік, живописець. 1922–26  – на-
вчався в КХІ. До 1936 працював 
у Криму та на Кавказі, потім – у 
Ленінграді. 1930–36  – оформ-
ляв книги для Кримвидаву, Зак-
держвиду, ленінградських видав-
ництвах. Учасник вист. від 1924. 
На міжнар. вист. книжкових зна-
ків у Лос-Анджелесі одержав ди-
плом І-го ступеня (1935).

Тв.: графіка  – оформлення книг  – 
«М.  І.  Калінін» (1937), «Як з’явилися 
люди на землі» (1946), «Поеми» 
М.  Некрасова (1951), «Кам’яний 
пояс» Є. Федорова (1952), «Сергійко» 
В. Панової (1955), «Омелян Пугачов» 
В.  Шишкова (1957), «Молодість сві-
ту» Б.  Лихарева (1963), «Волгоград» 
(1964), акварелі – «Біле озеро» (1954), 
«Осінь» (1956), «Москва. Зима» (1956), 
екслібриси; живопс – «Збирання чаю 
в Чакві» (1935), «Дружба народів 
Кавказу» (панно, 1936), «Прес-молот» 
(1937), пейзажі Грузії (1930-і). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.
О. Ламонова

БУТ
Микола Якович
(21.05.1928, с. Погожа Криниця, 
нині Роменського р-ну Сум. обл. – 
17.11.1989, м. Москва) – живопи-
сець. У1934 родина переїздить 
до м. Таганрог (РФ). У 1945–49 
навчався в РХУ. Продовжив на-
вчання в МХІ (1949–53) та ХХІ 
(1953–57). З 1958 працював у 
СВХГ. Експонент виставок з 1959. 
Член СХ СРСР (з 1964). Народ. 
худ. РРФСР (1980), заслуж. діяч 
мистецтв Чечено-Інгуської АРСР 
(1989), лауреат міжнародної пре-
мії ім. Віта Неєдли (1972, ЧССР), 
Шевченківської премії (1979). 
Працював переважно в жанрах 
портрета і батального живопису.

Тв.: батальні композиції  – «Остан-
ня контратака захисників Брестської 
фортеці» (1959), «Остання грана-
та» (1962), «В ім’я життя» (1963–64), 
«Солдати підземного гарнізону», серія 
«Обпалені війною. Аджимушкайський 
цикл» (1964), серія творів «Героїчна 
морська піхота» (1975), діорами  – 
«Сталінградська битва» (у співавтор. 
з В. Дмитрієвським, П. Жигимонтом, 
П. Мальцевим, Г. Марченком, М. 

Самсоновим, Ф. Усипенком, 1959–82), 
«Битва за Дніпро» (1972–78); цикл 
картин – «Словацьке національне по-
встання»); портрети  – «Машенька» 
(1960), «Студентка» (1961), «Чорно-
мо рець» (1965), «Сергійко з Малої 
Бронної» (1966), «Воїн-інтернаціона ліст 
старший сержант А. Марцинкявічус» 
(1984).

Муз.: Музей-панорама «Сталін-
градська битва», ДІМ, ККГ, СХМ.

Літ.: Бут Николай Яковлевич: ка-
талог выставки. – М., 1983; ЕСУ. – К, 
2004. – Т. 3.

Л. Ганзенко

БУТАКОВА 
Ольга Миколаївна 
(22.02.1830, ? – 11.07.1903, с. Дом-
кіно Петербурзької  губ., Росія)  – 
гравер. Займалася гравюруванням 
у К.  Клодта в Санкт-Петербурзі. 
Супроводжувала чоловіка контр-
адмірала О. Бутакова під час його 
поїздок у районі  Аральського 
моря, виконувала численнні за-
мальовки. Створювала також 
офорти з акварелей Т. Шевченка, 
який у 1848 брав участь в експе-
диції О.  Бутакова з дослідження 
Аральського моря. Реалістична 
творчість  Б. позначена рисами 
пізнього романтизму. 

Тв.: замальовки, зроблені під час 
поїздок узбережжям Аральського 
мо ря  – краєвиди, сцени походного 
життя (акварель, олівець, 1853–61); 
офорти з акварелями Т. Г. Шевченка – 
«Укріплення Кос-Арал…», «Гористий 
берег Аральського моря» та ін. 

Муз.: Музей етнографії (СПб., РФ).
Літ.: Ровинский  Д. Подробный 

сло варь русских граверов XVI–
XIX  вв.  – СПб., 1895.  – Т.  1; Чаб
ров  Г. О.  Н.  Бутакова и её художест-
венные произведения. К  биогра-
фии художницы  // Извес тия Узбе-
кистанского филиала Геогра фичес кого 
общества СССР.  – Таш кент, 1957.  – 
Т. 3; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

БУТКЕВИЧ Осип-Казимир 
Костянтинович – див.: 
БУДКЕВИЧ Осип-Казимир 
Костянтинович

БУТКО
Петро Якович
(1898, Костянтиноград. пов. 
Полтав. губ., нині Харків. обл.  – 

1922/1923, ?)  – графік. Упродовж 
1911–16 навчався в МХПШ, учень 
О. Сластьона. Навчався у ПІНО. З 
1921 мешкав у Полтаві. Працював 
у художньому та Центральному 
пролетарському музеях. Співпра-
цював з Педагогічним бюро Пол-
тавського губернського земства.

Тв.: книжкові ілюстрації – оповіда
ння Марка Вовчка «Ведмідь», народ. 
казки «Названий батько», твір «Остап 
Вересай», «Чабан» (усі – до 1921).

Муз.: ПХМ.
Літ.: Бочарова С. І. Михайло 

Рудинський у колі полтавських гра-
фіків: каталог виставки // Михайло 
Рудинський і Полтавський музей.  – 
Полтава, 1917.

Л. Ганзенко

БУТНИК
Іван Данилович
(1887, с. Баришівка Полтав.  губ., 
нині смт Київ. обл.  – 1927, м. 
Полтава)  – художник-аматор 
(графік). Брат Степана Бутника. 
Жив у Чернігові, від 1918  – у 
Полтаві. Працював у Полтав. 
земстві, викладав в агрокоопе-
ративному технікумі (від 1923), 
згодом – у Полтав. інст. нар. осві-
ти. Переважно працював у галузі 
книжк. графіки.

Тв.: книжкові ілюстрації  – до 
«Букваря для дорослих», збірника  
«Українські народні думи» (оби-
дві  – 1918); композиції на шевчен
ківську тематику  – «Хата батьків  
Т.  Г.  Шевченка», «Могила Т.  Г.  Шев-
ченка в Каневі» (обидва – 1918). 

Муз.: ПХМ, ЧЛММК.
Літ.: МУЕД.  – К., 1992; ЕСУ.  – К., 

2004. – Т. 3.
 Л. Ганзенко 

БУТНИК
Степан Данилович 
(23.12.1873 / 4.01.1874, с. Баришівка 
Полтав. губ., нині смт Київської обл. – 
3.07.1952, м. Полтава)  – художник-
аматор (живописець, графік). Брат 
графіка Івана Бутника та батько мис-
тецтвознавця Б. Бутника-Сіверського. 
Жив у Чернігові, з 1932 – у Полтаві. З 
1902 брав участь у виставках. Один із 
членів-засновників ЧТХВ. Експонент 
XVII виставки ТПРХ (1906).

Муз.: ПХМ, ЧЛММК.
Тв.: жанрові композиції – «Одна за-

лишилася» (1902), «Спогади» (1906), 
«Невтішні новини» (1905 – 06), «За ро-
ботою» (1907), «Бабуня» (1908); пор

БУТНИК
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трети  – автопортрети (1899, 1935), 
портрети доньки Оксани (1906, 1926), 
«Портрет сина Бориса в чумацькому 
строї» (1914–15); тематичні компози
ції – «М. Коцюбинський слухає лірни-
ка» (1940); серія малюнків  – «Кобзар 
і лірники» (1918); ілюстрації – до на-
родних дум і пісень (1918–30), опові-
дань І. Франка та М. Коцюбинського 
(1929–38), 100 листівок на сюжети 
українських говірок, прислів’їв, зага-
док (1940 – початок 1950-х).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972.– Т. 2; 
МУЕ. Т. 1. А-В.  – К., 1995; Северю
хин Д. Я. Золотой век художественных 
объединений в России и СССР(1820-
1932) : справ. – СПб, 1992; Україна у 
старій листівці: альбом-каталог. – К., 
2000.; ХУЕД. – К., 2006.; ТЮРХ. – О., 
2014.

Л. Ганзенко

БУТОВИЧ 
Микола Григорович 
(псевдонім – Бутумбас); 
(06.01.  / 01.12.1895, с.  Петрівка Гадя-
цького пов., Полтавщина – 21.01.1961, 
м. Гакензак, США) – графік, живопи-
сець, сценограф. Навчався у Вищій мис-
тецькій-промисловій школі (Пра га,  
1920), Шарлоттенбургській мис те-
цькій-промисловій школі (1920–1926), 
Ляйпцизькій академії графічних мис - 
тецтв (1923–1926), стипендіат Україн- 
ського наукового інституту в Берліні 
(1926–1928; керівник В. Залозецький). 
У  20–30-х  рр. жив у Парижі, Празі, 
Дервенті, Спліті, у 40-х рр. – у Львові, 
де писав епіграми для галицьких 
часописів («Епіграми Бутумбаса»), 
оформив обкладинки книги «Наш 
Парнас» і «Празькі митці: слова і пеле-
ти». Переїхав до Австрії (Зальцбурґ), 
від 1947  – у США (Нью-Джерсі). 
Працював як текстильний дизай-
нер у фірмі «Дизайнер» в Ріджфілді 
біля Нью-Йорку. Був членом ОМУА; 
персональні художні виставки Б. 
відбувалися у багатьох містах світу 
(Берлін, 1920, 1928; Львів, 1922, 1923; 
Реґенсбурґ, 1947; Нью-Йорк, 1955, 
1961). У  1953 за свої графічні твори 
отримав нагороду від Українського 
інституту Америки. Працював в тех-
ніці гуаші, темпери, акварелі, олійного 
живопису, пастелі, створював дерево-
рити і офорти. Займався також сцено-
графією, зокрема костюма до балету 
та оформленням лялькових вистав 
дитячого театру. Творчість Б.  – варі-
ант конструктивізму, «українського 
експресіонізму», позначена впливами 
національного примітивізму і сміхової 
культури. Стилізовані в модерному 
дусі твори Б. свідчать про спорідне-

ність із сюрреалізмом, проте в їх осно-
ві виразно відчутні риси українського 
народного мистецтва, давньої україн-
ської гравюри, необарокових новацій. 
Похований на цвинтарі Саут-Баунд-
Брук м.  Гакензак, в шт.  Нью-Джерсі, 
США.

Пр.: Зі споминів Сірожупанника // 
За державність.  – Варшава, 1938.  – 
Зб.  9; Формування Сірої Дивізії у 
Володимирі-Волинському  // За дер-
жавність. – Торонто, 1966. – Зб. 11.

Тв.: графічні  – серії деревори-
тів: «Українські духи», «Відпуст на 
Закарпатті», малюнків «Козацькі 
стар шини», «Українські церкви», 
«Демо но логічні»; станкові компози-
ції «Домовик», «Чугайстер», «Мав ка»,  
«Чугайстер і відьма»; «Водя ник»,  
«Велес із почтом»; естам пи: «Яри-
ло», «Зевес відпочи ває», «Бездом ні»,  
«Запорожець і красавіца», «Лісо вич-
ки посварилися», «Там Ганд зя була», 
«Головін», «Івасик-Теле сик»; ілю-
страції до творів: І.  Кот ляревського, 
М.  Гоголя, П.  Ку ліша, В.  Стефаника, 
до народних казок; оформлення 
книг: «Рінь» О.  Ольжича, «Волинь» 
У.  Самчука, «Оповідання» П.  Куліша, 
«Історія українського війська» (вид. 
І.  Тиктора), журналів: «Літопис 
Чер воної калини», «Нова хата», 
«Дніпро», «Життя й знання», «Зиз», 
«Наша культура», «Веселка»; рисун ки 
(шаржи): «С.  Литовченко», «В.  Бар-
ка», «О.  Лятуринська», «О.  Олесь», 
«О.  Теліга», «О.  Ольжич» та  ін.; жи-
вописні  – композиції: «Смерть чу-
мака», «Еней, Дідона і музики», 
«Кожум’яка», «Засвистали», «Еней гу-
ляє», «Гуляйгороди», «Відь ма на бур-
сакові» (за твором М.  Гоголя «Вій»), 
«Цвіт папороті», «Автопортрет», 
«Дума про трьох братів Азовських»; 
пейзажі: Лабови, Зальцбурґа, Гантера; 
портрети: єпископа Д. Нярадія; Л. 
Гординської; дружини, сина Ніка, 
доньки Аріадни; ескізи костюмів до 
балету «Ладо».

Літ.: Січинський В.  Дереворити 
Миколи Бутовича  // Мистецтво.  – 
1936. – № 1; Гніздовський Я. Майстер 
рівноваги і форми // ЛГ. – 1955. – Ч. 5; 
Січинський В. Микола Бутович.  – 
Нью-Йорк, 1956; Гординський  С. 
Микола Бутович  // Свобода.  – 1960, 
20  груд.; Виставка українського 
мистецтва: заходами українського 
виставкового комітету в Детройті. 
24  вер.  – 2  жовт. 1960.  – Детройт, 
1960; Кедрин І. Микола Бутович і його 
творчість  // Свобода.  – 1971.  – Ч.  3; 
Книга творчості українських митців 
поза Батьківщиною.  – Філадельфія, 
1981; Яців  Р. Серце Миколи Буто-
вича  // Вільна Україна.  – 1989.  – 

№  19; Кейван Іван. Українські мист-
ці поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Проців  О. Майстер 
оригінального стилю  // Родовід.  – 
1997.  – Ч.  15; Федорук  О. Микола 
Бутович: Життя і творчість.  – Київ; 
Нью-Йорк, 2002; Лагутенко О. В по-
лоні легенд: Графіка Миколи Буто-
вича // ОМ. – 2002. – № 1.

Л. Бурковська

БУТУМБАС – див.: 
БУТОВИЧ Микола Григорович

БУХМАН 
Юхим Мойсейович 
(13.03.1908, станція Лозова, 
нині Харків. обл.  – 22.07.1968, 
м.  Ташкент, Узбекистан)  – ху-
дожник-оформлювач, графік. 
1925–26  – навчався в школі 
Пролеткульту в Харкові (викл. 
М.  Щеглов). Від 1928 працював 
як оформлювач (тематичні вист., 
реклама) і в промисловій графі-
ці (проспекти та  ін.). Створював 
ілюстрацї до книг для ташкент-
ських видавництв та плакати.

Тв.: ілюстр. до кн. – «Узбецька дра-
матургія» (1958), «Вибране» Уйгуна 
(1958); агітаційні плакати (1950–60-і).

Літ.: Выставка новых произве-
дений художников Узбекистана: 
Каталог.  – Ташкент, 1960; ХН 
СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

БУЦМАНЮК 
Юліан 
(03.07.1885, с.  Сморжів, нині 
Радехів сь кого  р-ну Львів .  обл.  – 
30.12.1967, м.  Едмонтон, Кана-
да)  – живописець, громадський 
і політ. діяч. Закінчив гім-
назію та художньо-пром. шко-
ли у Львові, потім КАМ у 1914 
(викл.: Т.  Аксентович, Л.  Вичул-
ковський). Відвідав Мюнхен, 
Рим, Мілан, Флоренцію. Як асис-
тент М. Сосенка, виконував роз-
писи церков Галичини, за що на-
городжений стипендією митро-
полита А.  Шептицького (1911). 
Під час 1-ї світової війни  – ри-
сувальник при Українському 
легіоні січових стрільців (УСС), 
один із засновників та активних 
працівників Пресової кварти-
ри  – центру виховання й куль-
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турно-освітньої роботи січового 
стрілецтва. Учасник Львів. по-
встання 1  листоп. 1918 і укр.-
польс. війни 1918–19, старшина 
команди Української галицької 
армії (УГА), начальник заліз-
ничної військової Управи, рефе-
рент Державного секретаріату 
військовтх справ. Після війни 
навчався в Празі, від 1927  – ви-
кладач малюнка т-ва «Рідна шко-
ла» у Львові. У  1950 емігрував 
до Канади, заснував у Едмонтоні 
мистецьку школу-студію ма-
лярства (1956). Написав багато 
статей про мистецтво. Автор ре-
лігійногійного живопису, Б. спи-
рався на традиційні форми з еле-
ментами модерних стилів, зокре-
ма віденської сецесії. 

Муз.: ЛНГМ.
Тв.: розпис церкви братів васи-

ліан у Жовкві на Львівщині, Укр. 
кафедрального собору Св.  Йосипа 
(після 1955, Канада), картини «Перед 
бурею» (бл.  1905), ескізи батальних 
композицій. 

Літ.: Виставка изобразительно-
го искусства западных областей 
Украины и народного творчества гу-
цулов. Каталог. – М., 1946; Виставка 
українського мистецтва  // Вейн 
Стейт університет.  – Детройт, 1960; 
Книга мистців і діячів української 
культури.  – Торонто, 1954; ЕСУ.  – 
К., 2004.  – Т.  3; Юліан Буцманюк.  – 
Едмонтон, 1979.

Г. Матвіїшин

БУЧЕВСЬКИЙ 
Епамінонда (Епамінондос)
(Bu cevschi Epaminonda) 
(03.03.1843, с.  Якобені, Букови-
на  – 13.02.1891, м.  Чернів ці)  – 
живописець, реставратор, пе-
дагог. Навчався в К.  Аренда в 
Чернівцях (1863–68), у Віденській 
АМ в А.  Фейєрбаха, Вурцінгера, 
К. Блааса (1868–72/74). У 1874–77 
навчався в Мюнхені. Відвідав 
Італію та Францію. Від 1876 – ху-
дожник Буковинської консис-
торії. Організатор у Чернівцях 
школи рисунка й живопису 
для дівчат. Член «Товариства 
Альбрехта Дюрера» (Німеччина). 
Автор портретів, жанрових ком-
позицій, монументальних розпи-
сів. Працював у дусі класицизму, 

жанрові роботи початку 1870-х 
позначені рисами неорококо. 

Тв.: «Портрет митрополита Силь-
вестра Мораріу» (відзначений пре-
мією на вист. у Відні), «Портрет ми-
трополита Аркадія Чуперковича», 
«Портрет батька» (1870-ті), розписи 
в резиденції буковинських митро-
политів у Чернівцях, розписи та іко-
ностаси в храмах Буковини (Сучава, 
Молдавиця, Берегомет, Радівці, 
Суховерхів, Солка, Гура Гуморулуй, 
Чагор, Банилів, Сторожинець та ін.), 
Австро-Угорщини (Загреб, Арбор). 

Літ.: Словник художників Украї-
ни.  – К., 1973; Babeş  V. Bucevschi la 
Viena  // Făt-frumos.  – 1931.  – №  1; 
Gheorghian  C. Bucovina in pictură. 
Epaminonda A. Bucevschi // Extras din 
revista «Boabe de Grâu».  – Bucureşti, 
1935. – Anul V. – № 9; Gheorghian C. 
Tablouri de Bucevschi la Viena  // Făt-
frumos. – 1938. – № 2; Pictorul academic 
Epaminonda Bucevschi de Profesorul 
Eusebie Sorocean. – Cernăuţi, 1920.

І. Міщенко

БУШЕН 
Всеволод Дмитрович 
(23.08.1880, м.  Черкаси  – 
04.02.1963, м.  Київ)  – живо-
писець, історик мистецтва. 
Походив із дворянської роди-
ни. Під час навчання в Першій 
київській гімназії брав приват-
ні уроки у В.  Менка, згодом  – у 
В.  Галимського. У  1898–1902 
навчався на юридичному фа-
культеті Київського університе-
ту Св.  Володимира та водночас 
відвідував рисувальну школу 
М.  Мурашка. Отримавши ди-
плом правника, у 1902 вступив 
до художнього уч-ща при ІАМ 
у Санкт-Петербурзі, з якого був 
відрахований у вересні 1904. 
У 1904–08 продовжив навчання в 
студії Л.  Дмитрієва-Кавказького, 
після чого здійснив закордонну 
мандрівку до Мілана, Мюнхена 
й Дрездена. Повернувшись до 
Санкт-Петербурга, розпочав 
самостійний творчий шлях як 
станковіст, писав здебільшого 
портрети та пейзажі. У  1924 пе-
реїхав до Києва, де продовжу-
вав працювати як живописець, 
звертався до індустріальної те-
матики. Із середини 1920-х пра-
цював художником та викону-

вав замовлення різноманітних 
установ, зокрема, кустарного 
відділу Київського крайового 
сільськогосподарського музею і 
Постійної промислово-показо-
вої вист. імені Г.  Петровського 
(1924–30), Київського ін-т мате-
ринства й дитинства (1928–29), 
Малинської паперової фабри-
ки (1929–30), Київського шкі-
ряного заводу (1930–31) і кон-
дитерської фабрики (1931–34), 
Тютюнторгу (1934–35) тощо. 
У  1939–40 керував художньою 
студією для військовиків у бу-
динку Червоної Армії в Києві, за 
що був відзначений почесними 
грамотами центрального коміте-
ту спілки робітників мистецтва. 
У  1943–45 почав співпрацюва-
ти з Укрхудожпромспілкою, 
на замовлення якої створював 
ескізи для килимів. З  квітня 
1945  – художник, молодший на-
уковий співробітник Ін-т ху-
дожньої промисловості АН 
УРСР. Досліджував орнаментику 
українських килимів, вишивок 
і хатніх стінописів. На основі 
власних замальовок у 1946 упо-
рядкував «Альбом матеріалів на-
стінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині», до якого 
ввійшло 95 таблиць з ілюстрація-
ми, у 1952  – альбом «Настенная 
роспись в народной архитекту-
ре Украины», що складався із 
вступної розвідки й 74 ілюстр. 
(обидва залишилися не надру-
кованими). Експонував твори на 
вист. київської філії ВУАПМИТ 
у 1930–31 (Київ, Біла-Церква), 
«Мистецтво Радянської України» 
в 1936 (Харків), етюдів України та 
Молдавії в 1937, осінній вист. ху-
дожників Києва в 1938–39 тощо. 
Член ВУАПМИТ у 1930–31. Член 
СХ України (1945). Працював у 
галузі станкового малярства в 
жанрах портрета й пейзажу, а 
також графіки й декоративного 
мистецтва. 

Пр.: Древние полы Софии 
Киевской  // Бюллетень Ин-та худо-
жеств. промышленности Академия 
архитектуры УССР.  – 1949.  – №  2.; 
Настінне малювання в Українській 
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РСР // Народна творчість та етногра-
фія. – 1960. – Кн. 4.

Тв.: серії живописних і графіч-
них портретів робітників заводу 
«Більшовик» («Бригадир-ударник 
В.  І.  Хотт», «Інструктор-ударник 
токарського цеху К.  К.  Грубий», 
«Бригадир-ударник казанового цеху  
А.  А.  Березняк», «Коваль-ударник  
казанового цеху Г.  З.  Гриценко»), 
«Паровий молот (завод «Більшо-
вик»)», «Силовня», «Дніпро», «Осінь»  
(усі – 1930–1931), «Портрет інспекто-
ра по якості робіт в колгоспі», пор-
трет хлопчика (1935), «У саду», «Пізня 
осінь», «Рання весна» (1936), «Осінь», 
«Передмістя Корсуня», «Полудень»  
(1937), «Захід сонця на річці Рось» 
(1938); 

Літ.: Українське народне декора-
тивне мистецтво. Декоративні тка-
нини: Альбом.  – К., 1956; Україн - 
ське народне мистецтво: тканини 
та вишивки.  – К., 1960; Бутник
Сіверський  Б. Українське радян-
ське народне мистецтво.  – К., 
1966; Українське народне мисте-
цтво. Живопис: Альбом.  – К., 1967; 
БутникСіверський  Б. Українське 
радянське народне мистецтво. 
1941–67.  – К., 1970; СХУ.  – К., 1973; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; ЕСУ. – К., 
2004. – Т. 3; ХУ. – К., 2006.

І. Ходак

БУЯЛЬСЬКИЙ
Хома-Станіслав (Наполеон) 
Миколайович
(початок 19 ст., ?  – після 1857, м. 
Київ ?)  – живописець, графік, 
педагог. Походив із заможного 
шляхетського роду. Навчався у 
Крем’янецькому ліцеї (до 1826),  
у Берлінській (1827–28) та Дюс-
сельдорфській (1829–32) академі-
ях. Упродовж 1832–38 у Парижі 
відвідував класи в Паризькій ака-
демії та приватну школу барона 
Гросса і Горація Вулета. 1837 – від-
відав Італію. Рік повернення на 
Батьківщину точно не встанов-
лено. У 1844 оселився в Києві, де 
намагається відкрити приватний 
художній заклад, подібний до єв-
ропейських. Задля того отримує 
звання некласного художника в 
ІАМ (1846), яке надавало право 
на викладання. У 1844 бере участь 
у конкурсі на заміщення вакансії 
викладача рисунка в ІУСВ (серед 
інших учасників конкурсу був 

Т. Шевченко). Відкрив приватну 
школу (1850 –57), збудувавши для 
неї будинок по вул. Кадетській 
(1844–50). При школі функціону-
вала майстерня дегеретипії та фо-
тографії (1853). У своїй творчості 
Б. спеціалізувався на історичному 
та портретному живописі.

Тв.: монументальний живопис  – 
розписи Олександрівського костелу 
(Київ).

Літ.: МУЕД. – К., 1992; Сторчай О. 
Художня школа-студія Наполеона 
Буяльського в дослідженні Бориса 
Бутника-Сіверського // СМ. – 2013. – 
Чис. 1/2 (41/42). 

Л. Ганзенко

БЮССЕ
Йозеф
(1775, Голландія – 1832, м. Львів) – 
живописець, графік. 1801 приїхав 
з Нідерландів до Львова, де зали-
шався до кінця життя. Викладав 
рисунок у рисувальній школі при 
Становій академії, навчав ма-
лювати академічні постановки, 
додатково викладав малювання 
квітів у традиціях голландської 
школи XVII ст. Став одним з пер-
ших професорів рисунка.

Муз.: ЛНГМ.
Тв.: тематичні композиції  – 

«Покладання до гробу», «Пігмаліон» 
(поч. ХІХ ст.); портрети  – «Голова 
старого», «Голова у медальйоні».

Літ.: МУЕД. – К., 1992.
Л. Ганзенко

БЯЛЕЦЬКИЙ 
(2-а пол. 18 ст.) – маляр. Відомий за 
підпис. тв.  Працював у м.  Рудки, 
нині – Львів. обл.

Тв.: «Портрет Бенедикта 
Августиновича» (до 1927 р. збері-
гався у Львів. КГ; авторський під-
пис: «Effigies Ill. Mgci Benedicti  
d»Augustynowicz Succamerarij Regis 
Poloniae picta anno 1793 per Mr. 
Biаleckj in Rudki»).

Літ.: Gęmbarowicz M.  Portret XVІ–
XVIII w. we Lwowie.  –  Wrocław, 1969;  
SAP. – 1971. – Т. 1. Жолтовський П. 
М. Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983.

Р.Забашта

БЯЛИЙ (Білий) 
Ян 
(1556, м. Краків – ?) – скульптор. 
У 1572–74 навчався в краків. май-

стерні італійця Яна Падовано, 
1574–76  – у майстерні Яна 
Михайловича з Ужендова (учня 
італ. майстрів). З  1576 працював 
самостійно, перебував у Львові. 
Б.  приписують авторство вівта-
ря-мавзолею Св.  Яцека (1595) в 
каплиці Св. Яцека при домінікан-
ському костелі Кракова (1629 пе-
ренесений до костелу Св.  Іджєго 
в Кракові). Твори  Б. витримані 
переважно у формах північного 
(нідерландського) маньєризму, 
мають риси італ. та елементи схід-
ного мистецтва. 

Тв.: алебастровий архітектур-
но-скульптурний вівтар каплиці 
Св.  Йосипа у львів. кафедральному 
соборі (1596)  – єдиний підписаний 
витвір, реконструйований (1867).

Літ.: Łoziński  W. Sztuka lwowska 
w XVI i XVII wieku.  – Lwów, 
1898; Mańkowski  T. Jan Biały, 
lwowski uczeń Jana Michałowicza 
z Urzędowa  // RK.  – 1937.  – T.  28; 
Mańkowski  T. Od renesansu 
włoskiego do północznego, ustęp z 
dziejów rzeźby w Polsce  // BHS.  – 
Warszawa, 1948.  – R.  X.  – Nr  3–4; 
Mańkowski  T. Orient w polskiej 
kulturze artystycznej.  – Wroczław, 
1959; Gęmbarowicz  M. Studia nad 
dziejami kultury artystycznej późnego 
Renesansu w Polsce.  – Toruń, 1962; 
ІУМ. – К., 1967. – Т. 2; SAP. – 1971. – 
T.  1; Любченко  В. Львівська скуль-
птура XVI–XVII століть. – К., 1981.

Р. Забашта

БЯЛОСТОЦЬКИЙ Петро – див.: 
БІЛОСТОЦЬКИЙ Петро

БЬОЛЕР 
Ганс (Böhler Hans) 
(1884, м. Відень – 1961, м. Відень) – 
живописець, графік. Належав 
до віденської школи. У  2-й пол. 
20  ст.  – член «Genossenschaft 
bildender Künstler Wiens» («Т-ва 
художників Відня»). Учасник 
вист. в Чернівцях 1906.

Тв.: ілюстр. до «Огнива» Г.-К. Андер-
сена (до 1906; перо, туш), краєвиди 
Вісбадена та Парижа, портрети, у т. ч. 
«Портрет доктора Б.».

Муз.:  ЧрцОХМ; Леопольд-музеум 
(Відень).

Літ.: Katalog  III. Jahresausstellung 
vom  17. Mai bis 15.  Juni 1906.  – 
Czernowitz, 1906.

І. Міщенко

БУЯЛЬСЬКИЙ
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BAAN Jan de – див.:  
БААН Ян де

BALAN V. – див.: БАЛАН В. 

BALZANI Giuzeppe – див.:  
БАЛЬЗАНІ Джузеппе

BÂRGRUĂN TRAIAN – див.: 
БАРГАУАН Траян 

BARTOSC – див.: БАРТОШ

BACH Sebastian – див.:  
БАХ Себастьян

BARONSKA (Boronska, 
Baronski-Sedelmeyer) 
Jadwiga – див.: БОРОНСЬКА 
(Баронська, Боронська-
Зедельмайєр) Ядвіга

BARONSKI-SEDELMEYER 
(Boronska, Baronska)  
Jadwiga – див.: БОРОНСЬКА 
(Баронська, Боронська-
Зедельмайєр) Ядвіга

BATOWSKI-KACZOR Stanisław – 
див.: БАТОВСЬКИЙ-КАЧОР 
Станіслав

BAUDOUIN  
de COURTENAY Zofia – 
див.: БОДУЕН де КУРТЕНЕ 
Софія Янівна

BEDZIR Pavlo – див.: БЕДЗИР 
Павло Юрійович

BENDAS-BIESIADOWSKI 
(Bendas-Besiadowski) G. (S.) – 
див.: БЕНДАС-БІЗЯДОВСЬКИЙ 
(Бендес-Безядовський) Г. (С.) 

BERNINGROTH (Bernigeroth) 
Jean Martin – див.: БЕРНІНҐРОТ 
(Бернінґротг, Бернігерот) Ян 
Мартин

BEYEL Daniel – див.: БЕЙЕЛ 
(Бейель, Байел) Даніель
BERLINSKI Georg – див.: 
БЕРЛІНСЬКИЙ Георг

Bielawski E. – див. БІЛЯВСЬКИЙ 
Євстахій (Остап) 

BIKFALVA Samuel Falka de – 
див.: БІКФАЛЬВА Фалька 
Самуель

BLANK-BOXER Brana – див.: 
БЛАНК-БОКСЕР Брана

BLONDER Sasza (Szaje) – див.: 
БЛОНДЕР Саша

BRANDT Józef – див.: БРАНДТ 
Юзеф

BRZOZOWSKI Feliks – див.: 
БЖОЗОВСЬКИЙ Фелікс 
Францевич

BLOTNICKI Tadeusz – див.: 
БЛОТНИЦЬКИЙ Тадеуш
BŁOCKI Włodzimierz – див.: 
БЛОЦЬКИЙ Володимир 
Броніславович 

BORETSKI Adalbert 
Adalbertovych – див.: 
БОРЕЦЬКИЙ Адальберт 
Адальбертович (Войтех 
Войтехович)

BORONSKA (Baronska, 
Baronski-Sedelmeyer) 

Jadwiga – див.: БОРОНСЬКА 
(Баронська, Боронська-
Зедельмайєр) Ядвіга

BOSSOLI Carlo – див.: БАССОЛІ 
(Босолі) Карло

BÖHLER Hans – див.: БЬОЛЕР 
Ганс

BRULEAU (Brullov) Alexander – 
див.: БРЮЛЛОВ (Брилло) 
Олександр Павлович

BRULEAU Fyodor – див.: 
БРЮЛЛО (Брилло) Федір 
Павлович

BRULEAU Karl – див.: БРЮЛЛОВ 
(Брюлло) Карл Павлович

BRULLOV (Bruleau) Alexander – 
див.: БРЮЛЛОВ (Брюлло) 
Олександр Павлович

BRULLOV (Bruleau) Karl – див.: 
БРЮЛЛОВ (Брюлло) Карл 
Павлович

BUCEVSCHI Epaminonda – див.: 
БУЧЕВСЬКИЙ Епамінонда 
(Епамінондос)

BURCH Vasyl’ Vasylyovych – 
див.: БУРЧ Василь Васильович

BURMAN Karl – див.: БУРМАН 
Карл (Фрідрих) Карпович

BURMAN Paul – див.: БУРМАН 
Пауль (Вільгельм) Карпович

BURSTIN Jan – див.: БУРШТИН 
Ян

BURSTIN
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ВВ
В. 
(17 ст.) – гравер. Відомий за пис. 
дж. Працював у Києві в 17  ст. 
Брав участь в ілюструванні київ-
ських видань; підписував гравю-
ри ініціалом «В».

Літ.: ІУМ. – К., 1967. – Т. 2. 
Мар. Гончаренко 

В. (В.Θ., В.Θ.Z.) 
(17 ст.) – гравер. Відомий за під-
пис. і дат. тв. У  1730–1740-х  рр. 
працював для друкарні 
Ставропігійського братства, а та-
кож друкарень: Михайла Сльозки, 
єпископа Арсенія Желіборського 
при церкві Св.  Юра во Львові, 
Успенського монастиря в Уневі 
(нині Львів.  обл.). Майстер ти-
тульних рамок, сюжетних компо-
зицій, сюжетних і сюжетно-орна-
ментальних заставок, невеликих 
текстових іл. Ксилографії В. по-
значені високою майстерністю, в 
них поєднані ренесансні мотиви 
та елементи нац. орнаментики. 
Гравюри В. використовувалися і 
в пізніших виданнях.

Тв.: «Хрещення» (1639), «Іоанн 
Дамаскін» (1640) (зворот титульного 
аркуша) в кн. «Октоїх» (Л., 1644), ти-
тульна рамка (1641) в кн. «Евхологіон 
або Требник» (Л., 1698), заставки:  
«Хрещення», «Преображення», «Спас  
Неруко творний», «Зачаття св. Анни» 
(усі – 1642), «Іосиф Аримафейський 
перед Пілатом» (1663), заставка (з 
образами Василія Великого, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоустого) в кн.  
«Ключ разуменія» (Л., 1665), образ 
«Вознесіння» в кн. «Тріодь цвітна» 
(Л., 1688), невеликі заставки із сю-
жетами щорічних свят та текстові 
іл., зокрема «Зрада Іюдина», в кн. 
«Орологіон сиреч Часослов» (Л., 
1692; повтор – 1726).

Літ.: Ровинский Д. Подробный сло-
варь русских граверов XVI–XIX вв. – 
СПб., 1895. – Т. 1; Попов П. Матеріали 

до словника українських граверів. – 
К., 1926; Попов П. Матеріали до слов-
ника українських граверів. Додаток 
1. – К., 1927; ІУМ. – К., 1967. – Т. 2; 
Запаско  Я., Ісаєвич  Я. Пам’ятки 
книжкового мистецтва. Каталог ста-
родруків, виданих на Україні.  – Л., 
1981. – Кн. 1.

Мар. Гончаренко, Р. Забашта

ВАГАНОВ 
Владлен Опанасович 
(13.08.1930, м.  Газимурський 
Завод Читинської обл., РСФРР – 
02.04.1999, м.  Херсон)  – графік, 
живописець. У 1959 закінчив ХХІ 
(викл.: Г. Бондаренко, Є. Єгоров, 
В.  Мироненко). У  1966–73 пра-
цював головним художником 
худ.-виробничих майстерень, 
у 1984–91  – худ. комбінату, у 
1991–92 – херсон. організації СХ 
України. Учасник  обл. та респ. 
вист. з 1960, зарубіжних – з 1974. 
Персон. вист. відбулися в 1990, 
1995 у Херсоні й Новій Каховці 
Херсон. обл., а також у 2000, 2005 
(посмертно). Член СХ України 
(з 1972).

Тв.: графіка – «На річці Кошова», 
«Крани в порту» (обидва – 1962); се-
рії – «На батьківщині Т. Шевченка» 
(1963); «На будівництві Каховського 
магістрального каналу» («Будується 
міст», «На Каховському плацдар-
мі», «Скреперисти» (усі  – 1972)); 
«На будівництві киснево-конвек-
торного цеху заводу “Азовсталь”» 
(1977); «На суботнику. Порт» 
(1974), «Баржі біля причалу» 
(1973); портрети  – «Бригада пор-
ту Ю.  Табакаєва» (1975), «Маляр 
Люба», «Бетонниця Клава» (оби-
два  – 1977); серії кольорових 
офортів  – «В’єтнамські мотиви», 
«Херсонська Набережна Дніпра», 
«На дачних причалах» (усі  – 1987); 
триптих «Придніпровські мотиви» 
(1988); живопис  – «Весна у гідро-
парку» (1976), «Осінні кольори» 
(1992), «Гілки мальви та горобини» 
(1994), «Бузок», «Натюрморт із ка-
линою», «Лісовий струмок» (усі  – 
1995), «Цвіте черемшина» (1997).

Муз.:  ХсХМ, ЛОХМ, ХХМ.
Літ.: В.  Ваганов. Каталог вистав-

ки. – Херсон, 1991; 2000; Художники 
Херсонщини. Альбом.  – К.; Херсон, 
2002; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. 

Макc. Гончаренко 

ВАГІЛЕВИЧ – див. ВАЙГЕЛЬ.

ВАГНЕР (Wagner)
(19 ст.)  – живописець (?). 
Працював у Львові (?). У 1839 рес-
таврував полотно В. Берези «Св. 
Павло і Франциск Серафіцький» 
(1815) з костелу Непорочного 
Зачаття Діви Марі у львів. фран-
цисканському монастирі.

Літ.: SAP. – 1971. – T. 1.
Р. Забашта

ВАЙГЕЛЬ (Вагілевич) 
Яків 
(17  ст.)  – скульптор. У  2-й пол. 
17  ст. працював у Бережанах 
(нині Терноп. обл.). У 1664 обра-
ний бургомістром.

Літ.: Maciszewski  M. Brezany w 
czasach Reczypospolitej Polski.  – 
Brody, 1910; Любченко  В. Львівська 
скульптура XVI–XVII століть.  – К., 
1981.

Р. Забашта

ВАЙЛАНД (Вайлянд)
Володимир
(кін. 19 ст. – 2-а 20 ст., м. Філадель-
фія?, США)  – живописець. 
Упродовж 1917–22 (?) навчався в 
УАМ (майстерня монументаль-
ного мистецтва М. Бойчука). До 
США емігрував під час 2-ї Світ. ві-
йни. Брав участь у виставках 
ОМУА і спеціалізованих ви-
ставках українського мистецтва 
в музеях Монреаля (Канада), 
Сіракузах (Італія), в Українському 
ін-ті в Нью-Йорці (США). Учасник 
Виставки україн ського мистецтва 
у вільному світі (Детройт, 1960). 
Представник течії «монументаліз-
му» на еміґрації.

Літ.: Виставка українського мис-
тецтва у вільному світі 1960 року в 
університеті Вейнстейт.  – Детройт, 
1960; Ріпко О. У пошуках страченого 
минулого. Ретроспектива мистець-
кої культури Львова ХХ століття.  – 
Л., 1996.

Р. Забашта

ВАЙЛЯНД Володимир – див.: 
ВАЙЛАНД Володимир

ВАЙН 
Леон 
(бл.  1865, м.  Львів  – березень 
1920, м.  Львів)  – живописець, 
графік. З  1884 навчався в КАМ, 
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у  1891–94  – в АМ та школі 
А. Ажбе в Мюнхені. Працював у 
Львові. У 1897–1914 брав участь у 
львів. вист. У львів. газеті «Wiek 
nowy» друкував критичні статті з 
мистецтва.

Тв.: «Єврейський учитель» (1891),  
«Осінній краєвид» (1895), «Ранок 
у Єврейському домі» (1897), 
«Талмудист» (1898), «Екзамен» (1901), 
«Діти, які заблукали» (1906), трип-
тих «Lux in tenebris» (1912), «Рабин» 
(1918); «Автопортрет» (1892), пор-
трети М.  Антокольського (1893), 
С.  Грушенберга (1900); обкладинки 
львівських календарів «Галичина», 
«Жарт», журналу «Фавн» (усі – 1899); 
ескіз логотипа «Єврейського ілюстра-
тивного часопису» (1913).

Муз.:  ЛНГМ, МЕХП ІН НАНУ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макс. Гончаренко

ВАЙНМАН 
Мойсей (Михайло) Абрамович 
(31.07.1913, м.  Кривий Ріг, нині 
Дніпропетр.  обл.  – 24.01.1973, 
с.  Комарово, Ленін градської  обл., 
РРФСР)  – скульптор, графік. 
У  1930–31 навчався в Одес. худ. 
ін-ті, у  1946 закінчив ВАМ (викл. 
О. Матвєєв). З 1933 жив у Москві. 
Брав участь в оформленні стан-
ції метро «Технологічний інсти-
тут» (1954–55), Піскарьовського 
кладовища (1958), реставрації 
пам’ятників у Ленінграді. Учасник 
вист. з 1939 (за ін. дж.  – з  1940). 
Персон. вист. відбулася 1959 в 
Ленінграді. Тв. заснована на прин-
ципах реалізму, притаманні лако-
нічність і узагальненість форм.

Тв.: скульптура  – «Материнство» 
(1938), «Портрет» (1939), «Нескорена»  
(1946, дипломна робота, керівник 
О.  Матвєєв), «Робітниця» (1947), 
«Таджицька дівчина» (1948, 1959), 
«Любитель казок» (1950, за ін. да-
ними  – 1952–54), «Л.  Трофименко», 
«Заслужений майстер спорту Г.  Зи-
біна» (обидві  – 1954), «Студентка» 
(1955), «Китайський студент» (1956),  
«Скульптор М.  Харламова», «Зоя» 
(обидва – 1957), «Хлопчик, який чи-
тає», «Галя» (обидва – 1958), «Заслу-
жений майстер спорту В. Куц» (1959), 
«Гуцул з телям» (1960), «Ленінградка» 
(1961), «Композитор А.  Петров» 
(1964), «Фізик В.  А.  Архангельська» 
(1967), «Творець» (1969), «Гармонія» 
(1970), «Сон» (1972), «Весна» (1973); 
графіка  – «Самарканд» (1942–43), 

«Загорськ» (1944), «Естонія» (1946), 
«Околиці Ленінграду» (1956–58), се-
рії  – «Закарпаття» (1961), «Дорога» 
(1962), «Гурзуф» (1964), «Дівчина» 
(1966).

Муз.:  ДРМ, ДТГ, Кіровсь-
кий обл. ХМ.

Літ.: М. Вайнман. Каталог выстав-
ки. – Ленинград, 1960; ХН ССР. – М., 
1972. – Т. 2; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВАЙНРЕБ 
Володимир Марко вич 
(07.09.1909, м.  Санкт-
Петербург  – 28.12.1975, м.  Во - 
ро шиловград, нині м. Луганськ) –  
живописець, графік. У  1940  
закінчив КХІ (викл.: А.  Черка-
ський, О. Шовкуненко, К. Єлева, 
М.  Рокицький). Дип лом на ро-
бота  – «Розвідка» (1940, керів-
ник А.  Черкаський). Працював 
у Комітеті у справах мисте-
цтва УРСР. У  1946–48 викла-
дав у КСХШ, 1949–73  – у  ВХУ. 
Учасник республіканських вист. 
з 1928. Персональна вист. відбу-
лася 1977 у Ворошиловграді (по-
смертна). Член СХ України (від 
1945). Учасник 2-ї Світ. війни. 

Тв.: живопис  – «Березень» (1940), 
«Селище Бурубай», «Пейзаж із мі-
сяцем» (обидва  – 1942), «У  дні ві-
йни» (1943), «Набережна у Києві» 
(1949), «Будинок П.  Чайковського у 
Клині», «Пейзаж із сорокою» (оби-
два  – 1951), «Ворошиловград після-
воєнний», «Со роки» (обидва  – 1952), 
«Серпень у Качанівці», «Стежина 
у лісі» (обидва  – 1953), «Ялиночка» 
(1954), «Дівчина біля вікна», «Доярка», 
«Ставочок» (усі  – 1956), «Збирають 
кукурудзу», «Біля воріт», «Набережна 
біля заводу “Комунарськ”», «Біля 
заводського ставка» (усі  – 1957), 
«Дорога на лиман» (1958), «Сірий 
день» (1959), «Бердянськ. Море», 
«Човен» (обидва  – 1961), «Літо», 
«Седнів», «Жовтень», «Над Дінцем» 
(усі  – 1964), «Волга», «Чебоксари» 
(обидва  – 1966), «Ранній вечір» 
(1970), «Айстри на вікні», «Весна», 
«Донець», «Стара груша» (усі – 1973), 
«Айдар», «Липень», «Луг», «Веселка», 
«Яблука» (усі – 1974), «Автопортрет», 
«Солдати», «Натюрморт з черешнею» 
(усі – 1975); графіка – «Автопортрет» 
(1941, 1942), «Квітень», «Башкирія», 
«Зима», «Коні», «Листопад», «Від-
лига» (усі  – 1942), «Між боями», 
«Привал», «Солдат», «Фронтові до-
роги» (усі  – 1943), «Повернення на 

Батьківщину», «За Віслою. Лютий» 
(обидва  – 1945), «Київська набереж-
на» (1949), «Портрет Карпова» (1951), 
«Поля» (1954), «Стара церква» (1956), 
«Комунарськ» (1957), «Старий» (1958), 
«Сірий день» (1960), «Бердянськ» 
(1963), «Жовтень» (1964), «На Волзі» 
(1966), «Новорічне місто» (1970).

Муз.:  ЛОХМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

УРХ.  – К., 1972; Выставка произве-
дений В.  М.  Вайнреба. Каталог.  – 
Ворошиловград, 1977; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4.

Макс. Гончаренко

ВАЙНШТЕЙН 
Марко Григоро вич 
(01.09.1894, м.  Конотоп, 
нині Сум.  обл.  – 07.08.1952, 
м.  Москва)  – живописець, гра-
фік. Навчався у КХУ. У  1920-х 
брав участь в організації Коно-
топ ського краєзнавчого музею. 
Працював завідуючим Чернігів-
сь кого краєзнавчого музею, від 
1929 – реставратором КПЛ. Член 
Чернігівського наукового т-ва. 
У  1933 переїхав до Москви, де 
від 1939 викладав графіку в на-
вчальних закладах: МДАХУ 
(1939–49) та МСХШ (1949–52). 
Досліджував питання музеєзнав-
ства, історії живопису та архі-
тектури. Від 1927 учасник вист. в 
Україні, Росії.

Тв.: живопис  – портрет дружини 
(1943), портрет дочки (1945), пор-
трет студента-бійця Васі Смирнова 
(1946); «Ранньою весною» (1945), 
«Озеро Сенеж» (1947), «Зимовий 
пейзаж. Москва» (1951), «Новий 
хліб» (1952); графіка  – ілюстр. до 
поеми-роману «Мертвые души» 
М.  Гоголя та оповідань А.  Чехова 
(1945–52). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
Борошнєв  В. Ще одне ім’я в історії 
міста // Конотопський край. – 1998. – 
15 квітня; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВАЙСБЛАТ 
Йосип Наумович 
(18.02.1897, за ін. дж. 1893, 
м. Київ – 20.01.1979, м. Москва) – 
живописець, графік, скуль-
птор. Брат Володимира (мис-
тецтвознавець) та Соломона 
(доктор медичних наук, заслу-
жений діяч наук) Вайсблатів. 

ВАЙСБЛАТ
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У  1918 закінчив КХУ (викл. 
Ф.  Кричевський), у 1925  – 
ВХУТЕМАС (викл.: С. Волнухін, 
О.  Осмьоркін). З  1937 член СХ 
України. Був політ в’язнем, три-
валий час працю вав на будівни-
цтві Волго-Донського каналу. 
З  1918 учасник вист. у Києві. 
Персон. вист. відбу лися 1990 
в Києві, у 2002  – у  Кіровограді 
(посмертно). У  твор чо сті тяжів 
до філософської тематики та її 
метафоричного втілення. 

Тв.: скульптура  – «Робітник» 
(1925, дипломна робота), «Портрет», 
«Весілля», «Мати з дитиною» (усі  – 
1920), «Бабин Яр» (1973), «Родина» 
(1975); живопис  – «Гоголівський 
бульвар», «Вид з вікна» (обидва  – 
1934), «Зелений мис» (1935), «Порт 
в Одесі» (1936), «Розповідь про ві-
йну» (1942), «Зимовий пейзаж» 
(1943), «Матвіївська затока» (1948), 
натюрморт (1958); серії  – «Москва 
(1950-ті)», «Київські пейзажі», 
«Арешт», «Бабин Яр (усі – 1960-ті); 
графіка  – ліногравюри: «Зорі назу-
стріч», «Гідра комунізму» (обидві  – 
1961).

Муз.:  Самарський та Москов - 
ський ХМ (РФ), Музей О. Осьмьо р-
кіна (Кіровоград), Ін-т юдаїки (Київ).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
Єврейська тематика в творах худож-
ників Києва. Каталог творів.  – К., 
2001; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВАЙСБОРД 
Самуїл Маркович 
(14.11.1918, м.  Харків  – 1992, 
м. Моск ва) – графік. У 1930-х на-
вчався в Харкові в О. Козюренка, 
у 1937–41 – у Харків. інженерно-
будівельному ін-ті. У 1938–41 ма-
лював для харків. обласних газет, 
у 1941–44 – для фронтових газет. 
Від 1948 виконував політичні та 
побутові карикатури (за підписом 
«М.  Вайсборд»), ілюстрував кни-
ги. Карикатури В. експонувалися 
у Варшаві (1963, 1964).

Тв.: політичні та побутові карика-
тури для газет і журналів «Огонёк» 
«Крокодил», «Вечерняя Москва», 
«Комсомольская правда», «Смена” 
(Ленінград); ілюстр. до книг  – 
«Демьян с изъяном» Г.  Перова (М., 
1957), «Чемпион болельщиков» Б. 
Привалова (Брянськ, 1958), «Вредная 
профессия» З. Юрьева (М., 1960). 

Літ.: Альбом рисунков и карика-
тур. – М., 1955. – Вып. 4; «Мне 40 лет». 
Выставка рисунков и карикатур 
журнала «Крокодил». Каталог. – М., 
1963; Третья выставка работ худож-
ников-журналистов. Каталог.  – М., 
1965; Четвертая выставка работ ху-
дожников-журналистов. Каталог.  – 
М., 1967; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВАЙСБУРГ 
Юхим Юхимович 
(11.05.1922, м.  Київ  – 15.08.1990, 
м.  Київ)  – живописець. У  1941 
закінчив КСХШ, у 1952  – КХІ 
(викл.: К.  Єлева, І.  Штільман, 
О. Шовкуненко, К. Трохименко). 
Працював у 1954–61 керівни-
ком студії образотворчого мис-
тецтва при київському будинку 
культури працівників харчової 
промисловості. Був задіяний в 
оформленні павільйонів ВСГВ 
у Москві (1952–56). Брав участь 
у республіканських (з  1957) та 
всесоюзних (з  1961) вист. Член 
СХ України від 1965. Учасник 
2-ї  Світ.  війни. Представник со-
цреалізму.

Тв.: «Механік Петя» (1956), «Випуск - 
ниця» (1957), «Моржі» (1961), «Субот - 
ник» (у  співавт. з  С.  Кова ленком), 
«Земляки» (обидва  – 1963), «Святку-
вання Шевченківського юві лею у Кра - 
кові в 1914  р.» (1964, у  співавт. 
з  С.  Коваленком), «Шефи приїхали» 
(1964–65, у співавт. з С. Коваленком), 
«У  Карпатах» (1967), «Скрипковий 
етюд» (1968), «Біля моря» (1969), 
«Груповий портрет бригади Героя  
Соціалістичної Праці М. Молодченка» 
(1971), «Сільрада» (1972), «Солдатсь-
кий хліб» (1973), «Березовий сік» 
(1975). 

Муз.:  ДХМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

УРХ. – К., 1972; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; 
ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВАКЕР 
Микола 
(1897, м. Київ – 13.01.1987, м. Па-
риж)  – живопи сець. Навчався в 
Санкт-Петер бур зі. Після 1917 
виїхав у Берлін. Навчався в Ін-ті 
ім.  Гумбольда та у Берлінській 
АМ (викл. К. Хоф фер). Від 1926 – 
у  Парижі, де навчався у А.  Лота 
(1927) і в Академії Рансона (від 

1928) (викл. Р. Біссьєр). Викладав 
у Національній школі мистецтв 
у Парижі. Учасник вист. від 1927 
у Парижі. Персональні вист. від-
булися у 1935 та 1936 у Парижі. 
Брав участь в оформленні залів 
для Міжнародної вист. у Палаці 
відкриттів у 1937. 

Тв.: живопис  – «Дівчина у ви-
шитій сорочці», «Жниця» (обидві  – 
1930-ті), «Жінка з гітарою» (1932), 
«Жінка з мандоліною» (1936).

Літ.: ЕСУ. – К., 2004. – Т. 4. 
О. Ламонова

 
ВАКС 
Борис (Бенціон) Йоси пович 
(25.05.1912, м.  Житомир  – 
04.08.1989, м.  Москва)  – живо-
писець, графік. У  1933 закінчив 
КХУ (викл. Л.  Крамаренко); 
у 1948 – ХХІ (викл.: С. Прохоров, 
О. Кокель, М. Деречук). Від 1933 
працював у м.  Сталіно (нині 
Донецьк) художником клубу, 
викл. живопису в Палаці піоне-
рів (з  1936), головним художни-
ком ТЮГу (1939–41). Від 1948  – 
у Харкові: викладав у ХХІ (1948–
51), працював у Худ. фонді (1951–
55). Брав участь у республікан-
ських, всесоюзних, міжнародних 
вист. від 1948. Персональна вист. 
відбулися 1972 та 1989 у Харкові, 
1975 – у Києві. Засл. худ. УРСР з 
1973. Головний період творчос-
ті В. припав на 1960-ті та відбив 
характерну для радянського мис-
тецтва зовнішньо-стилістичну 
еволюцію соцреалізму в бік уза-
гальнень та площинно-формаль-
них рішень.

Тв.: живопис  – «Повернення де-
мобілізованих у рідний Донбас» (ди-
пломна робота, 1948), «Усиновили», 
«Латиські рибалки», «Старий шах-
тар» (усі  – 1954), «Новий Донбас» 
(1955), «Фронтова весна», «Журавлі» 
(обидва  – 1957), «На цілині» (1961), 
триптих «Хліб» (1967–68); монумен-
тальні роботи  – фриз «Вугільний 
Донбас» (1960, співавт.: Г.  Галкін, 
Є.  Єгоров, М.  Сліпченко) для Па-
лацу культури в Горлиці, панно 
«Будівельники» (1966, співавт. Г. Гал - 
кін) для Будинку культури м. Крама-
торська; графіка  – «Латиські рибал-
ки» (1954), «Старий Донбас. Сім’я 
шахтаря» (1957), «Арешт» (1961), се-
рія ліногравюр, присвячених Т. Шев - 
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ченку  – «Думи мої, думи», «Дитин-
ство Тараса», «Вербичка» (усі – 1964, 
співавт.: О. Любимський, М. Рибаль-
ченко), «Тиша» (1970). 

Муз.:  НХМУ, ХХМ, АДППМЗ.
Літ.: Художники Харкова до 

40-річчя Жовтня.  – Х., 1957; Ху-
дож ники Харкова.  – Х., 1967; 
ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; Борис 
Йосипович Вакс. Каталог. – Х., 1972; 
УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 1973; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
МУБД. – К., 1997; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

Г. Скляренко, Макс. Гончаренко

ВАКУЛЕНКО 
Степан Кузь мич 
(21.12.1899, с.  Братяниця  
Харків .  губ.  – ?)  – графік, жи-
вописець. У  1912–15 навчав-
ся в Г.  Казначеєва, у  1916  – 
в  І.  Саріна в Богодухові (нині 
Харків.  обл.), у  1917–20  – у  ХХУ 
(викл.: О.  Любімов, С.  Про - 
хоров). До 1932 працював у 
Богодухові: викладав у середніх 
школах, малював шаржі та кари-
катури для місцевих газет. З  1932 
жив у м.  Горький (нині Нижній 
Новгород, РФ). Від 1935 викладав 
в ізостудії Горьківського автозаво-
ду. Учасник вист. з 1919 (Харків). 
Персон. вист. відбулися в 1933, 
1957, 1959 в Горькому. Член АХЧУ 
(з 1927).

Тв.: графіка  – «Місячна ніч на 
Оці» (1935), «Весна в місті» (1950), 
«Копиця сіна» (1954), «Осінь» (1956), 
«Ліс у вересні» (1959); живопис  – 
«Захід сонця на Оці» (1958), «Волга» 
(1959), натюрморти (1950-ті). 

Муз.:  Богодухівський краєзнав-
чий музей.

Літ.: Каталог 3-й горьковской 
краевой художественной выставки 
картин, этюдов, эскизов, рисун-
ков. – Горький, 1935; ХН СССР. – М., 
1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВАЛ 
Антоній 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Пра цював у 2-й пол. 18 ст. на 
Закарпатті. Підписував роботи 
«Antoni Val».

Тв.: стінопис церкви в с. Колодне 
Тячівського р-ну на Закарпатті, під-

писаний на стелі над хорами «Pinxit 
Antoni Val».

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВАЛЕНТИН 
(2-а пол.  17  ст.)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. 1691 – пра-
цював у замку м. Яворова (нині 
Львів.  обл.) разом з малярем 
Тимофієм над виконанням 
«перспектив»-паркових пейза-
жів. 

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВАЛЕР 
Адам 
(19 ст.) – живописець. Працював 
на Галичині в 2-й пол. 19 ст. 

Тв.: хоругви «Богородиця. Хре щен - 
ня в Йордані» (1887), «Св.  Миколай 
та апостоли Петро і Павло» (бл. 1887).

Муз.: ІФХМ.
Літ.: Мельник В. Сакральне мисте-

цтво Галичини ХV–ХХ століть в екс-
позиції Івано-Франківського худож-
нього музею.  – Івано-Франківськ, 
2007.

Г. Матвіїшин

ВАЛУЦЬКИЙ 
Стефан Іванович 
(06.08.1902, м.  Ємільчино, нині 
Житомир.  обл.  – ?)  – графік, 
художник-оформлювач, живо-
писець. У  1926–27 навчався у 
ВХУТЕМАСі (викл.: І.  Машков, 
О. Осьмьоркін), у 1936–39 – в Ін-ті 
підвищення кваліфікації (викл. 
А.  Гончаров). Ілюстрував книги 
для Держвидаву, Навчпеддерж-
виду. Оформлював радянські 
вист. за кордоном. Учасник вист. 
з 1936 (Москва).

Тв.: графіка  – ілюстр. до книг: 
«Оповідання» Дж.  Лондона (1928), 
«Вірші» М. Лермонтова (1941); лубки 
на військові теми (1942–43), пейзажі 
(акварель, 1940-ві); рекламні плака-
ти; живопис  – «Подвиг лейтенанта 
Щукліна» (1944).

Муз.: ЦМЗС.

Літ.: Карецкий  В. Заметки плака-
тиста. – М., 1958; Люков В., Панов Ю. 
Спорт в советском изобразительно 
искусстве. – М., 1960; Выставка пей-
зажа. Каталог. – М., 1944; ХН СССР. – 
М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВАЛЬДEМАРІНІ
Йоган (Waldemarini Ioh(an))
(19 ст. ?) – іконописець. Відомий 
за підпис. тв. 1858 (?) брав участь 
у поновленні образів іконостаса 
Хрестовоздвиженського кафе-
дрального собору м. Ужгород.

Літ.: Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

ВАЛЬНИЦЬКА 
Софія Томівна 
(24.02.1896, м.  Стрий, нині 
Львів.  обл.  – 13.10.1964, 
м. Львів) – графік, майстер деко-
ративно-вжиткового мистецтва, 
мистецтвознавець. У  1921–24 
навчалася у Львів. худ.-пром. 
школі. Від 1945 зав. відділу обра-
зотворчого мистецтва Будинку 
нар. творчості. Автор наукових 
досліджень, статей з питань 
нар. та декоративно-вжитково-
го мистецтва. Член СХ України 
(1944–48).

Пр.: «Народна творчість Прикар-
паття» (К., 1960); статті до журналів 
«Нова хата», «Вікна», «Література 
і мистецтво», «Декоративное ис-
кусство», газет «Вільна Україна», 
«Львівська правда».

Тв.: низка книжкових обкладинок, 
проекти килимів, моделей одягу. 

Літ.: СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – 
К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

О. Ламонова, Макc. Гончаренко

ВАЛЬТУХ 
(кін. 19  cт.  – поч. 20  ст., 
м. Одеса) – живописець. У кінці 
1880-х навчався в ОРШ (одночас-
но із О. Стиліануді). Член ОТКМ 
(1891). Експонент I  виставки 
ТПРХ (1890).

Літ.: Стилиануди А. Воспоминания 
об одном очаге культуры в старой  
Одессе  // Дерибасовская–Ришельев-
ская. – О., 2004. – Вып. 17; ТЮРХ. – 
О., 2014.

Л. Ганзенко

ВАЛЬТУХ
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ВАЛЮШЕНКО 
Іван 
(18 ст.) – іконописець. Відомий за 
пис. дж. У 1774 працював над по-
новленням розписів Успенського 
собору КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 440.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх ро-
біт та меценатів 18  – початку 20  ст. 
(За документами Києво-Печерської 
лаври)  // СМ.  – 2008.  – Чис.  1 (21); 
ХУЕ. – К., 2006. 

Ф. Уманцев

ВАНГУТГЕ (Венгутг, Вонгут)  – 
див. Гутте Герман ван.

ВАНДАЛОВСЬКИЙ 
Олексій Прокопович 
(18.07.1909, м. Амур-Нижньодніп-
ров ський, нині частина м. 
Дніпро  – 28.08.1950, м.  Дніпро-
петровськ, нині м.  Дніпро)  – гра-
фік, живописець. У 1931 закінчив 
КХІ (викл.: В. Денисов, М. Козик, 
І. Плещинський). У 1931–41, 1944–
48 викладав у ДХУ. Учасник вист. з 
1938. Член СХ України (1945).

Тв.: графіка  – серії ліногра-
вюр «Макіївські домни» (1930-ті), 
«Перша зоря на донецькій шахті» 
(1930-ті), «Кінець дрейфу Сєдова» 
(1930-ті), «17  вересня 1939  року» 
(1930-ті), «Розстріл жителів Дніпро-
петровська німецькими фашиста-
ми» (1940-ві), «Женуть у рабство» 
(1940-ві), «Відновлення кордону» 
(1940-ві), «Форсування водного 
рубежу» (1940-ві), «Повернення» 
(1940-ві), «Зустріч» (1940-ві), «Весна» 
(1943), «Оленка» (1943), «Атака» 
(1946), «Дружина» (1947), «Березань» 
(1947), «Повернення» (1947), «На 
колгоспних полях» (1947); живо-
пис  – «Зустріч переможців» (1945), 
«Автопортрет» (1947).

Муз.:  ДХМ, ДнІМ. 
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.
О. Ламонова 

ВАНЯК
Євген (Waniek Eugeniusz)
(28.10.1906, с. Устрики-Доліш ні на 
Бойківщині, нині Підкарпат. воє-
вод., РП – 19.04.2009, м. Краків) – 

графік, живописець, сценограф. 
Дитинство і юність провів в с. 
Устрики-Долішні. Закінчив гім-
назію у Львові. У 1926–34 на-
вчався в КАМ (викладачі: Т. 
Аксентович, І. Пеньковський, К. 
Фріч). Член міжвоєнного мис-
тецького об’єд нання художників 
авангардистів «Краківська група» 
(1932–37). Брав участь у виставці 
цього об’єднання у м. Крем’янці, 
нині Терноп. обл. (1934). У 2-й 
пол. 1930-х виконував замов-
лення з розписів інтер’єрів кос-
телів у містечках Турку, Бехов, 
Бельсько. У роки 2-ї  Світ.  війни 
солдатом Армії Крайової. З 1946 
викладав у Ліцеї образотвор-
чих мистецтв в Кракові (Liceum 
Sztuk Plastycznych), а в 1950–77 – 
у КАМ на факультеті живопису і 
графіки; отримав звання профе-
сора. Учасник багатьох виставок 
у Польщі та за кордоном, зокре-
ма виставки «Мій Краків-101» 
(2008).

Муз.: НМК, НМВ, НМП, ММЛ, 
НБВ.

Тв.: монументальний живопис  – 
розписи інтер’єрів костелів у міс-
течках Турку, Бехов, Бельсько (2-а 
пол. 1930-х); станковий живопис  – 
«Автопортрет» (1933), «Бар» (1934), 
«Ярмарка в Турку» (1935), «Портрет 
сина» (1946), «Десята муза» (1946), 
«Бомбардування» (1948); «Швачка. 
Портрет дружини» (1950), «Ночі 
окупації» (1960), «Перед нату-
рою» (1960), «Конструктор» (1965), 
«Межа» (1973), «Смерть Боділака» 
(1981), диптих «Ave Maria» (1986), 
«Міф справедливасті» (1981), «Без-
правний» (1981), «Мойри» (1989). 
«Перед Розп’яттям Вавеля» (1987), 
«Портрет з морською свинкою», 
1989; «Депортація в Казахстан. 1940» 
(1996), «Чечня» (1995), «Натюрморт 
з кавказьким кинджалом» (1995), 
«Потік» (1997), «Дитячі спогади» 
(1997).

Літ.: Ріпко О. У пошуках страче-
ного минулого. Ретроспектива мис-
тецької культури Львова ХХ століт-
тя. – Л., 1996; Wystawa «Mój Kraków». 
dlastudenta.pl, 2007-12-10. [dostęp 
2019-04-18]; W stulecie Profesora. 
Medal Gloria Artis dla Eugeniusza 
Wańka. dziennikpolski24.pl, 29 lipca 
2006. [dostęp 2013-01-13] [Ел. ре-
сурс]. –https://www.curiositel.com/
waniek/version_anglaise.htm.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

ВАР А. – ВАРЯНИЦИН 
Олександр Михайлович

ВАРГОЛ (Воргол) 
Енді (ВЕРХОЛА Андрій) 
(06.07.1928, м.  Форест-Сіті, 
шт.  Пенсильванія, США  – 
22.02.1987, м.  Нью-Йорк)  – гра-
фік, живописець, фотохудож-
ник, дизайнер, культурний діяч. 
Походив з родини українських 
емігрантів. Мати, Юлія (Уля) 
Завадська, жила в США з 1921. 
Батько, Андрій Верхола, наро-
дився в лемківському с. Миків на 
Пряшівщині (на той час входила 
до складу Австро-Угорської ім-
перії, нині в межах Словаччини), 
жив у США з 1913. Дитячі роки В. 
провів у шахтарських кварталах 
Пітсбурга, де на вугільних ко-
пальнях працював його батько. 
Маючи фізичні вади, які обмеж-
ували хлопця в русі, захопив-
ся малюванням та створенням 
колажів. Закінчив у Пітсбурзі 
технологіч. ін-т реклами та ди-
зайну (1949). Перші замовлення 
(реклами взуттєвої фабрики та 
молодіжної радіостанції) отри-
мав у Нью-Йорку, у 1957 за ре-
кламну графіку отримав нагоро-
ду Ін-ту графічного мистецтва. 
У  1964 оформлював Світову 
виставку у Нью-Йорку. У  се-
редині 1960-х заснував студію 
«Factory», що випускала тираж-
ні шовкографії. З  1969 видавав 
журнал «Іnter/VIEW», де друку-
валися його роботи. Продюсував 
рок-гурт «Velvet Underground». 
Перша персон. вист. відбулася 
1952 в Нью-Йорку. Автор близь-
ко 150 відео-фільмів: «Стіна», 
«Поцілунок», «Сон», «Їжа» (усі 
1963), «Емпайр-білдінг», «По-
вія» (1964), «Мій коханий» 
(1965), «Дівчата з Челсі» (1966), 
«Самотній ковбой», «Гній», «Я, 
чоловік» (1968), «Сміття» (1970), 
«Секс» (1971), «Плоть» (1979) та 
ін. Літературні твори: «Index» 
(1967), «A Nobel» (1968), «Diary», 
(1976), «The philosophy of Andy 
Wargol (From A to B and back 
againo» (1975), «Popism» (1980), 

ВАЛЮШЕНКО
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дві книги спогадів (1988). У 1985 
уклав фотоальбом «America» з 
фотографіями видатних діячів 
кіно, музики, літератури, спорту. 
Експонував свої твори на вист. 
у Празі (1991) та Москві (2005). 
У  с.  Миків у Словаччині від-
крито музей Е.  Варгола. З  1987 
в Нью-Йорку існує Фундація 
Е.  Варгола. Один із засновни-
ків та провідних мистців поп-
арту, втілював свої ідеї у графіці, 
живописі, фотографії, дизайні 
(одяг), арт-об’єктах, журналісти-
ці, кіно, рок-музиці, відео філь-
мах. Першим застосував трафа-
ретний друк як метод виконан-
ня художніх творів. Працював 
переважно серіями, заснова-
ними на принципі повтору та 
варіювання певної композиції. 
Поєднував у художніх творах 
прийоми живопису, реклами, 
тиражної графіки, фотодруку. 
Персональна виставка В. відбу-
лася в Києві у 2000 р. в ЦСМ при  
НАУКМа.

Тв.: серії «Dollar Bills», «Кемпбелл» 
(1962); серії зображень кіноартис-
тів, поп-зірок та політичних ді-
ячів (Мерилін Монро, Елвіс Преслі, 
Лайза Мінеллі, Мік Джагер, Інгрід 
Бергман, Джек Кеннеді, Мао Цзедун, 
Володимир Ленін та  ін.); компози-
ції  – «Серп і молот», «Електричне 
крісло», «Квіти», «Суп-кембелл», 
«Корова», «Метелик», «Абсолютна 
горілка» (1971–1987)

Муз.: Музей модерністського мис-
тецтва родини Варголів у м.  Мед-
зілаборце (Словаччина); Музей 
Карнегі в Пітсбурзі (США)

Літ.: Мушинка  М. Енді Варгол. 
Художник-українець з Америки  // 
ОМ.  – 1992; ХУЕ.  – К., 2006; ЕСУ. 
Т.  4; Guiles  F.  L. Loner at the Ball: 
The Life of Andy Warhol.  – New 
York, 1989; Mattern J. Andy Warhol. 
Checkerboard biography library.  – 
ABDO, 2005; Koestenbaum W. Andy 
Warhol (Penguin Lives). – New York, 
2001.

Г. Скляренко, Мар. Гончаренко

ВАРВАРІВ 
Вікторія
(20 ст.)  – живописець, графік. 
Навчалася в L’Ecole des Beaux 
Arts в Парижі, вивчаючи різні 
галузі образотворчості  – ма-

лярство, графіку, скульптуру, 
кераміку, мозаїку, малювання 
на склі й на текстильних мате-
ріалах, зокрема на шовку. На 
виставці Асоціації французь-
ких мистців вона була нагоро-
джена золотою медаллю за мо-
заїку “Селянка”. В. створювала 
ікони, стилізуючи їх в автор-
ській манері, на основі візан-
тійських канонів. Живописні 
твори В., зокрема натюрморти 
та картини на шовку, вирізня-
ються оригінальною стилізаці-
єю та вишуканим колоритом. 
В. мала низку виставок своїх 
творів у містах Європи, США, 
Канади. В. студіювала мисте-
цтвознавство в Сорбонському 
університеті (Париж), де за-
хистила докторську дисертацію 
“Передхристиянські впливи на 
українське народне мистецтво”. 

Тв.: мозаїка – “Селянка”; живопис-
ні твори  – “Бандуристка”, “Три по-
статі”, “Маки”; дереворити  – “Ліс”, 
“Дерево”, “Дівчина”, “Березовий ліс”, 
“Церква”

Літ.: Кейван Іван. Українські мист-
ці поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996.

Л. Бурковська

ВАРНАВИЦЬКА Ада 
Наумівна – див.: 
ВАРНОВИЦЬКА Ада Наумівна

ВАРЕННЯ 
Микола Романович 
(25.10.1917, с.  Калинове, нині 
смт.  Попаснянського  р-ну 
Луган. обл. – 23.06.2001, м. Івано-
Франківськ) – живописець, гра-
фік. У 1940 закінчив ОХУ (викл.: 
Л. Мучник, М. Павлюк), у 1952 – 
ІЖСА (викл.: В.  Анісович, 
Р.  Френц), дипломна робота  – 
картина «На колгоспній птахо-
фермі». У  1953–61  – викладач 
живопису в Косівському уч-щі 
прикладного мистецтва (Івано-
Франківськ  обл.). У  1961–72  – 
директор Івано-Франк. дитячої 
худ. школи. У  1972–76  – голо-
ва Івано-Франк. організації СХ 
України. У  1997–2001  – доцент 
кафедри образотворчого мис-
тецтва Прикарпатського  ун-ту 

в Івано-Франківську. Учасник 
обл. (з  1954), респ. (з  1957)  та 
все союзних (з  1963) вист. Пер-
сональні вист. відбулися в 
1968, 1972, 1977, 1979, 1985, 
1987, 1997, 2002 в Івано-Фран-
ківську, у  1969  – у  Косові, 
Доли ні, Верховині, Коломиї 
(Івано-Франківської  обл.). Член 
СХ України (1958). Засл.  ху-
дож. УРСР (1987). 

Тв.: графіка – ліногравюри «Сім’я 
колгоспника» (1961), «Після кон-
церту» (1962), «В  Косов на базар» 
(1962), «З поля» (1962), «Обід чаба-
нів» (1970); серії  – «Радянські жін-
ки у Великій Вітчизняній війні» 
(1964), «Нафтовики Долини» (1967), 
«Історія Гуцульщини» (1985); живо-
пис  – «Поранений солдат» (1942), 
«Мітинг матросів, солдат і робочих 
на Якорній площі у Кронштадті 
23  жовтня 1905  року» (1952), 
«Марко Черемшина серед гуцулів» 
(1954), «У вихідний день. Подруги» 
(1955), «Портрет А.  Герасимович  – 
майстра гуцульської народної ви-
шивки» (1956), «Гуцульський яр-
марок» (1957), «Зустріч Червоної 
Армії в 1939  р. у Прикарпатті» 
(1960), «З минулого Карпат» (1964), 
«Прикарпаття. 1941» (1967), «На по-
лонині» (1969), «Гуцульщина – край 
мистецтва» (1975), «Карпатський 
рейд Ковпака» (1985), «Влітку на 
Гуцульщині» (1988), триптих «Доля 
людини» (1989), «Викладачі – засно-
вники Косівського училища при-
кладного мистецтва» (1989), «Свято 
в горах» (1991), «На Косівському 
базарі» (1991), «Дівчина з буке-
том квітів» (1992), «Жіночий пор-
трет» (1993), «На весіллі» (1994), 
«Легенда. Говерла й Прут» (1996), 
«На Великдень» (1996), «Тривожна 
ніч. Данило Галицький» (1996), 
«Роксолана» (1997).

Муз.:  НХМУ, ЗкОХМ, ІФХМ, 
ЦВММ, Ростовський обласний му-
зей образотворчого мистецтва. 

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп. – К., 1964; ХН СССР. – М., 
1972.  – Т.  2; Виставка творів жи-
вопису і графіки Миколи Варенні. 
Каталог.  – Івано-Франківськ, 1979; 
Фронтові зарисовки. Виставка ро-
біт члена Спілки художників СРСР 
М.  Р.  Варенні. Каталог.  – Івано-
Франківськ, 1987; МУ.  – К., 1992; 
МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; Микола Варення. Каталог.  – 
Івано-Франківськ, 1997; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4.

О. Ламонова 

ВАРЕННЯ
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ВАРЛААМ 
(17 ст.) – іконописець. Працював 
у 2-й пол. 17  ст. Жив у КПЛ. 
Бл. 1669 їздив до Москви. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; Акты, относящиеся к исто  - 
рии Южной и Западной России,  
собранные и изданные Археографи-
ческой комиссиею.  – СПб., 1875.  – 
Т. 8; ХУЕ. – К., 2006.

О. Овчаренко

ВАРНАС 
Ерікас Раполо 
(Varnas Erikas Rapolo) 
(19.05.1924, м.  Жито мир)  – живо-
писець, скульптор, графік. У 1946–
54 навчався в Худ. ін-ті Литви 
(викл.: С.  Ушинскас, І.  Ши лейко). 
Дипломна робота – портрети ком-
сомольців  – Героїв Радянського 
Союзу (фреска). З 1952 створював 
рисунки для літературних жур-
налів і газет. Учасник вист. з 1954 
(Вільнюс, Литва). Персон. вист. від-
булася 1963 у м. Рокішкіс (Литва).

Тв.: скульптура  – «Мрія Капут-
махера» (1958), «Портрет Н. Хік ме та» 
(1960), ювілейна медаль «В.  Кап-
сукас» (1960), «Портрет революці-
онера А.  Курклеєчіо» (1965); мо-
нументальний живопис  – вітражі 
«Роззброєння» (1961), «Вічний мир» 
(1961); графіка  – «Портрет Героя 
Радянського Союзу М. Мельнікайте» 
(1953), «Гімн сонцю. Іма Сумак» 
(1960), карикатури та шаржі.

Муз.:  Історичний музей Литви 
(Каунас), ЛХМ.

Літ.: Выставка произведений мо-
лодых художников Советского 
Сою за к VI  Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов.  – М., 1957; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВАРНИЦЬКИЙ М. І. 
(19 ст.) – іконописець. Працював 
у 2-й пол. 19 ст. на Галичині. 

Тв.: ікони на полотні – «Три 
святителі» (1874) та «Апостоли 
Петро і Павло» із церкви с. Колоко-
лин Рогатинського  р-ну Івано-
Франків. обл.).

Муз.: ІФХМ. 
Літ.: Мельник  В. Сакральне мис-

тецтво Галичини ХV–ХХ століть 
в експозиції Івано-Франківського 
художнього музею.  – Івано-Фран-
ківськ, 2007. 

Г. Матвіїшин

ВАРНОВИЦЬКА (Варнави ць ка)  
Ада Наумівна 
(16.04.1910, м.  Оде са  – ?)  – гра-
фік, живописець. Від 1929 навча-
лася в КХІ (викл. Г.  Пустовойт), 
у  1932–35  – у  Моск. поліграфіч-
ному ін-ті (викл. В.  Фаворський), 
дипломна робота – ілюстр. до ро-
ману О.  Бальзака «Кузен Понс». 
Учасниця вист. з 1936. Персон. 
вист. відбулися 1939, 1945 в Москві, 
у  1943  – в  Уфі (Башкортостан). 
В.  експонував свої тв. на закор-
донних вист. у Польщі (Варшава, 
1946) та Франції (Париж, 1951). 

Тв.: графіка – «Артистка К. Єлан-
ська» (1938), «Автопортрет» (1944, 
1946), «Дівчина в червоному», «Га - 
нуся» (1955), «Юна художниця» (1955),  
«Москвичка» (1959), «Сергійко-муш-
кетер» (1964), «Заслужена артистка 
РРФСР М.  Зоріна» (1965), ілюстр. 
до книг «Лейлі та Меджнун» Нізамі 
(1947), «Дитинство», «В  людях» та 
«Мої університети» О.  Горького 
(1948), триптих «Ми не хочемо ві-
йни» (1957); живопис  – розписи в 
павільйоні Азербайджанської  РСР 
на ВСГВ (1939). 

Муз.:  ДТГ, Музей-квартира 
О.  М.  Горь кого (Москва), Музей 
О.  М.  Горького (Твер), Музей 
Азербайджанської літератури імені 
Нізамі Гянджеві (Баку). 

Літ.: А. Н. Варновицкая и В. Н. Го-
ряев. Каталог выставки работ.  – 
М., 1939; А.  Варновицкая. Каталог 
выставки акварели. 1939–1945. – М., 
1945; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВАРНОВИЦЬКИЙ 
Давид Абра мович 
(19.04.1915, м. Одеса – 22.11.1993, 
м.  Одеса)  – живописець, гра-
фік. У  1938–41 навчався в Одес. 
будівельному ін-ті, у  1952 за-
кінчив ОХУ (викл.: Л.  Мучник, 
В.  Токарев), дипломна робота  – 
«Портрет вчительки Г.  І.  Сте-
панової». Учасник обл. (з 1952) і 
респ. (з 1966) вист. Персон. вист. 
відбулися в 1980, 1985 в Одесі. 
Член СХ України (1974). 

Тв.: «Портрет коваля В.  Овсян-
никова» (1952), «Портрет М. Н. Пет-
рової» (1953), серії пейзажів «Крим»  
(1955–58), «Підмосков’я» (1955–58),  
«Порт рет парашутистки» (1958), 
«Порт рет підводника Героя Радян-
ського Союзу І.  Перова» (1960), 

«Портрет Е.  Дарницького» (1960), 
«Пам’яті Т.  Г.  Шевченка» (1961), 
«Художник» (1961), «Портрет профе-
сора Е. Зарницького» (1961), «В музеї 
Т.  Г.  Шевченка» (1964), «Пам’ятник 
Т.  Шевченка» (1964), «Перший. 
Ю.  Гагарін» (1967), «Буревісник» 
(1969), «Весна в Седневі» (1971), 
«Весна в Одесі» (1971), «Річка» 
(1971), «Г. Сковорода» (1972), «Пор - 
трет актриси Л. Джоланової» (1973),  
«Портрет В.  Луньова» (1973), «Хри - 
зантеми цвітуть» (1973), «Комбай-
нер» (1974), «Токар В.  Чербаєв» 
(1975), «Пейзаж зимовий» (1980), 
«В музеї» (1982), «Жіночий портрет. 
Актриса» (1982), «Зелені околи-
ці Одеси» (1983), «Ріка розлилася» 
(1984), «Портрет М. Браги» (1989). 

Літ.: Крепнущее мастерство  // 
Знамя коммунизма.  – 1958.  – 9  ав-
густа; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
Выставка произведений художника 
Давида Абрамовича Варновицкого. 
Каталог. – О., 1979; Давид Абрамович 
Варновицкий. Живопись, графика. 
Каталог. – О., 1985; ЕСУ. – К., 2005. – 
Т. 4.

О. Ламонова 

ВАРФОЛОМІЙ
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згадується під 1587 р. у місь-
ких документах Львова.

Літ.: Александрович  В. Зі студій 
над писемними джерелами до іс-
торії українського малярства. Ма-
лярі у мистецьких взаємозвязках 
зіхід ноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВАРШАВСЬКИЙ 
Аврам-Іцько Ельович 
(12.02.1912, с.  Хоружів ка, 
нині Недригайлівського  р-ну 
Сум.  обл.  – 28.08.2000, м.  Пеє-
шера, Ізраїль)  – живописець. 
У  1932–34 навчався на худ.-
робітничому  ф-ті при ХХІ. 
У 1934–36 працював художником 
Харків. будинку оборони УРСР 
у відділі бойової підготовки 
Харків. міської ради Т-ва спри-
яння обороні, авіаційному та 
хімічному будівництву, у  1936–
40 – «Харпромторгу», у 1945–70 – 
Харків. худ.-виробничого ком-
бінату Худ. фонду УРСР. У  2000 
емігрував до Ізраїлю. Учасник 
респ. та всесоюз. вист. (з  1955). 

ВАРЛААМ
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Член СХ України (1972). Учасник 
2-ї Світ. війни. Мав бойові наго-
роди. У  творчості дотримувався 
традицій реалістичного живо-
пису. 

Тв.: «Потьомкінець П.  Ольхов-
ський» (1955), «Краснодонці» (1962, 
1965), «Обідня перерва» (1963), 
«Дівчата» (1965), «Народний актор 
УРСР С.  Шкура», «Рік  1918» (оби-
два – 1967), «Зима» (1970), «Народні 
таланти» (1971), «Л. Постишев серед 
селян» (1972), «Командарм І.  Федь-
ко» (1978), «Г. Ячна» (1972) та ін.

Муз.:  Роменський краєзнавчий 
музей, СОХМ, ДОХМ, ХХМ, Музей 
«Молодої гвардії» у м. Краснодоні.

Літ.: Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4.

Макс. Гончаренко

ВАРЯНИЦИН 
Олександр Ми хайло вич 
(псевд. – А. Вар) 
(1860, м.  Харків  – 10.10.1914, 
м. Харків) – військовий інженер-
підполковник, художник-ама-
тор, мистецтвознавець, будівель-
ник, перекладач. Закін чив Другу 
чоловічу гімназію в Харкові, 
Петербурзьке інженерне уч-ще 
(отримав звання офіцера) та 
Петербурзьку інженерну акаде-
мію (І  розряд). У  1911 пішов у 
відставку. З 1905 жив у Харкові. 
Був обраний гласним Харків. 
міської думи, наглядав за місь-
ким будівництвом. У  1912–14 
брав участь у роботі правління 
Українського архітектурно-худ. 
відділу Харків. літературно-худ. 
гуртка, був заступником Голови, 
секретарем, згодом – скарбником 
відділу. Володіючи кількома мо-
вами, серед них трьома європей-
ськими та давньоєврейською, пе-
рекладав та писав статті з питань 
живопису та архітектури. У 1914 
був мобілізований і призначе-
ний помічником начальника 
евакуаційної комісії. Загинув на 
рос.-німецькому фронті. Своєю 
діяльністю сприяв формуванню 
принципів архітектури україн-
ського модерну. 

Пр.: Деревянное церковное зод-
чество Украины и стиль барокко  // 
Украинская жизнь.  – 1913.  – №  12; 

Об украинском архитектурном сти-
ле  // Украинская жизнь.  – 1913.  – 
№ 1; Украинский стиль (конкурс фа-
садов художественного училища)  // 
Утро. – 1911. – № 1475; переклад ро-
манів Леморисса «Майор Мардохей» 
(два видання), маркізи Де-Понтевер 
Собран «Священник» (надрукова-
ний у журналі «Мирный труд»). 

Тв.: розписи стін та стелі (про-
ект і виконання) Станції каре-
ти швидкої медичної допомоги 
(1913, архітектор В.  Мороховець; 
Харків, вул.  Конторська,  41, нині 
вул.  Червоножовтнева); будівни-
цтво  – Будинок артилерійської 
команди та відділу Держ. банку в 
Кременчуку (1890-ті); проект са-
диби Київ. т-ва шанувальників 
природи (1914, з  архітекторами 
О. М. Галицьким та С. П. Тимошенко). 

Літ.: А. М. Варяніцин. Некролог // 
Украинская жизнь.  – 1914.  – №  11–
12; Памяти А.  М.  Варяницина. 
Некролог  // Харковские губерн-
ские ведомости.  – 1914.  – №  1697, 
1699; Тимофієнко  В. Зодчі України 
кінця 18  – початку XX  століть. 
Біографічний довідник.  – К., 1999; 
Чепелик  В. Український архітектур-
ний модерн.  – К., 2000; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4.

Макс. Гончаренко

ВАСИЛИШИН-ГАРМАШ
Роман
(1926, м. Чортків, нині Тер-
ноп. обл.)  – живописець, графік, 
скульп тор. Навчався в студії обра-
зотворчого мистецтва в Мюн хені. 
У 1958 р. закінчив Темпленський 
університет (США). У 1959 р.  брав 
участь у виставка в Філадельфії та 
Нью-Йорку. Викладав літографію 
в Українській мистецькій студії у 
Філадельфії. В.-Г. активно працю-
вав у жанрах станкового, мону-
ментального живопису, іконопи-
су та різних техніках граверства 
(деревориті, літографії, офорті), 
шовкодруку і кераміці. Твори В. 
наскрізь оригінальні й самобутні 
з огляду на авторську стилізацію, 
проте він не пориває з традицією 
(деякі роботи позначені рисами 
імпресіонізму). 

Тв.: монументальний живо
пис  – діарами та стінописи в музеї 
Сивик-Центр у Філадельфії; стан
ковий живопис  – «Захід сонця над 
Делаваром», «Після бурі», «Бабине 
літо», «Ліс горить», «Осінній акорд», 

«Озеро закоханих», «Ставок заснув», 
«Подільська зима», «Надобраніч», 
«Корея»; графіка –«Музей» (дерево-
рит), «Великий Митрополит» (ко-
льоровий дереворит), «Конкурс» 
(дереворіз), «Дахи», «Львів» (офор-
ти); скульптура  – «Гармаш», 
«Голова муринки», «Запорожець», 
«Тарас Шевченко в молодому віці», 
«Портрет дружини»; ін.

Літ.: Кейван І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996.

Л. Бурковська

ВАСЕЦЬКИЙ 
Григорій Степа нович 
(28.11.1928, с.  Нова Іванівка 
(Новоіванівка), нині Хорольсь-
кого  р-ну Полтав.  обл.)  – жи-
вописець. У  1955 закінчив 
живописний  ф-т КХІ (викл.: 
О.  Шовкуненко, В.  Пузирков). 
Учасник вист. від 1956. Засл.  діяч 
мистецтв УРСР (1971). Нар.  худ. 
УРСР (1979). Представник мисте-
цтва соцреалізму, автор сюжетних 
картин, присвячених 2-й  Світ.  ві-
йні 1941–45, Жовтневій революції. 
Картини В. позначені характерною 
для такого мистецтва ілюстратив-
ністю в інтерпретуванні теми, зо-
середженням на її ідеологічному 
змісті. Формальне вирішення тво-
рів  В. відзначали різноманітність 
композицій та аморфність живо-
писно-кольористичних рішень. 

Тв.: «Пирогов у Севастополі» 
(1955), «Підмосков’я», «Увечері», 
«До мирної праці» (усі  – 1960), 
«Остання борозна» (1961), «Гість» 
(1964), «Тривожна молодість» (1965), 
«Перші комунари» (1967), «Хліб  – 
Петрограду» (1968), «Сірий день», 
«Квітень» (обидва – 1969), «Обпалене 
дитинство» (1971), «Венеція», «Весна. 
1945  рік» (обидва  – 1972), «Гурзуф» 
(1974), «Йшла війна» (1975), «Коли 
батьки на фронті» (1977), «Рік 1918», 
«Ремонтники» (обидва  – 1978), «На 
Єнісеї» (1981), «О.  Пушкін у Києві» 
(1982), «Солдатки», «Такі були часи» 
(обидва – 1985), «Солдатські вдови» 
(1987), «Діти війни» (1990), «Київ у 
листопаді 1943  року», «Гайдамаки» 
(1991), «Втікачі з полону» (1992), 
«Літо» (2000), «До Запорозької Січі» 
(2002); портрети Т. Шевченка (1961), 
дружини (1974), доньки (1982), за-
служеного будівельника України 
А. Кармінського (2004).

ВАСЕЦЬКИЙ
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Муз.:  НХМУ, СОХМ, ЧОХМ, НМЛ, 
Алматинська та Красноградсь ка кар-
тинні галереї.

Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ІУМ. – 
К., 1968.  – Т.  6; ХН  СССР.  – М., 
1972. – Т. 2; СХУ. – К., 1973; МУ. – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; ХУЕ. – 
К., 2006.

Г. Скляренко, Макc. Гончаренко 

ВАСИКЕВИЧ
Федір
(17 ст) – іконописець. Відомий за 
підпис. тв. Працював у Гойську. 
Автор образів іконостаса церкви 
Св.  Параскеви в с.  Понебель на 
Рівненщині.

Тв.: образ «Моління», «Апостол 
Андрій».

Муз.: ОДІКЗ.
Літ.: Сидор  О. Волинське маляр-

ство XVII–XVIII  ст.  // ОМ.  – 1988.  – 
№  2; Александрович  В. Словник ма-
лярів Волині XVI–XVII  століття  // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998.

Р. Забашта

ВАСИКІЕВИЧ Федор – див.: 
ВАСИКЕВИЧ Федір

ВАСИЛЕВИЧ 
Семен 
(17  ст.)  – мініатюрист. Відомий 
за пис. дж. У 17 ст. працював на 
Львівщині. Мав сан ієрея. 

Тв.: титульний аркуш до іроси-
мону (поминальника) «Св.  Софія» і 
«Розп’яття», на звороті  – зображен-
ня церкви Вознесіння у передмісті 
Львова (1634).

Літ.: Петрушкевич  С. Сводная 
галицко-русская летопись. 1600–
1700.  – Л., 1874; Голубець  М. 
Український живопис XVI–XVII  ст. 
під покровом Ставропігії. – Л., 1920; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

ВАСИЛЕВСЬКИЙ 
Матвій 
(18  ст.)  – маляр. Працював у 
м. Роздолі (нині м. Новий Розділ, 
Львів.  обл.). У  1756 з графом 
Михайлом Ржевуським уклав 
контракт про написання чотирьох 
портретів, серед них самого графа 
та львів. земського судді.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; ХУЕ. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

ВАСИЛЕНКО 
Володимир Вік то рович 
(03.09.1925, м. Кисло водськ Став - 
ро польського краю, РСФРР  – 
28.01.1997, м.  Київ)  – живо-
писець, графік. У  1951 закін-
чив ОХУ, у  1957  – КХІ (викл. 
О.  Шовкуненко). Дипломна ро-
бота – картина «До хворого». Від 
1961 викладав у КХІ. Учасник 
вист. (від 1957). Твори В. екс-
понувалися на вист. в Румунії 
(1959). Член СХ України. Працю-
вав у галузі станкового та мону-
ментального живопису, книжко-
вої графіки. Творчість В. відбила 
загальні риси радянського мис-
тецтва  – від типових для 1960-х 
ілюстративних композицій до 
асоціативних, формально вираз-
ніших рішень у подальший період.

Тв.: декоративне оформлення кіно - 
театру в м.  Щорс Черніг.  обл. (1966, 
співавт.: Г.  Довженко, М.  Сторо-
женко); живопис  – «Портрет ліка-
ря-письменника П.  Бейліна» (1958),  
«Чавун пішов» (1960), «Караюсь, му - 
чусь, але не каюсь» (1961), «Т. Г. Шев-
ченко з сучасниками» (1960–61, спі-
вавт. М.  Стороженко), «Катерина» 
(1964), «Свято у Карпатах» (1965),  
«О. Блок. Дванадцять» (1987), «В. Мая - 
ковський» (1987), «Т.  Шевченко» 
(1989); графіка – ілюстр. до книг «Він 
іде» (1958) і «Вибрані твори» (1964) 
М.  Коцюбинського, «Незвичайні 
пригоди експедиції Парсакі» Ж. Вер-
на (1959), «Повісті та оповідання» 
А. Чехова (1960), «Граки прилетіли» 
А.  Андреєва (1961), «Діаманти Ківі-
Ківі» Р.  Дауманна (1962), до драми 
Т. Шевченка «Назар Стодоля» (1964), 
роману М.  Горького «Мати» (1968), 
двотомника Лесі Українки «Поезії» 
(1970), «Роману про Трістана та 
Ізольду» Ж.  Бедьє (1972), «Дорогою 
ціною» М.  Коцюбинського (1980, 
усі  – Київ); гобелен «Лісова пісня» 
(1971).

Муз.:  ЧрцОХМ, ХХМ, ДОХМ, 
ЗОХМ; ОХМ, Музей книги та дру-
карства України (Київ).

Літ.: ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; Шпаков А. 
Художник і книга. – К., 1973; ЕСУ. – К., 
2005.  – Т.  4; ХН  СССР.  – М., 1972.  – 
Т.  2; СХУ.  – К., 1972; Ламонова  О. 
Графічний цикл Володимира Василен-

ка до «Роману про Трістана та Ізольду» 
Жозефа Бедьє  // Традиції та новації у 
вищій архітектурно-художній освіті: 
зб. наук. пр. – Х., 1999. – № 1; ХУЕ. – К., 
2006.

Г. Скляренко, О. Ламонова, 
Макc. Гончаренко

ВАСИЛЕНКО 
Іван Васильович 
(06.02.1922, с.  Кагамлик, нині 
Глобинського р-ну Полтав. обл. – 
21.02.2009, м.  Запоріжжя)  – жи-
вописець, графік. У  1954 закін-
чив Казанське худ. уч-ще (викл.: 
В.  Куделькін, В.  Тимофєєв). 
У  1954–58 працював у Казан-
ському відділі Худ. фонду СРСР. 
У  1958–66 викладав рисунок і 
живопис у Запоріз. дитячій худ. 
школі, керував студією при об-
ласному Будинку нар. творчості 
в Запоріжжі. З 1965 – на Запоріз. 
худ.-виробничому комбінаті 
Худ. фонду УРСР. Оформлював 
інтер’єри будівель. З 1965 – учас-
ник обл. і респ. вист. Персон. 
вист. відбулися в 1970, 1977, 2003 
в Запоріжжі. Член СХ України 
(1971).

Тв.: монументальний живопис  – 
«За чаєм» (1954), «Запорізька Січ» 
(1972, у  співавт., готель «Інтурист», 
Запоріжжя), «Дума про трьох бра-
тів Азовських» (1972, с.  Азовськ 
Якимівського р-ну Запорізької обл.); 
станковий живопис – «Квіти і вино-
град» (1985), «Кавун та літні квіти» 
(1987), «Мальви та персики» (1990), 
«Квіти та фрукти» (1991), «Дума про 
Морозенка» (2003), «Приїзд Байди 
на Хортицю» (2003); декоративні ре-
льєфи  – «За народними мотивами» 
(1974, у  співавт., Будинок культури 
«Орбіта», Запоріжжя), «Мамай на 
коні», «Нестор Літописець», «Запо-
різьке козацтво», «Славен цей край», 
«Славутич», «Тарас Бульба» (1985); 
графіка – серія «Дніпрогес-2», «Кок-
сохім будується» (1972–78); портрети 
будівельників Дніпрогесу та ветера-
нів війни (1973–85); серія «Легенди 
про Хортицю» (1975); проект істо-
рико-меморіального комплексу з 
пам’ятником Т. Шевченку «Апостол» 
(центральна пл.  Запоріжжя, у  спі-
вавт.). 

Муз.:  ЗОХМ, ЗОКМ, Музей запо-
різького козацтва на острові Хортиця, 
музей Дніпрогесу (Запоріжжя). 

Літ.: Іван Василенко. Персональна 
художня виставка. Каталог.  – 

ВАСИКЕВИЧ
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Запоріжжя, 1977; Іван Василенко. 
Живопис. Графіка. Монументальне 
мистецтво. Каталог.  – Запоріжжя, 
2002; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. 

О. Ламонова 

ВАСИЛЕНКО 
Ольга Іванівна 
(20.02.1909, м.  Олександрівськ, 
нині м. Запоріжжя  – ?)  – графік. 
Спеціальної худ. освіти не мала. 
Працювала в галузі пром. графі-
ки, створювала етикетки, пром. 
марки тощо. Учасниця вист. з 
1949 (Ленінград).

Літ.: Осенняя выставка произ-
ведений ленинградских художни-
ков. 1958. Каталог.  – Ленинград, 
1959; Выставка «Ленинград». 1964.  
Каталог.  – Ленінград, 1965; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова 

ВАСИЛІВ 
Павло 
(1705, с. Нові Млини, Черніг. полк, 
нині Бор знянсь кого  р-ну 
Черніг. обл. – ?) – маляр, золотар. 
Відомий за пис. дж. У  1740 на-
вчався малярству та золотарству 
в КПЛ. Твори  В. датуються 1-ю 
пол. 18 ст.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

М. Гончаренко

ВАСИЛІЙ 
(18  ст.)  – іконописець, різьбяр. 
Відомий за пис. дж. У  1759 ра-
зом з Олексієм виконав розпис 
іконостаса для нової церкви 
Китаївської пустині в Києві. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 194, арк. 38а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, 
ремісників, керівників художніх 
робіт та меценатів 18  – початку 
20  ст. (За документами Києво-
Печерської лаври) // СМ. – 2008. –  
Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев 
ВАСИЛОВИЧ (Wasilowicz)
(20 ст.) – художник/-ця. Відомий/-а 
за пис. дж. Працював/-ла на 
Буковині в 1-й пол. 20 ст. Автор зо-
бражень дітей. Учасник/-ця вист. у 
Чернівцях у 1921.

Тв.: «Підпаски” (до 1921).

Літ.: Catalog. Kunst-Ausstellung. 
Expozitia de bele arte. 13. Nov. 1921. – 
15. Dec. 1921. – Czernowitz, 1921.

І. Міщенко

ВАСИЛОПУЛО 
Стиліан Мильтіадович 
(1875, м.  Смирна, Туреччина  – 
21.02.1938, м.  Одеса)  – живо-
писець. За походженням  – грек. 
Навчався в ОХУ (?). Член ТПРХ 
з 1919, разом з П. Г. Волокідіним 
та П.  Ф.  Шварцем входив у ко-
місію для влаштування зборів 
членів т-ва. Учасник останніх 
виставок ТПРХ; виставок Т-ва 
ім. К. К. Костанди, членом якого 
він був з 1924. Упродовж 1930-х 
працював в Одес. художній май-
стерні. 15.12.1937 був арештова-
ний за «контрреволюційну діяль-
ність» та розстріляний.

Літ.: Выставки советского изо-
бразительного искусства: в 5 т. – М., 
1965. – Т. І; Северюхин Д. Я. Золотой 
век художественных объединений в 
России и СССР (1820–1932): справ. – 
СПб., 1992; Художественное обще-
ство им.  К.  К.  Костанди.  – О., 2003; 
Щурова  Т.  В. Судьба художника  // 
Кириак Костанди и художники-греки 
в Одессе: конец XIX – начало ХХ ве-
ков. – О., 2002; ТЮРХ. – О., 2014. 

Л. Ганзенко

ВАСИЛЬ 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Згаданий у львів. міських ак-
тах під 1545 та 1550 як майстер з 
м. Стрий на Львівщині. 

Літ.: ІУМ. – К., 1967. – Т. 2; СХУ. – 
К., 1973; Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Макс. Гончаренко

ВАСИЛЬ 
(16  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Працював у Львові. 
Згадується в судовому документі 
під 1552 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСИЛЬ 
(кін. 16 – 1-а пол. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Згаданий 

у документі 1601. Парафіянин 
Мико лаївської церкви. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Макс. Гончаренко

ВАСИЛЬ 
(1-а пол. 17 cт.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Працював у Львові. 
Згадується в документі під 
1625 р.

Тв.  : розмалювання вікон і скуль-
птури лева міської ратуші Львова.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСИЛЬ 
(17  – поч. 18  ст.)  – іконописець. 
Відомий за підпис. тв. Працював 
у Галичині.

Тв.: «Архангел Михаїл» (1706) 
із церкви с.  Козеве (нині Сколів-
ського р-ну, Львів. обл.).

Муз.: НМЛ.
Літ.: Жолтовський  П. Художнє 

життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; ХУЕ. – К., 2006. 

Макс. Гончаренко

ВАСИЛЬ
 зі Львова
(17  ст.)  – маляр. Працював у 
2-й пол. 17  ст. Двірський мис-
тець польського короля Яна 
Собеського. Малював сюжети 
на історичні та релігійні теми, 
портрети. За припущенням, 
є художником Юрієм Елевтером 
Семигиновським, зга даним під 
іменем «Василь зі Львова», яким 
його називали. За переказами, 
виконав живописні роботи для 
іконостаса Краснопущанського 
монастиря.

Тв.: портрет Я.  Собеського в 
Галереї Уффіці у Флоренції; зобра-
ження, присвячені польсько-турець-
кій війні в костелі в Жовкві; релігій-
ні картини для церков, серед них в 
Крехові. 

Літ.: Драган  М. Українська деко-
ративна різьба XVI–XVIІІ  ст.  – К., 
1970; Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – 
К., 1983; МУ.  – К., 1992; ЕСУ.  – К., 
1993. – Т. 1. 

Макc. Гончаренко 

ВАСИЛЬ
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ВАСИЛЬ із Дрогобича – див. 
ГЛІБКЕВИЧ Василь. 

ВАСИЛЬ 
(18  ст.)  – різьбяр (столяр  ?). 
Відомий за пис. дж. Працював 
у середині 18  ст. Згаданий у до-
кументі 1758 як майстер, який 
«іконостасні штуки робив» і 
«клотов два» для собору Антонія 
й Феодосія у Василькові на 
Київщині (1756–58, архітектор 
С. Ковнір).

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, спр. 1946.
Р. Забашта

ВАСИЛЬ 
Андріїв 
(17  ст.)  – різьбяр. Працював у 
2-й пол. 17 ст. Різьбив на замов-
лення за угодою з І.  Мазепою 
1691 іконостас та різне цер-
ковне начиння для надбрамної 
Михайлівської церкви Мгар - 
ського монастиря на Полтав- 
щині, яка згоріла 1736. 

Дж.: Ернст  Ф. Картотека 
(АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України, №13-7/606).

Літ.: Лазаревский А. Отрывки из ле-
тописи Мгарского монастыря (1682–
1755)  // КС.  – 1889.  – Май и июнь; 
Кравченко Я. До «Словника майстрів 
дерев’яного будівництва Карпат»  // 
Читання пам’яті Святослава Гор-
динського. – Л., 1999. – Вип. 2–3.

Р. Забашта

ВАСИЛЬ 
Сидорович 
(2-а пол. 17 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Походив (?) з м. Ліско 
(нині в межах РП). Працював у 
Ліску й Риботичах.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСИЛЬЄВ 
(19 ст.) – живописець (?). Відомий 
за пис. дж. Відмовився разом із 
В. Васнецовим від складання за-
гальної програми поновлення 
живопису Успенського собору 
КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128., оп.  1, 
спр. 3200, арк. 138 а. 

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВАСИЛЬЄВ 
Олег Борисович 
(19.09.1918, м.  Уфа, Башкирія, 
РСФРР – 2014, м. Київ) – живопи-
сець, графік. У 1949 закінчив КХІ 
(викл. К. Трохименко). Працював 
у Києві. Учасник респ. (з  1945), 
всесоюз. та закордонних (від 
1965) вист. Персон. вист. відбула-
ся 1998 в Києві. Член СХ України 
(1968). Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Належав до живописців реаліс-
тичного спрямування; творам  В. 
притаманні лаконічність компо-
зицій та відсутність деталізації. 

Тв.: живопис – «Арешт зрадника» 
(1945), «Арсенальці» (1949), «Порт 
Байкал» (1966), «Сталеве мережи-
во» (1967), «Земля Полтавська» 
(1968), «Калевала», «Володимирська 
гірка» (обидва  – 1969), «Привал» 
(1974), «Вежа в Дубровнику» (1976), 
«Сонячний березень», «Напередодні 
жовтня», «Продавець бубнів», «Базар 
 у Култуці», «Гарба», «Голубий день» 
(усі – 1979), «Народження хмар», «Аул 
Согратль», «У  старому аулі» (усі  –  
1980), «Три вежі», «Жінки з водою»,  
«З  роботи» (усі  – 1982), «Застава»,  
«Визволення Львова», «На північній 
річці» (усі – 1986), «Місто мореплав-
ців», «Сопки Заполяр’я», «Вечірня 
тиша» (усі  – 1987), «Кубачинські 
майстри», «Ферапонтово» (обидва  –  
1988), «Автопортрет» (1989), «У зимо-
вому парку» (1990), «Горянка» (1991),  
«Горшечники Хорватії» (1993), 
«Містечко Миньяр» (1995), «Алтай. 
Селище Іня» (2001), «Київ святко-
вий» (2002); графіка  – оформлен-
ня книги «Тече річка невеличка» 
С. Добровольського (К., 1961).

Муз.:  НМТШ, НХМУ, НМЛ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

УРХ. – К., 1972; СХУ. – К., 1973; Олег 
Васильєв. Живопис. Каталог.  – К., 
1990; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – 
К., 2006. 

Макc. Гончаренко 

ВАСИЛЬЄВ П. 
(18  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Козак із с.  Бибці на 
Полтавщині. У  середині 18  ст. 

працював за контрактом, згідно 
з яким зобов’язався «іконостас 
малярською і золотарською ро-
ботами іздълаті... золотом черво-
ним, а поле между тем имеющо-
еся серебром, а по серебру бака-
ном веницейским покрывать. На 
гладком золоценцю мъстами, где 
широко, церковного золотою ж 
здълать на наместних и на всех 
иконах венецкими красками доб-
рыми и растворенным золотом, 
гдъ только надобно бедет также 
во внутръ церкви всъ стени и 
верхи выбелить, а в банях скле-
пения помальовать...».

Тв.: створив іконостас для церк-
ви Різдва Богородиці в м.  Лохвиця 
(нині Полтав. обл.), у якому виконав 
малярські й золотарські роботи (не 
зберігся). 

Літ.: Полтавщина: Енциклопедич-
ний довідник. – К., 1992.

Макс. Гончаренко

ВАСИЛЬЄВ 
Петро Васильович 
(13.08.1899, с.  Стайки, нині 
Калузької  обл., РФ  – 22.05.1975, 
м. Москва) – живописець, графік. 
У  1926 закінчив Одес.  худ.  ін-т 
(викл.: К. Костанді, П. Волокидін). 
У  1925–27 співпрацював з одес. 
газетою «Чорноморська кому-
на». У  1920-х виконав з натури 
багато замальовок тогочасних 
революційних подій, серед них 
рисунок «Французький патруль 
на вулицях Одеси» (1924). До 
1931 працював в Одесі, з  1931  – 
у  Москві. У  1943–45 створив се-
рію графічних та живописних 
творів, присвячених життю і ді-
яльності В.  Леніна, картини на 
історико-революційну тематику, 
за які в 1947 отримав Сталінську 
премію. Учасник вист. з 1925. 
Нар. х. РСФСР (з 1970). Належав 
до школи реалістичного живо-
пису. Приділяв значну увагу пор-
третному малярству. 

Тв.: «Ревком» (1918), «Засада пар-
тизанів» (1919), «Яхта в Одеському 
порту» (1922), «Портрет кочега-
ра» (1927), «Рибалка», «Штаб пар-
тизан під Луганськом», «Лікнеп», 
«Партизани» (усі  – 1928), «Чапаєв» 
(1934).

ВАСИЛЬ
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Муз.:  КМРМ, ХХМ, ПХМ, ОХМ, 
ЛНГМ.

Літ.: ІУМ. – К., 1967. – Т. 5; Каталог 
виставки картин і етюдів художника 
П. Васильєва. – О., 1931; Грансберг А. 
Петр Васильевич Васильев.  – М., 
1952; Шефов  А. Петр Васильевич 
Васильев. – М., 1973; СХУ. – К., 1973; 
ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВАСИЛЬЄВ 
Сергій 
(19  ст.)  – живописець. Був віль-
ним слухачем ІАМ; у 1858 здобув 
звання вільного художника пор-
третного живопису. У  1870–80 
Працював у Харкові. 

Тв.: «Портрет актриси» (співачка 
й актриса Кадміна) (1858; для над-
гробного пам’ятника; стилізована 
під іконопис). 

Літ.: ХУЕ. – К., 2006.
Мар. Гончаренко

ВАСИЛЬЄВ 
Федір Олексан дрович 
(22.02.1850, м.  Гат чина, Росія  – 
06.10.1873, м.  Ялта)  – живопи-
сець. Працював переважно в 
жанрі пейзажу. У 1865–68 (за ін. 
відомостями – 1863–66) навчався 
в рисувальній школі ТЗМ, зго-
дом був вільним слухачем ІАМ. 
У  1860-х відвідував рисуваль-
ні вечори Артілі художників, 
де зазнав впливу І.  Крамського 
та І.  Шишкіна. У  1867 разом 
із І.  Шишкіним здійснив по-
дорож на о.  Валаам, у  1869  – 
у с. Знаменське (Тамбовська губ.), 
с. Хотінь (Харків. губ.). У 1870 ра-
зом з І. Рєпіним і Є. Макаровим 
подорожував Волгою, зробив 
численні замальовки та етюди. 
Був відзначений преміями ТЗМ: 
1871 за картину «Відлига», 1873 
за картину «В Кримських горах». 
Улітку 1871 через хворобу пе-
реїхав до Ялти, де виконав свої 
найкращі твори. У 1873 був удо-
стоєний ІАМ звання вільного 
художника. У 1872 твори В. екс-
понувалися на всесвітній вист. в 
Лондоні, у 1878 – у Парижі та ін. 
Персон. вист. відбулися в Санкт-
Петербурзі 1874, 1899 та 1904, у 
Ленінграді та Москві – у 1975.

Тв.: «Селянський двір» (1867–
69), «Сільський ранок» (1867–69), 
«В  церковній огорожі. Старе кла-
довище Валаамського монасти-
ря» (1867), «Пейзаж. Парголово» 
(1868), «Сільська вулиця» (1868), 
«Повернення стада» (1868), «Літній 
спекотний день» (1869), «Після 
дощу» (1869), «Пейзаж із коровою» 
(1869), «Осінь» (1869), «Перед до-
щем» (1870), «Вид на Волзі. Барки» 
(1870), «Бухта» (1871), «Жито» 
(1871), «Відлига» (1871), «Мокрий 
луг» (1872), «Забутий млин» 
(1871–73), «В  Криму. Після дощу» 
(1871–73), «Дорога в Криму», «Біля 
джерела», «Вечір в Криму» (1871–
73), «Зима в Криму» (1871–73), 
«В Кримських горах» (1873). 

Муз.:  ДТГ, ДРМ, СХМР, АДКГ, 
ККХМ, Ульянівський обл. худ. му-
зей, КМРМ, ЛНГМ, ХХМ, ОХМ, 
АДППМЗ та ін.

Літ.: ФедоровДавыдов А. Ф. А. Ва-
сильев  // Искусство.  – 1938.  – №  3;  
ФедоровДавыдов  А. Федор Алек-
сандрович Васильев. 1850–1873.  – 
М.; Ленинград, 1947; Федор Алек-
сандрович Васильев. Альбом.  – М.; 
Ленинград, 1963; ХН  СССР.  – М., 
1972.  – Т.  2; Мальцева  Ф. Федор  
Александрович Васильев. 1850–1873. –  
М., 1874; Федор Александрович Ва-
сильев. 1850–1873. Каталог выстав-
ки.  – Ленинград, 1975; Мальцева  Ф. 
Федор Александрович Васильев.  – 
Ленинград, 1986.

І. Ходак

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ 
Петро 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у КПЛ. 
Згаданий у документах бл. 1780.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 170, с. 4.

Літ.: Жолтовський П. Художнє жит-
тя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983; 
Уманцев  Ф. Матеріали до Словника 
вітчизняних мистців, ремісників, ке-
рівників художніх робіт та меценатів 
18  – початку 20  ст. (За документами 
Києво-Печерської лаври)  // СМ.  – 
2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ 
Сергій Іва нович 
(07.10.1854, м.  Ізюм, нині Хар-
ків.  обл.  – 24.09.1917, м.  Хар-
ків)  – живописець. Нащадок 
козацько-чумацького роду. 
По чаткову худ. освіту здобув 

у Другій харків. гімназії (викл. 
І.  Безперчий). У  1876–85 за-
кінчив ІАМ (викл.: М.  Клодт, 
В. Орловський). За час навчання 
в ІАМ був нагороджений двома 
золотими і одинадцятьма сріб-
ними медалями. За дипломну 
роботу «По Дінцю» удостоєний 
Великої золотої медалі та звання 
художника І  ступеня з правом 
стажування в Європі. У  1886–
88 як пенсіонер перебував у 
Франції, Італії, Африці, Англії. 
Отримав право експонувати ро-
боти на вист. паризького Салону 
поза конкурсом. Починаючи з 
1888 жив у Харкові. Засновник і 
голова архітектурно-худ. відділу 
Харків. літературно-худ. гурт-
ка (1912). Учасник вист. з  1885. 
Персон. вист. відбулися в 1900, 
1906 (спільно з М.  Берком), 
у  1912 у Харкові, посмерт-
ні  – у 1938, 1954–1955 (також 
у Харкові). Один із провідних 
митців Украї ни, В.  став ініціа-
тором пошуку українського сти-
лю в мистецтві. Створив понад 
3000  творів живопису різних 
жанрів, зокрема пейзажного, 
у  якому був прибічником ліри-
ко-епічного напряму. 

Тв.: станковий живопис – «Бій за-
порожців з татарами» (1882), «Весна в 
Україні», «Околиця Кам’яної Балки» 
(обидва  – 1883), «Ранок. Отара в 
степу» (1884), «По Дінцю» (1885), 
«Село Лютерна. Бретань. Франція» 
(1887), «Козачий пікет» (1889), 
«Хмари над морем», «Ловлять снігу-
ра», «Полювання на качок», «Ранок», 
«Череда на околиці села», «Слобода 
Мерефа», «На греблі біля броду», 
«Степова річка» (усі  – 1980-ті), 
«Сутичка запорожців із татарами» 
(1892), «Козача левада» (1893), «Козак 
і дівчина» (1894), «Дніпровські плав-
ні» (1896), «Козаки в степу» (1890  – 
початок 20  ст.), «Козак в степу», 
«На морі біля Керчі», «Напровесні», 
«Околиці Ай-Подара. Сосенки» 
(усі – 1900), «Зима» (1904), «Ярмарок 
у Полтаві» (1912), «Похід козаків» 
(1917) та  ін.; монументально-декора-
тивний живопис – орнаментальні роз-
писи та картини-панно в приміщенні 
Полтавського земства: «Чумацький 
шлях на Рамадан», «Обрання пол-
ковником М.  Пушкаря», «Бій козака 
Голоти з татарином» (усі  – 1903–07, 
знищені у 1941–45); графіка  – аль-

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
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боми «З  української старовини» 
(Санкт-Петербург, 1900), «Мотиви 
українського орнаменту» (Санкт-
Петербург, 1912) (обидва у співавт. із 
М. Самокишем).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, СОХМ, НМЛ, 
ДХМ, ЗкОХМ, ДТГ, ККХМ, приватні 
збірки в Києві. 

Літ.: Каталог выставки картин,  
акварелей и этюдов художни-
ка С.  И.  Васильковского в залах 
Дворянского депутатского собрания 
в Харькове.  – Х., 1900; Ніколаєв  О. 
Сергій Васильківський.  – Х., 1927;  
Рутковський  М. Сергій Василь-
ківський.  – Прага, 1927; Сліпко 
Москальцев  К. Сергій Васильків-
ський.  – К., 1930; Безхитрий  М. 
С.  І.  Васильківський.  – К., 1954;  
Виставка творів С.  І.  Васильків-
ського. Каталог.  – Х., 1955; ІУМ.  – 
К., 1967.  – Т.  5; ІУМ.  – К., 1968.  – 
Т. 6; ІУМ. – К., 1969. – Т. 4. – Кн. 1; 
ІУМ. – К., 1970. – Т. 4. – Кн. 2; Сергій 
Васильківський. Альбом.  – К., 1970; 
Огієвська  І. Сергій Васильківський і 
народне мистецтво та архітектура // 
НТЕ. – 1971. – № 2; ХН СССР. – М., 
1972.  – Т.  2; СХУ.  – К., 1973; Сергій 
Іванович Васильківський (1854–
1917).  – К., 1976; Огієвська  І. Сергій 
Іванович Васильківський. – К., 1980; 
Сергій Васильківський. Альбом. – К., 
1987; Росляков  С. Невідома картина 
Васильківського // ОМ. – 1989. – № 3; 
МУЕ.  – К., 1992; МУБД.  – К., 1997; 
Жбанкова  О. «І  вдячна мати воз-
дасть тобі сторицею...»  // Музейний 
провулок.  – 2004.  – №  2; ЕСУ.  – 
К., 2005.  – Т.  4; ХУЕ.  – К., 2006; 
Сергій Васильківський. Альбом.  – 
Хмельницький, 2006.

Макc. Гончаренко 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Григорій (Геор гій?) Давидович 
(23.02.1920, с.  Григо рівка Кате-
рино слав ської  губ.  – 03.04.1962, 
м.  Донецьк)  – графік. У  1946–54 
навчався в ХХІ (викл.: І.  Дайц, 
В.  Мироненко), дипломна робо-
та  – серія «На великих будівни-
цтвах. По Волзі й Дону». Учасник 
всесоюз. вист. з 1951, обл. – з 1953. 
Член СХ України.

Тв.: серії «Великі будні комунізму» 
(1952), «На великих будівництвах. По 
Волзі й Дону» (1954); «Г. Орджонікідзе» 
(1952), «Металургійний завод» (1957), 
«Місячна українська ніч» (1957), 
«Харків. Пам’ятник Т.  Шевченку» 
(1960), «Моє місто» (1960). 

Муз.:  ДОХМ, Чуваська та Казахсь ка 
худ. галереї.

Літ.: Турченко  Ю. Український 
естамп.  – К., 1964; ХН  СССР.  – М., 
1972. – Т. 2; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

О. Ламонова

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Ілля Юхимович 
(25.07, за ін.  дж. 19.07.1916, 
м. Троїцьк, нині Челябінсь кої обл., 
РФ – 29.02.1992, м. Харків) – живо-
писець, графік. Спеціальної худ. 
освіти не мав; навчався в робіт-
ничому студентському гуртку об-
разотворчого мистецтва. З  1950 
брав участь у респ. і всесоюз. вист. 
У  1940–50-х працював у харків. 
худ. майстернях Худ. фонду УРСР. 
Член СХ України (з 1963). Учасник 
2-ї Світ. війни. 

Тв.: «Гори в Гурзуфі» (1950), 
«Діти» (1954), «У передгір’ях Алатау» 
(1957), триптих «Дружба», «Дорога 
до селища» (усі  – 1960), «У  сту-
дії», «Думи» (з  І.  Городецькою), 
«Ланкова  П. Степаненко», «Свято 
хлопку» (усі  – 1961), «К.  Маркс 
та Ф.  Енгельс за роботою» (1962), 
«У  глибині сибірських руд» (1963), 
«Рибалки колгоспу “Росія”» (1967), 
«Революційна варта» (1970), 
«Великий лабрадорит» (1972), «На 
рідній землі» (1973), «Будівництво 
Харківського метрополітену», «Лі-
сове мереживо» (обидва  – 1974), 
«Метробудівці» (1975) та ін. 

Літ.: Художники Харкова.  – Х., 
1967; Українські радянські художни-
ки. Довідник. – К., 1972; ХН СССР. – 
М., 1972. – Т. 2; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Павло Іванович 
(19/31.01.1865 ? – ?) – живописец, 
графік. У  1887–88 був вільним 
слухачем ІАМ. Жив і працював у 
Києві. З 1892 по 1917 брав участь 
у виставках Київского то-ва за-
охочення мистецтв, III–VI ви-
ставках ТПРХ (1892–95) та II ви-
ставці етюдів (1896). Товариства 
художників-киян.

Тв.: «Вид Китаєва в околицях 
Києва» (1889), «Ранок» (1893), «Хутір 
в околицях Полтави» (1896), «Ранок 
на Дніпрі» (1912), «Після заходу сон-
ця» (1917).

Літ.: Кожин  Н.  А. Украинское 
искусство IV  – начала XX  вв.  – 
Ленинград,1958.  – Ч.  1; ХН СССР.  – 
М., 1972.  – Т.  2; Северюхин  Д.  Я. 

Золотой век художественных 
объединений в России и СССР 
(1820–1932): справ.  – СПб., 1992; 
МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; ХУЕ.  – К., 
2006; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко, Мар. Гончаренко

ВАСІН 
Олександр Андрійович 
(17.08.1915, м.  Рязань  – 
13.11.1971, м.  Москва)  – графік, 
живописець. Працював у галузі 
станкової та книжкової графі-
ки. У  1949 закінчив МУЖСА 
(викл.: М.  Добров, П.  Павлінов, 
М.  Родіонов). Учасник обл., 
респ. та все союз. вист. з 1949. 
Персон. вист. відбулася в 1971 у 
Чернівцях. 

Тв.: графіка  – «Рига. Озеро 
Кіш» (1951), «Перед Босфором» 
(1956), «Вели кий трамплін» (1957), 
«Талліннська Площа Перемоги» 
(1958), «Люба» (1969), «Оголена» 
(1970), «Один рік» (1970), серії  – 
«Яхти» (1953), «Бельгія» (1959), 
«Архангельськ  – порт» (1961), 
«Москва. 1941 рік» (1965), «Польща» 
(1966), «Батьківщина» (1967), «Буко-
вина» (1971); оформлення книг  – 
«Мирне місто» Г.  Березко (1952), 
«Серце Бонівура» Д. Нагішкіна (1955, 
1964), «Сервантес» Б.  Франса (1957, 
Почесний диплом на Всесоюз. вист. 
книг, 1957), «На Західному фрон-
ті без змін» Е.-М.  Ремарка (1959), 
«Дженні Герхардт» Т.  Драйзера 
(1960), «Австралійські оповіда-
ння» Г.  Лаусо на (1961), «Свято 
св.  Йоргена» Г.  Берг сетда (1963, 
диплом ІІ  ступеня на Всесоюз. кон-
курсі «Найкращі книги 1963 року»), 
«Стихи» Ф.  Вийона (1963), «Живі 
та мертві» (1964, диплом ІІ  ступе-
ня на Всесоюз. конкурсі «Найкращі 
книги 1964  року») і «Солдатами не 
народжуються» (1965) К.  Сімонова, 
«Повісті й оповідання» Ю.  Олеши 
(1965), «Я  відповідаю за усе» 
Ю.  Германа (М., 1967), «Пьесы» 
Б. Шоу (М., 1969); плакати до філь-
мів (1964–65)  – «Голий острів», 
«Велика дорога», «Усі по домах»; 
монументальний живопис  – панно 
«Москва» (1961), «Космос» (1961), 
«1917  рік» (1961, усі  – у  співавт. 
з  А.  Ливановим) для Радянського 
павільйону на вист. в Парижі. 

Муз.: ДТГ. 
Літ.: Бубнова  Л. Александр 

Васин.  – М., 1972; ХН  СССР.  – М., 
1972. – Т. 2; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

О. Ламонова 

ВАСИЛЬЧЕНКО
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ВАСНЕЦОВ 
Віктор Михайлович 
(03.05.1848, с.  Лоп’ял, 
нині Уржум ського  р-ну 
Кіров.  обл., РФ  – 23.07.1926, 
м. Москва) – живописець. Брат 
А.  М.  Васнецова. У  1867–68 
навчався в Петер бурзькій ри-
сувальній школі ТЗХ (викл. 
М.  Крамськой). У  1869–1874 
навчався у ІАМ. Був обраний 
академіком у 1893. З 1878 – член 
ТПХВ. Брав участь в організа-
ції вист. київських художни-
ків. Автор станкових творів на 
теми рос. міфології та портре-
тів; у  галузі монументального 
живопису відзначився в стіно-
писі соборів, в  іконописі  – як 
автор великих творів, як теа-
тральний художник-сценограф. 
Працював у журналах та народ-
них виданнях. У 1963 в Києві в 
пам’ять про  В. було встановле-
но меморіальну дошку на буд. 
№  28 на вул.  Володимирській 
(скульптор О.  Супрун, архітек-
тор В.  Кор нєєв). Представник 
критичного реалізму, В.  про-
голошував у творчості демо-
кратичні ідеї. У  його доробку 
переважали історико-епічні та 
жанрові сюжети, портрети ін-
телігенції тощо. 

Тв.: графіка  – ілюстр. до повісті 
М.  Гоголя «Тарас Бульба» (1874); 
живопис  – «Після побоїща Ігоря 
Святославича з половцями» (1880), 
«Три царівни підземного царства» 
(1884), «Богатирі» (1898) та  ін.; мо-
нументальний живопис  – розписи 
(15  композицій) Володимирського 
собору (серед них «Богоматір з 
немовлям» у  головному вівтарі, 
«Христос Вседержитель» у  цен-
тральному куполі, «Хрещення 
Русі», «Хрещення Володимира», 
«Страшний суд» над бічним вхо-
дом); зображення окремих постатей 
(загалом 30  осіб, серед них «Андрій 
Боголюбський», «Олександр 
Невський», «Нестор Літописець», 
«Михайло Тверський» та  ін.), об-
рази для іконостаса «Володимир», 
«Ольга», «Катерина», «Параскева», 
ескізи орнаментів тощо; сценографія 
вистави «Снігуронька» О.  Остров-
ського в театрі М. Багрова в Одесі. 

Літ.: Моргунов  Н., Моргунова
Руницкая  Н. Виктор Михайлович 

Васнецов.  – М., 1962; Шанина  Н. 
Виктор Михайлович Васнецов. 
Альбом.  – М., 1975; В.  Васнецов из 
собрания Государственной Третья-
ковской галереи. Альбом. – М., 1986; 
ХУЕ. – К., 2006.

Р. Михайлова

ВАСЬКІВСЬКИЙ 
В’ячеслав 
(19.02.1904, м. Рівне – 26.12.1975, 
м. Варшава) – графік, живописець. 
У 1938 закінчив Варшавську АМ 
(викл.: Л. Вичулковський, Т. Ко-
вальський, Т.  Прушковсь кий), 
де відтоді працював асистентом, 
у 1952–56 – заступником профе-
сора, у 1956–74  – надзвичайним 
професором. У  1945–49 викла-
дав у Худ. технікумі м. Закопане. 
Учасник міжнар. вист. у Венеції 
(1952), Кракові (1960, 1961). 
У  1920–37  – член укр. мистець-
кого гуртка «Спокій» у Варшаві, 
1949  – художник групи «Штука 
подґалянська» у  м.  Закопане. 
У  1951 отримав Держ. премію 
Польщі ІІ ступеня.

Тв.: «Портрет Т.  Шевченка», 
«Дівчина з Теребовлі», «Зустріч із та-
тарином», «Лемківський шпанець», 
«Старий будинок у Рівному».

Муз.:  ШНЗ (Канів), музеї Вар-
шави, Кракова, Нью-Йорка, Чикаго,  
Єрусалима, Москви, Санкт-Петер-
бурга.

Літ.: А.  С.  Вацлав (В’ячеслав) 
Васьківський  // Наше слово.  – 
1976.  – №  2; Мегик  П. В’ячеслав 
Вась ківський.  – Філадельфія, 1976; 
ЕСУ. – К., 2005 – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006. 

О. Ламонова

ВАСЬКО 
(16  ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Львові. Згадується 
в 1530–1540-х рр., зокрема в мате-
ріалах судового процесу з малярем 
Андрієм під 1538  р. Був членом 
львів. цеху.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСЬКО 
(16  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Працював у Львові. 
Згадується під 1553  р. як учень 

маляра Федора в судовому позо-
ві маляра Августина.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСЬКО 
(16  ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у м. Стрий на Львів-
щині. Зять священника Семена 
Благовіщенської церкви Львова. 
Згадується в судовому документі 
львів. раєцького уряду під 1545 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСЬКО
(2-а пол. 16 – поч. 17 ст.) – маляр.  
Відомий за пис. дж. Згадується 
під 1600–1607 рр. як цеховий 
майстер. Можливо, В. тотож-
ний з Васьком (сином Юська) чи 
Васьком Максимовичем. 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII 
ст.  – К., 1983; Александрович В. 
Західноукраїнські малярі XVI сто-
ліття. Шляхи розвитку професійного 
середовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСЬКО 
(кін. 16 – 1-а пол.17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Син сукно-
вала Юська. Навчався в Кракові. 
Працював у Львові. Згадується 
під 1596 р. в документі львів. ра-
єцького уряду.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСЬКО 
МАКСИМОВИЧ 
(? – між 24.11.1609 і 25.06.1610) – 
маляр. Відомий за пис. дж. 
Працював у Львові. Згаданий в 
документах від 1592 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАСЬКО
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ВАСЬКО 
Гаврило Андрійович 
(1820, с.  Короп, нині 
смт Черніг. обл. – 1883 (за ін. дж., 
бл. 1865 та після 1878), м. Київ) – 
живописець, педагог. Молодший 
брат І.  Васькова. Походив з мі-
щан податного (третього) ста-
ну. У  1844 за надіслані до ІАМ 
роботи без проходження акаде-
мічного курсу був удостоєний 
звання некласного (вільного) ху-
дожника з правом держ. служби. 
На цій підставі був звільнений 
Сенатом зі стану податних мі-
щан. У  1852 отримав чин титу-
лярного радника, у 1865 – колезь-
кого асесора. У  1860 стажував-
ся в Німеччині, Франції, Італії. 
З  1847 жив у Києві. Працював 
учителем малювання й зав. ри-
сувального кабінету в Київ. ун-ті 
ім.  Св.  Володимира (1847–64). 
Займався реконструкцією кар-
тин рисувального кабінету Ун-ту 
Св.  Володимира, серед них пор-
третів Олександра  I, Миколи  I 
(художника Дове), «Святої ро-
дини» (художника А.  Дюрер). 
Виконав на замовлення наочний 
посібник для Терапевтичної клі-
ніки та Анатомічного театру. 
З  1864  – учитель малювання і 
чистописання І  Київської гім-
назії, з  1865  – наглядач Києво-
Кирилівського богоугодного 
зак ладу. У  1866 пішов у відстав-
ку. Нагороджений відзнаками: 
діамантовим перснем від імпе-
ратора Олександра II, бронзовою 
медаллю «В пам’ять війни 1853–
56 років».

Тв.: портрети братів Бориса і 
Василя Томарів (обидва  – 1847), 
портрети імператорів Миколи, 
Олександра  II та імператриці Марії 
Олександрівни (усі  – 1857), серія 
гетьманських портретів для колекції 
В.  Тарнавського (з  яких достовірно 
відомі – Д. Апостола, П. Полуботка, 
І.  Скоропадського) (усі  – 1857), 
портрет дружини сокиренського 
садівника Г.  Черкес (1860), портрет 
Трифановської (1870-ті); копії пор-
третів О.  Разумовського (1850-ті), 
Н.  Разумовської (1850-ті, худож-
ник Г. Стеценко); імовірно, портрет 
Олександра I (1850-ті), «Портрет не-
відомої» (1846–50-ті). 

Муз.:  НМУНДМ, Черніг.  ХМ, 
НМІУ.

Літ.: Кондаков  С. Юбилейный 
справочник.  – СПб., 1914.  – Ч.  2; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; СХУ. – 
К., 1973; Рубан В. Забытые имена. – К., 
1990; МУ. – К., 1992; ЕУ. – К., 1993. – 
Т. 1; МУБД. – К., 1997; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВАСЬКОВ 
Іван Андрійович 
(1814, Чернігівщина – після 1889) –  
живописець, педагог. Імовірно, 
брат Г.  А.  Васька. Отримав до-
машнє виховання. У  1835 радою 
Київ. ун-ту був удостоєний звання 
учителя малювання й чистописан-
ня, яке підтвердила ІАМ у 1836 та 
1857. Упродовж 50  років викла-
дав малювання в повіт. уч-щах 
і гімназіях Глухова, Чернігова, 
Кам’янця-Подільського. Учнем В. 
був М. Г. Бурачек. 

Тв.: «Портрет Генерала 
С.  І.  Маєвського» (1837); «Портрет 
М.  М.  Політковського» (1840-ві), 
«Портрет І. М. Сбитнева», «Портрет 
М.  Л.  Сбитневої» (обидва  –1843), 
«Жіночий потрет» (1847) та ін.

Літ.: Рубан В.  Український пор-
третний живопис першої полови-
ни ХІХ століття. – К., 1984; Рубан В. 
Художник і педагог Іван Васьков  // 
ОМ. – 1986. – № 4; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко

ВАСЮТИНСЬКИЙ 
Антон Федо рович 
(17.01.1858, м.  Кам’янець-По-
ді льсь кий, нині Хмельн.  обл.  – 
02.12.1935, м.  Ленінград, нині 
м.  Санкт-Петербург, РФ)  – жи-
вописець. З  1882 як вільний 
слухач навчався в ІАМ, де з 
1884 був учнем медальєрно-
го класу. У  1888–93 навчався в 
Ж.-К. Шаплена в Парижі. У 1908 
отримав звання академіка ІАМ.
Працював медальєром, з 1926 – го-
ловним на Петербурзькому монет-
ному дворі. Герой Праці з 1922.

Тв.: медалі до 200-річчя засну-
вання Санкт-Петербурга (1903), до 
200-річчя перемоги під Полтавою 
(1909), до третіх роковин Жовтневої 
революції (1920); штемпелі монет 
випуску 1895, 1921, 1923, 1924, 1931, 
1935 та ін.

Літ.: ХУЕ. – К., 2006.
М. Гончаренко

ВАСЯГІН 
Григорій Васильович 
(01.08.1928, с.  Малаївка Камо- 
Устинського  р-ну, Татарська 
АРСР – 2005, м. Чернівці) – жи-
вописець. У  1943–48 навчав-
ся в Казанському худ. уч-щі, у 
1948–54 – на ф-ті живопису ХХІ 
(викл.: С. Ф. Бесєдін, І. І. Карась), 
дипломна робота  – «Осінь на 
Волзі». З  1954 жив у Чернівцях. 
Учасник всеукр. вист. з 1957. 
Персон. вист. (посмертна) від-
булася 2008 в Чернівцях. Член 
НСХУ (з 1961). Працював у галу-
зі станкового малярства, у жанрі 
портрета й пейзажу. Живопис В. 
базувався на традиціях реалізму; 
роботи вирізнялися емоційніс-
тю, світлою палітрою, етюдністю 
манери виконання. 

Тв.: «Весна в горах» (1957), «До-
рога в Карпатах» (1960), «Думи мої, 
думи» (1964), «В  променях сонця» 
(1997).

Муз.:  ЧрцОХМ, ін. музеї України.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; Митці 

Буковини. Енциклопедичний до-
відник.  – Чернівці, 1998.  – Т.  1; 
Ювілейна художня виставка, при-
свячена 150-літтю від дня народжен-
ня Т.  Г.  Шевченка. Каталог.  – К., 
1964; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
Богайчук  М. Література і мисте-
цтво Буковини в іменах. Словник-
довідник. – Чернівці, 2005.

І. Міщенко, Г. Скляренко

ВАСЯКІН 
Олександр Васильо вич 
(27.10.1925, с.  Стрель ніково, ни-
ні Республіки Мордовія, РФ  – 
29.09.2015, м.Кривій-Ріг)  – 
скульптор. У  1953 закінчив 
Ленінградське держ. худ. уч-ще 
(викл. В.  Сичов). З  1954 про-
живав у Кривому Розі; скуль-
птор криворізької майстерні 
Дніпропетр. худ.-виробничого 
комбінату, головний худож-
ник м.  Кривій Ріг (1961–72). 
Працював у співавторстві з 
Ю. Вашневичем, А. Ярошенком. 
З  1960 брав участь у респ. вист. 
Засл.  худож.  України (1975). 
Член СХ України. Учасник 
2-ї Світ. війни. Працював у галу-
зі станкової та монументальної 
скульптури. 
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Тв.: «Геологорозвідниця» (1957, 
у  співавт.), «Дано наказ: йому на за-
хід, їй  – у  іншу сторону…» (1958, 
у  співавт.), «Т.  Г.  Шевченко» (1959), 
«Портрет Героя Соціалістичної Праці 
В.  Мурзака» (1960), «Т.  Г.  Шевченко 
на засланні» (1961), «Портрет Героя 
Соціалістичної Праці бетонниці 
А.  Армашової» (1963), «Хліб» (1964), 
«Портрет Героя Радянського Союзу 
О.  Кобилянського» (1965), «Данко» 
(1966), «Майна!» (1974); пам’ятники  – 
О.  С.  Пушкіну (1987), К.  Лібкнехту 
(1988), «Комсомольцям-підпільникам» 
(1990), бюст Л. Тол стого (1966). 

Літ.: Художники Дніпропетров-
щини.  – Д., 1958; УРХ.  – К., 1972; 
МУ. – К., 1992; ХУЕ. – К., 2006.

О. Ямборко

ВАХТЕЛЬ 
Вільгельм 
(1875, м.  Львів  – 1942, США)  – 
жи вописець, графік. У  1894–95 
навчався в КАМ (викл.: Л.  Ви-
чулковський, Я. Станіславський), 
у  Мюнхені та Парижі. У  1899–
1910 працював у Львові, у 1911–
12 – у Парижі, 1912–27 – у Відні, 
Палестині, з 1939  – у  США. 
Прихильник Нового євр. мис-
тецтва. Персон. вист. відбули-
ся в 1900–02, 1906, 1909, 1914 у 
Львові. Автор картин, стінних 
розписів, естампів, листівок, 
ілюстр. до книг та альманахів.

Тв.: живопис  – портрети єврей-
ських діячів  – М.  Бубера, А.  Кона, 
М. Лазаруса (усі – 1902); «Молитва» 
(1900), «Весна» (1901), «Демон» 
(1901), «Адам і Єва» (1901), 
«Міст» (1902), «Шлях сліз» (1902), 
«Мелодія життя» (1902), «Даліла» 
(1903), «Завулок гетто» (1908), 
«Сатана» (1909), «Ангел» (1909), 
«Ноктюрн» (1909), «Есфір» (1910), 
«Суламітка» (1912), цикл полотен 
та ілюстр. до «Пісні пісень» (1908–
12); графіка  – серія літографій 
«Прощання з Големом» (1910).

Муз.:  ЛНГМ, Єврейський історич-
ний ін-т у Варшаві. 

Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. 
О. Ламонова 

ВАЦИК 
Теодор Якимович 
(20.11.1886, м.  Тернопіль  – 
22.04.1968, Пляттінг, Німеччина; 
за ін. дж., бл. 1939, м. Берегове, нині 
Закарпатська обл.) – живописець. 
Брат художника М.  Я.  Вацика. 

У  1909 закінчив КАМ (викл. 
Ю.  Панькович). Удосконалював 
майстерність у Відні (у К. Похваль-
ського), Мюнхені (у  Й.  Брандта) 
і Венеції. У  1910–14 працював у 
Львові. Під час 1-ї світової війни 
був мобілізований до австрійської 
армії; воював старшиною на італ. 
фронті, потрапив у полон. Деякий 
час жив в Одесі, а  звідти виїхав 
до Італії, де перебував у 1920–24. 
У  1924 повернувся в Україну. 
Працював у Береговому на 
Закарпатті (1924–29), в  Ужгороді 
(від 1929), викладав у Тернополі 
(1935–43). У  1943 емігрував до 
Німеччини. Мав персон. вист. у 
Львові у 1928, Філадельфії та Нью-
Йорку (США, обидві – 1974). 

Тв.: «Автопортрет» (1909), «Пись-
мен ник М.  Яцків» (1911), «Стара», 
«Жінка з книгою», «Молода жін-
ка», «Дружина мистця біля вікна», 
«Дівчина», «Бабуся у хаті» (усі – 1911–
14), «Поет В.  Пачовський» (1926), 
«Портрет матері мистця» (1935), 
«В  саду», «За шахами», «Діти у ві-
кні», «Гірський краєвид з тополями», 
«Гірський краєвид улітку», «Церква 
в Торках»; серія етюдів тірольських 
замків, рисунки пером і тушшю; 
розписи в церкві Св.  Михайла в 
м.  Товсте (нині Заліщицького  р-ну, 
Терноп. обл.), у церквах Ужгорода.

Муз.:  НМЛ, НХМУ.
Літ.: ІУМ.  – К., 1970.  – Т.  4.  – 

Кн.  2; СХУ.  – К., 1973; Книга твор-
чості українських мистців поза 
Батьківщиною.  – Філадельфія, 1981; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2005. – 
Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВАЦЛАВ (Venceslaus) 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Польського походження. 
Працював у м. Белз на Львівщині. 
Згаданий в актовій книзі белзь-
кого громадського суду (як один 
із місцевих міщан) під 1536 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВАЦЛАВ 
Казимир 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. у третій чверті 17 ст. входив 
до львів. малярського цеху.

Тв.: живописні роботи для До-
мініканського костелу у Львові.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; МУ.  – К., 1992; ХУЕ.  – К., 
2006.

Мар. Гончаренко

ВАШКЕВИЧ (Вашкович) 
Фе дір (Феодор)
(середина  – 2-а пол. 18  ст.)  – 
іконописець. Походив з Волині. 
Жив у м.  Гоща (нині смт 
Рівнен. обл.).

Тв.: ікони апостольського 
чину для храму с.  Понебель (нині 
Рівнен.  обл.); на одній з них напис 
«Феодор Вашковъч маляр Г...кій».

Літ.: Сидор  О. Волинське маляр-
ство ХVІІ–ХVІІІ століть  // ОМ.  – 
1988. – № 2; ХУЕ. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

ВАШКОВИЧ Феодор (Федір) – 
див.: ВАШКЕВИЧ Феодор 
(Федір)

ВАЩЕНКО 
Гаврило Харито нович 
(20.06.1928, с.  Чикаловичі, 
нині Гомельської  обл., РБ  – 
14.03.2014, м.  Мінськ)  – живо-
писець. У  1945  –48 навчався в 
Київ. уч-щі прикладного мисте-
цтва, у  1949–55  – у  Львів. ін-ті 
прикладного і декоративного 
мистецтва (викл.: Й. Й. Бокшай, 
І.  Ф.  Гуторов). До 1961 жив 
у Кишиневі. У  1955  –60 ви-
кладав у Кишинівському худ. 
уч-щі, з  1961  – у  білоруському 
театрально-художньому ін-ті. 
Учасник вист. з 1957.

Тв.: живопис  – «Зима в парку» 
(1956), «Індустріальний пейзаж» 
(1957), «Сім’я» (1958–60), «Мол давсь-
ка весна» (1959), «Будівель ники» 
(1962), «Натюрморт з червоною 
квіт кою»; акварель – «Бузок» (1963), 
серія «По Єнісею» (1966); монумен-
тальний живопис  – розписи в па-
вільйоні Молдавської  РСР на ВДНГ 
СРСР («Радянська Молдавія» – тем-
пера, 1959, у  співавт. з  В.  Обухом), 
в  актовому залі Мінського техно-
логічного ін-ту («Ліс», 1962, у  спів-
авт. з  В.  Стельмашонком); вітраж  
«Космос» (1962), мозаїчне панно  
«Політ» (1963, у  співавт. з  В.  Стель-
машонком) у  танцювальному залі 
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Палацу культури Камвольного ком-
бінату в Мінську. 

Муз.: Державний художній му зей 
Молдавської  РСР (нині Національ-
ний художній музей Молдови).

Літ.: ХН  СССР.  – М., 1972.  – 
Т.  2; Изобразительное искусство 
Молдавской  ССР. Альбом репро-
дукций и краткие биографические 
справки о художниках республики. – 
Кишинев, 1960.

Л. Гутник 

ВД 
(17 ст.) – гравер. Відомий за пис. 
дж. 17 ст.

Тв.: гравюри, уміщені у виданні 
«Октоїх» 1629 (друкарня Спиридона 
Соболя в Києві). 

Літ.: Києво-Печерський держав-
ний історико-культурний запо-
відник. Стародруки XVI–XVIІІ  ст. 
Каталог. – К., 1971; МУБД. – К., 1997; 
ХУЕ. – К., 2006.

Мар. Гончаренко

ВДЗ 
(17 ст.) – гравер. Відомий за пис. 
дж. 17 ст.

Тв.: гравюри, уміщені у виданні 
«Октоїх» 1640 (друкарня Михайла 
Сльозки у Львові). 

Літ.: Києво-Печерський держав-
ний історико-культурний запо-
відник. Стародруки XVI–XVIІІ  ст. 
Каталог. – К., 1971. 

Мар. Гончаренко

ВЕГЖИНСЬКИЙ 
Шимон 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. 17  ст.; згаданий під 1626. 
Працював у Львові. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВЕДЕЛЬ  – див. ВЕДЕЛЬСЬКИЙ 
Лук’ян Власович.

ВЕДЕЛЬСЬКИЙ (Ведель) 
Лук’ян Власович 
(1730, за ін.  дж., 1732  – 
24.07.1815, Київ) – іконописець, 
різьбяр. Київ. міщанин, батько 
композитора Артемія Веделя. 
Протягом семи місяців 1782 на-
вчався в іконописній майстерні 
КПЛ; належав до київ. маляр-
ного (іконописного) цеху. Мав 

власну різьбярську майстерню 
(за актом Київ. міського магі-
страту). Імовірний автор іконо-
стаса Церкви Різдва Богородиці 
на Подолі в Києві (не зберігся).

Дж.: ЦДІАУК, ф. 462, оп. 1, спр. 1: 
«Ревизская сказка»; ф.  128, оп.  2, 
спр. 16, арк. 6 а.

Літ.: МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995.  – Т.  1; МУБД.  – К., 1997; 
Жолтовський  П. Художнє жит-
тя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 
1983; ХУЕ.  – К., 2006; Уманцев  Ф. 
Матеріали до Словника вітчизня-
них мистців, ремісників, керівників 
художніх робіт та меценатів 18 – по-
чатку 20 ст. (За документами Києво-
Печерської лаври)  // СМ.  – 2008.  – 
Чис. 1 (21).

О. Овчаренко, Ф. Уманцев

ВЕДЕМОВСЬКИЙ (Ведомський) 
Лука – див. 
ВЕДЕЛЬСЬКИЙ 
(Ве дель) Лук’ян Власович.

ВЕДЕМСЬКИЙ 
Лукіян Вла со вич – див. 
ВЕДЕЛЬСЬКИЙ (Ведель) 
Лук’ян Власович.

ВЕЄР 
Августин (Аустерергер) 
(2-а пол. 16 – поч. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Постійно 
мешкав і працював у Польщі. Під 
1599–1600  рр. згадується в місь-
ких документах Львова.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВЕЙНРІХ І. 
(Weirih J.)
(19  cт.)  – іконописець. Відомий 
за підпис. тв. Працював на 
Закарпатті. Помічник Ферди нан-
да Видри. Брав участь у живо-
писному оформленні церковних 
іконостасів у сс.   Білки (1865) та 
Горбок Іршавського р-ну. 

Літ.: Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

ВЕКСЛЕР 
Абрам Йосипович 
(15.08, за ін.  дж., 13.08.1910, 
с.  Китайгород, нині Іллі нець-
кого  р-ну Вінниц.  обл.  – після 
1992, ?)  – живописець. Батько 
графіка В.  Векслера. У  1936 за-
кінчив Одес. худ. ін-т (викл.: 
Ю.  Бер шадський, П.  Волокидін, 
Т. Фраєрман). У 1936–41 викладав 
живопис в ОХУ, Член Т-ва худож-
ників Одеси. З  1992 жив у США. 
Учасник вист. з 1936, серед них 
респ.  – з  1948, всесоюз.  – з  1955. 
Персон. вист. відбулася в 1941 в 
Одесі. Член СХ України (1957–92). 
Учасник 2-ї Світ. війни. 

Тв.: «Село Водички» (1936), 
«Дівчина в білому береті» (1938), 
«Дівчина у шарфі» (1940), «Авто-
портрет у касці» (1945), «Портрет 
главстаршини морської служ-
би Мерхалевського», «О.  Пушкін 
та А.  Міцкевич» (обидва  – 1950), 
«На березі моря» (1951), «Рідна 
Каховка» (1952), «Наклепник» 
(1954), серія «Портрети стаха-
новців» (1954–72), «Китобої при-
йшли», «Хвіртка» (обидва  – 1955), 
«Школярка з Китаю» (1956), «До 
рідних берегів» (1957), «Одеський 
порт. Китобої поверну лися» (1960), 
«В  доках» (1961), триптих «Не за-
будемо» (1961–65), «Студентка з 
Гани» (1962), «Горобчики» (1964), 
«Звільнення» (1965), «Осінній 
мотив» (1966), «Китобої» (1968), 
«Зустріч китобойної флоти-
лії «Слава» (1970), «На рейді», 
«Доцент», «Актор В.  Михайлов» 
(усі – 1976), «Художник», «Гурман» 
(обидва – 1977), «Біля моря» (1979), 
«Робітниця Одеського порту», 
«Дощик. Дахи» (обидва – 1980).

Муз.:  ОХМ, ЗОХМ.
Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 

ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
А. Векслер. Каталог – О., 1972; УРХ. – 
К., 1972; СХУ. – К., 1973; А. И. Векслер. 
Каталог. – О., 1982; ЕСУ. – К., 2005. – 
Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВЕКШТЕЙН 
Леонід Семенович 
(17.08.1898, м.  Полтава  – 
23.05.1970, м.  Ленінград, нині 
м. Санкт-Петер бург, РФ) – графік, 
живописець, художник театру. 
У 1918–19 навчався в ОХУ, у 1922–
24 – у КХІ (викл. Ф. Кричевський). 

ВД
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Оформлював вистави в театрах 
Полтави і Кременчука. У  1924–41 
викладав малювання в Полтав. 
палаці піонерів. У  1930–33 завід-
ував Полтав. картинною галере-
єю. У  повоєнні роки ілюстрував 
книжкові видання, присвячені 
медицині (виходили в Ленінграді). 
Автор спогадів про свого вчителя 
Ф.  Кричевського (Таким я його 
знав  // Ф.  Кричевський. Спогади. 
Статті. Документи. – К., 1972). Член 
АХЧУ (1927–30), Всеукраїнської 
асоціації пролетарських художни-
ків (1930–32).

Тв.: живопис  – «Портрет 
І.  М’ясоє дова» (1919), декоративне 
панно «На варті свободи» (1919), 
«Колесо історії не повернути назад» 
(1919), 6  діорам на антирелігійну 
тему (Полтава, 1934); графіка  – се-
рії рисунків «Гончари», «Вітер», 
«Мандрівні музиканти», «Вулиця 
вечірня» (усі – 1919).

Муз.:  НХМУ, ПХМ, Військово-
медичний музей (Санкт-Петербург, 
РФ).

Літ.: Векштейн Леонід. Графічні 
композиції.  – Ленінград, 1929; 
Мистецтво України. – К., 1994. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

О. Ламонова 

ВЕЛЕЖЕВА (ВЕЛЄЖЕВА) 
Ніна Олексіївна 
(17.07.1928, м.  Харків)  – графік, 
живописець. У 1956 закінчила ХХІ 
(викл.: С. Бесєдін, М. Рибальченко, 
Є.  Світличний). У  1990-х (?) ви-
їхала до Естонії. Учасниця респ., 
всесоюз. і зарубіжних вист. з 1957. 
Член СХ України (1961).

Тв.: графіка  – серії літографій 
«На Херсонському судноремонт-
ному заводі» (1957), «Молодята» 
(1958), «ХТЗ» (1969); цикл ліно-
гравюр за творами Т.  Шевченка  – 
«О  сестри, сестри, горе вам» 
(1961), «Катерина», «Тарасова 
наука у дяка» (обидва  – 1964); 
«Перша проба» (1964); «За владу 
Рад» (1967); «Мільйонний трак-
тор» (1969); ілюстр. до творів  – 
«Таманго» Пр.  Меріме (К., 1959); 
«Голубий гвинтик» О. Дончака (К., 
1963); плакати  – «За мною, друзі» 
(1957), «Сором!» (1958, співавт. 
М.  Кузовкін), «В  єднанні та друж-
бі – сила народів світу» (1959) та ін.

Муз.: ПХМ.
Літ.: Художники Харкова.  – Х., 

1967; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 

СХУ.  – К., 1973; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВЕЛЄЖЕВА Ніна Олексіївна – 
див.: ВЕЛЕЖЕВА Ніна 
Олексіївна

ВЕЛИКИЙ 
Яків 
(18  ст.)  – рисувальник. Відомий 
за пис. дж. Навчався в малярні 
КПЛ. 

Тв.: малюнок алегоричної жіночої 
постаті з левом в альбомі малюнків 
учнів малярні КПЛ з підписом «Року 
1749 м-ця инваря 12 Іяков Великий».

Дж.: ІР НБУВ, ф. 229, альбом ХІХ-
121/ХХ-45.

Літ.: Жолтовський П. М. Малюнки 
Києво-Печерської іконописної май-
стерні. – К., 1982; Жолтовський  П. 
Художнє життя на Україні в ХVІ–
ХVІІІ ст. – К., 1983; ХУЕ. – К., 2006.

О. Овчаренко 

ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ 
Паісій (Пе тро) 
(18  ст.)  – маляр. Відо мий 
за пис. дж. Чотири полотна 
його роботи із зображення-
ми сцен з Євангелія містилися 
в соборі м.  Острогозьк (нині 
Воронезької обл., РФ).

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

О. Овчаренко

ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ 
Яків 
(18 ст.) – рисувальник. Відомий за 
пис. дж. Навчався в малярні КПЛ. 

Тв.: «Жіноча постать» (1749, туш, 
перо). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.
О. Ламонова

ВЕЛІКАНОВ 
Юрій Петрович 
(1904, м.  Одеса  – 1934, м.  Ле-
нінград)  – графік. У  1910-х на-
вчався в Одесі в П. Бершадського, 
Т.  Дворникова, до 1920  – в Рис. 
уч-щі, у 1922–26  – у  худ.-пром. 
технікумі, у 1926–29 – у ВХУТЕІНі 
в Ленінграді. Учасник вист. з 1928 
(Ленінград). 

Тв.: «М. В. Гоголь» (1922), «У пар ку» 
(1929), «Лоша» (1930), «Збирання кор-
пусу судна» (1931), «Взяття Бастилії» 
(1933), «Революція 1848 р.» (1933), се-
рія «Свірбуд» (1932–33) (Альбом. – Л., 
1933), екслібриси, ілюстр. до книги 
Є. Георгієвської-Дружиніної «Іть-Аяк 
та інші» (1929). 

Муз.:  ДРМ, Бурятський музей об-
разотворчого мистецтва.

Літ.: Голлербах  Э. Советская гра-
фика.  – М., 1938; Очерки по исто-
рии и технике гравюры.  – М., 1941; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВЕЛІКАНОВА 
Регіна Василівна
(14.06.1894, м.  Луганськ  – ?)  – 
гра фік, живописець. У  1912–17 
навча лася в рисувальній школі 
ТЗХ в Петрограді, у  1921–25  – 
у  ВХУТЕМАСі в Ленінграді 
(викл.: К. Петров-Водкін, О. Ри-
лов). Учасниця вист. з 1925. 
Персон. вист. відбулася в 1947 в 
Алмати (Казахстан).

Тв.: графіка  – копії з фресок 
Ферапонтова монастиря (1920-ті), 
«Олександрівськ-на-Мурмані» (1930), 
«Субтропічний парк у Сухумі» (1938), 
пейзажі Алмати (1942–64), «Портрет 
акина К.  Туганбаєва» (1951), ілюстр. 
до книг – «Шишкарі» В. Валова (1930), 
«Будинок №  117» М.  Дубянської 
(1931), «Що було» Б. Житнєва (1939), 
«Син бая та син бідняка» І.  Алтин-
саріна (1953), «Вірші» А.  Кунанбаєва 
(1954), «Джен Ейр» Ш. Бронте (1956), 
«Дружба сміливих» С. Омарова (1957); 
живопис  – «Натюрморт» (1930), 
«Гірська здравниця Криму» (1950). 

Муз.:  ДРМ, Казахська худ. галерея 
(Алмати).

Літ.: Р. В. Великанова. – Алма-Ата, 
1958; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВЕЛЬНИЧУК 
Олександр 
(15.03.1895, с.  Шепіт, нині Пу-
тильського  р-ну Чернів.  обл.  – 
12.11.1959, м. Нью-Йорк) – худож-
ник, педагог, письменник, адво-
кат, громад сько-політичний діяч. 
Походив із селянської родини. 
Навчався у Вижниці, Чернів. гімна-
зії, закінчив середню освіту у Відні, 
де студіював правничі науки (за-
вершив у Чернівцях). У  1920–30-х 
працював адвокатом у Вижниці, 

ВЕЛЬНИЧУК
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де очолив Т-во «Народний дім 
ім.  Ю.  Федьковича» (до 1940). 
З  1940  – у  Німеччині. У  повоєнні 
роки працював у вищих школах 
Мюнхена. У 1949 переїхав до Нью-
Йорка. Вист. малюнків: 1956, 1957, 
1958, 1959, 1966.

Тв.: живопис  – «Буковинець з 
Підгір’я», «Буковинець-придні стря-
нець», «Молодиця з Путилова», 
«Молодиця з Шепота Великого», 
«Дів чина з Багни», «Гуцул з Пути-
лівщини», «Гість з Вижниці» (усі  – 
1955); графіка  – оформлення збірок 
поезій  – «У  пустирі», «Бриндушки», 
«Польові квіти», новел «Кривозілля», 
«Кирило Медвійчук», «Стріча з самим 
собою», «Смітник», «Клініка душі», 
«Землетрус», «Шовкові кро ки»; окре-
мі твори – у виданні «Буковина, її ми-
нуле і сучасне» (1956).

Літ.: Іванюк  М. Літературно-мис-
тецька Вижничина. – Вижниця, 2001; 
Домашевський М. Історія Гуцульщини. 
Вижниця.  – Чикаго, 1985.  – Т.  2; 
Іванюк  М. Вельничук Олександр  // 
ЕСУ.  – К., 2005.  – Т.  4; Іванюк  М. 
Людина з незвичайною долею  // 
Вижницькі обрії. – 1995. – 11 березня; 
Підгір’я // Українське слово (Париж). – 
1962.  – 23  грудня; Мацьопа  А. Голос 
землі Буковинської  // Свобода.  – 
1966. – 17 лютого.

Г. Матвіїшин

ВЕНГРЖАНІВСЬКИЙ 
Григорій 
(кін. 19  – поч. 20  ст.)  – живопи-
сець, різьбяр. Відомий за пис. 
дж. Навчався в ІАМ. На початку 
20 ст. працював у м. Гнівань (нині 
Тиврівсько го  р-ну Вінниц.  обл.). 
Автор творів на народну темати-
ку.

Тв.: «Сороки-цокотухи», «Прачки»,  
«Лис-Микита» та ін.

Літ.: ЕУ. – К., 1993. – Т. 1.
Макc. Гончаренко 

ВЕНГРЖИНОВСЬКА 
Анна Бро ніславівна 
(1899, м.  Одеса  – жовтень-лис-
топад 1920, м.  Одеса)  – живо-
писець. Відома за пис. дж. 1919. 
Навчалася в ОХУ. Член підпіль-
ної антирадянської організації. 
Розстріляна з іншими членами 
організації та трьома членами 
родини. Місце поховання неві-
доме. Роботи експонувалися на 
вист. «Салон» в Одесі (1909).

Літ.: «Салон». Каталог интернацио-
нальной выставки картин, скульптуры, 
гравюры и рисунков. – О., 1909; ЕСУ. – 
К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВЕНГРИНОВИЧ 
Тирс 
(21.09.1924, м.  Дрогобич, нині 
Львів. обл. – 23.05.2002, м. Краків, 
Польща)  – графік, живописець. 
1952  – закінчив КАМ (викл.: 
А.  Марчинський, А.  Пронашко, 
А. Юркевич). Автор естампів, екс-
лібрисів, ікон. Тво ри експонува-
лися в Польщі, Вели кій Британії, 
Угорщині, Ні меччині, Австрії, 
Бельгії, США, Канаді, Україні. 
Член СХ Польщі.

Тв.: «За свободу», «Назустріч», 
«Руїни», «Розстріл», «Повернення», 
«Виселені», «Освенцим»; цикл де-
реворитів «Українські церкви» (від - 
творено втрачені пам’ятки Лемків-
щини); «Сінокоси», «Пере мишль», 
«Церква Св. Михайла в с. Жубраче» 
(1980), «Лежахів», «Жнива», «На 
Лемківщині», «Опу щена церква», 
«Краєвид». 

Літ.: Дем’ян  Г. Графіка україн-
ського художника з Польщі Тирса 
Венгриновича // НТЕ. – 1990. – № 5; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
Заброварний С. Тирс Венгринович // 
Український альманах.  – Варшава, 
1996; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

О. Ламонова

ВЕНГУТГ (Вангутге, Вонгут) – 
див.: ГУТТЕ Герман ван

ВЕНДЗИЛОВИЧ
Іван Лукич
(1807, с. Крампна, нині одно-
йменне село Підкарпат. воєвод. 
РП – 21.09 (3. 10.).1885, с. Тернава 
Верхня, нині однойменне село 
Підкарпат. воєвод. РП)  – худож-
ник-самоук (гравер, маляр, різь-
бяр). У 1830-х брав участь у поль-
ському визвольному рухові (був 
членом нелегального польського 
товариства). 1854 закінчив Львів. 
духовну семінарію (в якій навчав-
ся разом з М. Шашкевичем). 1859 
прийняв священицький сан. Як 
мистець-образотворець працю-
вав у різних техніках і жанрах (пе-
реважно портретному й баталь-

ному). Займався декоративним 
різьбленням.

Тв.: живописні релігійні компози
ції – для вівтаря Св. Анни в костелі 
Св. Варфоломія (Дрогобич); графічні 
портрети – віце-ректора Венедикта 
Левицького (1837), польських коро-
лів і повстанців (зокрема Онуфрія 
Криницького, 1837; Венедикта 
Левицького), Б. Хмельницького 
(для альманаху «Зоря»); баталь-
ні композиції (на замовлення бі-
бліотеки Осолінських у Львові); 
обкладинки та ілюстрації книг  – 
«Патріотичні пісні часів польської 
революції» (1834), «Служебник» 
(Перемишль,1840); серії літографій – 
«Збірка найгарніших і найцікавіших 
околиць Галичини» (Львів, 1823), 
«Збірка видів зразкових парків у 
Польщі» (Львів, 1825–27), «Галичина 
в картинах» (Львів, 1837–38) за ма-
люнками А. Ланге та К. Ауера; різь
блення – оздоблення інтер’єру косте-
лу Св. Варфоломія (Дрогобич).

Літ.: Мистецтво живопису і гра-
фіки на Україні в першій половині і 
середині XIX століття. – К. ; О., 1983; 
МУЕД. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – 
Т. 1; Тимошенко Л. В. Нариси з істо-
рії давнього Дрогобича. – Дрогобич, 
2003; Енциклопедія Львова.  – Л., 
2007. – Т. 1.

Л. Ганзенко

ВЕНЖИК 
Іаков (Яків) 
(14–15  ст.)  – маляр. Знаний у 
Великому князівстві Литовсь-
кому. Згідно з перека зом, за-
думаний ним образ Богородиці 
Частоховської (Ченстохов ської) 
був намальований ангелом. Ви-
конуючи наказ Божий, В.  відніс 
образ до церкви м.  Сокаль (нині 
Львів. обл.) і передав «священни-
кам руським».

Літ.: Галятовський  І. Небо но-
вое. – Л., 1665; Галятовський І. Ключ 
розумения.  – Л., 1659 (переклад: К., 
1985).

Г. Матвіїшин

ВЕНЕДИКТ 
(17–18  ст.)  – іконописець. 
Ієродиякон Густинського мо-
настиря, у  якому обновив іко-
ну Іржавської Богородиці, за 
переказом, перенесену бл.  1715  
козаками до с.  Іржавець При-
луць кого  пов. Полтав.  губ. із 
с. Мошни, що на Київщині.

ВЕНГРЖАНІВСЬКИЙ
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Літ.: Стороженко Н. Чудотворная 
икона Божией Матери в с.  Ржавце 
Прилуцкого уезда Полтавской гу-
бернии // КС. – 1900. – Июль-август; 
Жолтовський П. Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 1983; 
ХУЕ. – К., 2006.

І. Ходак

ВЕНЕДИКТОВИЧ 
Варсонофій 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. У  2-й пол. 18  ст.  – чернець 
Пліснесько-Підгорецького мо-
настиря. У 1772 реставрував мо-
настирську ікону Богородиці.

Літ.: Голубець  М. Українське ма-
лярство ХVІ–ХVІІ  ст. під покро-
вом Ставропігії. Збірник Львівської 
Ставропігії.  – Л., 1921.  – Т.  1; 
Жолтовський П. Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – К., 1983; 
ХУЕ. – К., 2006.

Г. Матвіїшин

ВЕНЕЦІАНОВ 
Олексій Гаврилович 
(07  (18).02.1780, м.  Москва  – 
04  (16).12.1847, с.  Поддуб’є, 
тепер Тверської  обл., РФ)  – 
живопи сець і графік. Навчався у 
В. Л. Боровиковського. 1807–09 – 
видавав сатиричний «Журнал ка-
рикатур» (з  1809  – «Вельможа») 
та  ін.; до жанру карикатури 
звертався й пізніше. 1811  – ака-
демік ІАМ. 1819  – оселився в 
с.  Сафонкові, де почав писати 
портрети селян і сцени з їхнього 
життя. Бл. 1824  – заснував при-
ватну школу художників, в якій 
навчалася обдарована молодь з 
народу. 1826  – виконав два об-
рази для церкви Харків. ун-ту. В. 
особисто клопотався про звіль-
нення з кріпацтва Т. Г. Шевченка, 
з яким познайомився 1837 за 
посередництва І.  Сошенка. 
(Шевченко змалював образ В. 
у повісті «Художник»). Серед 
учнів В.  – Є.  Ф. Крендовський, 
А. М. Мокрицький Один з осно-
воположників побутового жанру 
в рос. жив. Твори В. позначені 
рисами сентименталізму, харак-
теризуються тонким ліризмом і 
поетичністю.

Тв.: «Портрет К. І. Головачевського 
з трьома вихованцями Академії мис-

тецтв», «Автопортрет» (обидва  – 
1811), «Портрет І.  В.  Бугаєвського-
Благодарного» (1816), «Портрет 
Прокоповича» (1818), «На ниві. 
Весна», «На жнивах. Літо» (оби-
два – 1820), «Очищення буряків» (бл. 
1820), «Тік» (1822–23), «Ранок помі-
щиці» (1823), «Сплячий пастушок» 
(1824), «Захарко» (1825), «Женці» 
(бл. 1825), «Купальниця» (1829), 
«Портрет В.  П.  Кочубея» (1831–34), 
«Портрет М.  В.  Гоголя» (1834), 
«Причащання вмираючої» (1839), 
«Дівчина з волошками» (1830-і), 
«Ворожіння на картах» (1842).

Муз.:  ДнХМ, ОХМ, ЛНГМ, ДРМ, 
ДТГ.

Літ.: Дневник художника Мокриц-
кого.  – М., 1975; Алексеева  Т.  В. 
Художники школы Венецианова.  – 
М., 1982; Яковлева Н. Творчество 
А.  Г.  Венецианова и формирова-
ние реалистической жанровой 
сис темы русской живописи ХІХ 
века  // Искусство.  – 1983.  – №  2; 
Леонтьева  Г. Алексей Гаврилович 
Венецианов. – Ленинград, 1988; МУ. – 
К., 1992; МУЕ. – К., 1995; МУБД. – К., 
1997; ХУЕ. – К., 2006.

О. Ламонова

ВЕПРІНЦЕВА 
Софія Григорівна 
(05.03.1895, м.  Сімферополь  – 
1957, м.  Москва)  – живописець, 
графік. У  1914–17 навчалася в 
Строганов ському уч-щі техніч-
ного малювання, у  1917–25  – у 
ВХУТЕМАСі (викл. Р.  Фальк). 
Жила в Москві. Учасниця вист. з 
1928 (Москва). Твори В. експону-
валися в Берліні (1930).

Тв.: живопис  – «Кулі з Ханькоу» 
(1920-ті), «Вишивальниці», «Слу - 
хають», «Портрет актриси К.  Гри-
горян» (усі  – 1930-ті), «Осінній бу-
кет» (1935), «Натюрморт», «Дівчинка 
з рибкою» (усі  – 1940-ві); графі-
ка  – «За шиттям» (1926), «Поет 
С.  Вургун» (1938), «Портрет ре-
жисера А.  Іскандерова» (1939), 
«Натюрморт з блакитною вазою» 
(1956), «Натюрморт» (1957). 

Муз.: ЄМОМ.
Літ.: Выставка «Отчетные работы 

художников, командированных в 
районы индустриального и колхоз-
ного строительства». Каталог.  – М., 
1931; Выставка «Художники РСФСР 
за 15  лет». Живопись, графика, 
скульптура. Каталог.  – Ленинград, 
1932; Осенняя выставка москов-
ских живописцев. Каталог.  – М., 
1935; Выставка живописи, графики 

и скульптуры женщин-художни-
ков, посвященная Международному 
коммунистическому женскому дню. 
Каталог.  – М., 1935; Всесоюзная ху-
дожественная выставка «Индустрия 
социализма». Каталог.  – М., 1939; 
Всесоюзная выставка молодых ху-
дожников, посвященная 200-ле-
тию ВЛКСМ. Каталог.  – М., 1939; 
Выставка Союза московских худож-
ников. Каталоги. – М., 1939. – VI; М., 
1940.  – VII; Выставка декоративных 
искусств. Каталог. – М., 1955; Третья 
выставка акварели московских 
художников. Каталог.  – М., 1957; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВЕРБАХОВСЬКИЙ 
Володимир Йосипович 
(20.05  (01.06).1875, с.  Степанівка 
Одес.  пов. Херсонької  губ.  – 
13.04.1948, хутір Кінний 
Комінтернівського р-ну 
Одес.  обл.)  – живописець. 
Народився в маєтку Кузнецових 
у сім’ї управителя. Освіту отри-
мав в ОРШ (1894–97). Учень 
Н.  Д.  Кузнецова, працював у 
його майстерні. З 1922 завідував 
трудовою школою с. Степанівка, 
працював художником-оформ-
лювачем і викладав у школах 
Комінтернівского р-на Одес. 
області. В останні роки жит-
тя працював пасічником в 
с. Шевченково Комінтернівського 
р-на Одес. обл. Член ТПРХ з 
1905. Учасник виставок ТПРХ: 
VII (1896), IX–XI (1898–1900), 
XII, XIII-XVI (1902–05), XVII, 
XIX–XXI (1908–10), XXIII (1912), 
XXV–XXVII (1915–17); I Салона 
В. Іздебського (1909–10), II вист. 
етюдів (189….); Худож.-пром. 
вист. (1910); Вист.-лотереї (1914). 
Працював у жанрі пейзажу.

Літ.: ХН СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

ВЕРБИЛО (Wierbilo) 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Працював у м.  Острог 
на Рівненщині. Згаданий під 
1654 р. в інвентарі міста як його 
мешканець.

Літ.: Александрович  В. Словник 
малярів Волині XVI–XVII століття // 
Волинська ікона: питання історії ви-

ВЕРБИЛО
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вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V  наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998. 

Р. Забашта

ВЕРБИЦЬКИЙ 
Георгій Мико лайович 
(27.10.1920, с.  Ши ряєво, нині 
місто Одес.  обл.  – 12.08.2011, 
Київ)  – живописець, графік. 
Батько художника С.  Вер биць-
кого. Спеціальної мистець кої 
освіти не мав. У 1938–39 навчав-
ся в КІБІ (викл. О.  Вербиць кий). 
Учасник обл., респ., міжнар. вист. 
з 1948. Персон. вист. відбули-
ся в 1964, 1988 в Києві, у 1995 – 
у  м.  Бад-Тьольц (Німеччина). 
Засл. худож. УРСР (з 1989). Член 
СХ України (з  1970). Учасник 
2-ї Світ. війни. 

Тв.: акварелі  – «Портрет доньки» 
(1957), «Кам’янець-Подільський», 
«Село Шевченківське», «Музей Шев-
ченка» (усі  – 1960); «Форт Т.  Шев-
ченка», «Будинок, де жив Шевченко», 
«Академія мистецтв, де вчився і жив 
Шевченко», «Київський універси-
тет», «Пам’ятник Т. Шевченку» (усі – 
1962), «Замок князів Острозьких», 
«Козацькі могили» (обидві  – 1963), 
«У  майстерні художника» (1981); 
серії – «Шевченківські місця» (1960–
64), «Квіти» (1994), «Папуги» (1999–
2001), «Пейзажі» (2003); живопис  – 
«Індустріальний Жданов» (1967), 
«Бухара. Вуличні мотиви», «Вуличка 
старої Хіви», «Мій Київ» (усі – 1968), 
«Карелія», «Соловецькі острови» 
(обидва – 1969), «Владивосток», «На  
Курильських островах», «Мій Київ»  
(усі  – 1971), «Київ осінній», «Схили 
Дніпра», «Золоті ворота», «Києво-
Печерська лавра» (усі  – 1975), «Те-
рикони» (1977); триптих «Українські 
мотиви» (1980), «Київ. Лавра» (1986), 
«Весілля» (1990), «Блакитний папу-
га», «Папуга» (обидві  – 1999); міні-
атюри на слоновій кістці  – портре-
ти дочки, В.  Чапаєва, Т.  Шевченка 
(усі – 1960); створив копії акварелей 
Т. Шевченка (1964–94).

Муз.:  НМТШ, ШНЗ (Канів), 
Музей історії Києва, МОХМВ, ОХМ, 
ХХМ, ЗОХМ.

Літ.: Виставка творів Г.  М.  Вер-
бицько го. Каталог – К., 1963; УРХ. – 
К., 1972; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
СХУ. – К., 1973; Сергій Миколайович 
Вербицький. Акварель. Каталог. – К., 
1988; МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВЕРБИЦЬКИЙ 
Лазар Якович 
(28.05.1905, м.  Кривий Ріг, нині 
Дніпропетр.  обл.  – загинув на 
фронті 03.07.1942, с.  Коротояк 
Воронезької  обл., СРСР)  – гра-
фік. У  1929 закінчив ХХІ (викл.: 
С.  Прохоров, М.  Федоров). 
У  1930–34 працював у редакції 
газети «Вісті ВУЦВК» (Харків); 
співпрацював з вид-вами 
«Держ літвидав», «Мистецтво», 
«Моло дий більшовик». Перед 
2-ю Світ. війною, учасником якої 
був, жив у Києві.

Тв.: рисунки для видань «Держ-
літвидав», «Мистецтво», «Молодий 
більшовик» та газети «Вісті ВУЦВК».

Літ.: ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; СХУ. – 
К., 1973; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – 
К., 2006.

Мар. Гончаренко

ВЕРЖАЙСЬКИЙ Станіслав – 
див. ВЕРЖЕЙСЬКИЙ Станіслав

ВЕРЖЕЙСЬКИЙ (Вержайський)
Станіслав
(кін. 16 – 1-а пол. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Брат у пер-
ших львів. маляра Станіслава 
Александоровича. Працював у 
Кракові і Львові  (?). У Кракові 
1597  р. здійснював заходи на 
отримання статусу «посторон-
нього майстра», 1610  – при-
йняв міське право. Згаданий під 
1603 р. в документі львів. місько-
го діловодства.

Літ.: Kraińska  E. Materiały 
archiwalne do historii małopołskiego 
malarstwa renesansowego 1500–1650 // 
Folia histori? atrium. – KrakÓw, 1965. – 
T.  2; Александрович  В. Словник ма-
лярів Волині XVI–XVII  століття  // 
Волинська ікона: питання історії ви-
вчення, дослідження та реставрації. 
Матеріали V наук. конф., м.  Луцьк, 
27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 1998. 

Р. Забашта

ВЕРЕШ 
Василь 
(05.02.1915, с. Гвоз дівці, нині Со-
ки рян ського  р-ну Чернів.  обл.  – 
?) – художник. Закінчив Бухарест-
ський ін-т ім.  Н.  Григо рес ку. 
Викладав малювання у шко- 

 лі м. Галац (Руму нія). З 1949 – учас-
ник вист. у м.  Ясси, м.  Плоєшті, 
м. Констанца, м. Галац (Румунія).

Тв.: портрети, барельєфи.
Літ.: Богайчук  М. Література і 

мистецтво Буковини в іменах.  – 
Чернівці, 2005; Barbosa O. Dictionarul 
artiştilor Romani contemporani.  – 
1976; Satco  E. Arta in Bucovina.  – 
Sucеavа, 1984. – Vol. 1.

Г. Матвіїшин

ВЕРЕЩАГІН 
Василь Васильович
(14.10.1842, м.  Череповець Нов-
городської  губ., нині Вологод-
ської  обл., РФ  – 31.03.1904,  
поблизу Порт-Артура)  – живо-
писець, рисувальник. Похо див з 
поміщицької родини, батько був 
очільником дворянства. У 1850–
52 здобув початкову освіту в 
Олександрівському кадетсько-
му корпусі в Царському Селі. 
У 1853–60 навчався в Морському 
кадетському корпусі в Санкт-
Петербурзі. За власним бажан-
ням вийшов у відставку. З  1858 
відвідував заняття в Рисувальній 
школі ТЗМ. Навчався в ІАМ 
(у 1860–63 – клас історичного жи-
вопису О.  Т.  Маркова, згодом  – 
у  О.  Є.  Бейдемана, а  в 1866–67 
навчався у викл.: Ж.-Л.  Жером, 
А.  Бід). Брав участь у створенні 
альбому «Мальовнича Україна», 
який видавав його друг, худож-
ник Л. М. Жемчужников. У 1864 
жив у Парижі. У  1867 був при-
званий на військову службу до 
Туркестанського військового 
округу. У  1867–68, 1868–70 по-
дорожував Туркестаном. У  1871 
оселився в Мюнхені, де працював 
над картинами та етюдами за ма-
теріалами з Туркестану. У  1874–
76 здійснив мандрівку до Індії. 
У 1876 жив у Парижі, де працював 
над серією індійських картин та 
етюдів. У 1877–78 перебував у ді-
ючій армії. Під час рос.-турецької 
війни брав участь у бойових 
діях, був поранений. У  1878–80 
жив у Парижі, де працював над 
картинами Балканської серії. 
У  1884–86 працював над карти-
нами Палестинської (1884–85) 
та Гімалайської (1885–86) серій 
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на основі матеріалу, зібрано-
го під час подорожей Індією та 
Палестиною. У  1891 переїхав до 
Москви. У  1891–1900 працював 
над серією творів «1812  рік». 
У 1901 був висунутий на здобут-
тя І  Нобелівської премії миру. 
У  1904 після оголошення рос.-
японської війни виїхав до діючої 
армії на Далекий Схід. Автор  
літературних та публіцистичних  
праць. Був у гарних стосунках з  
родиною українських меценатів 
та колекціонерів Терещенків, які 
володіли значною збіркою його 
робіт. Проф. ІАМ (1874, від звання 
публічно відмовився), почесний 
член Сербського наукового т-ва 
в Белграді (1883). Персон. вист.: 
«Етюди Центральної Азії» (1873, 
Лондон); 1874 (Санкт-Петербург, 
Москва); 1879 (Лондон); «Етюди 
індійської та картини російсько- 
турецької серій» (1879–80, Париж;  
1880, Санкт-Петербург; 1881, 
Відень, Париж; 1882, Берлін, 
Гамбург, Дюссельдорф, Брюссель,  
Будапешт); «Картини російсько- 
турецької серії» (1882, Дрезден); 
1883 (Москва, Санкт-Петербург); 
1885 (Відень); «Твори індійської,  
російсько-турецької, палестин-
ської серій» (1886, Будапешт); 1886  
(Берлін, Франкфурт-на-Майні, 
Прага, Бреславль, Лейпциг, Ке-
нігс берг); 1887 (Амстердам, Сток-
гольм, Копенгаген, Лондон, Лі-
верпуль); 1888 (Париж); 1889  
(Чикаго, Філадельфія, Бостон, 
Сент-Луїс, Нью-Йорк); 1895 (Моск-
ва); 1896, (Санкт-Петербург); 
«Картини з серії “1812 рік”», етю-
ди з північних, південнорос. та 
інших серій (1896, Харків; 1896, 
Київ, Одеса; 1897, Париж, Берлін, 
Дрезден, Відень; 1898, Прага, 
Будапешт, Копенгаген, Лейпциг, 
Москва, Лондон; 1899, Москва, 
Рига, Гельсінгфорс; 1900, Санкт-
Петербург, Варшава, Христианія, 
Париж, Одеса, Москва, Вільно; 
1901, Юріїв, Ревель, Рига; 1902, 
Чикаго, Вашингтон, Сент-Луїс, 
Нью-Йорк); посмертна вист. 
картин і рисунків (1904, 1935, 
Москва; 1941, 1955, Київ; 1858, 
Ленінград); до 120-річчя від дня 

народження художника (1962, 
Миколаїв); до 50-річчя від дня 
заснування Миколаїв. худ. му-
зею ім.  В.  В.  Верещагіна (1964, 
Миколаїв); до 125-річчя від дня 
народження художника (1967, 
Миколаїв); вист. творів В. зі збір-
ки ДТГ (1983–84, Череповець, 
Вологда); 1989 (Белград, Скоп’є, 
Москва); до 150-річчя від дня 
народження художника (1992, 
Москва, Миколаїв); 1992–94 
(Череповець). Баталіст, автор іс-
торичних картин, серій етюдів та 
рисунків етнографічного харак-
теру. 

Тв.: «Апофеоз війни» (1871), «Пред - 
ставляють трофеї» (1872), «Двері 
Тимура (Тамерлана)» (1872), «Смер - 
тельно поранений» (1873), «Шипка- 
Шейново. Скобелєв під Шипкою» 
(1878–79), «Два яструби», «Перемож-
ці», «Мавзолей Тадж-Махал в Агрі».

Муз.:  ДТГ, ДРМ, КМРМ, МОХМВ,  
ОХМ, СХМ, СОХМ.

Літ.: В.  В.  Верещагин. Каталог 
выставки.  – К., 1955; Лебедев  А. 
В.  В.  Верещагин. Жизнь и твор-
чество.  – М., 1958; Завадская  Е. 
В.  В.  Верещагин.  – М., 1986; 
Володарский В. Василий Верещагин. – 
М., 2000; ХУЕ. – К., 2006.

О. Мариніна

ВЕРЕЩАГІН 
Василь Петрович 
(01.01.1835, м.  Перм, Росія  –  
01.10.1909, м.  Санкт-Петер-
бург) – живописець, гравер. Син 
живопис ця П.  П.  Верещагіна, 
брат художників М.  П. та 
П.  П.  Верещагіних. Навчався у 
батька П.  П.  Вереща гіна, зго-
дом – у діда – живописця та іко-
нописця І.  В.  Бабикова. У  1856–
61 навчався в ІАМ (клас історич-
ного живопису А.  Т.  Мар кова). 
У  1862 разом з К.  Ф.  Гуном та 
М.  П.  Верещагіним розписував 
Покровський собор в м. Єлабуга 
(Татарстан). У 1863–69 – пенсіо-
нер ІАМ за кордоном. З 1864 жив 
і працював у Римі. Упродовж 
1869–94 жив у Санкт-Петербурзі, 
викладав в ІАМ. Персон. вист.: 
1910 (Санкт-Петербург); 1912 
(Москва); «До 100-річчя від 
дня народження» (1935, Перм); 
«П.  П. та В.  П.  Верещагіни. До 

150-річчя від дня народження» 
(1984, Перм) (усі посмертні). 
Член МТШМ (1862), проф. ІАМ 
(1869), член Ради ІАМ (1871). 
Автор творів на сюжети рос. 
билин та історії Росії, жанрових 
картин, портретів, розписів у со-
борах; виконував акварелі та лі-
тографії. 

Тв.: «Олімпійські ігри» (1860), 
«Побачення ув’язненого зі своїм сі-
мейством» (1868), «Ніч на Голгофі» 
(1869), «Рибалка» (1884), «Захисники 
Свято-Троїцької Сергієвої лаври у 
1608  році» (1891), «Велика церква 
Києво-Печерської лаври» (1905); ре-
лігійний живопис для храму Христа 
Спасителя в Москві (1879), розпис 
Успенського собору КПЛ.

Муз.:  ДРМ, ДТГ, ДХМ, КМРМ, 
МОХМВ, ОХМ, ПДХГ.

Літ.: В.  П.  Верещагін  // Извес-
тия ОПГИ. – 1909. – № 9 (Некролог); 
Климов  П. Влюбленный в классику. 
Жизнь и творчество художника-ака-
демиста В. П. Вере щагина // Мир му-
зея. – 1997. – № 5, № 6.

О. Мариніна 

ВЕРЕЩАГІН 
Петро Петрович 
(14.01.1834, м. Перм – 16.01.1886, 
м.  Санкт-Петербург)  – живопи-
сець. Син живописця П. П. Вере-
щагіна. Брат художників В.  П. і 
М.  П.  Верещагіних. Навчався у 
батька П.  П.  Верещагіна, після 
його смерті – у діда І. В. Бабикова, 
живописця та іконописця, у  
пермського живописця А. У. Ор-
лова. У  1858–65 навчався в ІАМ 
(клас пейзажного живопису 
С.  М.  Во робйова). У  1865 отри-
мав звання класного художни-
ка ІІІ ступеня, у 1867 – класного 
художника ІІ  ступеня, у  1868  – 
класного художника І  ступеня. 
Упродовж 1866–70 викладав ма-
лювання, креслення та правопис 
в одному з навчальних закладів 
Віленської  губ. Подорожував 
Волгою (1861, 1873), Фінляндією 
та західними губерніями Рос. 
імперії (1864), бував на Кавказі 
(1862, 1873, 1874), у Києві (1873) 
та Криму (1872, 1875). Під час 
перебування в Києві написав 
картини «Межигірська фабри-
ка поблизу Києва», «Вид Києва» 
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(місце зберігання невідоме), за 
які 1873 отримав звання акаде-
міка. У 1876 за дорученням Т-ва 
Уральської гірничозаводської 
залізниці писав види р.  Чусова 
(Пермська  губ.). У  1877 брав 
участь у рос.-турецькій війні. 
Персон. вист.: до 150-річчя від 
дня народження (1984) у Пермі 
та Ленінграді. Член МТШМ 
(1867). Писав краєвиди міст і міс-
цевостей. 

Тв.: «Ринок у Нижньому Новгоро-
ді» (1872), «Псков» (1876), «Вид на 
набережну Неви біля Академії мис-
тецтв літнього дня», «Астрахань», 
«Ісаакіївський собор», «Ріка Чусова. 
Камінь “Червоний”», «Ріон».

Муз.:  АДМОМ, ГХМ, ДЛМ, ДРМ, 
ДТГ, ДХМ, Іркутський  ХМ, ОХМ, 
ПДХГ, ПХМ, ЯрХМ.

Літ.: Государственная Третьяков-
ская галерея. Каталог живописи. 
Вторая половина ХІХ века. – М., 2001. –  
Т. 4. – Кн. 1; Шумова М. Русское ис-
кусство середины ХІХ  века.  – М., 
1984; ХУЕ. – К., 2006.

М. Кружкова 

ВЕРІГО 
Анатолій Костянтино вич 
(12.06.1922, м.  Одеса  – 2001, 
м. Москва) – живописець, графік. 
У  1938–41 навчався в МСХШ, 
у  1950–56  – у  МДАХІ, диплом-
на робота  – серія «Москвичі в 
літній час» (гуаш, акварель) (ке-
рівник Є. Кибрик). З 1958 викла-
дав у Моск. текстильному ін-ті. 
Учасник вист. з 1945. Персон. 
вист. відбулася в 1964 в Москві.

Тв.: «Після бою під Ясами» (1944), 
«Жіночий портрет» (1950), «Вечірня 
пісня» (1958), «Портрет японської 
дівчини Нагата» (1961), «Клоун» 
(1964), «Польова кухня» (1965). 

Літ.: Выставка военных худож-
ников студии им.  М.  Б.  Грекова. 
Каталог.  – М., 1945; Четвертая 
выставка произведений молодых 
художников Москвы. Каталог.  – 
М., 1958; Всесоюзная художествен-
ная выставка «40  лет ВЛКСМ». 
Каталог.  – М., 1958; Всесоюзная ху-
дожественная выставка «На страже 
мира». Каталог. – М., 1965; Выставка 
произведений московских худож-
ников. Каталог. – М., 1961; Осенняя 
выставка московских художников. 
Каталог. – М., 1966; ХН СССР. – М., 
1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВЕРЛОЦЬКИЙ 
Юхим Абрамо вич 
(25.09.1918, с.  Добрянка, 
Черніг. губ. – ?) – графік. У 1937–
41 навчався на худ. ф-ті Моск. 
текстильного ін-ту (викл.: 
В.  Бистренін, П.  Пашков). На 
студії «Союзмультфільм» брав 
участь у створенні мультфіль-
мів «Лисиця та дрізд» (1946), 
«Квартет» (1947), «Новорічна 
ніч» (1948) та ін. 

Тв.: серія фронтових замальовок 
(1941–45); реклама, культурно-освіт-
ні плакати.

Літ.: Гинзбург  С. Рисованный и 
кукольный фильм.  – М., 1957 (по-
милково названий «Берлоцьким»); 
Пятая выставка художников объе-
ди нённого комитета. Книга, гра-
фика, плакат. Каталог.  – М., 1963; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВЕРНА 
Петро Петрович 
(24.12.1876, хутір Гора, нині 
Бориспільського  р-ну Київсь-
кої обл. – 03.04.1966, хутір Гора) – 
скульптор. У 1934–36 навчався на 
курсах при КХІ (викл.: П. М. Улья-
нова, М. Гельман). Брав участь у 
вист. з 1912, у респ. – з 1935, все-
союз. – з 1936, міжнар. – з 1937. 
Персон. вист. відбулася в 1956 
у КДМУМ. Відзначений грамо-
тами, медаллю «За трудову від-
знаку» (1951). Засл.  майстер на-
родної творчості УРСР (1964). 
Член СХ України (1938). Батько 
Ю. П. Верни. Автор барельєфних 
та скульптурних портретів, сю-
жетних композицій, пам’ятників; 
надавав перевагу станковим 
тво рам на сюжети української 
літературної класики (твори 
Т.  Шев ченка, І.  Котляревського, 
М.  Гоголя), жанровим сценам з 
народного життя.

Тв.: «Портрет Т.  Г.  Шевченка» 
(1911), «Кобзар», «Портрет М.  Го-
голя» (обидва  – 1912), «Тарас 
Бульба з синами», «Сон», «На пан-
щині пшеницю жала» (усі  – 1913), 
пам’ятник Т. Г. Шевченку в Броварах 
на Київщині (1921), портрети 
В.  Леніна (1922, не зберігся; 1926; 
1950), «Портрет М. Д. Верни» (1925), 
«Слухають кобзаря» (1929), «Портрет 
О. Пушкіна», «Сіяч» (обидва – 1936), 

«Ніч перед Різдвом» (1941), «Зустріч 
визволителів» (1945), «Мені три-
надцятий минало» (1947), «Портрет 
І.  Котляревського», «Енеїда», «Біля 
колодязя» (усі  – 1948), «Перебендя» 
(1949), «Сватання» (1956).

Муз.:  НХМУ, НМУНДМ, НМТШ, 
ШНЗ (Канів). 

Літ.: Променицький  К. Петро 
Петрович Верна.  – К., 1958; Про
меницький К. Петро Верна // НТЕ. – 
1957.  – №  2; Корнієнко  І. Золоті 
руки  // Народні таланти.  – К., 1959; 
Долінська  М. Майстри народно-
го мистецтва Української  РСР. 
Довідник.  – К., 1966; Бутник
Сіверський  Б. Українське радянське 
народне мистецтво: 1941–1967. – К., 
1970; Чарновський  О. Українська 
скульптура.  – Л., 1976; Моздир  М. 
Українська народна дерев’яна скуль-
птура.  – К., 1980; МУ.  – К., 1992; 
ХУЕ. – К., 2006.

О. Ямборко

ВЕРНЕР 
Дорися Василівна 
(09 (21).06.1868, м. Рязань, Росія – 
?) – живописець. У 1887 закінчи-
ла жіночу гімназію в Рязані; на-
вчалася в ІАМ (1888–92). У 1895 
отримала від ВХУ право ви-
кладати малювання в середніх 
учбових закладах. Проживала 
у Санкт-Петербурзі. З  1897  – 
учасниця виставок АХ, 3-ї вес-
няної виставки в Одесі (1899). 
Разом із сестрою, скульптором 
А.  В.  Вернер, входила в Перший 
дамський художній гурток. 
Експонент VIII (1897), IX (1898) 
выставок ТПРХ. Працювала в 
техніці акварелі, виконавиця ак-
варелей по склу.

Тв.: «Дурман» (1898).
Літ.: ХН СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 

ТЮРХ. – О., 2014. 
Л. Ганзенко

ВЕРОНА (Гаргуромін-Верона) 
Артур 
(Verona, Garguromin-Verona 
Artur) 
(24.08.1868, м.  Браїла, Румунія  – 
29.03.1946, м.Бухарест, Румунія) – 
живописець, колекціонер. У  1-й 
пол. 20  ст. жив на Буковині. 
Закінчив Вищу православ-
ну реальну школу в Чернівцях 
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(викл. Ю.  Пігуляк). Навчався у 
Мюнхенській АМ (викл. Фрідріх 
фон Уде), наприкінці 1890-х  – 
в Академії Р. Жюльєна в Парижі. 
Учасник вист. у Парижі (1897, 
1900), Чернівцях (1931, 1936), 
Вероні, Афінах, Відні, Мюнхені, 
Венеції, Брюсселі, Москві, 
Бухаресті. Здобував призи за ро-
боти, серед них медаль Салону 
мистецтв у Франції (1900). 
Повер нувся до Румунії 1904. 
У  1924  – голова журі Румунії з 
відбору мистецьких творів для 
бієнале у Венеції. Колекціонував 
твори нар. мистецтва та іконопи-
су. У 1940 переїхав до Бухаресту. 
Автор жанрових та релігійних 
композицій, монументальних 
роз писів, портретів, позначених 
розмаїттям мистецьких уподо-
бань – від академізму до імпресі-
онізму та модерну. 

Тв.: «В  полі (Чудова Молдова)» 
(1907), «На Буковині», «Автопорт-
рет» (1932), «Апофеоз» (ескіз плафо-
на королівського палацу в Бухаресті, 
1935).

Літ.: Pollerus H. Der Maler Wladimir 
Zagorodnikow. 1896.  – Kursk.  – 
Czernowitz  – Graz  – 1984: von der 
Ikone zum Graffito. – Graz, 2006.

І. Міщенко

ВЕРОНА 
Пауль (Verona Paul) 
(27.03.1897, м.  Герца, нині 
Чернів.  обл.  – 15.01.1966, Бу-
харест, Румунія)  – живопи-
сець, графік. Син Н.  Верони 
(Н.  Анорева), племінник А.  Ве-
ро ни. У  1919 закінчив ун-т у 
Яссах, отримав диплом ліцен-
ціата права. Відвідував школу 
красних мистецтв у Яссах, сту-
діював малярство в Академії 
Р.  Жюльєна та в «Лє гранд 
Шомьєр» Ж.-П. Лоранса в Пари-
жі. Повернувся на Буковину в 
1921, де до 1925 працював в ате-
льє А. Верони. Один із засновни-
ків та президент (1932–34) Т-ва 
митців та любителів пластичних 
мистецтв Буковини (Societaţii 
artiştilor şi amicii artelor plastice 
din Bucovina) у Чернівцях. Брав 
участь у вист. з 1914, у Чернівцях – 
у 1920–30-х; у  спільній вист. 

П.  Верони, І.  Константинович-
Хайн, В.  Загороднікова у 1938 
в Чернівцях. Персон. вист. від-
булася в 1965 в Бухаресті. Член 
СХ  Румунії. Жив у Чернівцях 
(str. 11 Noembrie, 43 a), у Герці, з 
кінця 1940-х – у Бухаресті. Автор 
краєвидів, портретів, жанрових 
композицій, натюрмортів, у яких 
помітний вплив пізнього модер-
ну та постімпресіонізму; тво-
рам В. властиві декоративність та 
рафінованість кольорової гами.

Тв.: «Автопортрет», «Жниці» (до 
1938), «Осінь на паризькій вулиці», 
«Натюрморт з кукурудзою».

Муз.:  музеї Сучави, Ботошан, 
Бухаресту (Румунія).

Літ.: Albrich. Der Herbstsalon 
(Die Ausstellung im Museum)  // 
Czernowitzer Allgemeine Zeitung.  – 
1935.  – 15.  Dezember; Ausstellung 
Bukowinaer Maler  // Czernowitzer 
Morgenblatt. – 1933. – 20. Dezember; 
Expoziţiă de Pictură deschisă dela 
10 – 1 şi 4–7 martie 1938. – Cernǎuţi, 
1938; Pohonţu  E. Pictorii noştri  // 
Junimea literarǎ.  – 1932.  – Nr.  1–2; 
Pollerus  H. Der Maler Wladimir 
Zagorodnikow. 1896.  – Kursk  – 
Czernowitz  – Graz  – 1984: von 
der Ikone zum Graffito.  – Graz, 
2006; Zalozieckyi  W. Kunstsalon. 
Ausstellung in der Herrengasse  // 
Czernowitzer Allgemeine Zeitung.  – 
1933. – 20–21. Dezember.

І. Міщенко

ВЕРПЕТО 
Надія Михайлівна 
(02.01.1894, м.  Лубни, нині 
Полтав. обл. – 18.02.1963, м. Він-
ніпег, Канада) – живописець, гра-
фік. Навчалася в Петербурзькій 
консерваторії. У  1932 закінчи-
ла Празьку  АМ. Працювала в 
Міністерстві освіти уряду УНР. 
1920 виїхала до Польщі, зго-
дом  – до Чехії. У  1949 емігрува-
ла до Канади. Учасниця вист., 
серед них вист. новоканадських 
митців різних національностей 
у Вінніпезі, де полотна  В. мали 
успіх. Автор портретів, пейзажів, 
натюрмортів.

Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.
О. Ламонова 

ВЕРХОЛА Андрій – див.: 
ВАРГОЛ (Воргол) Енді

ВЕРХОЛА 
Трохим 
(1833–1922) – живописець, громад-
ський діяч. Відомий за пис. дж. За 
часів УНР був головою «Просвіти», 
очолював земську управу й пов. 
комісар у м.  Проскурів (нині 
м. Хмельницький).

Літ.: ЕУ. – К., 1993. – Т. 1.
Макc. Гончаренко 

ВЕРШИНІН 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. У  1871 прийнятий 
разом з Панковим, Скудновим, 
Власенком на навчання до живо-
писної майстерні КПЛ. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  2 (ти-
погр.), спр. 694, арк. 143 а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВЕСЕЛОВИЧ 
Хома (Веселов ський Тимофій) 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Наприкінці 17 ст. працював у 
Жовкві (нині Львів. обл.). У місь-
кому архіві за 1693–94 значився 
як королівський маляр.

Тв.: імовірно, нагробний портрет 
митрополита Досифея (бл. 1693).

Літ.: СХУ. – К., 1973; МУБД. – К., 
1997; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Тимофій – 
див.: ВЕСЕЛОВИЧ Хома
ВЕСНА 
Іван Іванович 
(11.06.1909, с.  Підберізці, нині 
Пустоми тівського р-ну Львів. обл. – 
29.12.1985, м.  Львів)  – скульптор. 
У  1926–32 закінчив Львів. худ.-
пром. уч-ще (викл. А. Коверка), де 
працював у 1946–51. У  1949–54  – 
майстер у Львів. ін-ті прикладного 
та декоративного мистецтва (нині 
ЛНАМ). Відтоді займався твор-
чою роботою. Учасник обл., респ. 
та всесоюз. вист. з 1945. Член СХ 
України (з 1944). Працював у галу-
зях декоративної та монументаль-
ної скульптури. 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



206

Тв.: дерев’яні барельєфи  – 
«О.  Пуш кін» (1949), «М.  Коцю-
бинський і М.  Горький на 
Капрі» (1953), «Зустріч» (1960), 
«Наймичка» (1961), «Кайдани по-
рвіте» (1964), «Під чистим не-
бом» (1965); барельєфи з мета-
лу – «Портрет В. Леніна», «Портрет 
О.  Кульчицької» (обидва  – 1968), 
«Портрет В.  Стефаника» (1971), 
«Наука і праця» (1969); кам’яні 
погруддя  – Т.  Шевченка (1971), 
А.  Коверка (1972); твори декора-
тивно-прикладного мистецтва.

Муз.:  Літературно-меморіальний 
музей І.  Франка (с.  Нагуєвичі, 
Дрогобицького  р-ну Львів.обл.), 
НМТШ.

Літ.: Будзен  А. Різьба по дереву в 
західній області України  – К., 1969; 
ЕСУ.  – К., 2005.  – Т.  4; Матов  О. 
Майстер художньої різьби  // Вільна 
Україна. – 1953. – 10 грудня.

Г. Матвіїшин

ВЕСНІНСЬКИЙ (Всененський) 
Іван Дем’янів(-ович) 
(18  ст.)  – іконописець, позо-
лотник. Знач ковий товариш 
Ніжинського полку. У  середині 
1760-х (до 1767) виконав виконав 
образи для іконостаса Спаської 
церкви в Ніжині (усі ікони, за 
винятком нижнього ряду ікон, 
у 1852 переписав Фома Кононов). 
У  1774 створив для іконостаса 
церкви Різдва Богородиці КПЛ 
намісні ікони та виконав позо-
лотні роботи. Збереглися по-
відомлення адміністрації КПЛ 
про те, що через незавершену 
сніцарську роботу В. не може ви-
конувати розписи іконостаса в 
с. Лищиці.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, вотч. 
спр. 84.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев, О. Овчаренко.

ВЕСТЕРФЕЛЬД 
Абрагам (Wes tеr fеlt; Westerfeldt 
van Abraham) 
(?  – 24.04.1692, Рот тердам, 
Нідерланди)  – живописець, ри-
сувальник. Походив з Голландії. 
Служив при дворі литовського 

гетьмана Я.  Paд зивілла. У  1649–
51 у складі гетьманського почту 
перебував в Україні, був свідком 
подій визвольної війни укра-
їнського народу, які відтворив 
у малюнках. Зображував види 
й архітектурні пам’ятки Києва, 
робив замальовки внутрішнього 
вигляду печер КПЛ. За припу-
щенням, за малюнком  В. гравер 
В. Гондіус у 1651 відтворив пор-
трет Б. Хмель ницького.

Тв.: «Козацькі посли у Радзивілла», 
«Війська Яна Радзивілла перед 
Софій ским собором в 1651  році», 
«Загальний вид Києва з боку Дні-
пра», «Розгром козаками литовської 
флотилії на Дніпрі», «Золоті воро-
та», «Софійський собор», «Києво-
Печерська лавра», «Дерев’яний па - 
лац Адама Кисіля», «Трапезна Києво- 
Печерської лаври». 

Літ.: Памятники, издаваемые вре-
менной комиссией для разбора древ-
них актов.  – К., 1845.  – Т.  1.  – Ч.  3; 
Cмирнов  Я. Рисунки Киева 1651  г. 
по копиям конца 18  в.  // Труды 
XIII  Археологического съезда в 
Екатеринославле.  – М., 1908.  – Т.  2; 
Київ та його околиці  // Збірник іс-
торичної секції АН  УCCP.  – К., 
1926; Київський путівник. – К., 1930; 
Жолтовський  П. Визвольна бороть-
ба українського народу в пам’ятках 
мистецтва XVI–XVII  ст.  – К., 1958; 
ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  3; МУБД.  – К., 
1997; УРЕ. – К., 1979. – Т. 2; Нариси 
історії українського мистецтва. – К., 
1966.

О. Овчаренко

ВЕСТЕРФЕЛЬД 
Ламберт 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Брат маляра, рисувальни-
ка Абрагама Вестерфельда, на-
двірного художника литовсько-
го гетьмана Януша Радзивіла. 
1646  – перебував (разом з бра-
том) в Бродах як надвірний маляр 
Олександра Конецьпольського. 
Оздоблював живописним деко-
ром палаци Конецпольського в 
Бродах та Підгірцях 

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВЕТЕЛЕЦЬКИЙ 
Тимофій Данилович 
(? – 1801) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Входив до київського 
іконописного цеху.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВЕЧЕРСЬКИЙ 
Василь Проко пович 
(20.10.1927, с. Убіжичі, нині Ріп-
кинського  р-ну Черніг.  обл.  – 
07.08.2003, м.  Київ)  – гра фік, 
журналіст. У  1962 закін чив 
Україн ський поліграфічний 
ін-т у Львові. У  1967–72 пра-
цював головним художни-
ком Держкомвидаву УРСР; у 
1973–87  – у  вид-ві «УРЕ». Член 
т-ва «Меморіал ім.  В.  Стуса». 
Брав участь у дослідженні 
Биківнянської трагедії та уві-
чненні її пам’яті, створенні му-
зею шістдесятництва в Києві. 
Як журналіст досліджував 
«білі плями» української істо-
рії, серед них явища колекти-
візації та голодомору. Автор 
статей з проблем українського 
мистецтва, книговидан ня, ес-
тетичного виховання. Учас - 
ник респ. та міжнар. вист. гра-
фіки з 1964. Тв. В. характеризує 
технічна досконалість, лаконіч-
ність, виразність та особли-
во образна сила лінії і плями. 
Оформлювальні роботи позна-
чені цікавими пошуками у сфері 
книжкового дизайну. 

Тв.: брав участь у підготовці та 
оформленні енциклопедичних довід-
ників «Київ» (1985), «Чернігівщина» 
(1990), «Полтавщина» (1992, усі  –  
Київ); оформлював книги «Щастя» 
В.  Сосюри (1974), «Білі каштани» 
А.  Малишка (1975), «Межиріцькі 
житла з кісток мамонта» І.  Під-
оплічка (1976), оформлення опер 
«Демофонт» М. Березовського (1988) 
та «Вечорниці» П.  Ніщинського 
(1989); серія гравюр до творів В. Си - 
моненка (1985); графічні портре-
ти Т.  Шевченка (1964), І.  Котля-
ревського (1969), Лесі Українки (1971),  
В.  Стефаника (1971), Г.  Сковороди 
(1972), В. Симоненка (1985), І. Фран-
ка (1995), В.  Стуса (1999); екслібри-
си – О. Солженіцина (1966), І. Дзюби 
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(1967), Г. Логвина (1972), П. Тронька 
(1972), листівки.

Літ.: МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 
2005. – Т. 4.

О. Ламонова

ВЖЕШЕК 
Севастян 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Походив з м. Язловець (нині 
с.  Язловець) на Тернопільщині. 
Три роки В. навчався в Кракові в 
майстра Павла Чомтурна. Закін-
чення навчання засвідчено доку-
ментально під 1583 р.

Літ.: Александрович  В. Словник 
малярів Волині XVI–XVII  століт-
тя  // Волинська ікона: питання іс-
торії вив чення, дослідження та рес-
таврації. Матеріали V наук. конф., 
м. Луцьк, 27–28 серп. 1998 р. – Луцьк, 
1998. 

Р. Забашта

ВЖЕЩ (Вржещ) 
Євген Ксавері йович 
(Wrzeszcz Eugeniusz) 
(1853, Київська  губ.  – 05.04.1917, 
м. Київ) – живописець. Походив зі 
шляхетської родини. Після закін-
чення Житомир. гімназії у 1876–80 
навчався в Київ. рисувальній шко-
лі М. Мурашка. Працював у Києві 
бухгалтером, як аматор займався 
малярством. Після 1884 нетри-
валий час навчався в ІАМ, зго-
дом удосконалював майстерність 
у Парижі та Мюнхенській  АМ. 
У  1893 став співзасновником і 
секретарем Київ. т-ва художни-
ків. Брав участь у вист. ТПХВ у 
1885–89, ТПРХ у 1890–93 та 1896, 
Київ. т-ва художників та  ін., а та-
кож експонував твори в Польщі. 
Працював у галузі пейзажу. 

Тв.: «Осінь» (експонувався 1885), 
«Монастир» (1886), «Річковий пей - 
заж з двома човнами» (1886), «В Бес-
сарабії» (1887), «Ранок» (1887), «Кла-
довище» (1888), «Ранок на річці» 
(1892), «Сутінки» (1893), «Стежина в 
полі» (1893), «Ставок» (1896), «Букет 
бузку» (1896), «Українська хата» 
(1900), «Поляна» (1912), «Квітуче 
поле» (1912), «Лісова поляна» (1916), 
«Джерело» (1916), «Зимовий пейзаж», 
«Берези», «Хата, освітлена сонцем».

Муз.:  НХМУ, ЖОКМ, СОХМ, 
НМК, ДТГ, КМРМ.

Літ.: Ursyn [Zamarajew  I.]. 
Pracownie kijowskie z rozmуw 

I  wrażeń  // Kraj.  – 1899.  – Nr.  13; 
P.[iątkowski] H. Eugeniusz Wrzeszcz // 
Tygodnik Illustrowany.  – 1901.  – 
Nr. 17; K. D.S. Eugeniusz Wrzeszcz // 
Wędrowiec.  – 1901.  – Nr.  17; A.  O. 
Eugeniusz Wrzeszcz  // Kraj. – 1903. – 
Nr.  12; Мурашко  М. Спогади ста-
рого вчителя.  – К., 1964; ІУМ.  – К., 
1970. – Т. 4. – Кн. 2; ХН СССР. – М., 
1972.  – Т.  2; Федорук  О. Джерела 
культурних взаємин. Україна в твор-
чості польських художників другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 
1976; Товарищество передвижных 
художественных выставок. 1869–
1899. Письма, документы: в  2  т.  – 
М., 1987; Українська хата в твор-
чості Євгена Вжеща, художника, 
якого ми геть забули  // Україна.  – 
1994.  – №  4; МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – 
К., 1995.  – Т.  1; МУБД.– К., 1997; 
Товарищество южнорусских ху-
дожников. Биобиблиографический 
справочник: в 2  ч.  – О., 2000; 
Федорук  О. Польські художники в 
Києві (друга половина ХІХ  – поча-
ток ХХ  ст.)  // Pamiętnik Kijowski.  – 
Kijow, 2002.  – T.  6; Буравський  О. 
Поляки Волині в другій половині  
ХІХ – на початку ХХ ст. – Житомир, 
2004; ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5; ХУЕ. – 
К., 2006; Федорук  О. Євген Вжещ  // 
ОМ. – 2008. – № 2; Федорук О. Євген 
Вжещ – неординарний варіант київ-
ського пленеризму // Художня куль-
тура. Актуальні проблеми: зб. наук. 
праць. – К., 2009. – Вип. 6.

І. Ходак

ВИГІДНИЙ – див. ГРАДОВСЬКИЙ 
Фелікс

ВИГЖИВАЛЬСЬКИЙ
Фелікс Михаїл 
(Wygrzywalski Feliks; F.M.V.)
(20.11.1875, м. Перемишль  – 
05.09.1944, поблизу м. Ряшів, 
РП) – живописець. 
Упродовж 1893–98 навчався в 
Мюнхенській АМ під керівни-
цтвом Ю. Гертеріха і К. Марро, 
1898  – продовжив навчання в 
академії Жуліана в Парижі. У 
1900 оселився у Римі, де вико-
нував копії з творів Караваждо, 
Рафаеля, Гуерчіно, Веласкеса та 
Тіціана, писав портрети та місце-
ві краєвиди. У 1906 – переїхав до 
Єгипту, де створив низку полотна 
на місцеву тематику в «східно-
му» колориті. 1908 повернувся 
у Львів, де отримав замовлен-

ня на ряд монументальних роз-
писів; працював сценографом у 
Великому міському театрі (нині 
ЛНАТОБ). Упродовж 1914–18 
перебував у Росії.: викладав ри-
сунок в Ростово-Нахічеванських 
рисувальних класах (м. Ростов 
на Дону). 1918  – повернувся до 
Львова. У місті виконав ряд мо-
нументальних розписів. У 1932 
відкрив салон Kunstaustellung, у 
якому продавалися роботи само-
го художника та твори львів. май-
стрів. У 1944 виїхав до Ряшева. 
Експонент художніх виставок з 
1918. У 1932. у Львові відбулася 
персональна виставка. В. – член 
Львів. Товариства друзів мисте-
цтва (1932). Працював у різних 
жанрах і техніках, виконував мо-
нументальні та станкові роботи.

Тв.: станковий живопис – «В саду 
гарему», «Італійська вулиця» (оби-
два  – 1900), «Без роботи» (1905), 
«1905», «Страйк» (обидва  – 1906), 
«Хліба голодним!» (1907); «Бедуїни 
в пустелі», «Сад у гаремі», «Арабська 
дівчина», «Араб у тюрбані», 
«Молитва в пустелі» (усі – 1906–08), 
«Ринок у Львові» (1908), «Рибалки 
тягнуть невід» (1913), «Той, що ви-
тягає човен» (1914), «Вуличні му-
зиканти» (після 1920), «Русалки» 
(1922), «Бурлаки» (1925), «Портрет 
дружини» (1925), «Продавці ки-
лимів» (1925), «Захисник ісламу 
(Автопортрет)» (1931), «Бедуїни в 
пустині»(1939); 14 полотен присвя-
чених історії танцю (для санаторію 
Львігрод (Lwigród) в м. Криниця-
Здруй, нині РП); монументальний 
живопис  – розписи: кафе «Штука», 
Торгово-промислова палата (оби-
два  – 1908), кафе «Ренесанс» (1912), 
кінотеатр «Палац» (1925) (усі  – 
Львів), вітражі для кафедрального 
собору в Тернополі (1911). 

Літ.: МУЕД.  – К., 1992; МУЕ.  – 
К., 1995. – Т. 1; Catalog of auction of 
Fine Arts of 20 march 2011. Agra-Art 
Auction House – Warsawa, 2011.

Л. Ганзенко

ВИДИНІВСЬКИЙ 
Пантелей мон Федорович 
(Wedeniwskyj, Wi dinywski 
Pantelejmon) 
(17.07.1891, с.  Суховерхів, нині 
Кіцманського р-ну Чернів. обл. – 
09.06.1978, м.  Браїла, Румунія)  – 
живописець, графік, педагог. 

ВИДИНІВСЬКИЙ
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У  1909–16 навчався у Віден-
ській АМ (викл.: Лібералі, Файт, 
Шмідт, Міхалі, Юнквірт). Під 
час 1-ї світової війни був при-
званий до австрійської армії, 
у 1916–18 перебував у таборі вій-
ськовополонених у Симбірську 
(Росія), де виконав численні на-
черки. Протягом 1918–44 пра-
цював на Буковині. У  1918–36 
викладав рисунок та калігра-
фію в Сторожинецькому ліцеї. 
Втратив роботу через відмову 
від нострифікації. З  1940  – ме-
тодист-консультант з малярства 
і скульптури в Чернівцях. Один 
з організаторів Чернів. осередку 
Т-ва художників України (1940). 
Учасник вист. у Чернівцях (1920–
40-ві) та Румунії. Мешкаву м. Сто-
рожинець (нині Чернів.  обл.), 
Чернівцях (1936–44); з 1944  – 
у  Румунії. Працював у галузі 
монументального і станкового 
малярства, книжкової графіки; 
автор портретів, екслібрисів, 
творів історичного та батально-
го живопису. Роботи  В. поєдну-
вали риси модерну, академізму 
та реалізму; ілюстр.  В. властиві 
ретельно виписані пейзажні та 
етнографічні подробиці, м’яке 
світлотіньове вирішення, іноді – 
з  ефектами освітлення; в  окре-
мих тв. наявний гротеск, ноти 
соціального протесту.

Тв.: оформлення та ілюстр. до книг 
«Син гетьмана» О. Рогової, «Дівчина 
Віра й інші казки» К.  Чертенко-
Костецької, «Розбійник Кармелюк» 
М.  Старицького, ювілейної серії 
книг О.  Кобилянської («В  неділю 
рано зілля копала», «Лісова мати», 
«Але господь мовчить» (усі  – 1928); 
живопис  – «Богдан Хмельницький 
під Зборовом», «Бій запорізьких 
козаків з татарами» (1920–30-ті), 
«Вечорниці», «Жебрачка», «Де прав-
да?», «Людина ХХ  століття» (усі  – 
1910–30-ті), «Портрет Дарусі» (1926), 
«Портрет Галини Хортик» (1926), 
«Автопортрет» (1950-ті).

Муз.:  ЧрцОХМ, музеї Румунії.
Літ.: СХУ.  – К., 1973; Митці 

Буковини. Енциклопедичний до-
відник.  – Чернівці, 1998.  – Т.  1; 
Палей А. Таланти Буковини // Вільна 
Буковина. – 1941. – № 2; Міщенко І. 
Буковинська графіка першої по-
ловини ХХ  століття (до 1940  р.)  // 

МУ.  – 2003.  – Вип.  3; Яківчук  А. 
Соколом злетіти на рідну землю  // 
Буковинське віче.  – 1991.  – 13  лип-
ня; Яківчук  А. Чи пам’ятаємо свого 
знаменитого земляка?  // Чернівці.  – 
2001.  – 31  серп.; Expoziţia de artă 
a societăţii pentru incurajarea artel. 
Kunst-Ausstellung des Vereines zur 
Förderung der bildenden Künste.  – 
Cernăuţi.

І. Міщенко 

ВИДРА
Фердинанд
(1815, в межах жупи Веспрем, 
нині медьє Веспрем, Угорщина – 
1879, ?)  – іконописець. Син 
Ференца Видри. З кінця 1850-х 
обіймав посаду єпархіального 
живописця ГКЦ в м.  Мукачеве. 
Працював як монументаліст і 
станковіст. У своїй творчості на-
слідував стильові принципи піз-
нього бароко.
Тв.: монументальні розписи  – 
єпископська каплиця (1846  ?), 
консисторіальна зала єпископ-
ської резиденції та кафедральний 
собор в Ужгороді (1858), церкви: 
в м. Мукачеве (1859), сс. Зарічево 
та Турички Перечинського р-ну 
(1859), м.  Білки (нині одно-
йменне село) Іршавського р-ну 
(1865), сс.  Новоселиці, Старий 
Давидків, Малі Розтоки та ін.; 
образи вівтарні  – «Покро ва 
Пресвятої Богородиці», «Роз-
п’ят тя Господнє» (бічні ві-
втарі кафедрального собору в 
Ужгороді, 1858); церковні іко-
ностаси  – намісні образи іконо-
стаса церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці в м. Мукачеве (1959), 
с. Буй (Угорщина, 1854), 1865–79 
для Покровської церкви с. Білки 
Іршавського р-ну. 

Літ.: Островський Г. Образотворче 
мистецтво Закарпаття.  – К., 1974; 
Puskás L., Puskás B. Házad ékessége. – 
Budapest, 1991; Пап  С. Ікони й іко-
нописання на Закарпатті.  – Рим, 
1992; Пушкаш  Б. Актуальні пробле-
ми вивчення давнього іконопису в 
Угорщині  // Українське сакральне 
мистецтво: традиції, сучасність, пер-
спективи.  – Л., 1994; Приймич  М. 
Перед лицем Твоїм. Закарпатський 
іконостас.  – Ужгород, 2007; 
Приймич  М. Творчість Фердинанда 

Видри: ужгородський період  // 
Вісник ЛНАМ. – 2016. – Вип. 28.

Р. Забашта

ВИДРА
Ференц
(19  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Батько Фердинанда 
Видри. Авторству В. приписують 
іконостасні образи (1830) церкви 
с.  Кенезло (Угорщина), які вто-
рують образам 1779 р. авторства 
Т. Спалинського (?) з кафедраль-
ного собору м. Ужгород.

Тв.: образи для іконостаса церкви 
с. Кенезло (Угорщина) (1830) (?).

Літ.: Puskás  L., Puskás  B. Házad 
ékessége. – Budapest, 1991; Пушкаш Б. 
Актуальні проблеми вивчення 
давнього іконопису в Угорщині  // 
Українське сакральне мистецтво: 
традиції, сучасність, перспективи.  – 
Л., 1994; Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

ВИЖЛОВ СЬКИЙ 
Григорій – див. 
ВИШЛОВСЬКИЙ (Висловський) 
Григорій.

ВИЖНИЦЬКИЙ
Ярослав
(1923, Україна – ?, США) – живо-
писець. Навчався у Національній 
Академії Рисунка в Нью-Йорку, 
де отримав кілька нагород. Був 
співзасновником і членом АМУМ. 
Брав участь у виставках АМУМ 
у Нью-Йорку. Виставляв твори 
в Чикаго, Нью-Йорку, Детройті, 
Торонто, Монреалі.

Тв.: «Осінь на селі», «Над озером», 
«Пополудні», «Акт І», «Акт ІІ», «Акт 
ІІІ», «Портрет», «Жіночий портрет», 
«Ліс», «Берези». 

Літ.: Виставка українського мис-
тецтва: заходами українського ви-
ставкового комітету в Детройті. 
24 вересня  – 2 жовтня 1960.  – 
Детройт, 1960; Блакитний Є. Про 
творчість Ярослава Вижницького 
// Сучасність.  – 1987.  – N 10 (318); 
Кейван І. Українські мистці по-
за Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Українські мит-
ці у світі. Матеріали до історії 
українського мистецтва ХХ ст.  –  
Л., 2013.

Л. Бурковська

ВИДРА
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ВИ́ЄЗЖЕВ 
Олександр Миколайович 
(01(13).06.1865, с.  Зміїв, нині 
м.  Зміїв Харків.  обл.  – 1918,  
нині – смт Гурзуф, АР Крим, 
Україна)  – живописець. Навчав-
ся в Харків. рисув. школі 
М. Раєв ської (1870-і рр.), Санкт-
Пе тербур. АМ (1887–90). Жив 
у Санкт-Петербурзі та Харкові. 
Організатор Харків. гуртка місц. 
художників та 1-ї худож. вистав-
ки (1900–08). Від 1889 – учасник 
виставок ТПХВ (1889, 1890, 1895–
97, 1899, 1903), Позапартійного 
товариства художників (1913), 
Вільного товариства художників 
(1913–14) у Санкт-Петербурзі, 
Моск. товариства прихильників 
художеств (1895), Всеросійської 
промислової та сільськогоспо-
дарської виставки у Нижньому 
Новгороді (1896). Персональні 
виставки у Санкт-Петербурзі  / 
Петрограді (1905, 1915). Автор 
портретів, жанрових компози-
цій, пейзажів. Картини позначені 
рисами символізму. 

Тв.: «Заутреня у монастирі» (1889), 
«Світанок» (1890), «Біля цілющої 
криниці» (1895), «Марення» (1896), 
«Журба» (1898), «Останній помах 
крил (Через море)» (1900), «Алупка», 
«Хвилі» (обидва  – 1906), «Видіння», 
«Колісниця життя» (обидва – 1907).

Муз.: ХХМ.
Літ.: ХУЕ. – К., 2006.

Г. Скляренко

ВИННИК 
Михайло Мойсейо вич 
(22.10.1887, м. Кам’янець Грод нен-
ської  губ., нині Брест ської  обл., 
Білорусь  – 1943)  – живописець, 
графік. У  1909–13 навчався в 
ОХУ (викл. К.  Кос танді), про-
тягом 1922–24  – у ВХУТЕМАСі 
(викл. В.  Фавор ський). До по-
чатку 1920-х перебував в Одесі, 
згодом – у Москві. Учасник вист. 
з 1915 (ТПРХ та ін.), у 1934 робо-
ти експонувалися в Афінах. Член 
ТПРХ (1919). У  своїх ранніх тво-
рах В.  продовжував традиції ре-
алізму вітчизняного мистецтва 
2-ї пол. 19 ст. Лінорити 1930–40-х 
позначені впливом творчості 
В. Фаворського.

Тв.: «Дівчина» (етюд, 1910), «Авто-
портет» (1910), «Вітряно» (1910),  
«Музикант» (1910), «Літо» (1910), 
«Мати і дитина» (1910), «Біля плити» 
(1910), «Хлопчики» (1919), «У кар’єрі»  
(1932); ліногравюри – «У селі» (1936), 
«Портрет Я.  Ануфрієва» (1942), 
«Портрет В. Бурковської» (1942).

Муз.: ДЛМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.
О. Ламонова 

ВИННИКІВ-НИЖНИК 
(уроджена Нижник) 
Іванна 
(08.07.1912, м. Львів – 09.01.1993, 
м.  Мужен, Франція)  – живопи-
сець, майстер декоративно-при-
кладного мистецтва. Мистецьку 
освіту здобула в школі Олекси 
Новаківського у Львові. З  1947 
жила в Парижі, згодом – у Мужені 
(поблизу Канн). У  Франції під 
впливом Розалії Винниченко, 
твори якої були популярними як 
у Франції, так і в інших країнах 
Європи, захопилася керамікою. 
Водночас розробляла техніки 
вишивання гобелена-аплікації. 
Перша персон. вист. відбула-
ся в НТШ у Львові (за сприян-
ня В.  Залозецького). В  еміграції 
в Парижі була організатором 
вист., серед них в Салоні, у галереї 
Дюран-Рюеля; мала дві персон. 
вист. у середині 1980-х (Париж, 
Мужен). Член Спілки укр. мит-
ців образотворчого мистецтва у 
Львові. Авторка краєвидів, на-
тюрмортів, портретів; у творчості 
В.-Н. виокремлюють т.  зв. кос-
мацький період, коли переважа-
ла колористична манера школи 
Новаківського, та німецький пе-
ріод (1944–46), коли в пейзажах і 
натюрмортах помітнішими були 
європейські віяння. 

Тв.: живопис – «Підлюте», «Сокіл 
біля Підлютого», «Пляжа в Космачі», 
«Сплав дараб» (усі  – 1937), «Ямне», 
«Осмолода» (обидва – 1938), «Ферія 
в Севіллі» (1952), «Родина», «Скити», 
«Кармен»; портрети  – Ірини 
Нестюк (1933), Ярослави Мельник 
(1934), «Автопортрет» (1937), Івана 
Гриньоха, Ольги Ниткевич (оби-
два – 1938); кераміка; гобелени, серед 
них «Весілля» і «Вершники» (обидва 
містяться в мерії Мужена).

Літ.: ЕУ – К., 1993. – Т. 1; Мистецтво 
української діаспори. Повернуті іме-
на. – К., 1999; ХУЕ. – К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВИННИЦЬКИЙ 
Ілля (WYNYCKYI Ilya) 
(18  ст.)  – маляр, іконопис. 
Відомий за підпис. тв.

Тв.: намісний образ «Різдво Прсв. 
Борородиці» (1728) з іконостаса 
церкви с. Бурусів Львів. обл.

Муз.: НМЛ.
Літ.: Сидор О. Підписні та датовані 

ікони (Збірка Національного музею 
у Львові ім. Андрея Шептицького) // 
ЗНТШ. – Л., 2011. – Т. CCLXI.

Р. Забашта

ВИННИЦЬКИЙ М. (псевд.)  – див.: 
ГОРДИНСЬКИЙ Святослав

ВИННИЦЬКИЙ
Олександр
(17.09.1911, с.  Ролів, нині 
Дрогобицького р-ну Львів. обл. – 
31.12.2002, Варшава)  – живопи-
сець, графік. У  1926–29 навчав-
ся у школі О.  Новаківського у 
Львові, у 1929–34 – у КАМ (викл.: 
Т.  Аксентов, В.  Яроцький). 
Співзасновник творчого угру-
повання «Краківської групи» 
(1932–37), був членом краків-
ського осередка укр. Товариства 
«Зарево» (1933). З кін. 1930-х  
мешкав у Львові. Учасник Третьої 
та П’ятої вист. Спілки укр. обра-
зотворчого мистецтва у Львові 
(1942–43), Під час 2-ї  Світ.  ві-
йни емігрував до Польщі, жив у 
Варшаві. Експонент численних 
виставок польських художників 
у Польщі, Росії, Італії. Працював 
у різних жанрах: тематичних 
композицій, портрета, пейзажу, 
натюрморту. Чоловік художниці 
Ванди Пакліковської.

Літ.: ЕУ. – К., 1993. – Т. 1; ЕСУ. – 
К., 2005 – Т. 4. 

Р. Забашта

ВИНОГРАДСЬКИЙ 
Володимир Володимирович 
(17.04.1926, за ін.  дж., 1924, 
м.  Київ)  – скульп тор. У  1955 за-
кінчив КХІ (викл.: І.  Шаповал, 
М.  Вронський, М.  Ли сенко). 
Працював у Центральній худ.-

ВИНОГРАДСЬКИЙ
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експериментальній лабо ра то рії 
укр. нар. промислів Мі ністерства 
місцевої промисловості УРСР. 
Учасник респ. (з  1961), всесоюз. 
(з  1966) та зарубіжних (з  1967) 
вист. Член СХ України (з 1968). 

Тв.: «Закарпатські музики», «Засвіт  
встали козаченьки» (обидві  – 1960), 
«Т.  Г.  Шевченко» (1964), «Тачанка», 
«Український хор» (обидві  – 1967), 
«На Січ (Тарас Бульба з синами)» 
(1968), «Дружба народів», «Навіки ра-
зом», «Коліївщина», «Земля селя нам» 
(усі  – 1969), «Хліб», «Возз’єднання», 
«Танець-увиванець» (усі –1971).

Муз.: НМУНДМ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 

1973; ЕСУ. – К., 2005 – Т. 4.
М. Гончаренко

ВИНОКУРОВ 
Давид Наумович 
(22.06.1926, м.  Мелітополь)  – гра-
фік. У 1948–52 навчався в Респ. худ. 
уч-щі в Душанбе в Таджикистані 
(викл. В.  Кушер). Ілюстрував та 
оформлював книги для вид-ва 
«Іфрон», малював для газет. 
Учасник вист. з 1959 (Душанбе). 
Автор монотипій і плакатів на по-
літичні теми. Для графіки В. харак-
терні технічна досконалість і ком-
позиційна майстерність. Ілюстр. 
притаманна детальна розробка 
сюжету та композицій, увага до 
психологічного стану персонажів. 
Плакати й малюнки для газет по-
значені лаконічністю, виразністю, 
декоративністю колористичного 
вирішення. 

Тв.: ілюстрування та оформлен-
ня книг  – «Пулат і Гульра» (1954, 
1956, диплом Міністерства культури 
Таджицької РСР), «Безсмертні люди» 
(1959) Р.  Джаліла, народні індійські 
казки «Хіто Падема» (1961), «Корабель 
“Мрії”» М.  Міршакара (1964), «Алея 
закоханих» А.  Шукухі (1966), «Ранок 
нашого життя» К.  Улуг-заде (1967) 
та  ін.; монотипії  – «Театр опери та 
балету» (1961), «Чабан» (1966); плака-
ти – «45-й Жовтень» (1962), «Бийтеся 
лише такою зброєю» (1967); малюн-
ки для газет «Піонер Таджикистану» 
(1952–56), «Комсомолець Таджикис-
тану» (1956–60).

Муз.: Держ. музей Таджикистану 
(Душанбе).

Літ.: Всесоюзная художественная 
выставка. Каталог. – М., 1961; Первая 
выставка книжной графики, эстампа 
и плаката. Каталог. – Душанбе, 1962; 

Республиканская художественная 
выставка. Каталог. – Душанбе, 1965; 
Выставка произведений художни-
ков Таджикской  ССР. Каталог.  – 
Душанбе, 1966; ХН  СССР.  – М., 
1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВИНОКУРОВА 
Марія Яківна 
(26.10.1914, м. Астрахань, Росія –  
2000, м.  Харків)  – живопи-
сець, гра фік. У  1937 закінчила 
Астраханський худ. технікум, у 
1951  – ХХІ (викл.: М.  Дерегус, 
С.  Солодовник, Г.  Бондаренко). 
У  1959–74 працювала виклада-
чем у Харків. худ. дитячій шко-
лі. Учасниця обл. і всеукр. вист. 
Персон. вист. відбулися в 1983, 
1992, 1993, 1994, 1999, посмертні – 
у  2001, 2004 в Харкові, у  2001  – 
у м. Чугуїв Харків. обл.

Тв.: живопис – «Автопортрет» (1950), 
«Зимові сторінки. Харків» (1952),  
«Ромашки сонячні» (1954), «Красуня» 
(1955), «Зимовий ранок» (1957), 
«Бахчисарайський фонтан» (1960), 
«Віктор» (1961), «Дівчина. Дитинство» 
(1964), «Самотність» (1966), «Відлига» 
(1968), «Студентка» (1972), «Пізня 
осінь», «Квітуча Україна» (обидві  – 
1981), «Гімн квітам» (1994), «Черемха» 
(1997), «Кінець життя троянд» (1998); 
графіка – «Автопортрет» (1954), «Сум» 
(1955), «Зима» (1964), «Незнайомець» 
(1990).

Літ.: Мистецькі шляхи Харківщи-
ни. – Х., 1998; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВИНЯРАРСЬКИЙ 
Станіслав 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. У середині століття був на-
двірним малярем у Олександра 
Конецьпольського в Бродах. 

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВИРОВСЬКИЙ 
Максим 
(18 ст.) – маляр. Відомий за під-
пис. тв. Працював у Києві.

Тв.: «Портрет Варлаама Косов-
ського» (відомий за гравюрою)

Літ.: Ровинский  Д. Подробный 
словарь гравированных пор-
третов.  – СПб., 1884; Жолтовсь
кий  П.  М. Художнє життя на 
Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

ВИРСТА 
Темістокль Йосипович 
(1923, м.  Виж ниця, Буковина  – 
16.05.2017, м.  Париж)  – живопи-
сець. Народився в сім’ї живопис-
ця-аматора й музики. Навчався 
в гімназії у Вижниці, пізніше 
студіював архітектуру й маляр-
ство в Бухаресті (Румунія), пере-
їхав до Югославії, де у 1948 по-
трапив до в’язниці та пізніше до 
концтабору. У  1950 переїхав до 
Трієста і через Італію (Венецію і 
Мілан) приїхав у 1951 до Парижу, 
де удосконалював свою мис-
тецьку освіту  – відвідував різні 
школи й майстерні, зокрема сту-
дію Ж.  Ожама, Академію Левів 
(у  класі К.  де  Лапертьєра вивчав 
скульптуру), поглиблено вивчав 
рисунок у Вищій школі маляр-
ства й техніки (закінчив студії 
у 60-х). Співпрацював з укра-
їнськими митцями О.  Грищен-
ком, С.  Зарицькою-Омельченко, 
М.  Кри чевським, В.  Хмелюком, 
І.  Винником, Ю.  Кульчицьким, 
А.  Яблонською, А.  Сологубом, 
які входили до творчого угрупу-
вання «Паризька група», та мит-
цями, які відвідували Париж  – 
О.  Архипенком, С.  Борачком, 
Г.  Круком. У  50-х брав участь у 
«Салоні незалежних», «Осінньому 
салоні», вист. у галереях «Алмейз», 
«Дюран Рюель», «Самі Шалом” у 
Парижі. Творчість  В. отримала 
схвальні відгуки відомих фран-
цузьких критиків (Ж.  Ф.  Друар, 
Р. Шармен, М. Леметр, В. Жорж, 
Ж.  Прево, А.  Шабо). У  1980–
90 відбулися художні вист. 
В. у  Парижі, Ніці, Торонто, 
Детройті, Нью-Йорку, Лондоні, 
Копенгагені й багатьох інших ве-
ликих містах Америки і Європи. 
У 1997–98 В. експонував дві серії 
картин «Знак і слово», «Мутації» 

ВИНОКУРОВ
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в Україні (Київ, Харків, Одеса, 
Херсон, Львів, Чернівці). Худож-
ній стиль В. будується на поєд-
нанні абстрактних і реалістичних 
елементів, з  акцентуванням ко-
лористичних принципів та вико-
ристанням особливих світлових 
ефектів, що надає експресії, дина-
мізму, містичності його творам.

Тв.: «Сім’янцев” (1953) «Марево 
вежі» (1972), «Повернення до по-
чатків» (1987), «Наша земля” (1986), 
«Знак і слово», «Мутації».

Літ.: Каталог. Світова виставка 
українського мистецтва.  – Торонто, 
1982; Кейван  І. Українські мистці 
поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996; Мистецтво україн-
ської діаспори: повернуті імена. – К., 
1998. – Вип. 1; Українські митці у сві-
ті. Матеріали до історії українського 
мистецтва ХХ ст. – Л., 2013.

Л. Бурковська

ВИСЛОВСЬКИЙ 
Григорій – див. 
ВИШЛОВСЬКИЙ (Вижлов ський) 
Григорій.

ВИСОЦЬКИЙ 
Йосиф Васильович 
(? – 1811) – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Майстер київського 
іконописного цеху.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВИСОЦЬКИЙ
Мечислав Адам (Wysocki 
Mieczysław Adam)
(19.11.1899, м. Ярослав, нині 
Підкарпатське воєводдство, РП – 
06.08.1930, там саме.) – живопи-
сець. Початкову художню освіту 
здобував у приватній школі С. 
Батовського у Львові. У 1921–25 
навчався в КАМ (викладачі: 
І. Пеньковський, Ф. Щенсни 
Коварський, К. Дуніковський). 
упродовж 1927–29 перебував 
у Парижі, відвідував студію 
Ф. Леже (1927) та Академію 
Консервації мистецтв і реме-
сел (філію КАМ) (1928/1929). У 
1929 перебував у Римі (вчився 
у Люціатто). Того ж 1929 повер-
нувся до Львова. Разом з Є. Яніш 

і О. Крживоблоцьким заснував 
мистецьке об’єднання «Артес». 
Брав участь у першій виставці 
цього об’єднання (1930), однак 
після неї вийшов з його. Учасник 
виставок: «Молоде малярство» 
(Париж), «Салон незалежних» 
(1927, Париж), «Єдинорог» (1929, 
Львів). У 1932  – посмертна ви-
ставка у ЛТДОМ.

Тв.: монументальний живопис  – 
розпис інтер’єру храму архітектур-
ного факультету Львів. політехніки 
(розписи стін і консервація історич-
них поліхромій); станковий живо
пис – «Св. Яцек» (1922), «Нотр Дам», 
«Схід сонця. Нотр Дам», «Вигура» 
(1928), «Ісус Христос прогинається 
під тягарем хреста» (1930), «Пряха» 
(1930), «Лось в болотах» (акварель), 
«Араби», «Равин», «Портрет чоло-
віка в традиційному австрійському 
вбранні».

Літ.: Ріпко О. У пошуках страче-
ного минулого. Ретроспектива мис-
тецької культури Львова ХХ сто-
ліття.  – Л., 1996; Adam Mieczysław 
WYSOCKI (1899 Jarosław  – 1930) 
[Ел. ресурс].  – http://www.artinfo.
pl/aukcje/adam-mieczyslaw-wysocki/
przasniczka-2.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

ВИСТРИХАНЬ 
Петро 
(18 ст.)  – рисувальник. Відомий 
за пис. дж. і підпис. тв. Учень іко-
нописної майстерні КПЛ. Автор 
рисунків у кужбушках.

Тв.: «Архістратиг Михаїл», «Св. Се-
бастіян», «Біблійний цар» (усі  – туш, 
перо, два останні – 1754). 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВИТАВИЦЬКИЙ
Петро
(18  ст.)  – маляр. Мешкав і пра-
цював у Львові. Відомий за пис. 
дж. і тв. 1777  – розписав скуль-
птуру Онуфрія Великого робо-
ти Лазаря Паславського з про-
повідницької кафедри церква 
Св. Онуфрія Великого одноймен-
ного монастиря Львова.

Літ.: Карпович  В. Старий Львів. 
Церкви.  II.  На території княжого 
города  // Стара Україна.  – 1925.  – 
[Чис.]  V; Вуйцик  В.  С. Державний 

історико-архітектурний заповід-
ник у Львові.  – Л., 1991; Вуйцик  В. 
Монастир Святого Онуфрія у Льво - 
ві  // Вісник інституту «Укр- 
західпроектреставрація».  – 2004.  –  
Чис.  14; Вуйцик  В. Святоону фріїв-
ський монастир у Львові // Монастир 
Святого Онуфрія у Львові. Сьомі 
наукові драганівські читання.  – Л., 
2007.

Р. Забашта

ВИЦОВИЧ 
Петро 
(18  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у 1-й пол. 
18  ст. Походив з Іновроцлава 
(Польща). 7  серпня 1706 підпи-
сав контракт на розпис церкви 
і панського палацу в Урожі на 
Дрогобиччині.

Літ.: Андруляк  М. Записки ми-
трополита Юрія Винницького з 
1706  р.  // Записки Чина Святого 
Василія Великого. – Л., 1932. – Т. 4. – 
Вип.  1–2; Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВИЧУЛКОВСЬКИЙ
Леон Ян 
(Wyczółkowski Leon Jan)
(11.04 (23.04).1852, с. Воля 
М’ястковська, нині однойменне 
село Підляського воєвод. РП  – 
27.12.1936, м. Варшава) – живо-
писець, рисувальник, різьбяр. 
Упродовж 1869–73 навчався у 
Варшавській рисувальній школі 
у А. Камінського, Р. Гадзевича та 
В. Ґерсона. Освіту продовжив у 
Мюнхенській АМ у проф. О. фон 
Вагнера та КАМ в майстерні 
Я. Матейка (1877–79). У 1878 від-
відав Париж. У 1881 повернувся 
до Варшави,. Упродовж 1883–93 
працював в Україні, мандрую-
чи різними містами й селами 
(зупинявся у Львові, у пан-
ських садибах Волині, Поділля, 
Наддніпрянщини, зокрема меш-
кав і працював у с. Ставищі 
під Києвом). У 1895 оселяєть-
ся у Кракові. Однин із засно-
вників Товариства польських 
художників «Штука» (1897). З 
1895  – професор КАМ, з 1909–
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11  – ректор академії. У 1913–
15 відвідав Іспанію, Лондон, 
Гаагу, Амстердам, Роттердам. У 
1934–36 був професором ВАМ. 
Працював у різних техніках і 
жанрах живопису, зокрема пор-
трету, історичних композицій, 
пейзажу, натюрморту. Після 
1918 зацікавився графікою та 
різьбою. Природа України змі-
нює світосприйняття і манеру 
письма В.: відкриває шлях від 
салонності до експресіонізму та 
пленеризму, українські реалії 
збагачують тематику його робіт 
(В. часто звертається до образів 
і побуту простих людей).

Тв.: тематичні композиції  – 
«Втеча Марини Мнішек з си-
ном», «Я бачив колись...» (1884), 
«Поні», «Окам’янілий друїд» (1892), 
«Вавельське Розп’яття» (1896), 
«Смерека», «Верховинець», «Рибні 
ранки / Рибалки на болоті» (1891), 
«Селяни», «Воли», «Оранка в Україні» 
(1892), «Копання буряків» (1893), 
«Сіяч» (1896), «Діди», «Морське Око 
з Чорного ставу» (1905), «Весна у 
майстерні художника» (1933); пор
трети  – «Автопортрет» (1898), 
«Автопортрет в кашкеті велоси-
педиста» (1900), «Портрет Фелікса 
Ясинського» (1903), «Автопортрет» 
(1913), «Автопортрет на тлі моря» 
(1925), «Автопортрет» (1931); на
тюрморти – «Натюрморт» (1905).

Муз.: Окружний музей ім. Леона 
Вичулковського в Бидгощі, НМВ, 
НМП, НМК, Центральний морський 
музей у Гданську, Верхньосілезький 
музей в Битомі.

Літ.: Leon Wyczółkowski. Katalog 
dzieł Leona Wyczółkowskiego 
znajdujących się w zbiorach Muzeum im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
w setną rocznicę urodzin 1852–1952. – 
Bydgoszcz, 1952; Leon Wyczółkowski. 
Listy i wspomnienia. – Wrocław, 1960; 
Polskie życie artystyczne w latach 1890–
1814. – Wrocław, 1967; Лещинська М. 
До питання про українські мотиви в 
творчості польських художників. (За 
матеріалами виставки) // Львівська 
картинна галерея (виставки, зна-
хідки, дослідження).  – Л., 1967; 
Bednarski T. Z. Krakowskim szlakiem 
Leona Wyczółkowskiego.  – Kraków, 
2003; KuligJanarek K., Milewska W. 
Leon Wyczółkowski 1852–1936. W 150 
rocznicę urodzin artysty.  – Kraków, 
2003; МУЕД.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

ВИШЕМИРСЬКИЙ 
Федір 
(18 ст.) – живописець з м. Ропськ 
Ново зиб ківського пов. Черніг. губ. 
(нині РФ). У  1720-х розписував 
церкву Каташинського (Семи-
гірського) монастиря поблизу 
м. Стародуба, за що, крім сукна та 
харчів, одержав ще й три тис. зо-
лотих. 

Літ.: Каманин  И. Договоры о со-
оружении церквей в Малороссии в 
XVIIІ веке // Археологическая лето-
пись Южной России.  – 1903.  – №  1; 
Жолтовський П. Художнє життя на 
Україні в XVI–XVIIІ ст. – К., 1983.

І. Ходак

ВИШЕНСЬКИЙ (маляр 
Вишенський) Ілля – див.: 
БРОДЛАКОВИЧ (маляр 
Мукачівський) Ілля (Илаш, 
Илія, Илиа Малар)

ВИШЕНСЬКИЙ 
Теодор (Федір) 
(17 ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. і підпис. тв. Ім’я В. представле-
не в пом’янику Добро мильського 
монастиря між 1665–89 рр. у такій 
формі: «Сей упис пана Теодора 
маляра Вы шеского».

Тв.: ікона «Успіння» (1650).
Муз.: ЛНГМ. 
Літ.: Щурат В. Вибрані пра-

ці з історії літератури.  – К., 1963; 
Жолтовський  П. М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова 

ВИШЕНСЬКИЙ 
Стефан 
(17 ст.)  – іконописець. Відомий 
за підпис. тв. Працював на 
Закарпатті. У церкві с.  Цюшки 
містилася ікона роботи цього 
майстра. 

Тв.: «Страсті Христові» (втрачена?)
Літ.: Залозецький В. Малярство 

Закарпатської України (XIV–XIX ст.) // 
Стара Україна.  – 1925.  – Ч.  7/10; 
Жолтовський П. М. Художнє життя на 
Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

ВИШЕСЛАВЦЕВ 
Микола Мико лайович 
(17.10.1890, с. Анна Полтав. губ. – 
12.03.1952, м.  Москва)  – графік. 

У  1906–08 навчався в худ. студії 
І.  Машкова в Москві, у 1908–14 
продовжив навчання в Італії та 
Франції. Працював у Москві. 
Автор станкових творів, оформ-
лював та ілюстрував книги для 
вид-в «Новая Москва», Держвид, 
«Молодая гвардия». У  1939–52 
викладав у МУЖСА та в Моск. 
поліграфічному ін-ті. Писав 
статті про образотворче мисте-
цтво. Тв.  В. продовжили тради-
цію вітчизняного мистецтва по-
чатку 20  ст. Митець майстерно 
володів різними графічними тех-
ніками (сангвіна, туш, акварель, 
олівець). Створені ним портрети 
відзначалися тонким психологіз-
мом. Пейзажам притаманний лі-
ризм. Оформлені  В. книги мали 
ретельно продуманий макет, 
ілюстр. гармонійно співіснували 
з текстом. 

Пр.: Проблема советского портре-
та  // Советское искусство.  – 1936.  – 
10  июня; Портреты Пушкина в гра-
фике  // Искусство.  – 1937.  – №  2; 
Искусство рисунка  // Советское ис-
кусство. – 1938. – 18 апреля; Высокое 
искусство  // Советское искусство.  – 
1938.  – 8  мая; Графика Советской 
Украины  // Советское искусство.  – 
1938. – 24 июня. 

Тв.: станкова графіка  – «Портрет 
Ю.  Скрябіна» (бл.  1914), «Портрет 
Т.  Скрябіна» (бл.  1921), «Портрет ху-
дожника Е.  Дега» (1922), «Портрет 
поета В.  Іванова» (1924), «Портрет 
В.  Ходасевича» (1927), «Портрет 
Андрія Бєлого» (1933), «Портрет ак-
тора М. Чехова в ролі Гамлета» (1924), 
«Портрет піаніста А. Гольденвейзера» 
(1933), «Березень» (1939), «Пейзаж» 
(1939); ілюстрування та оформлен-
ня книг  – «Бурулька» М.  Мирашева 
(1922), «Ніні та Чикка проти фашистів» 
А. Каротті (1925), «Мандри Гуллівера» 
Дж.  Свіфта (1928), «Молотобойці» 
В. Яна (1933), «Рижик» А. Свірського 
(1934), «Арістонік» М.  Єзерського 
(1937), «Вільгельм Телль» Ф. Шиллєра 
(1946) та ін.

Муз.:  ДТГ, Держ. меморіальний 
музей О.  М.  Скрябіна (Москва), 
ДЛМ.

Літ.: Сидоров А. Искусство книги. – 
М., 1922; Сидоров А Русская графика 
за годы рволюции. 1917–1923.  – М., 
1923; Выставка этюдов, эскизов, ри-
сунков и графики из жизни и быта 
рабоче-крестьянской Красной Армии 
(АХРР). Каталог. – М., 1922; Выставки 
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графики. Ассоциация графиков при 
доме печати. Каталоги.  – Первая.  – 
М., 1926; Вторая.  – 1927; Выставка 
«22-х художников». Каталог.  – М., 
1927; Выставка «Художники РСФСР 
за 15  лет». Графика. Каталог.  – М., 
1934; Выставка советского художе-
ственного эстампа. Каталог. – Пермь, 
1949; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВИШИНСЬКИЙ 
Аркадій Дани лович 
(15.09.1914, м.  Балта, нині 
Одес.  обл.  – 02.12.1998, м.  Кре-
менчук Полтав.  обл.)  – архітек-
тор, живописець, графік. У  1939 
закінчив КІБІ. Працював в ар-
хітектурних майстернях Києва. 
У 1941–45 потрапив у полон, пе-
ребував у фашистському конц-
таборі Гаммельбург. З 1945 – ке-
рівник архітектурної майстер-
ні Київ. ін-ту «Гіпросільбуд”. 
У 1949 заарештований органами 
НКВС. За звинуваченням у при-
четності до Рос. трудової народ-
ної партії засуджений на 25 років 
ув’язнення. У 1949–56 перебував 
у таборах «Шарага» (Моск. обл.), 
у  1954–56  – в Ін-ті Комі АРСР. 
Працював помічником архі-
тектора М.  Мержанова, з  яким 
спроектував санаторій НКВС 
ім.  Ф.  Дзержинського (нині 
«Росія») у  Сочі (1950–53), го-
тель для РМ у Москві (1950–53). 
В Ін-ті обіймав посаду головного 
архітектора. Розробив спеціальні 
планувальні прийоми для будів-
ництва в умовах Півночі. У 1956 
реабілітований. Від 1963  – у 
Воркуті (Росія), де обіймав посаду 
головного архітектора проектно-
го ін-ту «Печорпроект». Згодом 
проживав у  Сіверодонецьку 
(нині Луган.  обл.). Розробив ге-
неральний план забудови міста, 
затверджений у  1967. Від кін-
ця 1960-х мешкав у Кременчуці 
Полтав.  обл., де працював у 
проектному відділі Полтав. фі-
лії ін-ту «Укрдержбудпроект». 
З 1974 – на пенсії. Персон. вист. 
відбулася в Кременчуці в 1994.

Тв.: за проектами В. у Кременчуці 
збудовано Палац культури Кремен-
чуцького виробничого об’єднання 

«Шляхмашина» (1970), палац ім. Пет - 
ровського (1972), реконструйовано 
будинок історико-краєзнавчого му-
зею (1971), здійснено проектування 
кількох мікрорайонів.

Літ.: Гришко  Л. Біль з роками не 
затих // Кремінь. – 1994. – 20 липня; 
Синельова  Л. Не все терні. Був і зо-
ряний час // Віче. – 1996. – 10 грудня; 
ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

О. Ламонова 

ВИШКОВСЬКИЙ 
Юрій 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Походив з м.  Яворова. У 
1753  р. разом зі своїм помічни-
ком Василем Ремішевським свід-
чив перед греко-католицьким 
єпископським судом щодо при-
бутків від виготовлення ними 
в с.  Милятин на Волині кількох 
тисяч «образків штихаторських».

Літ.: Жолтовський П. М. 
Худож нє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

ВИШЛОВСЬКИЙ 
(Вижлов ський, Висловський) 
Гри горій 
(18 ст.) – гравер. Працював у се-
редині 18 ст. Виконував гравюри 
на сталі, на яких ставив моно-
грами та підписи «G.W.», «Georgi 
Wislowski», «IGW». Тв. В. харак-
теризують риси бароко.

Тв.: «Богородиця у славі» (1724), 
«Ян Непомук», «Ян з Дукли», герб 
Щептинських для «Служебника» 
(Л., 1759); 28  малюнків про чудеса 
Богородиці Розанцевої (1751).

Літ.: Попов  П. Матеріали до 
словника українських граверів.  –  
К., 1926; Попов  П. Матеріали до 
слов ника українських граве рів. 
Доповнення  1.  – К., 1927; Свен
ціцький  І. Початки книгопечатання 
на землях України.  – Жовква, 1924; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВИШНЕВЕЦЬКИЙ 
Демид 
(2-а пол. 18  – 1-а  пол. 19  ст.)  – 
маляр. Відомий за підпис.  тв. 
Походив з с.  Дев’ята Рота Єли-
савет градського повіту Катери-
но славської  губ. (нині с.  Пан-
чеве Новомир городсько го  р-ну 

Кіровогр. обл.). Був священиком. 
Автор підписаного та датованого 
портрета. 

Тв.: «Афанасій, Єпископ Ново-
сербський та Дніпровський» (1800).

Муз.: ДНІМ.
Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 

життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВИШНЕВСЬКИЙ 
Дмитро 
(бл. 1732  – ?)  – іконописець. 
Відомий за пис. дж. Походив з 
м.  Ропськ Стародубського пол-
ку (нині с. Старий Ропськ Брян-
ської  обл., РФ). Працював на 
Стародубщині.

Літ.: Соловій  О. До історії укра-
їнської живописі на початку 
XVIII ст. // Україна. – 1917. – Кн. 1 / 2; 
Жолтовський  П.  М. Художнє життя 
на Україні в XVІ–XVIII ст. – К., 1983.

Р. Забашта

ВИШНЕВСЬКИЙ 
Лука 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Мешкав у Львові, 
працював при дворі Львів. єпис-
копів. Учитель гравера Івана 
Филиповича.

Літ.: ЕУ. – К., 1993. – Т. 1.
Макс. Гончаренко 

ВИШНЕВСЬКИЙ 
Юрій 
(18 ст.) – гравер. Відомий за пис. 
дж. Працював у Львові наприкін-
ці 18  ст. Спеціалізувався на гра-
вюрах на міді.

Літ.: ЕУ. – К., 1993. – Т. 1.
Макс. Гончаренко 

ВИШНЕПОЛЬСЬКИЙ 
Сергій Ізраїльович 
(14.11.1927, м.  Київ)  – графік. 
У 1951–56 навчався в Худ. уч-щі 
в Душанбе (Таджики стан), ди-
пломна картина  – «З  подарун-
ком» (керівник В.  Алексєєв). 
Ілюстрував та оформлював книги 
для таджицького вид-ва «Ірфон», 
малював карикатури (з  1953). 
Учасник вист. з 1959 (Ташкент, 
Узбекистан). Ілюстр.  В. прита-
манні глибоке осмислення сю-
жету, композиційна чіткість, 

ВИШНЕПОЛЬСЬКИЙ
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узагальненість характеристик. 
Карикатури позначені гротеско-
вістю. Для ліноритів 1960-х ха-
рактерна технічна майстерність, 
лаконізм та виразність.

Тв.: ілюстрування та оформлення 
книг  – «Вертоліт» (1958) та «Ранок 
золотої долини» (1961) К.  Лагунова, 
«Оповідання» Я.  Гашека (1961), 
«Шахнаме» Фірдоусі (1963); кари-
катури для журналів «Хорпуштак»; 
лінорити  – «Старий» (1963), 
«Перекур» (1963), «Завдання викона-
но» (1964), «Бетховен» (1966), трип-
тих «Мужність» (1969). 

Літ.: «Молодые художники печа-
ти». Выставка иллюстраций и книж-
ного оформления. Каталог.  – М., 
1962; Республиканская художествен-
ная выставка. Каталог.  – Душанбе, 
1962; Республиканская художествен-
ная выставка (посвящена XV Съезду 
КП  Таджикистана). Каталог.  – 
Душанбе, 1965; Произведения ху-
дожников Таджикской ССР. Каталог 
выставки. – М., 1966; ІІІ Всесоюзная 
выставка эстампа. Каталог.  – М., 
1967; Всесоюзная художественная 
выставка «50 лет Советской власти». 
Каталог. – М., 1967; ХН СССР. – М., 
1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВИШНИК 
Олександр Дмитрович 
(1867?, м-ко  Остап’є Полтав.  губ., 
нині Полтав.  обл.  – 29.02.1960, 
с. Остап’є) – маляр. Був майстром-
самоуком, працював у руслі наїв-
ного образотворення. Створював 
роботи в жанрі портрета, пейза-
жу, багатофігурних композицій 
на історичну й побутову тематику. 
Роботи не підписував. Виготовляв 
також скрипки, гітари, хрести.

Тв.: «Автопортрет із сім’єю», 
«Тарас Бульба із синами» (обидва  – 
1930-і рр.).

Муз.: ПХМ.
Літ.: Скалацький  К. Пошуки. Зна-

хідки. Відкриття. – К., 2004.
Р. Забашта

ВИШНЯК 
Петро Тимофійович 
(12.02.1930, с.  Мотовилівська 
Слобідка, нині Фастівсько-
го р-ну Київської обл.) – живопи-
сець, графік. Закінчив 1949 КХУ 
(викл.: П.  Жила, О.  Коротенко), 
1955  – Укр. поліграфічний ін-т у 

Львові (викл.: П.  Жолтовський, 
В.  Форостецький). Працював у 
1956–73 у вид-вах «Радянський 
письменник», «Дитвидав» та 
«Дніпро»; у 1973–95 – у Худ. фон-
ді СХ України. Член СХ України 
(з 1977) Учасник обл., респ., всесо-
юз., міжнар. вист. з 1960. Персон. 
вист. відбулася в Києві 2001.

Тв.: живопис  – «Ранок», «Ми-
хайлів ська церква Видубицького мо - 
настиря» (обидва  – 1984), «Натюр-
морт із кавуном» (1985), «Натюрморт 
з лимоном», «Засвітилися вог-
ні», «Куточок Львова», «Дзвіниця 
Вірменської церкви», «Панорама 
Львова з боку кріпосної стіни» 
(усі  – 1986), «Останній промінь» 
(1987), «А блідий місяць на ту пору», 
«Фрукти і посуд», «Копи» (усі – 1988), 
«Після дощу» (1989), «Теплий зимо-
вий день» (1990), «Відлига (Хата баби 
Хведори)», «Пори року», «Покинута 
хата» (усі  – 1992), «Спогад про ми-
нуле» (1999), «Квіти лугові», «Квіти 
лісові», «Квіти польові» (усі  – 2000), 
«Осінь у Гідропарку», «У  ботанічно-
му саду» (обидва  – 2003), «Зимовий 
ранок», «Перший сніг» (обидва  – 
2004); портрети Лесі Українки (1973), 
Г.  Квітки-Основ’яненка (1974), 
Подвійний портрет батьків (2001), 
«За роботою. Портрет професора» 
(2002); акварелі  – «Ранок у ботаніч-
ному саду» (1966), «Морська русалка» 
(1973), «Пуща-Водиця. Сосновий ліс» 
(1975), «На схилах Дніпра», «Бузок 
цвіте» (обидва  – 1980); рисунки  – 
«Натюрморт з яблуками і виногра-
дом» (2000), «Який прекрасний зеле-
ний світ» (2001), «Осінь», «Урожай» 
(обидва  – 2002), «Натюрморт з 
кавуном, виноградом і вишнями» 
(2003); гравюри: «Палубне військове 
судно Київської Русі XII  ст.» (1988), 
«Запорізька чайка» (1989); літогра-
фії прапорів і кокард 1918–19  років 
(1991); печатки, бунчуки, пірначі, 
булави, герби, зокрема Великий і 
Малий герби, герби історичних зе-
мель України, міст і містечок (усі  – 
1993); ілюстр. до книг: «Виробнича 
енциклопедія садівництва» (1965), 
«Гайдамаки» Т.  Шевченка (1968), 
«Вічна слава героям. 1941–1945. Про 
міста-герої» (1970), «Українські на-
родні пісні в записах М.  Лисенка» 
(1989), «Батий» В. Яна (1990), «Історія 
української літератури X–XVII  ст.» 
(1994), «Святослав», «Володимир» 
С.  Скляренка (обидві  – 1995); до 
п’ятитомників «Тарас Шевченко» 
(1968), «Анатоль Франс» (1976–77), 
«Болеслав Прус» (1978); до книг се-
рій «Шкільна бібліотека» (з  1966), 

«Учням про прекрасне» (1966–70), 
«Зарубіжна класика» (з 1986).

Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.
М. Гончаренко, О. Ламонова 

ВИШНЯКОВ Є. І. 
(19 ст.) – рисувальник. Працював 
у середині 19 ст. Автор малюнків 
тушшю та олівцем. Реалістичні 
твори  В. позначені рисами ро-
мантизму.

Тв.: «Портрет Б.  Гербеля», 
«М. В. Гоголь у труні», «В майстерні 
художника», «Малоросійська сцена», 
«Закохані», «Жанрова сцена».

Муз.: РНБ.
Літ.: Гоголь. Статьи и материалы. – 

Л., 1954; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.
О. Ламонова

ВІДЕНСЬКИЙ 
Михайло Соло монович 
(13.11.1926, м.  Берди чів, нині 
Житомир.  обл.)  – графік, жи-
вописець. У  1944–51 навчав-
ся на худ. ф-ті Всесоюз. держ. 
ін-ту кінематографії (викл.: 
Ф.  Богородський, Г.  Шегаль). 
Автор оформлення та ілюстра-
тор книг для Горьківського 
вид-ва (нині Нижній Новгород, 
РФ). У  1951–58 викладав у 
Горьківському худ.  уч-щі. Учас-
ник вист. з 1953. Ілюстр. В. при-
таманна цікавість, детальність 
у розробці сюжету, складність 
композицій, переконливість пси - 
хологічних характеристик. Пей-
зажі, виконані в різноманітних 
графічних і живописних техні-
ках, вирізняє композиційна май-
стерність і колористична вишу-
каність, тонкий ліризм. 

Тв.: живопис (олія, темпера)  – 
«Берег Волги» (1953), «Стара вули-
ця» (1955), «Ликова дамба. Початок 
весни» (1958), «Мароканка» (1963), 
«Три араби» (1964); графіка (кольо-
рові лінорити, гуаш)  – «Суздаль» 
(1961), «Місто Горький. Зеленський 
з’їзд» (1962); оформлення та 
ілюстр. до книг  – «Шляхи та зустрі-
чі» В.  Половінкина (1959), «Лікар 
Айболить» К.  Чуковського (1960), 
«Тільки б билося серце» Б. Пильняка 
(1961, диплом І ступеня на Всерос. кон-
курсі Міністерства культури РРФСР), 
«Недоспівана пісня» А.  Єрьоміна 
(1962), «Дитинство. В  людях. Мої 
університети» О.  Горького (1963), 
«Інженери» А. Патреєва (1965) та ін.

ВИШНИК
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Літ.: Там, где встречаются Волга 
с Окой. Альбом.  – Ленинград, 1962; 
Выставка графики горьковских ху-
дожников. Каталог. – Горький, 1953; 
Вторая весенняя выставка произ-
ведений горьковских художников. 
Каталог.  – Горький, 1954; Осенняя 
выставка этюдов и эскизов горь-
ковских художников. Каталог.  – 
Горький, 1956; Выставка произведе-
ний художников РСФСР. Каталог. – 
М., 1957; Выставка произведений 
молодых художников Советского 
Союза к VI Всемирному ферстивалю 
молодёжи и студентов. Каталог.  – 
М., 1957; Художественная выставка 
«40  лет ВЛКСМ». 1918–1958. 
Каталог.  – Горький, 1958; Членов  А. 
Рождение темы // Советкая Россия. – 
1959. – 24 июля; Областная художе-
ственная выставка произведений 
горьковских художников, посвящен-
ная ХХІІ  Съезду КПСС. Каталог.  – 
Горький, 1961; Выставка пользуется 
успехом  // Горьковский рабочий.  – 
1961.  – 19  апреля; Передвижная 
выставка «Художники Поволжья». 
Каталог.  – Куйбышев, 1965; ХН 
СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВІЗЕРКАНЮК 
Лідія 
(28.02.1913, м.  Кременець, нині 
Терноп.  обл.  – ?)  – живописець. 
Навчалася в Київ. консервато-
рії та худ.-індустріальній школі у 
1928–30. Під час 2-ї Світ. війни ви-
їхала на Захід, згодом  – до США,  
де в 1967–71 продовжила мис-
тецьку освіту в школі Ліги мис - 
тецтв у м. Коншохокен (шт. Пен- 
сильванія). З  1971  – член ОМУА 
(відділ у Філадельфії). Учасниця 
вист. ОМУА у Філадель фії і Нью-
Йорку, вернісажів у США.

Тв.: натюрморти, краєвиди.
Літ.: ЕСУ.  – К., 2005.  – Т.  4; 

Візерканюк Лідія  // «Журавлина» 
книга. Тернопільська українська за-
хідна діаспора. Словник імен.  – Т., 
1999. – Т. 1; Книга творчості україн-
ських митців поза Батьківщиною.  – 
Філядельфія, 1981.

Г. Матвіїшин

ВІЗІН 
Емануїл Павлович 
(09.10.1904, м.  Одеса  – ?)  – гра-
фік. У  1926–30 навчався у  
ВХУТЕМАСі (викл. В.  Фавор-
ський). Працював для вид-в «Мо - 

лода Гвардія», Дитвид, ДВХЛ та ін. 
Працював також як кераміст. 
Учасник вист. з 1926 (Москва). 
Персон. вист. відбулася в 1934 у 
Москві. Автор акварелей, авто-
літографій і літографій, серед них 
кольорових, ліноритів, ілюстр. та 
оформлення книг. Також працю-
вав у кераміці (майоліка, фаянс). 
Тв. В. вирізняє технічна майстер-
ність, вишуканість композицій-
ного та колористичного рішення. 

Тв.: станкова графіка  – «В  музеї 
нового західного живопису», «Зима» 
(1936), «Дивляться» (1956), «Качечка» 
(1956), «Рибалки» (1957), «У  зоопар-
ку» (1957), «На бульварі» (1959), серія 
«Москва» (1957–61), серії ліноритів 
на сюжети рос. нар. казок та билин 
(1963–65)  – «Гусі-лебеді», «Курочка 
ряба», «Ілля Муромець» та ін.; ілюстр. 
та оформлення книг  – «Два серця» 
В.  Смирнової (1933), «Солодка ка-
торга» Н. Ляшко (1934), «Моє життя» 
В. Дегтярьова (1951), зб. «Діти нашої 
Батьківщини» (1953), «Вірші та по-
еми» Т. Шевченка (1955), «Горобчик» 
О.  Горького (1957), «Осетинські на-
родні казки» (1959); керамічні тво-
ри (майоліка, фаянс)  – «Ведмідь та 
Машенька» (1955), «Битий небитого 
везе» (за рос. нар. казкою «Лисиця 
та вовк», 1956), декоративна тарілка 
(1957) та ін. 

Муз.:  ДМОМ, Орловська обл. і 
Тверська обл. картинні галереї.

Літ.: Выставка молодых художни-
ков. Каталог. – М., 1931; Всесоюзная 
выставка молодых художников, 
посвященная 20-летию ВЛКСМ. 
Каталог.  – М., 1939; Выставка де-
коративного искусства. Каталог.  – 
М., 1955; Пятая выставка работ 
художников книги. Каталог.  – М., 
1955; Всесоюзная художественная 
выставка. 1954. Каталог.  – М., 1955; 
Выставка скульптуры. Каталог.  – 
М., 1957; Выставки эстампа мос-
ковских художников. Каталоги.  – 
Первая.  – М., 1957; Вторая.  – М., 
1960; Народно-прикладное и де-
коративное искусство РСФСР. 
Выставка 1956–1957  гг. Каталог.  – 
М., 1958; Седьмая выставка книж-
ной графики. Каталог.  – М., 1959; 
Четвертая выставка акварели и ке-
рамики московских художников. 
Каталог.  – М., 1960; Выставка про-
изведений московских художников. 
Каталог. – М., 1961; Выставка новых 
образцов изделий художественной 
промышленности. Каталог.  – М., 
1961; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВІЗНИЧЕНКО 
Гаврило 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. Одержав шість карбо-
ванців за виконання ікон в КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 502.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВІЙ (Вій)
(псевдо? ініціали?) (19 ст.) – жи-
вописець. Експонував на I ви-
ставці ТПРХ (1890) дві работи, 
надіслані з Києва.

Тв.: «Купальниці» (1890)
Літ.: ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

ВІЙТОВИЧ 
Петро
(10.06.1862, м.  Перемишль, нині 
Польща  – 09.06.1938, м.  Львів)  – 
скульптор. У  1882 навчався в 
майстерні скульптора Л.  Марко-
ні у Львові. У  1890 закінчив 
Віденську  АМ, де отримав першу 
нагороду за скульптуру «Ви кра-
дення сабінянки» (1888). Упро-
довж 1892–93 працював у Римі. 
Брав участь у худ. вист. у Кракові 
1888 та 1890. З 1894 жив у Львові. 
Основні роботи  В. належать до 
галузі монументальної скульпту-
ри; також виконував декоративні 
роботи для житлових і громад-
ських будинків та релігійних спо-
руд, серед них 60  скульптур для 
палацово-паркового ансамблю в 
Сярах поблизу м.  Ґорліце (нині 
Польща) (1912, співавт. – архітек-
тор В.  Галицький). Стилістично 
твори В. тяжіли до неоренесансу і 
необароко.

Тв.: у Львові  – скульптура «Пе-
ремога», «Кохання» для фасаду Місь-
кого оперного театру (нині Львів. 
театр опери та балету ім.  С.  Кру-
шельницької) (1895–1900, архітек-
тор З.  Горголевський), де на атти-
ку розташовані алегоричні групи 
«Слава» (ліворуч), «Геній музики» 
(праворуч), «Геній драми і коме-
дії» (по центру), каріатиди, статуї 
«Трагедія і Комедія», «Любов цілує 
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Амура», «Заздрість відкинута від 
Любові», «Материнство», «Пиха», 
«Богиня мистецтва і геній юності 
з гербом Львова» в інтер’єрі (мар-
мур, гіпс); статуя Св.  Флоріана на 
фасаді Пожежної частини (вул. Під-
вальна, 6; 1901, архітектор І. Брунек); 
статуї «Живопис», «Скульптура», 
4  барельєфи з алегоріями худ. про-
мислів фасаду Музею худ. промис-
ловості (нині НМЛШ; усі  – 1903, 
знищений 1952); горельєфні фігури 
«Мистецтво» і «Художня промис-
ловість» над входом до Худ.-пром. 
школи (нині залізничний технікум, 
вул.  Снопківська,  47; 1907–09, ар-
хітектор В.  Садловський;); вірогід-
но, скульптура на аттику та в ні-
шах фасаду Пасажу Феллерів (між 
вул.  Гетьманською, нині пр.  Сво-
боди,  35 та Михальчука; 1909, ар-
хітектор Ф.  Касслер); шість але-
горичних скульптур на фасаді 
при бут кового будинку Е.  Ландау 
(вул.  П.  Дорошенка,  19; 1909, архі-
тектор В.  Підгородецький); алего-
ричні композиції «Залізниця і місто 
Львів» (фронтон головного фасаду 
залізничного вокзалу; 1899–1904, 
архітектор В.  Садловський); фігури 
атлантів (фасад прибуткового бу-
динку на вул.  Саксаганського,  11; 
1911, архітектор В. Підгородецький); 
композиція «Розп’яття» на щип-
ці (1910), вівтар Св.  Йосифа (1917, 
не зберігся) та амвон (1926, спі-
вавт. Л.  Репіховський) для кос-
телу Св.  Єлизавети (нині церква 
Свв.  Єлизавети та Ольги, 1903–11, 
архітектор Т.  Тальовський); скуль-
птура в інтер’єрі Домініканського 
собору (1914), в інтер’єрі аптеки 
(пл. А. Міцкевича, 8; 1922); пам’ятник 
архієпископу Юз.  Більчевському в 
Латинському кафедральному со-
борі (1928); станкова скульптура, 
серед них статуетки  – «Раб» (1885), 
«Персей з головою Медузи», «Після 
купелі», «Метання списа» (усі  – 
1887), «Викрадення сабінянки» 
(1890), «Муза» (1904); портрети-ме-
дальйони вчених О. Бальцера (1927) 
та А. Брюкнера (1931).

Муз.:  ЛНГМ, НМК.
Літ.: СХУ.  – К., 1973; МУ.  – К., 

1992; ЕУ. – К., 1993. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – 
К., 2006.

Макc. Гончаренко 

ВІКТОР
Броніслав 
(1886–1961)  – архітектор, ди-
зайнер. У  1918–44 працював у 
Львові, з 1944 – у Польщі. 

Тв.: кам’яниця Бачевських (пл. Ри - 
нок,  31; 1923, співавт.  – скульптор 
З. Курчинський); перебудови: у стилі 
пізнього модерну – житловий буди-
нок (пл.  Ринок,  24; 1920, співавт.  – 
скульптор З. Курчинський); у стиліс-
тиці ар-деко – фасади, вівтар, костел 
монастиря св. Миколая у Львові (нині 
Святопокровський собор; 1924, спі-
вавт. – скульптор Ю. Стажинський), 
костел (співавт.  – скульптор 
Ю. Міколайський, с. Стара Сіль, нині 
Старосамбірського  р-ну Львів.  обл.; 
1928, стінопис за власним проектом), 
у С. Вовків (Львів. обл., 1929); фаса-
ди будинків (Львів, вул. Галицька, 5 
і 9; 1927), склеп родини Глатті (1926, 
у  співавт. з П.  Тарнавецьким). За 
проектом В.  Б. створені пам’ятники 
на Личаківському цвинтарі у Львові: 
С.  Бастиру (1920), В.  Станеку 
(1921; скульптор З.  Курчинський); 
О.  Шмелькес (бл.  1921; скуль-
птори П.  Війтович, Б.  Солтис), 
С.  Соколовському (1932; скуль-
птурна майстерня І.  Івановича), 
Г.  Мюльднеру (1934; скульптор 
Ю.  Міколайський). У  1930-х спо-
руджені будинки в стилі конструк-
тивізму (власний будинок у Львові, 
вул.  І.  Севери,  5, бл. 1932; скуль-
птор З.  Курчинський). Брав участь 
у будівництві павільйонів вист. 
Східних Торгів у Стрийському пар-
ку (1921, 1922). Реставрував архі-
тектурні пам’ятки: вежа з банею 
церкви св.  Анни у Львові (на розі 
вул.  Городоцької і Шевченка; 1927), 
Троїцький костел в Олеському (1927), 
Миколаївський костел у с. Вижняни 
(нині Золочівського р-ну Львів. обл., 
1929–31); костел у с.  Чорнушовичі 
(нині Пустомитівського  р-ну 
Львів. обл., 1922), м. Городок (з добу-
дованою західною частиною; 1939–
44, у співавт.). 

Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.
Г. Матвіїшин

ВІКТОРЖЕВСЬКА 
Зінаїда Вла сівна 
(25.12.1904, м.  Кам’я нець-Поділь-
ський, нині Хмельницької  обл.  – 
08.11.1985, м.  Київ)  – живопи-
сець. У 1930 закінчила КХІ (викл.: 
Л.  Крамаренко, Ф.  Кричевський, 
В.  Пальмов, А.  Таран). У  1923–24 
працювала в театральній майстер-
ні 4-го мистецького об’єднання 
«Березіль»; у  1929  – художником 
на доломітному Артемівському 
заводі (нині Луган.  обл.). З  1930 
викладала в Луган. трудовій шко-

лі. У  1930–33  – режисер-мульти-
плікатор на Київ. кінофабриці 
«Українфільм». Учасниця респ. 
(1935) та всесоюз. (з  1945) вист. 
Персон. вист. (посмертна) відбула-
ся 2003 в Києві. Член СХ України 
(1938). Представниця реалістич-
ного напряму станкового живопи-
су з впливами імпре сіонізму.

Тв.: «Комсомольський карнавал», 
«На дитячому майданчику» (оби-
два  – 1935), «Після роботи» (1937), 
«Т.  Шевченко читає поему “Сон”» 
(1939), «Мати-партизанка» (1945), 
«Червоні маки» (1945), «На рід-
ну землю» (1947), «У  прифронто-
вій хаті» (1951), «П.  Грабовський у 
Тобольську» (1954), «Музична п’єса» 
(1957), «Квіти і яблука» (1958), «Бузок, 
тюльпани і конвалії» (1959), «Півонії 
і жасмин на блакитному» (1962); 
портрети  – «Дівчинка у віночку» 
(1940), співачки М.  Вікторжевської 
(1941), партизанів Грабчака і Сніжко, 
«Юний музикант», «Автопортрет» 
(усі  – 1945), «Автопортрет у синьо-
му» (1949), «Дівчина в українському 
вбранні» (1953), «Автопортрет у бор-
довому» (1955), В.  Ласкавого (1961), 
Б.  Лятошинського, Г.  Петрашевич 
(обидва  – 1962), Н.  Деренівської-
Марущенко (1965), О. Іваненко з ону-
кою (1973); серія на тему драми-феєрії 
«Лісова пісня» Лесі Українки (1947).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, СОХМ.
Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 

УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 1973; 
ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Макc. Гончаренко 

ВІКТОРОВСЬКИЙ 
Мартин 
(кін. 16 – 1-а пол. 17 ст.) – маляр. 
Відомий за пис. дж. Працював 
у Львові. 1619  – свідчив у місь-
кому уряді м.  Ярослава (нині в 
межах Підкарпат. воєвод. ПР) 
про навчання у м.  Ковно (нині 
м. Каунас, Литва) ярославського 
конвісара Миколи Планса.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВІЛЛЯНІ К. 
(2-а пол. 18  ст.)  – маляр. Ху-
дожник італійського походжен-
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ня. Прикрасив фресками стіни та 
плафони замку Любомирських у 
м. Рівному. Також працював в єзу-
їтському костелі в м. Луцьк (твори 
на релігійні сюжети, два стінописа 
в медальйонах над входом до ка-
плиці Св. Тайн та захристії).

Тв.: «Тайна вечеря», «Марія Маг-
далина».

Літ.: Теодорович Н. Историко-
статистическое описание церквей 
и приходов Волынской епархии.  – 
Почаев, 1889; Жолтовський  П.  М. 
Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983.

О. Ламонова

ВІЛЬЄ ДЕ ЛІЛЬ АДАН 
Емілій Самійлович 
(1843, м.  Санкт-Петербург  – 
31.08.1898, м.  Одеса)  – живо-
писець. У  1872 отримав зван-
ня класного художника в ІАМ. 
У  1860-х та 1886–98 завідував 
загальноосвітніми класами Одес. 
рисувальної школи Т-ва красних 
мистецтв. Брав участь у вист. 
ТПХВ.

Тв.: «Ялта з боку Лівадії» (1875), 
«Пейзажі північної Норвегії» (1881),  
«Фаянсовий кіоск у старому Се-
ралі в Константинополі» (1884), 
«Татарське кладовище» (1886), серія 
«Види Херсона та Одеси» (1888).

Муз.: ДнХМ.
Літ.: СХУ. – К., 1973; МУБД. – К., 

1997; ХУЕ. – К., 2006.
Макc. Гончаренко 

ВІНАЙКІН 
Василь Павлович 
(09.01.1924, с.  Шамкіно, Чува-
шія)  – скульптор. У  1953 за-
кінчив КХІ (викл. М.  Лисенко). 
Учасник всеукр. (з 1954) та всесо-
юз. (з 1958) вист. Засл. діяч мис-
тецтв УРСР (з 1971). Працював у 
галузі станкової та монументаль-
ної скульптури.

Тв.: «Богдан Хмельницький» 
(1954), «Юність» (1957), «Портрет 
Героя Соціалістичної праці Є.  До-
линюк» (1960.), «Зварювальниця» 
(1961), «Металург» (1961), «Є. Доли-
нюк зі своїми послідовниками» (1963), 
«Арсеналець» (1965); пам’ятники  – 
М.  Кузнєцову в Рівному (співавт. 
І. Шаповал, архітектор В. Гнєздилов; 
1961); учасникам Січневого по-
встання 1918 року в Києві (1967); 
загиблим під час 2-ї  Світ.  війни у 

Дарни цькому  р-ні Києва (співавт. 
В. Гре чаник, архітектор К. Сидоров; 
1970); монумент на честь 300-річ-
чя возз’єднання України з Росією 
в Переяслав-Хмельницькому (спі-
вавт.: В.  Гречаник, П.  Кальницький, 
В.  Клоков, архітектор В.  Гнєздилов; 
1961); Вічної Слави у Рівному (архі-
тектор Ю. Москальцов; 1985); компо-
зиції «Передача зброї»; «Форсування 
Дніпра» в НМІВВВ у Києві (1981).

Муз.: НМІВВВ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 

1973; МУ. – К., 1992.
О. Ямборко

ВІНКЛЕР 
Карл Олександрович, 
фон (06.07.1860, м.  Ревель 
(м. Таллінн) – 23.07.1911, м. Дрез-
ден, нині ФРН)  – живописець-
аквареліст. У 1884 закінчив 
Юрьєвський (Тартуський) ун-т. 
Живопис опановував у Ревелі, 
Берлині та Лозанні (1889–91). 
У  1896 отримав диплом вчителя 
малювання. З 1893 учасник виста-
вок То-ва російських аквареліс-
тів, Естляндського літ. то-ва та ін. 
Персональні виставки відбулися 
в Талліні (1911, 1926). Експонент 
Х виставки ТПРХ (1899).

Тв.: «На норвежському фьорді» 
(1899).

Літ.: ХН СССР.  – М., 1972.  – 
Т.  2; Северюхин  Д.  Я. Золотой век 
художественных объе динений в 
России и СССР (1820–1932) : справ. – 
СПб., 1992.

Л. Ганзенко

ВІННИК 
Зіновій Львович 
(25.10.1913, м.  Юзівка, нині 
м. Донецьк – ?) – художник теа-
тру. У  1936 закінчив ХХІ (викл. 
О.  Хвостенко-Хвостов). У  1948–
56 працював у Харків. держ. 
академічному укр. драм. театрі 
ім. Т. Шевченка, а з 1956 – у худ. 
майстернях Худ. фонду УРСР. 
Після 1967 виїхав за кордон. 
Учасник респ. та всесоюз. вист. 
(від 1951). Учасник 2-ї  Світ.  ві-
йни.

Тв.: оформлення вистав  – «Марія 
Тюдор» В.  Гюго (1941), «Гайдамаки» 
Т.  Г.  Шевченка, «Лимарівна» 
П.  Мирного (обидві  – 1952), «Дочка 
прокурора» Ю.  Яновського (1954), 
«Маріне» Н. Баратошвілі (1955), «Ліззі 

Мак-Кей» Ж.  Сартра, «Дванадцята 
ніч» В.  Шекспіра, «Кошкин дом» 
С. Маршака (усі – 1956); графіка – се-
рія фронтових зарисовок.

Літ.: Художники Харкова.  – Х., 
1967; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
Мистецькі шляхи Харкова. – Х., 1998.

Макc. Гончаренко 

ВІНТЕНКО 
Борис Михайлович 
(25.07.1927, с. Обознівка, нині Кро-
пивницького р-ну Кіро вогр. обл. – 
15.10.2002, м.  Кіровоград, нині 
м.  Кро пивницький)  – живопи-
сець. Член СХ УРСР (1973), зго-
дом НСХУ. З.  х. України (1993). 
1948 закінчив ОХУ (викл.  – 
Є.  Бу ковецький, М.  Павлюк, 
Т. Фраєрман). Керівник худ. гурт-
ка Кіровогр. будинку піонерів 
(1948–51). Худож. Кіровогр. то-
вариства худож. (1951–63), худ.-
виробничих майстерень Худ. 
фон ду УРСР та Худ.-виробничого 
комбінату СХ УРСР (1963–87). 
Працював у станковому живо-
писі, переважно в жанрі пейза-
жу. Учасник респ. і всесоюз. ви-
ставок з 1969 р. Персональні ви-
ставки в Кіровограді (1967, 1974, 
1992, 1998).

Тв.: «Седнів» (1970), «Веселка» 
(1971), «Козацькі кургани», «Григорій 
Сковорода» (обидва  – 1972), «Сніги 
затримують» (1975), «Тепле літо» 
(1976), «Рідні простори» (1979), 
«Український вечір» (1984), «Флора» 
(1985), «Мій рідний край» (1986), 
«Моя Україна» (1992), «Споконвіку» 
(1993), «Над Інгулом», «Тиша» (оби-
два  – 1994), «З  минулого», «Польові 
квіти» (обидва  – 1998), «На Вкраїні 
милій» (2001).

Муз.: КОХМ.
Літ.: Виставка творів Вінтенка 

Бориса Михайловича: каталог.  – К., 
1992; МУБД. – К., 1997; ХУЕ. – К., 2006. 
ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; Митці Степової 
України кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття / авт.-упоряд. І. Боса. – К., 2013.

І. Ходак

ВІНТЕРОВСЬКИЙ
Леонард (Winterowsky 
Leonard)
(1875, м. Чернівці  – 10.05.1927, 
м. Львів)  – живописець, графік. 
Упродовж 1894–95 навчався у 
КАМ. З 1899 мешкав і працював 

ВІНТЕРОВСЬКИЙ
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у Львові. Посмертна виставка від-
булася 1928 у Варшаві. Створював 
роботи в різних жанрах.

Тв.: монументальний живопис  –  
розписи: костелу в с. Ворохта 
(нині Івано-Франк. обл., 1906), 
зали Скейтинг-рингу (Львів, 1910, 
не зберігся), костелу Божого тіла 
(м. Ярослав, нині Підкарп. воєв., 
РП, 1912), церкви в сс. Печеніжин 
та Княждвір (нині у складі м. 
Коломия, Івано-Франк. обл.); стан
ковий живопис  – «Гуцульські лісо-
руби» (1905), «Автопортрет» (1911), 
«Квіти» (1913).

Муз.: ЛІМ, ЛНГМ.
Літ.: МУЕД.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 

1995. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.
Л. Ганзенко

ВІРАГ
Юлій Георгійович
(13 (25).09.1880, м. Хуст, нині 
Закарпатська обл.  – 22.03.1949, 
м. Мукачеве)  – живописець, гра-
фік. Навчався у Мюнхенській 
АМ у Ш. Холоші (1898–99), у 
Шко лі зразкового малюнка у 
Будапешті, в Академії Р. Жюльена 
в Парижі. Відвідав Італію, Іспанію 
та Америку. З 1903 мешкав у 
Мукачевому. У 1903–15 служив 
в австрійській армії. Працював 
у жанрі релігійного живопису, 
портрета, сюжетних композицій. 
Засновник закарпатської живо-
писної школи.

Тв.: релігійний живопис (мону-
ментальний)  – стінопис церкви Св. 
Миколая на Чернечій горі побл. 
Мукачевого (поч. ХХ ст.); портрет
ний живопис  – «Портрет хлопчика 
Віктора Ойоки» (1906), «Чернець», 
«Чоловічий портрет» (обидва  – поч. 
ХХ ст.), «Соломон» (1914); жанро
ві полотна  – «З ярмарку» (1937), 
«Декламаторка» (1949); рисунки (олів-
цем) – «Портрет дівчини», «Хлопчик з 
динею», «Протрет дружини».

Муз.: ЗХМ, НХМУ.
Літ.: МУЕД.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 

1995. – Т. 1.
Л. Ганзенко

ВІРАҐ
Ю.
(2-а пол. 19 – 1-а чв. 20 cт.) – іконо-
писець. Працював на Закарпатті. 
У кінці 19 – на початку / у 1-й чв. 
20 ст. обіймав посаду єпархіально-
го живописця ГКЦ в м. Мукачеве. 

Виконував образи для церковних 
іконостасів.

Тв.: іконостасні образи  – церкви 
Святомиколаївського монастиря в 
м.  Мукачеве (кін.  19  – поч.  20  ст.), 
образи намісного ряду іконостаса 
церкви м.  Виноградів (1923); сті
нопис  – церква с.  Велика Копаня 
Виноградівського р-ну.

Літ.: Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

ВІРТ С. 
(Wirth S.)
(1-а пол. 20  ст.)  – живописець. 
Мешкав на Буковині. Учасник 
вист. 1925 у Чернівцях.

Тв.: «Резиденція», «Цвинтар на 
Клокучці», «Прут» (усі – до 1925).

Літ.: Catalogul Expoziţiei Generale 
de Picturǎ şi Sculpturǎ a Artiştilor 
Bucovineni 10 Maiu – 1  Junie 1925. – 
Cernǎuţi, 1925.

І. Міщенко

ВІССАРІОН 
(1752, за ін. дж. 1755, м. Ніжин, – 
23.06.1826, м.  Kиїв)  – живопи-
сець. Відомий за пис. дж. Учень 
живописної майстерні КПЛ. 
У  1787–1818 працював живо-
писцем у КПЛ, був помічником 
начальника лаврської майстерні 
З. Голубовського.

Тв.: ікони – «Успіння», «Мученик 
Ареф» (не збереглися).

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 82, 
с. 78.

Літ.: МУБД. – К., 1997; Уманцев Ф. 
Матеріали до Словника вітчизняних 
мистців, ремісників, керівників ху-
дожніх робіт та меценатів 18  – по-
чатку 20 ст. (За документами Києво-
Печерської лаври)  // СМ.  – 2008.  – 
Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев, О. Овчаренко

ВІСНЬОВСЬКИЙ 
Миколай 
(18  ст.)  – різьбяр. Працював 
у 2-й пол. 18  ст. За припущен-
ням, уродженець м. Дрогобича. 
Був одружений на Розалії 
Зайдакевич  – дочці місцевого 
різьбяра Л.  Зайдакевича. Після 
одруження виїхав з родиною 
до Угорщини, але неоднора-
зово приїздив у справах до 
Дрогобича. Згадувався в місь-

ких актових книгах (20.01.1757 – 
оскарження в суді невиконання 
тестем умов шлюбного контр-
акту; 04.09.1758  – прийняття 
міського права – громадянства; 
11.09.1770 – позивання в суді до 
С. Абрамовича).

Дж.: ЦДІАУЛ, ф. 29, оп. 1, спр. 11, 
арк.  175, 202; спр.  12., арк.  382; 
спр. 13, арк. 139–140, 143–146.

Літ.: Керик  М. Діяльність дрого-
бицького різьбяра 18 століття Лукаша 
Зайдакевича // Дрогобицький краєз-
навчий збірник. – Дрогобич, 2002. – 
Вип. 6.

Р. Забашта

ВІТАНИЦЬКИЙ 
Петро 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Походив зі Львова. 1764  р. 
був нобілітований за поста-
новою львів. каптуровського 
суду. 1765  – разом з Даміаном 
Українським з Підгірців, Костян-
тином та Миколою з Жовкви, 
Войціхом і Гургілевичем працю-
вав над розписом підгорецького 
костелу. 1776 – разом з Остапом 
Білявським брав участь в настін-
ному малюванні Миколаївської 
церкви Крехівського монасти-
ря. Там же обновив ікону 
Бого родиці. Того  ж року ви-
конував якийсь портрет для 
святоюр’ївського єпископського 
дому во Львові. 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВІТВЕР 
Гартман 
(1774–1825)  – скульптор. Похо-
див з німецької або австрійської 
родини скульпторів Вітверів, які 
працювали в Галичині в 2-й пол. 
18  – на початку 19  ст. Закінчив 
АМ у м. Відні. З 1780-х мешкав і 
працював у Львові. З 1818 – член 
місцевого малярського цеху. 
Оздоблював скульптурним де-
кором фасади будівель міста. 
У  творчості  В. переважали сти-
льові форми віденського класи-
цизму. Твори В. характеризують-
ся реалістичною манерою, до-

ВІРАГ
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сконалою технікою виконання, 
чіткою пластичністю об’ємних 
форм.

Тв.: декоративні композиції у 
Львові, у  т.  ч «Амур і Психея» (бу-
динок на пр.  Свободи,  1/3; 1809–11, 
1821–22), композиції та деталі на 
будинках: на вул.  Личаківській,  1/3 
(початок 19  ст.), на вул.  Трибу-
нальській,  10 (початок 19  ст.), 
на вул.  Шевській,  10 і 12 (поча-
ток 19  ст., співавт. А.  Шимзер), на 
вул. Вірменській, 21 та ін.; чотири во-
дограї на пл. Ринок (фігури Нептуна, 
Діани, Амфітрити й Адоніса, 1793), 
надгробки на Личаківському цвинта-
рі  – М.-А.  Понінської-Калиновської 
(після 1797), Т.  Вегель-Шабінгер та 
Ю.  Зівітліх-Шрангер (після 1809), 
С.  Новіцького (після 1815), скуль-
птура для каплиці-мавзолею роди-
ни Дунін-Борковських (архітектор 
Л. Вінцентович, 1812) та ін., надгро-
бок К. Яблоновської в кафедрально-
му соборі. 

Дж.: ЦДІАУЛ, ф.  2, оп.  4, од. зб. 
1266–1268, 1270.

Літ.: СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – 
К., 1995.  – Т.  1; Клименюк  Т., 
Ковальчук  Х. Меморіальна пласти-
ка періоду класицизму у Львові  // 
Вісник Державного університету 
«Львівська політехніка». – Л., 1999. – 
№  375: Архітектура; Тимофієнко  В. 
Зодчі України кінця XVIII – початку 
XX  століть. Бібліографічний довід-
ник. – К., 1999; Markowski J. Cmentarz 
Lyczakowski w opisie pomnikowych 
rysow.  – Lwów, 1890; Nicieja  S. 
Cmentarz Lyczakowski  // Opole.  – 
1983.  – Nr.  2; Nicieja  S. Cmentarz 
Lyczakowski we Lwowe w latach 1786–
1986. – Wroczław, 1989.

Р. Забашта

ВІТВЕР Й. 
(1774–1811)  – скульптор. Похо-
див з німецької або австрійської 
родини. Працював у Львові. Брат 
Вітвера Гартмана.

Р. Забашта

ВІТВИЦЬКИЙ Вла ди слав – див. 
ВІТВІЦЬКИЙ Вла ди слав.
 
ВІТВІЦЬКИЙ (Вітвицький) 
Вла ди слав 
(30.04.1878, м.  Люба чів, Поль-
ща  – 21.12.1948, м.  Констан цін, 
Польща)  – живописець, гра-
фік, скульптор, мистецтвозна-
вець, психолог. У  1900 закін-
чив Львів.  ун-т, далі навчався в 

Лейпцигу (у В. Вунд та) та у Відні. 
Упродовж 1904–19 викладав 
філософію у Вільній академії у 
Львові та Львів.  ун-ті. З  1919  – 
зав. кафедри загальної психо логії 
Варшав сько го  ун-ту. Виступав 
з лекціями (серед них «Про від-
ношення науки до мистецтва», 
1906). У львів. пресі друкував ре-
цензії польською мовою на худ. 
вист. Як художник працював пе-
реважно в галузі графіки: у  сти-
лі модерн виконував естампи, 
плакати, рисунки, карикатури, 
ілюстр. до книг; займався також 
живописом і скульптурою малих 
форм. Брав участь у львів. вист. 
1913–18. Автор досліджень з пси-
хології та мистецтвознавства.

Тв.: графіка  – «Ілюстрація до 
казки» (1911); живопис  – «Дорога 
до Ф’єзоле» (1909); скульптура  – 
10  бронзових статуеток, зокрема 
«Аїда», «Циганка», «Вальс» (усі  – 
1914). 

Муз.: ЛНГМ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; Історія 

українського мистецтва: у  5  т.  – К., 
2007. – Т. 5.

О. Ламонова 

ВІТЛЬОВСЬКИЙ 
Стефан 
(18  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Працював у м. Бібр ка 
поблизу Львова. Згаданий у місь-
ких документах під 1757.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВІХТИНСЬКИЙ 
Віктор Іванович 
(15.08.1918, м. Харків – 11.01.2003, 
там само)  – графік, живописець. 
У  1934–38 навчався в ХХУ, у 
1938–41 і 1948–50 – у ХХІ (викл.: 
М.  Козик, М.  Федоров), диплом-
на робота – серія «Черноморська 
сюїта». З  1960 працював в ХХІ, 
з 1976  – професор, у 1981–83  – 
зав. кафедри пром. графіки, у 
1983–87  – зав., а в 1987–89  – до-
цент кафедри графіки. У  1950-х 
працював оформлювачем, ство-
рював святкове оздоблення міс-
та, експозиції вист. Учасник все-
укр., всесоюз. та міжнар. вист. з 

1950, серед них в Польщі (1951, 
1955, 1956), Венеції (1956), Японії 
(1958) та  ін. Персон. вист. від-
булися в 1965, 1968, 1978, 1988 у 
Харкові, у 1969 – в Одесі, у 1970 – 
у Полтаві, у 1979 – у Краснограді 
Харків. обл., у 1981 – у Києві. Член 
СХ України (1951).

Тв.: графіка  – «У  морі» (1950), 
«Домни завантажуються» (1951), 
«Доменний цех» (1952  / 1953  ?), 
«Осінні сутінки» (1953), «На стоян-
ці» (1953 / 1954 ?), «У порту» (1953 / 
1959  ?), «Вугільний Донбас» (1957), 
«Свіжий вітер» (1959), «В.  І.  Ленін» 
(1963), «Спорудження» (1966), серії – 
«Донбас» (1950–51), «Чорноморська 
сюїта» (1950–55), «Москва» (1956), 
«Про Т.  Г.  Шевченка» (1961), 
«Шевченко  – народний поет» («На - 
родний поет. Кобзар», 1961), «Вене-
ція» (1962), «Московський Кремль» 
(1964), «Канів» (1964–65), «По Дні-
пру» (1965), «Індустріальна Україна» 
(1966); живопис  – «Куточок сто-
рої Ялти» (1954), «В  горах Алтаю» 
(1955), «Кореїз. Крим» (1956), «Зима» 
(1957), «Берізки» (1958), «Великий 
канал у Венеції» (1961), «Ветерани ві-
йни. Лондон» (1967), «Зміна» (1968), 
«Мати» (1975), «Український мотив» 
(1975), «Перемога» (1975), «До рідно-
го краю» (1978), «У Мавзолеї» (1987), 
диптих «Набат» (1988–89), «Сім’я» 
(1989), «Хвиля» (1992), «У  дорозі» 
(1992), «Дорога до храму» (1994), 
«Воз несіння» (1994–96), «Вечір» 
(1995), «Захід сонця» (1995), «Рок» 
(1996).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, ДТГ, ДРМ.
Літ.: ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; Віктор 

Іванович Віхтинський. Каталог. – Х., 
1969; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
В.  Віхтинський. Альбом.  – Х., 1997; 
МУБД.  – К., 1997; ЕСУ.  – К., 2005.– 
Т. 4. 

О. Ламонова

ВІЦЕНТІЙ 
(17  ст.)  – живописець. Жив у 
Львові у 1-й пол. 17 ст. Згаданий 
у міських документах під 1607.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВІЦІНСЬКИЙ 
Петро 
(18 ст.) – живописець. Відомий за 
пис. дж. Належав до ордена єзуї-
тів. У 1722–28 та 1747–48 працю-
вав у м. Острозі.

ВІЦІНСЬКИЙ
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Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Мар. Гончаренко

В.К. 
(18 ст.) – різьбяр. У першій чвер-
ті 18  ст. працював на Галичині. 
Автор літургійних руч них дере-
в’я них хрестів, створених упро-
довж 1703–14 та підписаних 
ініціалами «В.  К.»; оздоблені ба-
гатофігурною композицією та 
геометричним зигзагоподібним 
узором по контуру та в рамках 
внутрішніх клейм. Тв. В. К. при-
таманний площинний рельєф, 
видовжені пропорції, узагальне-
но-стилізовані пластичні форми, 
ритмічність, тонка технічна об-
робка.

Муз.:  НМЛ, МЕХП ІН НАНУ.
Літ.: Свєнціцька В. Різьблені руч-

ні хрести XVII–XX вв. – Л., 1939. – 
Ч.  1, Ч.  ІІ; Будзан  А. Різьба по де-
реву в західних областях України. – 
К., 1961; Будзан  А., Юрченко  П. 
Різьблення на дереві та рогові  // 
Історія українського мистецтва: у 
6 т. – К., 1968. – Т. 3; Кравченко Я. 
До «Словника майстрів дерев’яного 
будівництва Карпат»  // Читання 
пам’яті Святослава Гординсько го. – 
Л., 1999. – Вип. 2–3; Станкевич М. 
Українське художнє дерево XVI–
XX ст. – Л., 2002.

Р. Забашта

В.Л. 
(кін.  17  – поч.  18  ст.)  – гравер-
ксилограф. Відомий за підпис. 
тв. Працював у 2-й пол. 17 ст. для 
друкарень: Новгород-Сіверська 
та КПЛ.

Тв.: рамка титульної сторінки та 
образ «Преображення І.  Христа» 
на звороті титульного аркуша в кн. 
«Анфологіон» (Новгород-Сіверський, 
1678), образ «Янгольський Собор» у 
кн. «Апостол» (К., 1695) та «Псалтир» 
(К., 1697), образ «Успіння» в кн. 
«Акафісти» (К., 1709).

Літ.: Попов  П. Матеріали до 
словника українських граверів.  – 
К., 1926; Попов  П. Матеріали до 
словника українських граверів. 
Додаток  І.  – К., 1927; Запаско  Я., 
Ісаєвич  Я. Пам’ятки книжкового 
мистецтва. Каталог стародруків, 
виданих на Україні. – Л., 1981–84. – 
Кн. 1–2 (1574–1764).

Р. Забашта

ВЛАДИКА (Wladycz, Wladicze) 
(14 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Керівник артілі майстрів з 
м. Перемишль (нині в межах РП). 
Упродовж 1393–1394  рр. артіль, 
виконуючи замовлення короля 
Ягайла, оздоблювала малярством 
костел Св. Хреста однойменного 
бенедиктинського монастиря на 
Лисій горі під Краковом і опочи-
вальні столичного королівського 
палацу на Вавелі (Краків). Як за-
свідчують записи королівських 
видатків підскарбія Гінчка, русь-
ким майстрам постачали фарби, 
олії, золото; вони мали добре 
утримання, зокрема на харчу-
вання видавали червоне і біле 
вино, рис, фіги.

Літ.: Życie domowe Jadwigi i Jagiełły 
z regestr?w skarbowych z lat 1388–
1417. – Warszawa, 1854; SAP. – 1971. – 
T.  3; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 
1983; МУ. – К., 1992; Александрович В. 
Словник малярів Волині XVI–
XVII століття // Волинська ікона: пи-
тання історії вивчення, дослідження 
та реставрації. Матеріали V  наук. 
конф., м. Луцьк, 27–28 серп. 1998 р. – 
Луцьк, 1998. 

Г. Матвіїшин, Р. Забашта

ВЛАДИМИРОВ 
Євген Ісакович 
(25.06.1914, м.  Харків  – 2007, 
м.  Сан Дієго, США)  – графік, 
живописець. У  1936–39 навчав-
ся в МДАХІ (викл. К. Морозов), 
у 1939–43 – у ВДІК (викл. Ф. Бо - 
го родский). Працював в Алма- 
Аті (нині Алмати, Казахстан), 
Свердловську (нині Єкатерин-
бург, РФ), Ташкенті (Узбекистан, 
з 1953). Учасник вист. з 1942. 
Персон. вист. відбулася в 1964 
в Ташкенті. Автор станкових 
живописних і графічних творів, 
ілюстр. до книг для узбецьких 
вид-в. Брав участь у святковому 
оформленні вулиць Ташкента. 

Тв.: графіка  – «Портрет артистки 
Є.  Сипавіної» (1945), «Портрет дру-
жини» (1946), «Портрет сталевара 
Петухова» (1948), пейзажні серії  – 
«Бухара» (1958), «Шаргунь» (1959), 
«Ісик-Куль» (1961), «Кавказ» (1963), 
«На Червакській  ГЕС» (1964), «По 
Криму» (1966–67), ілюстр. та оформ-
лення книг– «Зорька» С.  Волгіна 

(1955), зб. «Поети Монголії» (1958), 
«Завзяття» Х. Шальтинського (1960), 
«Земле моя, доле моя» Ф.  Ходжаєва 
(1964); живопис  – «Портрет брата» 
(1932), «Школярка» (1948), «Портрет 
дівчини» (1948), «Сільце на Уралі» 
(1950), «Ташкент. Весна в старо-
му місті» (1954), «Похмурий ранок. 
Харків» (1956). 

Літ.: Выставка графических произ-
ведений Е. И. Владимирова. 50 лет со 
дня рождения. Каталог.  – Ташкент, 
1964; ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2.

О. Ламонова

ВЛАДИМИРОВ 
Сергій Сидоро вич 
(27.09.1907, м.  Знам’янка, нині 
Кіровогр.  обл.  – 30.04.1981, 
м.  Сімферополь)  – живописець, 
графік. У  1941 закінчив ІЖСА 
(викл. Б.  Йогансон, О.  Зайцев, 
В. Сєров, С. Абугов, М. Берштейн). 
Упродовж 1946–80 працював на 
Кримському худ.-виробничому 
комбінаті, у  1948–51 викладав на 
кафедрі живопису в Симф. худ. 
уч-щі. Учасник респ. та всесоюз. 
вист. з 1940. Персон. вист. відбу-
лися 1945 в Сімферополі та 1987 
(посмертна). Член СХ України 
(з 1946). Учасник 2-ї Світ. війни. 

Тв.: серії воєнних замальовок 
(1942–45), «Севастопольський етюд»  
(1945), «Севастополь» (1949), «Прорив  
ескадри в Севастополі» (1955), «При - 
бій. Севастополь» (1957), «Кримський 
пейзаж» (1958), «У долині Кара-Даг» 
(1960), «Судацька долина», «У  пор-
ту» (обидва  – 1964), «Севастополь 
першотравневий» (1966), «Прорив 
ескадри у Севастополі в грудні 
1941» (1967), «Судацька долина», 
«Судацька фортеця», «Пейзаж» (усі  – 
1969), «У  передгір’ях Криму» (1970), 
«Севастопольська панорама» (1944), 
«Севастополь. Свято Перемоги. 1945» 
(обидва – 1974), «Перед дощем» (1976), 
«Осінній етюд» (1977).

Муз.: СХМ.
Літ.: УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 

1973; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – 
К., 2006.

М. Гончаренко 

ВЛАДИМИРСЬКИЙ 
Борис Яремович 
(15  (27).02.1878, м.  Київ   – 
12.02.1950, м.  Москва)  – графік, 
ілюстратор. У 1901–04 навчався 
у КХУ (вчителі: М. Пимоненко, 
І. Селезньов); 1904–05 – у школі 

В.К.
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А.  Ашбе (Мюнхен); згодом за-
кінчив ВХУ (1908). Експонент 
XX (1909) и XXI (1910) вистав-
ках ТПРХ. Член Віленського 
художнього то-ва (1910). Після 
1912 завідував рисовальними 
класами Віленського художньо-
промислового то-ва., співпра-
цював з журналом «Луко морьє», 
що виходив у Санкт-Петербурзі 
(1914–1916). З  1920-х рр. пра-
цював у Москві, виконував 
рисунки для газети «Правда» 
(1922–1931). Участник виставок 
АХРР (1922–1928). Персональні 
виставки: 1914, 1936, 1939, 1941, 
1950 (Москва).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972.  – 
Т.  2; Персональные и групповые 
выставки советских художни-
ков 1917–1947: справ.  – М., 1989; 
Северюхин  Д.  Я. Золотой век 
художественных объединений в 
России и СССР (1820–1932): справ. – 
СПб.,  1992; ХУЕ, 2006; Ассоциация 
художников революционной России: 
сборник. – М., 1973; Україна у старій 
листівці: альбом-каталог.  – К., 2000; 
ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

ВЛАС 
(кін. 16  – поч. 17  ст.)  – мініатю-
рист, переписувач книг. Працював 
у с.  Гримне (поблизу Львова). 
Написане ним у 1602 Гримненське 
Євангеліє – перша відома пам’ятка 
укр. книжкового мистецтва, ство-
рена в стилі бароко. 

Тв.: за припущенням, виконав мі-
ніатюри до Гримненського Єван гелія. 

Муз.: РНБ.
Літ.: ІУМ – К., 1967. – Т. 2.

М. Гончаренко

ВЛАСЕНКО 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Учень живописної 
майстерні КПЛ, куди був при-
йнятий у 1871 разом з Панковим, 
Вершиніним і Скудновим.

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 2 (типо-
граф.), спр. 694, арк. 143 а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВАЛАСИНОВСЬКИЙ 
(Валасіновський)
Теодор
(кін.  18  – початок 19  ст.)  – іко-
нописець. Відомий за підпис. 
тв. Працював на території За-
карпаття. 1811 виконав живо-
писну частину і золочення іко-
ностаса церкви в с. Нижні Воро- 
та (Нижні Верецькі) Воловець- 
кого р-ну.

Тв.: образи для іконостаса церкви 
Свв. Петра і Павла с. Нижні Ворота 
(Нижні Верецькі) Воловецького р-ну 
Закарпатської обл. (1811).

Літ.: Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

ВЛАСОВ 
Василь Юхимович 
(26.06.1930, с.  Волотово, нині 
Курської  обл., РФ  – 28.07.1962, 
поблизу Адлера, нині РФ, по-
хований у Львові)  – скульптор. 
1957 закінчив ЛДІПДМ (май-
стерня М. Рябініна). Працював у 
станковій пластиці, переважно у 
жанрі портрета, а також у мону-
ментально-декоративній скуль-
птурі. Створив низку статуеток 
тварин, ваз та інших ужиткових 
предметів для серійного кера-
мічного виробництва. Творча 
манера еволюціонувала від ака-
демізму до характерної для мис-
тецтва кінця 1950-х – 1960-х ро-
ків узагальненості й стилізації 
форм, архітектонічності об’ємів, 
цілісності композиційного рі-
шення. Брав участь у виставках 
з 1957  р. Персональна виставка 
відбулася у Львові (1962) одразу 
після трагічної загибелі В. в авіа-
катастрофі.

Тв.: портрети – «Ніна» (1956), Героя 
Рад. Союзу М.  Кузнецова (1957), 
С. Крушельницької, Г. Вінстона (оби-
два  – 1960), Е.  Гемінґвея, Ф.  Жоліо-
Кюрі (обидва – 1961), «Воїн револю-
ції», «В’язень. Концтабір» (обидва  – 
1962); композиції – «За мир і друж-
бу», «За мир» (обидві – 1958), «1941. 
У фашистському полоні» (1962).

Муз.: ЛІМ.
Літ.: Лисенко  М., Німенко  А. 

Перша молодіжна // Вечірній Київ. – 
1957.  – 16  трав.; Горинь  Б. Обірвана 
пісня  // Вільна Україна.  – 1962.  – 

7  жовт.; Склютовская  Т. Выставка 
В.  Власова  // Творчество.  – М., 
1963. – № 5; СХУ. – К., 1973; ХУЕ. – К., 
2006; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

І. Ходак

ВЛАСОВ 
Володимир Григорович 
(05.02.1927, м. Одеса – 15.07.1999, 
м.  Одеса)  – живописець. У  1947 
закінчив ОХУ (викл.: Л. Мучник, 
М.  Шелюто), у 1953  – МДАХІ 
(викл.  Д.  Мачальський). З  1953 
брав участь у вист. Засл.  худож. 
УРСР (1971). В.  – представник 
радянського мистецтва 1960-х, 
у  творчості якого сюжетна тема-
тична картина в традиціях соцре-
алізму поєднувалася з інтересом 
до живопису, тональними роз-
робками в пейзажах та портретах.

Тв.: «Майбутні офіцери», «Одинока 
гармонь» (1957), «До трудового жит-
тя» (1958), «Підводники» (1960), 
«Сіяч» (1963–67), «Прикордонники» 
(1965), «Стара козача церква», «Дари 
моря» (1968), «Човни», «Архітектор 
В. Голод» (1970), «Сталінград» (1971), 
«Літо», «Житомирщина. Тетерів» 
(1974), «Житомирські далі» (1976), 
«Син» (1978), «Біля моря» (1984), 
«Безсмертя» (1987), «До нових бере-
гів» (1989), «Місто поблизу моря», 
«Я. Галкер» (1999).

Муз.:  ОХМ, НХМУ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; СХУ. – 

К., 1972; ХУЕ. – К., 2006; Володимир 
Власов. Альбом. – К., 1981.

Г. Скляренко

ВЛАСОВСЬКИЙ 
Костянтин Іва нович 
(1863, м.  Суми  – 1922, 
м.  Охтирка, нині Сум.  обл.)  – 
живопи сець, культурний діяч. 
Народився в сім’ї військово-
го. У  1882 закінчив Полтав. 
Петровську війсь кову гім назію. 
У  1882–85 навчався в Петер-
бурзькому Костян тинівському 
артилерійсь кому уч-щі і від-
відував живописні класи ІАМ. 
У  1885–88 проходив військову 
службу в Тираспольському гар-
нізоні, де продовжив заняття жи-
вописом. Відвідував Одес. рису-
вальну школу. Наприкінці 1880-х 
вийшов у відставку й оселився в 
Сумах. Упродовж 1899–1910 жив у 
м. Охтирка, служив у земуправі, за 

ВЛАСОВСЬКИЙ
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завданням якої збирав матеріали 
про кустарних майстрів пов. – гон-
чарів, ткачів, кушнірів. Часто їздив 
до с.  Жигайлівка, маєтку батьків 
(Охтирcький пов.), де виконав 
багато етюдів, етнографічних за-
мальовок, пейзажів. Брав участь 
у благодійних спектаклях сум. 
гуртка любителів драм. мистецтва 
(1891). Персон. вист. відбулися в 
Сумах (1986), Охтирці, Конотопі, 
Ромнах, Лебедині (1987–89). Ху-
дож ник реалістичного напряму, 
В. переважно малював пейзажі та 
жанрові твори. 

Тв.: «Квартира петербурзько-
го студента» (1882), «За відсутнос-
ті їх благородія» (1885), «Літній 
день в Малоросії» (кін. 1880-х), 
«Жигайлівка. Дегтярів яр», «Поле 
жита», «Захід сонця. Україна» (усі – 
кін. 1890-х – поч. 1900-х), «Погожий 
день» (1914), «У  вітальні» (1917), 
«Після екзамену» (1917).

Муз.: СОХМ.
Літ.: Федевич Л., Шкарупа В. Нове 

про Костянтина Власовського  // 
Мистецькі осередки Сумщини. 
Історія. Колекції. Дослідження. 
Матеріали наукової конференції, 
присвяченої 75-річчю заснуван-
ня СХМ.  – Суми, 1995; Федевич  Л. 
Костянтин Власовський як дослідник 
народних ремесел на Охтирщині  // 
Матеріали наукової конференції 
«Художник у провінції».  – Суми, 
1998; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

Т. Мустафіна

ВЛАСЮК 
Дмитро Ілліч 
(07.06.1902, м.  Одеса  – 18.02.1994, 
м.  Харків)  – художник теа-
тру. У  1925 закінчив КХІ (викл. 
В.  Меллер). У  1926–28 працював 
у театрі «Березіль» (Київ, Харків), 
у 1929–41  – у театрі для дітей 
(Харків) та  ін. З  1931 викладав у 
ХХІ, з 1949  – у Харків. держ. те-
атральному ін-ті, з 1963  – його 
ректор. Автор спогадів про Леся 
Курбаса (1969). Учасник респ. 
(з  1924) та зарубіжних (з  1927) 
вист. Член СХ України (1945).

Тв.: оформлення вистав у театрах 
Києва, Харкова, Сталіно, Мін сь-
ка, Сталінграда: «Кадри» І.  Ми ки-
тенка, «Невідомі солдати» П. Перво-
майського, «Ревізор» М.  Гоголя, 
«Дай серцю волю, заведе в неволю» 
М. Старицького (усі – 1931), «Принц 

Лутоня» В.  Курочкіна (1935), «Васса 
Железнова» М.  Горького, «Банкір» 
О.  Корнійчука (обидва  – 1936), 
«Останні» М.  Горького, «Гроза» 
О.  Островського (обидва  – 1948), 
«Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «Богдан 
Хмельницький» О.  Корнійчука 
(обидва – 1939), «В степах України» 
О.  Корнійчука (1940), «Навала» 
Л. Леонова (1942), «Російські люди» 
К. Симонова (1943), «Платон Кречет» 
О.  Корнійчука (1944), «Варвари» 
М.  Горького (1947), «Любов на сві-
танні» Я.  Гала гана (1959, 1953), 
«Король Олень» К. Гоцці (1957) та ін.

Муз.:  МТМКУ, ДЦТМБ.
Літ.: Художники Харкова.  – Х., 

1967; ІУМ.  – К., 1967.  – Т.  5; СХУ.  – 
К., 1973; МУБД. – К., 1997; Мистецькі 
шляхи Харківщини.  – Х., 1998; 
Шмагало  Р. Словник митців-педаго-
гів України та з України в світі. – Л., 
2002; ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; ХУЕ. – К., 
2006.

Макc. Гончаренко 

ВЛИЗЬКО 
Олександр Федоро вич 
(29.07.1910, станція Боро венка 
Новгородської  губ., Росія  – 
13.12.1996, м. Київ) – графік, поет. 
Навчався у Ф.  Кричевського. 
У  1930 вступив до КХІ, звідки 
був відрахований на 1-му курсі 
«за контрреволюційну діяль-
ність» та ув’язнений на півроку. 
Працював у Держ. вид-ві УРСР, 
на Київ. кінофабриці. Оформив 
обкладинки до двох книг брата, 
поета Олекси Влизька (1908–34). 
Власний вірш уперше опубліку-
вав 1931 в газеті «Пролетарська 
правда» в Києві. Після війни 
друкувався в журналі «Україна», 
періодичних виданнях Черкас і 
Харкова. Учасник 2-ї Світ. війни. 

Пр.: поетичні збірки «Перевесло» 
(К., 1992), «Зимове сонце» (К., 1993), 
«Наллятий сонцем» (К., 1994). 

Тв.: обкладинки до книги Олекси 
Влизька «Живу, працюю» (Х., 1929) 
та «Hoch, Deutschland» (Х., 1930); се-
рія портретів учасників 2-ї  Світ.  ві-
йни (1940-ві), серія «Кисловодськ» 
(1946–47), «Ленінськими місцями» 
(1950-ті); «Єнисей. Саяни», «Портрет 
старого більшовика П.  Романова», 
«Пісня рибалок» («Дитячі роки 
В.  І.  Леніна», 1963), «У  Розливі» 
(1963), «На суботник» (1964), «Ленін 
і Горький на острові Капрі» (1964). 

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
Ковалів  Ю. Документ незнищенної 
пам’яті // Слово і Час. – 1993. – № 5; 
ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4.

О. Ламонова

ВЛОХ 
Іоан 
(18 ст.) – живописець. Відомий за 
пис. дж. Міщанин і писар містеч-
ка Печерського. Згаданий у доку-
ментах бл. 1705. 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  2, 
спр. 619. 

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВЛОХОВИЧ 
Себастьян 
(1591–1650)  – живописець. 
Відомий за пис. дж. як лавник із 
Перемишля.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВЛЧЕК 
Їндра 
(05.09.1885, с.  Мала Скаліце, 
поблизу м.  Чеська Скаліце, 
Чехія  – 22.03.1968, м.  Градец-
Кралове, Чехія)  – живописець 
і графік. У  1900–03 навчася в 
рисувальній школі м.  Тепліце, у 
1903–1905 – у худ.-пром. школі у 
Відні. У 1906 переїхав до Праги, 
де закінчив АМ. У  1906 виїхав 
до США. Займався прикладною 
графікою, у т.  ч. плакатами до 
фільмів (переводив у техніку лі-
тографії). У  1908 повернувся до 
Австро-Угорщини, жив і працю-
вав у м. Градец-Кралове. У 1914, 
напередодні відкриття персон. 
вист. творів, був мобілізований 
до армії. 1915 потрапив до рос. 
полону; спочатку перебував у 
Рівному, потім  – в  Оренбурзі 
(Росія). У  війську і таборах ро-
бив зарисовки (інтер’єри, натюр-
морти). У  1920 з Владивостока 
(Росія) повернувся на батьків-
щину. 1925  – після демобіліза-
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ції створив низку живописних 
циклів, зокрема «Легіонерську 
епопею», підготовчі іконогра-
фічні матеріали для якої привіз з 
України. Голова Спілки художни-
ків у м. Градец-Кралове.

Тв.: живопис – цикл «Легіонерська 
епопея» («Табір полонених поблизу 
Дарниці», «В  окопах чехословаць-
кої бригади поблизу Зборова», «На 
Зборівському полі бою», «Відхід че-
хословацького війська з України») 
(1925); графіка – кіноплакати (1906–
1908), серія поштових марок (кін. 
1930-х); після 2-ї Світ. війни створив 
реалістичну графічну серію про жит-
тя робітників у Чехословаччині. 

Літ.: ЕСУ – К., 2005. – Т. 4.
О. Ламонова

 
ВНУК
Мар’ян (Wnuk Marian)
(05.09.1906, м. Пшедбуж, нині 
Лодського воєв. РП – 29.09.1967, 
м. Варшава ?)  – скульптор. 
Народився в родині теслі. У 1922–
27 навчався в Школі дерево-
обробки м. Закопане. Упродовж 
1926–32 вивчав скульптуру в 
Школі образотворчих мистецтв у 
Варшаві (з 1932 – ВАМ) у проф. 
Т. Брейера. У період 1934 – почат-
ку 1944 мешкав у Львові, де ви-
кладав скульптуру на факультеті 
декоративно-вжиткового мис-
тецтва при Державній технічній 
школі. З 1939  – член ЛПСАП. У 
1945 повернувся до Польщі, осе-
лився в Кракові, де вступив до 
профспілки польських худож-
ників. У 1947 викладав у Вищій 
школі образотворчих мистецтв у 
м. Сопот. Упродовж 1949–54 ви-
кладав у ВАМ (у 1951–54  – рек-
тор вишу). У 1954 очолив експе-
рементально-конструкторську 
майстерню при ВАМ. У 1959–67 
повторно обіймав посаду рек-
тора ВАМ. З 1936  – експонент 
художніх виставок у Варшаві, 
Берліні, Львові, Крем’янці, Мос-
кві, Сопоті, Познані, Бохум-
Касселі, Люблін та ін. (усього 
близько 50 виставок, з них 22 
посмертні). Працював у галу-
зі монументальної та станкової 
скульптури.

Тв.: пам’ятники  – на честь фран-
цузів, загиблих при захисті Львова 

(1936), проект пам’ятника Юзефу 
Пілсудському у Варшаві (1937), 
фігура св. Юзеф (Львів, 1943), по-
дяки Радянській Армії в Бидгощі, 
подяки Радянській Армії в Гдині 
(варіанти 1949 та 1950), проект 
пам’ятника Леніну у Львові (1951); 
надгробки  – польським солдатам 
на кладовищі в Ломмелі (1959), 
Владиславу Броневському (1962), 
Стефану Черомському (1963–64); 
станкові твори – «Дід Димитро. На 
фініші» (1936), «Портрет Євстахія 
Васильківського» (1940–43), 
«Портрет Фелікса Смосарського» 
(1947), «Портрет актора Тадеуша 
Сурова» (1948), «Портрет Ельжбети 
Щедровської» (1949), «Материнство» 
(1957), «Торс» (1961), «Дві при-
роди» (1964), «Жінка з дити-
ною», «Шахтарі», «Бруно Шульц», 
«Скульптор Антоні Кенар» (1966), 
«Палаюче місто» (1967).

Літ.: Wnukowa J. Państwowa Wyższa 
Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
1945–1965.  – Gdańsk, 1965; Marian 
Wnuk. 1906–1967. XXII Festiwal 
Sztuk Plastycznych.  – Sopocie, 1969; 
Wrońska A. Marian Wnuk.1906–
1967.  – Warszawa, 1996; Ріпко О. 
У пошуках страченого минулого. 
Ретроспектива мистецької культу-
ри Львова ХХ  століття.  – Л., 1996; 
Łodziana T. Wspomnienia. Państwowy 
Instytut Sztuk Plastycznych 1937–1944 
we Lwowie. – Wrocław, 2003.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

ВОВК 
Олександр Іванович 
(22.11.1922, м. Київ – 21.04.2004, 
м.  Київ)  – живописець. 
У  1950 закінчив КХІ (викл.: 
О.  Сиротенко, О.  Шовкуненко, 
Т. Яблонська). Член СХ України 
(1950). Засл.  худож. України 
(1985). Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
У  творчості (жанрові картини, 
портрети, пейзажі) продовжив 
традиції соцреалізму.

Тв.: «Автопортрет» (1945), «Люди 
колгоспних ланів» (1950), «Молодь 
у Каховці» (1957), «Тарасова на-
ука» (1961, співавт. В.  Кондратюк), 
«Баба Марта з Григорівки» (1962), 
«Т.  Г.  Шевченко в рідному краю» 
(1963–64), «Ми повернулися» (1965), 
«В.  І.  Ленін у Кремлі» (1967), «На 
Полтавщині» (1971), «Нагорода за 
відвагу» (1974), «1941  рік» (1975), 
«Невгасний вогонь пам’яті» (1977), 
«Парковий міст» (1980), «Спогади» 
(1983), «Скеля Шаляпіна» (1985), 

«Художниця Н.  Сиротенко», «Літо-
писець» (1995), «Музика» (2002).

Муз.:  НМТШ, ОХМ, ДХМ, ПХМ, 
Музей Корсунь-Шевченківської бит-
ви (Черкаська обл.).

Літ.: ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4; СХУ. – 
К., 1972; Три покоління. Живопис, 
Графіка: Олександр Сиротинко, 
Надія Сиротинко, Олександр Вовк, 
Сергій Вовк. – К., 2007.

Г. Скляренко

ВОВК
Юрій Володимирович
(21.03.1899, м. Київ – 14.11.1961, 
м. Прага) – графік. Небіж етно-
графа, антрополога Хв.  Вовка 
та історика мистецтв, полі-
тичного діяча Д.  Антоновича. 
Початкову освіту здобув у ху-
дожній школі Києва, а вищу – в 
УАМ (1917–19). 1920–21 здій-
снив подорож до Рима, де при-
ватно студіював у професора 
Шилінга. 1922  – емігрував до 
Чехословаччини, поселився в 
Празі. Навчався у Карловому 
університеті. Учасник культур-
но-мистецької виставки табо-
рів УГА в м.  Йозефов (Чехія, 
1923). Упродовж 1924–27 на-
вчався в УСПМ. Член міжна-
родного ідеологічно-мистецько-
го товариства «Скити» (Прага, 
1929–32). Упродовж 1932–49-х 
співпрацював з празькими ви-
давництвами, передусім із ви-
давцями Шольцом-Шимачеком 
та Й.  Р.  Вілімеком. Упродож 
1953–60 мешкав у різних міс-
тах Словаччини, працював ілю-
стратором Словацького видав-
ництва художньої літератури, 
видавництва КСУТ (Пряшів) та 
українського журналу «Дружно 
вперед». Експонувався на збір-
них виставках у Львові, Празі, 
Парижі, США. Працював пере-
важно в галузі книжкової ілю-
страції та в жанрі портрета, по-
слуговувався технікою пастелі, 
вугілля та кольорових олівців.

Тв.: графічні аркуші  – «Актор» 
(1920), «Художник О. Орлов» (1926), 
«Візник» (1940), «Заклинач зміїв», 
«Натурниця», «Оголена», «Східний 
мотив із верблюдами»; книжко
ва графіка  – знак видавництва 
М. Таранька у Львові (1925), оформ-
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лення книжок видавництв «Світ 
дитини», «Чайка» (Львів); ілюстра
ції  – поетичні збірки В.  Хмелюка 
«Гін» (1926), «Осіннє сонце» (1928; 
обидві  – Прага), проза І.  Франка, 
А.  Кащенка, Б.  Лепкого, праці 
А. Животка та ін.

Муз.: МУКС, МНПП, СБП, ХПМП.
Літ.: Попович  В. Юрій Вовк.  – 

Брюссель, 1972; Гапак  С. Художник 
Юрій Вовк  // Дукля.  – 1989.  – №  4; 
ЕУ.  – К., 1993.  – Т.  1; Ріпко  О. У 
пошуках страченого минулого. 
Ретроспектива мистецької культу-
ри Львова ХХ  століття.  – Л., 1996; 
Пеленська О. Укранський портрет на 
тлі Праги: укр. мистецьке середови-
ще в міжвоєнній Чехо-Словаччині. – 
Нью-Йорк  ; Прага, 2005; ЕСУ.  – К., 
2005. – Т. 4.

Р. Забашта

ВОВЧЕНКО 
Василь Мусійович 
(08.04.1900, c. Веселе, нині Харків. 
р-ну Харків.  обл.  – 12.06.1988, 
м.  Київ)  – живописець, графік, 
майстер декоративно-вжитково-
го мистецтва. У 1928 закінчив ХХІ 
(викл.: С.  Прохоров, І.  Падалка, 
О.  Кокель, М.  Шаронов). Автор 
політичних плакатів (1927–41). 
У 1941–45 працював у фронтово-
му агітпоїзді, малював листівки 
для розповсюдження на окупова-
них територіях України. Учасник 
вист. від 1927. Працював над 
створенням гобеленів.

Тв.: живопис  – «Комсомолка» 
(1927), «Повернення Червоної армії 
з маневрів» (1935), «Шевченко серед 
селян» (1937), «Будьоновці» (1937), 
«Продаж кріпачки» (панно, 1940), 
«Зустріч героїв» (1945), «Ковпаківці 
на Десні» (1947), «Натюрморт» 
(1947), «Осінь» (1953), «На Дніпрі» 
(1954), «Ранок на Дніпрі» (1960), 
«Бузок» (1960), «У  Розливі» (1969), 
картон для тематичного кили-
ма «Зустріч переможців» (1949), 
у  1930-х виконав фреску в Клубі 
зв’язку в Харкові; графіка  – плакат 
«В  бою гвинтівку твердо держи, а  в 
тяжку хвилину товаришеві допо-
можи», ін. агітаційні плакати (1919, 
1930–40-ві). 

Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 
ХН СССР. – М., 1970. – Т. 2; Ріпко О. 
У пошуках страченого минулого. 
Ретроспектива мистецької культу-
ри Львова ХХ століття.  – Л., 1996; 
МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 2005.

О. Ламонова

ВОДЕЦЬКИЙ
(19 ст.) – гравер. Відомий за під-
пис. тв. Гравірував на сталі за ри-
сунками Василя Барвітова (1858) 
для ДКПЛ.

Тв.: ілюстрації  – «Ісус Христос», 
«Янгол-хранитель», «Богородиця» з 
видання «Сборник молитв, на вся-
кий день потребных» (Київ, 1858).

Літ: Картины пo священнoй и 
церкoвнoй истoрии : главнейшие 
праздники православ. церкви…  – 
СПб., 1876.  – Вып. 1; Попов П. 
Матеріали до словника Українських 
граверів – К., 1926.

О. Ламонова

ВОДЗІЦЬКА
Марія Іполитівна 
(Wodzickа Maria, уроджена 
Турно Марія Ізабела Домініка)
(04.08.1878, с. Обєзеже поблизу м. 
Познань, нині Західнопоморське 
воєвод. РП  – 17.03.1966, м. 
Львів)  – живописець. Художня 
освіта В. не була системною, іме-
на вчителів достеменно невідомі. 
З 1904 проживала у Відні з ро-
диною, імовірно, брала приватні 
уроки з пластичних мистецтв у 
місцевих художників. 1910 – осе-
лилася в Парижі, де зблизила-
ся з польською художницею О. 
Бознанською та місцевими мист-
цями. Імовірно, відвідувала кла-
си в АМ. З 1913 – у Львові, де бере 
активну участь у художньому 
житті міста. Припускається, що 
В. відвідувала Мистецьку школу 
О.  Новаківського (1913–1917). З 
1913  – дебютує на художніх ви-
ставках (у каталогах представле-
на як художник-аматор). З почат-
ком 1-ї світ. війни працює у від-
діленні Червоного хреста, бере 
участь у благодійних виставках. 
На виставці весняного салону 
1917 р. в залах Палацу мистецтв 
у Львові художниця експонує 
10 робіт, (чотири портрети, три 
композиції, два ескізи і пейзаж). 
З 1917  – член Спілки польських 
художників, у 1921, разом з ін-
шими львів. мистцями, входить 
до Асоціації польських візуаль-
них художників (Powszechnym 
Zwi azkiem Polskich Artystów 
Plastyków), яка об’єднувала про-

фесійних мистців. Була постій-
ним еєкспонентом художніх ви-
ставок: Варшава (1922), Львів 
(1922, 1923/24), Краків, Познань 
(1929), Бидгош (1930), Київ (1946, 
1948), Москва (1947), Львів (1949, 
1955, 1957, 1960, 1961, 1967). 
Персональна (посмертна) ви-
ставка відбулася у Львові (1966). 
Працювала переважно в жанрах 
пейзажу й портрета.

Тв.: «Садок» (1900-ті), «Портрет 
Е. Нагановського», «Дівчина» 
(обидва  – 1914), «Портрет гра-
фа Дидушицького», «Настурції» 
(обидва  – 1917); «Біла троянда», 
«Хата з маками» (обидва  – 1918), 
«Магриб» (1920-ті), «Старий гу-
цул», «Гуцулка», «Осінній ранок», 
«Церковця», «На полонині» (усі  – 
1923), «Портрет Ганни» (1926), 
«Концерт», 1933; «За читанням» 
(1936–40), «Помона» (1930-ті), 
«Гуцули» (1946), «Хороша куку-
рудза» (1959), «Дівчина на траві» 
(1961), «Портрет О. Морачевського», 
«Портрет М. Рудницкого», «Портрет 
С. Гебус-Баранецької», «Портрет 
О. Кульчицької».

Муз.: НМЛ, ЛНГМ.
Літ.: Wojciechowski А. Polskie 

zycie artystyczne w latach 1915–
1939.  – Wrocław, 1974; Tyrowicz M. 
Wspomnienia o zyciu kulturalnym i 
obyczajowym Lwowa 1918–1939.  – 
Wrocław, 1991; Ріпко О. У пошуках 
страченого минулого. Ретроспектива 
мистецької культури Львова ХХ 
століття.  – Л., 1996; Matyaszewska E. 
Maria Wodzicka – zapomniana malarka 
ze Lwowa // Roczniki Humanistyczne. – 
2007. – Nr 04.

Л. Ганзенко, Р. Забашта

ВОДИНСЬКИЙ 
Юзеф 
(24.02.1884, с.  Підгірці (нині 
Бродів сько го  р-ну Львів.  обл., 
за ін. дж., с.  Павлокома поблизу 
м. Ясло, нині Польща – 02.02.1947, 
м.  Поляниця-Здруй, Польща)  – 
живописець. Навчався в КАМ у 
Л.  Вичуловського, у 1902–07  – у 
Й. Мегоффера, згодом – у Мюнхені 
та Парижі. Працював у Львові 
(1909–14, 1919–20), Києві (1915–
18), Польщі (Закопане, Краків, 
Варшава). У  стилістиці модерну 
виконував ілюстр. до журналів, 
плакати, театральні декорації та 
костюми, пейзажі тощо.
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Тв.: «Замок у Підгірцях» (1910), 
плакат «Палац спорту у Львові» 
(1910), «Портрет В. Драпік» (1914).

Муз.:  НМК, ЛНГМ.
Літ.: Бірюльов  Ю. Львівська се-

цесія. Каталог виставки.  – Л., 1986; 
ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.

Г. Матвіїшин

ВОЙНАР (Бабаджан, 
Архангельска) 
Марія (Емма, Мілка) Йосипівна 
(14 (26).01.1894 – після 1930.) – жи-
вописець. У 1911 вступила в ОХУ 
(викладачі з фаху  – В.  Х.  Заузе, 
К.  К.  Костанді). Працювала на-
глядачкою в одес. жіночій гімна-
зії О. Г. Шольп (1905–16). Згодом 
переїхала в Баку. Учасниця виста-
вок То-ва ім. К. К. Костанді (1925–
28), (член то-ва з 1926), XXIX ви-
ставки ТПРХ (1919). 

Літ.: Справочник на 1915  год об 
учебных заведениях Одесского учеб-
ного округа и служащих в них.  – 
O.,  1915; Выставки советского изо-
бразительного искусства: в 5 т. – М., 
1965. – Т. 1; Северюхин Д. Я. Золотой 
век художественных объединений в 
России и СССР (1820–1932) : справ. – 
СПб., 1992; Художественное обще-
ство им. К К. Костанди : кат. выст. / 
сост. : Л. Н. Гурова, Л. А Еремина…..; 
Одесский художественный музей. 
Живопись XVI  – начала ХХ  веков: 
каталог. – О., 1997; ТЮРХ. – О., 2014. 

Л. Ганзенко

ВОЙНЯТОВИЧ 
Войцех 
(1-а пол. 17 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Працював у Львові. 
Згаданий під 1627  р. в  міських 
документах Львова.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта

ВОЙТАНОВИЧ 
Альберт (Муха) 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Львів. майстер 1-ї пол. 17 ст. 
Згаданий у міських актах під 1616 
та 1635.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВОЙТЕНКО 
Іван Васильович 
(1736–?) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Майстер київ. іконописного 
цеху. 

Дж.: ЦДІАУК, ф. 462, оп. 1, спр. 1.
О. Овчаренко

ВОЙТІХ 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. 2-ї пол. 17 ст. У 1671 винаймав 
кімнату на пл. Ринок у Львові.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К, 1983.

Г. Матвіїшин

ВОЙТІХ (ВОЙЦЕХ) 
МАЛЯРОВИЧ 
(17  ст.)  – маляр. Відомий за пис. 
дж. Походив з м.  Мостиська на 
Львівщині. Можливо, син мос-
тиського живописця Петра (1647). 

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВОЙЦЕХ 
(кін. 16 ст.) – малярчук. Відомий 
за пис. дж. Згаданий під 1590 р. в 
міських документах Львова.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта
ВОЙЦЕХ 
(1-а пол. 17  ст.)  – маляр. 
Галицький майстер із с.  Янів 
Терноп. обл. (поблизу Теребовлі). 
Відомий за пис. дж. Згаданий у 
документах під 1632. 

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К, 1983.

Г. Матвіїшин

ВОЙЦЕХ 
(17 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у Львові. Згаданий 
у документах під 1649.

Літ.: Жолтовський  П. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К, 1983.

Г. Матвіїшин

ВОЙЦЕХ 
(?–1689, ?)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Працював при коро-
лівському дворі у Жовкві (нині 
Львів. обл). Мав дім у Жовкві.

Тв.: портрети родини короля Яна 
Собеського (1686), декоративний 
розпис у королівській лазні. 

Літ.: МУЕ. – К., 1992; Свєнціцька В. 
Словник жовківських майстрів жи-
вопису та різьби  // Українське мис-
тецтво. – 1967. – Вип. 1.

Г. Матвіїшин

ВОЙЦЕХ (Альбертус) 
(2-а пол. 15 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Працював у Кракові. 
1476 перебував у Львові, де вів 
переговори з міським урядом 
про роботу в місцевому парафі-
альному костелі (мусив заступи-
ти краківського маляра Миколая 
Габершрака, який розмальовував 
і золотив статую св. Магдалени).

Літ.: Rastawiecki  E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych w 
Polsce osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających.  – Warszawa, 1857.  – 
Т.  3; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

Р. Забашта

ВОЙЦЕХ МАЛЯРОВИЧ – див.: 
ВОЙТІХ МАЛЯРОВИЧ

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
Олександр Клементійович 
(26.10.1925, м. Ка теринослав, нині 
м. Дніпро  – 28.10.1994, м. Дніпро-
петровськ, нині м.  Дніпро )  – жи-
вописець. У  1949 закінчив ДХУ 
(викл.: М.  Панін, М.  Погребняк); 
у 1955  – КХІ, де вчився у 
В.  Костецького, І.  Штільмана. 
З 1955 брав участь у вист. Член СХ 
України (1974). Писав індустріаль-
ні пейзажі, у  яких розвивав тра-
диції вітчизняного реалістичного 
живопису кінця 19 – початку 20 ст. 

Тв.: «Кримське шосе» (1960), «На 
Дніпрі» (1961), «Криворізький ме-
талургійний завод», «На завершаль-
ному етапі» (1974), «Новобудови 
Кривбасу» (1975), «Житловий масив 

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ
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«Перемога» (1979), «Сокіл» (1983), 
«Марганець. Грушевський кар’єр», 
«Придніпров’я» (1985), «Листопад» 
(1990). 

Муз.: ДнХМ.
Літ.: ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.

Г. Скляренко

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ 
Стефан 
(16.06.1901, м. Торунь, Польща – 
19.08.1962, м. Торунь, Польща) – 
сценограф, живописець, графік. 
У 1923–28 навчався в КАМ (викл.: 
Ф.  Коварський, В.  Яроцький). 
У 1923–33 працював у Львові, де 
1929 створив театр-ревю «Гонг». 
Учасник вист. у Львові (1930–32). 
Член львів. об’єднання «ARTES» 
(1930). У 1933 виїхав до Польщі.

Тв.: автолітографія «Корабель» 
(1930).

Муз.: НМВр.
Літ.: Мистецтво Львова першої 

половини ХХ  століття. Каталог ви-
ставки. Автор О.  Ріпко.  – Л., 1996; 
Бірюльов  Ю. Войцеховський  С.  // 
ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5. 

Г. Скляренко, Г. Матвіїшин

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ 
Тадеуш 
(03.12.1902, м.  Краків  – 1982, 
м.  Краків)  – архітектор, живо-
писець, графік. Закінчив архітек-
турний відділ Львів. політехніки 
(1931), де працював викладачем ка-
федри архітектури. Живопису на-
вчався приватно у К. Сіхульського, 
П.  Гаєвського, Я.  Г.  Розена у 
Львові. З  1940 викладав у Львів. 
худ. уч-щі. Разом з Ю.  Янишем 
та М.  Висоцьким реставрував 
пам’ятки архітектури Львова 
(Костел єзуїтів, 1933). У  1936–37 
жив у Парижі. Виставляв роботи 
у Львові в 1931, 1934, 1935, 1936, 
1939. Проектував дизайн інтер’єрів, 
робив ескізи вітражів, стінопи-
су в культових спорудах (костел 
у м.  Золочів Львів.  обл., 1930, не 
реалізовано), сценографію спек-
таклів львів. театрів (театр «Гонг», 
1930). Член об’єднання «ARTES» 
(1929–33), з 1935 – член правління 
«LZZP» (Львів. професійний союз 
артистів пластиків), СХ України 
(1939). У живопису у власний спо-
сіб інтерпретував образно-стиліс-

тичні тенденції експресіонізму та 
сюрреалізму.

Тв.: «Автопортрет» (1931), «Му-
зикант» (1933), «Шепоти», «Диспут», 
«Віолончеліст» (1933), «14  липня у 
Парижі» (1938).

Муз.:  Худ. музей у м. Лодзь, НМВр.
Літ.: ЕСУ.  – К., 2006.  – Т.  5; 

Мистецтво Львова першої половини 
ХХ століття. Каталог виставки. – Л., 
1996.

Г. Скляренко

ВОЛИНСЬКИЙ 
Леонід Наумо вич 
(справж. – Рабинович) 
(19.12.1912, м. Одеса – 28.08.1969, 
?)  – художник театру, графік, 
письменник. У  1930–34 навчав-
ся в КХІ. Оформлював вис тави 
в Київ. теат рі опери та бале-
ту ім.  Т.  Шевченка, створював 
ілюстр. до книг. У  1945 брав 
участь у врятуванні полотен 
Дрезденської галереї (Ні меччина). 

Пр.: «Семь дней» (М., 1958); «Дом 
на солнцепёке. Повести и рассказы» 
(М., 1970). 

Тв.: оформлення вистав – «Слава» 
В.  Гусєва (1935), «Єгор Буличов та 
інші» М.  Горького (1936), «Демон» 
А.  Рубінштейна (1946), «Юність» 
М.  Чулакі (1950); графіка  – ілюстр. 
до творів В.  Маяковського, В.  Ко-
роленка, О. Твардовського. 

Літ.: Костриця М., Мокрицький Г. 
Таємниця штольні Гросс-Котт 
(Л.  Н.  Во линський)  // У  просторі і 
часі.  – Житомир, 1995; ЕСУ.  – К., 
2006. – Т. 5. 

О. Ламонова 

ВОЛИНСЬКИЙ П. Й. 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. У  1738–40 рр. брав участь у 
виконанні фрескового розпи-
су в бернардинському костелі 
Львова.

Літ.: Rastawiecki  E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych w 
Polsce osiadłych lub czasowo w niej 
przebywających.  – Warszawa, 1857.  – 
Т.  3; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВОЛИНСЬКИЙ 
Рафаель Осва ль дович 
(11.11.1923, м.  Хар ків  – 
11.11.1992, м. Харків) – живопи-

сець, графік, скульптор. У 1957 
закінчив ХХІ (викл.: В.  Миро-
ненко, Л.  Чернов). Пра цював 
у Держвидаві УРСР (1952–55), 
вид-ві «Прапор» (1960–70-ті). 
З  1957 брав участь у респ. та 
міжнар. вист. Член СХ України 
(1961). Творчість В. відзнача-
ють характерні для радянського 
мистецтва 1960-х риси: різно-
манітна стилістика й техніки у 
різних видах художньої діяль-
ності  – живописі, графіці, сті-
нописі.

Тв.: графічні серії «Дівчата новобу-
дов» (1961), на теми А. Данте (1965), 
офорт «За шитвом» (1962), ілюстр. 
до книги «Листя летить проти ві-
тру» В. Бондаря (1963), «В море люд-
ським не тонуть» В.  Холода (1965), 
«Капітан космосу» В.  Лемешева 
(1966), «Смішинки з перцем» 
Ю.  Стадніченка (1970), портрети  – 
«Дівчина», «Сталевар» (1968), рельє-
фи «Григорій Сковорода», «Кобзар» 
(1970), мозаїчне панно «Партизани» 
(Суми, 1965), вітраж у книжковому 
магазині «Кобзар» (Х., 1966), баре-
льєф «Перемога» (м. Бєлгород, Росія, 
1967).

Літ.: ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5; СХУ. – 
К., 1972; ХУЕ. – К., 2006. 

Г. Скляренко, Макc. Гончаренко 

ВОЛКОВ 
Борис Іванович 
(05.03.1923, м. Харків – 01.02.2019, 
м.  Київ)  – художник-оформлю-
вач. Член СХ УРСР (1971), зго-
дом НСХУ. З.  х. УРСР (1981). 
Освіта середня. Працював пере-
важно в галузі монум.-декора-
тивного мистецтва.

Тв.: оформлення павільйонів 
«Електрифікація», «Хімія» (1958–
67) ВДНГ УРСР (нині Національний 
комплекс «Експоцентр України»), 
рельєф «Мир і праця» (1966–68) у 
Будинку культури НДІ «Хіммаш» 
(м.  Сіверськодонецьк, нині 
Луган.  обл.), композиція «Спорт» 
(1970, м. Терміртау, нині Казахстан), 
оформлення Палацу культури в 
м.  Кременчузі Полтав.  обл. (1977–
79, співавт. В.  Задорожний), екс-
позицій Держ. історичного музею 
УРСР (1977, нині НМІУ), НМІУДСв 
(1977–81, архітектор В.  Корольов; 
нині НМІУ2-ї Світ. війни).

Літ.: СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – К., 
1995. – Т. 1; ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.

 І. Ходак

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
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ВОЛКОВ 
Василь Олексійович 
(23.03/02.04.1840, м.  Санкт-
Петер бург, нині РФ  – 
22.04/05.05.1907, м.  Полтава)  – 
живописець. Нав чався у ІАМ 
(1858–63/67). У  1861 отримав 
звання вчителя малювання в 
гімназіях, а  1867  – звання клас-
ного худож. 3  ступеня. Від 1868 
мешкав у Полтаві. Викладав ма-
лювання в Ін-ті шляхетних па-
нянок (1875–98) і Петровському 
кадетському корпусі (1879–
1907). Серед вихованців  – 
Є. Трипільська. Мав власну пор-
третну студію. Голова оргкоміте-
ту виставки з нагоди відкриття 
пам’ятника І.  Котляревському 
в Полтаві (1903). Разом з Л.  По-
зеном створив ескіз пам’ятника 
І.  Котляревському в Полтаві 
(1890-ті  рр.). Працював у стан-
ковому живописі й графіці, 
переважно в портретному, по-
бутовому, історичному жан-
рах. Активно розробляв мис-
тецьку Гоголіану, зокрема, за-
малював будинки М.  Гоголя та 
його батьків, церкву, ставок у 
с. Василівці Миргородського пов. 
Полтав. губ. Член Товарист ва рос. 
акварелістів (1865). Експонент 
ТПХВ (1898–1901). 

Тв.: портрети  – «Автопортрет», 
портрети Є. Прейс (обидва – 1862), 
імператора Олександра  ІІ (1865), 
«Українець» (1872), художника 
М. Ярошенка (1876), доньки Анто-
ніни (1878), скульптора Л.  По зена 
(1885), художника І. Зайцева (1888); 
історичні композиції – «Гоголь слу-
хає лірника» (варіанти 1882, 1892, 
1902), «Гоголь у Василівці» (1892), 
«Петро  І відвідує у тюрмі наказ-
ного гетьмана Павла Полуботка 
в 1724  р.» (два варіанти); пейза-
жі  – «Околиці Полтави» (1876), 
«Павленки» (1878), «Полтавська 
околиця» (1883). 

Муз.:  ПХМ, ПКМ, ЦДАМЛМУ, 
Держ. історико-худ. і літ. музей-за-
повідник «Абрамцево» (Моск.  обл., 
РФ), ДТГ, Держ. центр. театр. музей 
ім. О. Бахрушина (обидва – Москва, 
РФ).

Літ.: Юбилейный справочник 
Импе раторской Академии худо-
жеств. 1764–1914 / сост. С. Н. Кон-
да ков.  – СПб., 1915.  – Ч.  2; 

Ромашкевич  А.  Д. Материалы к 
истории Петровского Полтавского 
кадетского корпуса с 1-го октя-
бря 1906 г. по 1-е октября 1907 г. – 
Полтава, 1907; Павловський  И.  Ф. 
Краткий биографический словарь 
учених и писателей Полтавской 
губернии с половины XVIII  в.  – 
Полтава, 1912; Н.  В.  Гоголь. 
Материалы и исследования: сбор-
ник.  – Ленинград, 1936.  – Т.  1; 
Н.  В.  Гоголь в изобразительном 
искусстве и театре: альбом.  – М., 
1953; Пахомов Н. Абрамцево. 
Музей-усадьба АН СССР: истори-
ческий очерк.  – М., 1958; ІУМ.  – 
К., 1968.  – Т.  6; ХН СССР.  – М., 
1972.  – Т.  2; СХУ.  – К., 1973; Рубан 
В. Український портретний живо-
пис 2-ї пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 
1986; Сушенський  П. Тьмяніє на-
віть золото  / Українська культу-
ра.  – 1991.  – №  1; МУ.  – К., 1992; 
МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; МУБД.  – 
К., 1997; Ханко  В. Словник мист-
ців Полтавщини.  – Полтава, 2002; 
Курчакова  О. Видатні постаті об-
разотворчого життя Полтавського 
краю періоду ХVІІ–ХХ  сторіч  / 
Полтава: архітектура, історія, мис-
тецтво.  – Полтава, 2002; ЕСУ.  – 
К., 2006.  – Т.  5; ХУЕ.  – К., 2006; 
ІУМ.  – К., 2006.  – Т.  4; Кочерга  Н. 
Художники Іван Зайцев, Василь 
Волков у Полтаві: культурологіч-
ний аспект  // Слов’янський збір-
ник.  – Полтава, 2006.  – Вип.  5; 
Сокольська Т. Художник, який уря-
тував будинок Гоголя  // Полтав-
ський вісник.  – 2010.  – 9  квіт.; 
Ханко  В.  M. Енциклопедія мисте-
цтва Полтавщини: у 2 т. – Полтава, 
2014. – Т. 1: А–Л.

І. Ходак

ВОЛКОВ 
Віталій Леонідович 
(03.07.1927, с.  Аристове Яро-
славської  обл., Росія)  – гра-
фік, живописець. У  1968 закін-
чив Моск. поліграфічний ін-т. 
Працював у Дніпропетр. худ.-
виробничих майстернях (1959), 
керівником ізостудії Палацу куль-
тури, на Львів. худ.-реклам ному 
комбінаті (1970–71) і Донец. худ.-
виробничому комбінаті (1976–
90), дизайнером Донец. дослід-
ницького заводу технічного об-
ладнання (1990–91). Учасник обл. 
і респ. мистецьких вист. з 1970. 
Автор плакатів, розписів, мозаїк, 
натюрмортів, пейзажів.

Тв.: літографії  – «Шахтарська 
мати» (1977), «Перший комісар мі-
ліції Донбасу Є.  Авакумов» (1977), 
«Брест. Мужність» (1979), «Києво-
Печерська Лавра» (1981), серії  – 
«Метал Донбасу» (1977), «Далеко 
від Батьківщини» (1980), «Широка 
країна моя рідна» (1980) «Народні 
майстри» (1980), «Пори року» (1980), 
«Шедеври світового мистецтва» 
(1981). 

Літ.: Образ жінки-матері в творах 
українських радянських художників. 
Комплект листівок. – К., 1978; ЕСУ. – 
К., 2006. – Т. 5.

О. Ламонова 

ВОЛКОВ 
Юхим Юхимович 
(23.03.1844, м.  Санкт-Петер-
бург – 17.02.1920, м. Петроград) – 
живописець, рисувальник, гра - 
фік. У  1866 навчався в Рису- 
вальній школі ТЗХ. Протягом 
1867–70  – вільний слухач 
ІАМ. Жив переважно в Санкт-
Петербурзі. У  1879 разом із 
І. Шишкіним працював у Криму. 
Персон. вист. відбулися в 1902 
(«Твори В.  Маковського та 
Ю.  Волкова», Санкт-Петербург), 
у 1918 (Петроград). Член Ради 
ТПХВ (1894), дійсний член ІАМ 
(1895), акад. (1899). Автор пейза-
жів, жанрових картин. 

Тв: «Болото восени», «Човни» (1871),  
«Жовтень», «Ранній сніг» (1883), 
«Захід у тундрі» (1891), «Місячна ніч 
на морі».

Муз.:  ДТГ, ДХМ, ОХМ, СОХМ.
Літ.: Афанасьев Н. Современники: 

альбом биографий.  – СПб., 1910.  – 
Т. 2; Минченков Я. Воспоминания о 
передвижниках.  – Ленинград, 1980; 
Мальцева  Ф.  Мастера русского пей-
зажа. 1880–1890-е годы. – М., 2001.

О. Мариніна

ВОЛКОВА 
Ніна Павлівна 
(28.01.1917, с.  Юбері (Юберин-
ська) В’ятської  губ., згодом 
Унінського  р-ну Кіров.  обл. 
РРФСР, нині не існує – 09.11.1993, 
м. Київ) – живописець. Дружина 
скульптора О.  Олійника, мати 
графіка Н.  Григорової та скуль-
птора М.  Олійника, бабуся 
худож ників-монументалістів 
О.  та Ф.  Григорових. Член 

ВОЛКОВА
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СРХУ (1947), згодом СХ УРСР. 
У  1937  р. закінчила Дніпропетр. 
худ. технікум (викл. – М. Панін), 
у 1946 р. – живописний ф-т КДХІ 
(викл.  – М.  Шаронов, К.  Єлева, 
К.  Трохименко). Працювала пе-
реважно в станковому живописі 
(історична й побутова картина, 
пейзаж, зокрема індустріаль-
ний, портрет, натюрморт). Брала 
участь в обл., респ., всесоюз. і 
міжнар. виставках з 1947 р.

Тв.: живопис  – «В дні німецької 
окупації» (1946), «Краснодон. Шахта 
ім.  С.  Тюленіна» (1947), «Дівчата 
Краснодона» (1947), «З  поля» 
(1949), «У вихідний день на Дніпрі» 
(1951), «Т.  Шевченко серед казахів» 
(1954, спільно із З.Волковинською), 
«Будівництво Каховської ГЕС» 
(1955), «Вечір на Десні» (1957), 
«Юний скульптор» (1964), пор-
трет поетки Н.  Приходько (1965), 
«Натюрморт з трояндами і яблука-
ми» (1970), «Півонії» (1991).

Муз.:  ШНЗ, МОХМВ, НМЛ, ПХМ, 
СімфХМ, Літературно-мемо ріаль-
ний музей Т.Г.Шевченка у Форті 
Шевченка (Казахстан).

Літ.: Львівський державний музей 
українського мистецтва.  – Л., 1955; 
Український радянський живопис: 
альбом.  – К., 1957; Художня ви-
ставка, присвячена 100-річчю з дня 
смерті Т.  Г.  Шевченка: каталог.  – К., 
1961; Тарас Шевченко. Життя і твор-
чість у портретах, ілюстраціях, до-
кументах.  – К., 1963; Полтавський 
державний художній музей: путів-
ник. – К., 1965; ІУМ. – К., 1968. – Т. 6; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; СХУ. – К., 
1973; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; ХУЕ.  – К., 2006. ЕСУ.  – К., 
2006. – Т. 5; Шевченківська енцикло-
педія: в 6 т. – К., 2012. – Т. 1.

І. Ходак

ВОЛКОВЕДСЬКИЙ 
Даміан (Дем’ян) – 
див.: ВОЛКОВЕЦЬКИЙ 
(Волковицький) Даміан 
(Дем’ян)

ВОЛКОВЕЦЬКИЙ 
(Волковицький, Волковедсь кий) 
Даміан (Дем’ян) 
(18  ст.)  – фініфтяр, ієрей. 
Працював у Києві. Автор фініф-
тевих медальйонів (два підписні 
мають дати 1764 і 1765 р.) на опра-
ві Євангелія моск. друку 1759 р. з 

церкви Ми коли Доброго в Києві. 
О.  Георгієвський читав його 
прізвище як «Волковѣдский» і 
вважав, що його авторство за-
свідчене на трьох медальйонах 
1764, 1765 і 1766  рр. Натомість 
Д.  Щербаківський приписував 
В. п’ять (із шести) медальйо-
нів і читав його прізвище як 
«Волковѣцкий» (укр. «Волко-
вицький»). М.  Пет рен ко повто-
рив версію О.  Георгієвського, 
пов’язавши з В. три медальйо-
ни оправи 1759  р., зокрема і 
той, на якому, за твердженням 
Д.  Щербаківського, є автор-
ський підпис майстра Федора, а 
не Даміана. Твори В., позначені 
впливом стилістики рококо з 
притаманною їй динамікою по-
статей та соковитим колоритом, 
вирізняються високою худ. куль-
турою. 

Тв.: фініфтеві медальйони «Хрис-
тос Вседержитель із пристоячими» 
(1765), «Євангеліст Марк» (1764) 
та, вірогідно, «Євангеліст Іоанн», 
«Євангеліст Матфей», «Євангеліст 
Лука» на чільній дошці оправи 
Євангелія моск. друку 1759 р.

Муз.: МІКУ.
Літ.: Георгиевский  А. Киево-По-

дольская церковь Николая Доброго: 
историко-археологический очерк, 
писанный на Евгение-Румянцевскую 
премию. – К., 1892; Щербаківський Д. 
Золотарська оправа книжки в 
ХVІ–ХІХ століттях на Україні  // 
Бібліологічні вісті.  – 1924.  – №.  1–3; 
Щербаківський  Д. Оправи книжок у 
київських золотарів ХVІІ–ХVІІІ ст. // 
Труди Українського наукового ін-
ституту книгознавства. – К., 1926. – 
Т.  1: Українська книга ХVІ–ХVІІ–
ХVІІІ ст.; Петренко М. З. Українське 
золотарство XVI–XVIII ст. – К., 1970; 
ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; СХУ. – 
К., 1972; МУ.  – К., 1992; МУЕ.  – К., 
1995.  – Т.  1; ХУЕ.  – К., 2006; Музей 
історичних коштовностей України: 
путівник. – К., 2013.

І. Ходак

ВОЛКОВИНСЬКА 
Зінаїда Володимирівна 
(10  (23)  / 11  (24).10.1915, 
м.  Одеса  – 04.05.2010, м.  Київ)  – 
живописець, графік. Дружина 
живописця С.  Кириченка, мати 
живописця О.  Кириченко. Член 
СРХУ (1942), згодом СХ УРСР, 

НСХУ. Навчалася на скуль-
птурному й політосвітньому 
ф-тах худ. профшколи в Одесі 
(1929–32) у М.  Муцельмахера, 
на графічному ф-ті Одес. худ. 
ін-ту (1932–34) у М.  Жука та на 
живописному ф-ті КДХІ (1934–
40) у П.  Волокидіна, М.  Козика, 
Ф.  Кричевського. Викладала 
рисунок і композицію у Львів. 
худ.-пром. уч-щі (1940–41). 
У 1941–44 перебувала в евакуації 
в Новосибірську й Красноярську, 
де, крім занять станковим жи-
вописом, оформляла агітацій-
ні ешелони військових частин. 
Після повернення до Києва 
працювала в царині станкового 
живопису (історична й побу-
това картина, портрет, пейзаж, 
натюрморт), а також книжкової 
та станкової графіки, плаката. 
Активно співпрацювала з вид-
вами «Рад. школа», для якого 
створила багато іл. до читанок 
і букварів, «Рад. письменник», 
«Молодь», редакціями журн. 
«Барвінок», «Зірка» та ін. Брала 
участь у всеукр. та всесоюз. ви-
ставках з 1940  р. Персональна 
виставка відбулася 2010  р. в 
ІММГ (Київ).

Тв.: живопис  – «У  льонарсько-
му колгоспі» (1940), «Подвиг учи-
тельки Жукової» (1942), «Палять 
уро жай» (1944), портрет гвар-
дії генерал-полковника А.  Гречка 
(1945), портрет Героя Соц. Праці 
М.  Це лери (1947), «Сини мої» 
(1947), «Тридцятитисячник» (1957), 
«Весняний ярмарок у Косові» (1980), 
«Ранок у Карпатах» (1982), «Осінній 
натюрморт» (1992); ілюстр.  – до 
збірок укр. нар. казок «Золота 
гора» в обробці Н.  Забіли (К., 
1959) і «Царівна-жаба» в обробці 
О. Іваненко (К., 1974), кн. «Розлука» 
Л.  Дмитерка (К., 1957), «Царівна» 
О. Кобилянської (К., 1961), «На Тара-
совій горі» В.  Скоморовського (К., 
1963), «Про дідуся Тараса» Г.  Бойка 
(К., 1964), «Дударик» П. Тичини (К., 
1964), «Золотий птах. Казки наро-
дів Югославії» (К., 1966), «Перший 
учитель. Повісті гір та степів» 
Ч.  Айтматова (К., 1967); плакати  – 
«Я здав свої підручники, а ти?» (К., 
1955).

Муз.:  ШНЗ, НХМУ, СОХМ, 
НМІУДСв, ЗОХМБ, Літературно-

ВОЛКОВЕДСЬКИЙ
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меморіальний музей Т. Г. Шевченка у 
Форті Шевченка (Казахстан).

Літ.: Выставка изобразительного 
искусства Украинской ССР, посвя-
щенная трехсотлетию воссоедине-
ния Украины с Россией. Живопись. 
Скульптура. Графика.  – К., 1954; 
Турченко Ю. Українська радянська 
графіка.  – К., 1957; Художня ви-
ставка, присвячена 100-річчю з дня 
смерті Т.  Г.  Шевченка: каталог.  – 
К., 1961; Тарас Шевченко. Життя і 
творчість у портретах, ілюстраціях, 
документах.  – К., 1963; ІУМ.  – К., 
1968. – Т. 6; ХН СССР. – М., 1972. – 
Т. 2; СХУ. – К., 1973; МУБД. – К., 1997; 
ХУЕ. – К., 2006; ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5; 
Агамян  О. «Можна, я тебе нама-
люю»  // Fine Art.  – К., 2010.  – №  2 
(11); Шевченківська енциклопедія: 
в6 т. – К., 2012. – Т. 1.

І. Ходак

ВОЛКОВИЦЬКИЙ 
Даміан (Дем’ян) – 
див.: ВОЛКОВЕЦЬКИЙ 
(Волковедський) Даміан 
(Дем’ян)

ВОЛНЕНКО 
Анатолій Нико но вич 
(21.09.1902, м. Харків – 21.08.1965, 
м.  Київ)  – художник театру, гра-
фік. У 1918 закінчив ХХУ (викл.: 
С.  Прохоров, М.  Федоров), у 
1929  – ХХІ (викл. О.  Хвостенко-
Хвостов), дипломна робота  – ес-
кізи декорацій до п’єси «Загмук» 
А.  Глібова. Протягом 1932–35 
викладав у ХХІ. У  1925–35  – ху-
дожник-постановник Харків. те-
атру опери та балету. Робив ри-
сунки і карикатури для журналу 
«Червоний перець», плакати для 
вікон УкРОСТА. У  1929 працю-
вав у Держ. пересувній правобе-
режній опері у Вінниці, у 1931–
32  – у Держ. пересувній лівобе-
режній опері в Дніпропетровську, 
у 1935–41 – у Моск. обл. драм. теа-
трі. З 1946 – художник-постанов-
ник Київ. театру опери та балету. 
Учасник вист. з 1939. Засл.  діяч 
мистецтв УРСР (1958). Член СХ 
України (1941). 

Тв.: оформлення вистав – «Піко ва 
дама» і «Лебедине озеро» П. Чайков-
ського, «Дон-Кіхот» А. Мін куса (усі –  
1925, Харків. театр опери та балету), 
«Вибух» (1927) і «Ференджа» (1930) 

Б.  Яновського (обидва  – Харків. те-
атр опери та балету), «Оборона Буші» 
М. Старицького (1927, Харків. народ-
ний драм. театр), «Полум’я Парижа» 
Б.  Асаф’єва (1928, Дніпропетр. 
театр опери та балету), «Наталка 
Полтавка» І.  Котляревського (1929, 
Харків. нар. драм. театр), «Вій» (1935, 
Харків. нар. драм. театр), «Очна став-
ка» Л.  Шейніна (1939, Ногинський 
обл. драм. театр), «Сорочинський 
ярмарок» М.  Старицького (1939, 
Моск. обл. драм. театр), «Маруся 
Богуславка» А.  Свечнікова (1951), 
«Запорожець за Дунаєм» С.  Гулака-
Артемовського (1955), «Катерина» 
М.  Аркаса (1956), «Пан Коцький» 
М.  Лисенка (1956), «Лісова пісня» 
М.  Скорульського (1957) «Назар 
Стодоля» К.  Данькевича (1961), 
«Есмеральда» Ц.  Пуні (1961), 
«Тіні забутих предків» В.  Кирейка 
(1963), «Кіт у чоботях» В.  Гомоляки 
(1963, усі  – Київ. театр опери та 
балету); графіка  – фронтові за-
мальовки; живопис  – «Сороки», 
«Зоопарк», «Галявинка» (усі – 1938), 
«Комсомол» (1939), «Древній Київ» 
(цикл із 30 картин, 1944–64).

Муз.:  МТМКУ, НМІУ, Київ. літе-
ратурно-меморіальний будинок-му-
зей М. Лисенка.

Літ.: Анатолій Никонович Вол-
ненко. Некролог  // Культура і жит-
тя.  – 1965.  – 26  серпня; ІУМ.  – К., 
1968. – Т. 6; ХН СССР. – М., 1970. – 
Т.  2; Токарева  В. Майстер театраль-
ного живопису  // Український те-
атр. – 1973. – № 1; Габелко В. Анатолій 
Волненко.  – К., 1983; Заслужений 
діяч мистецтва Української  РСР 
Анатолій Волненко. Живопис. 
Театрально-декораційне мистецтво. 
Каталог виставки творів.  – К., 1983; 
МУ. – К., 1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; 
ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.

О. Ламонова

ВОЛНУХІН 
Сергій Михайлович 
(8  (20).11.1859, м.  Москва  – 
11.06.1921, м.  Геленжик, нині  
Краснодарського  кр., РФ)  – 
скульптор. 1886  – закінчив 
МУЖСА, де вчився у С. Іванова 
та В.  Перова, 1895–1918  – ви-
кладав у МУЖСА, 1917–21  – у 
ВХУТЕМАСі. Академік ІАМ 
(1910). Від 1890 експонувався 
на виставках ТПХВ («передви-
жників»). Брав участь у кон-
курсі на проект пам’ятників 
М. Гоголю для Москви (1906–07) 

та Т. Шевченка для Києва (1913–
14). Представник реаліст. напря-
му. Монум. твори В. характери-
зуються виразністю пластики, 
декор. елементами та силуетним 
сприйняттям.

Тв.: станкова скульптура  – «Дів-
чинка» (1891), «Портрет М. Щепкіна» 
(1893), «Портрет П.  Третьякова» 
(1899), «Портрет А.  Коріна» (1902), 
«Татарин, який читає» (1915), «Порт-
рет К.  Ушинського» (1916); мону-
ментальна  – пам’ятник І.  Федорову 
в Москві (1909), пам’ятник Т.  Шев-
ченку в Києві (1918, не зберігся).

Муз.: ДТГ
Літ.: Терновец  Б.  Н. Русские 

скульп торы.  – М., 1924; Молева  Н., 
Белютин Э. Русская художественная 
школа 2-й пол. XIX – нач. XX в. – М., 
1967; ХН СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
СХУ.  – К., 1973; МУЕ.  – К., 1995.  – 
Т. 1; ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5; ХУЕ. – К., 
2006.

О. Ламонова

ВОЛОБУЄВ 
Євген Всеволо дович 
(30.07.1912, с.  Варварівка Вов-
чансь кого  р-ну Харків.  обл.  – 
02.02.2002, м. Київ) – живописець. 
У 1928–31 навчався в Харків. худ. 
технікумі (викл.: А.  А.  Кокелі), 
у 1940 закінчив КХІ (викл.: 
Ф. Г. Кричевський, Д. М. Шавикін, 
М. А. Шаронов). У 1947–54 викла-
дав у КСХШ. Засл. діяч мистецтв 
УРСР (1963). Нар.  х.  України 
(1995). Провідні теми живопису 
В. – камерні ліричні пейзажі, на-
тюрморти, жанрові сцени, у яких 
головну увагу автор зосереджував 
на колористично-тональних по-
будуваннях, розвиваючи традиції 
вітчизняного мистецтва кінця 
19 – початку 20 ст. 

Тв.: «Опівдні» (1947), «Навесні» 
(1949), «Ранок» (1954), «На Дніпрі» 
(1960), «З  минулого», «З  вікна 
майстерні» (обидві  – 1964), «Село 
Седнів. Стара яблуня» (1973), 
«Ранок. Двірник» (1974), «Травень. 
Післявоєнні роки» (1976), «До лю-
дей» (1987), «Коли люди беззахис-
ні» (1990), «Світлий вечір» (1991), 
«Там, де був сад» (1992), «На сві-
танку» (1995), «Осінній туман» 
(1997), «В  лісі» (1999), «Весняна 
ніч» (2000).

Муз.:  НХМУ, Дніпропетр., Луган., 
Одес., Харків. ХМ, ДРМ.

ВОЛОБУЄВ
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Літ.: ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5; СХУ. – К., 
1972; Євген Волобуєв. Виставка жи-
вопису. – К., 1968; Евгений Волобуєв. 
Каталог. – К., 1976; Чорнобривцева О. 
Євген Волобуєв // Чорнобривцева О. 
Художники. Нариси.  – К., 1987; 
Євген Волобуєв. Каталог. – К., 1990; 
Волобуєв Евгений Всеволодович. 
Живопись, воспоминания, мысли 
об искусстве. Альбом.  – К., 2002; 
Клименко  О. Євген Всеволодович 
Волобуєв // АНТ. – К., 2002. – № 7–9; 
ХУЕ.  – К., 2006; Скляренко  Г.  Я. 
Живопис як драма: творчість Євгена 
Волобуєва // Faine ART. – 2009. – № 4.

Г. Скляренко

ВОЛОВИК 
Віктор Петрович 
(01.04.1924, м. Харків – 21.04.1994, 
м. Харків) – скульптор. У 1953 за-
кінчив ХХІ (викл.: І. Мельгунова, 
А. Страхов, В. Агібалов, Й. Дайц). 
З 1953 працював у ХХІ, у 1968–84 – 
зав. кафедри скульптури, доцент 
(з 1973). Учасник респ., всесоюз. 
вист. (з 1967). Член СХ України 
(1970). Учасник 2-ї Світ. війни. 

Тв.: «Слава труду» (1965), 
«Космонавт» (1969); пам’ятники  – 
герою громадянської війни М.  Руд-
нєву в Харкові (1960), Героям 
Радянського Союзу генерал-полков-
нику авіації Є.  Преображенському 
в Миколаєві (1966) та С.  Грицевцю 
(1972); портрети  – серія «Перші 
комсомольці Харківщини» (1958), 
Вані Михайленка (1967), В.  Стахова 
(1970), І. Кудрі (1985).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
УРХ.  – К., 1972; Мистецькі шляхи 
Харківщини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – К., 
2006. – Т. 5.

Макc. Гончаренко 

ВОЛОДИМИР 
(18  ст.)  – іконописець, ієромо-
нах. Відомий за пис. дж. і підпис. 
тв. Упродовж 1759–69 очолю-
вав малярню КПЛ. У  1764 на-
вчав іконописній майстерності 
О.  Кунецького та І.  Чепурного. 
Згідно з одним звітним доку-
ментом, 1767 В. повідомив про 
існування 20 учнів у лаврській 
малярні. У  1768 дав оцінку пра-
ці М.  Тодорова  – свідчив, що 
той «працює чесно, без під-
озри». У 1772 просив звільнення 
з посади маляра (через слабке 
здоров’я) і благословіння жити 

в Голосіївській пустині (де йому 
було призначено «келію, порцію 
братерську і крилосний послух»). 
Того ж року йому було доруче-
но видати ієромонахові Захарії 
книги «кунштові», «куншти» (ма-
люнки) «на бляхах і на полотні, 
інструменти малярські» та інше 
приладдя, про що мав звітувати 
отцю еклезіарху. Автор підпис-
ної ікони Богоматері, виконаної 
для Великоскитського Хресто-
Воздвиженського монастиря 
(Ма нявського?). В., можливо, є 
тим-таки Василем Герасимовичем 
Бібіковим (Воло димиром).

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 88, 
арк. 67 а.; спр. 292.

Літ.: Петров И. Альбом достопри-
мечательностей церковно-археологи-
ческого музея. – К., 1913; Жолтовсь
кий П. М. Художнє життя на Україні 
в XVІ–XVIII ст. – К., 1983; Уманцев Ф. 
Матеріали до Словника віт чизняних 
мистців, ремісників, керівників ху-
дожніх робіт та меценатів 18  – по-
чатку 20 ст. (За документами Києво-
Печерської лаври)  // СМ.  – 2008.  – 
Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев, Р. Забашта

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 
Борис Єре міє вич (Ієремієвич) 
(27.02.1878, м.  Київ  – 12.02.1950, 
м.  Москва)  – живописець. 
У 1901–04 навчався в КХУ (викл.: 
М.  Пимоненко, І.  Се лезньов); у 
Мюнхені в А.  Ашбе. У  1908 за-
кінчив Мюнхенську  АМ (викл.: 
К. Марр, А. Вагнер). Після рево-
люції 1917 жив у Москві. Учасник 
вист. з 1906; закордонних – 1906, 
1907, 1909, 1913 (Мюнхен), 1927 
(Прага, Відень), 1929 (Кельн). 
Персон. вист.відбулися в 1914, 
1936, 1939, 1941 та 1950 у Москві. 
Член ТПРХ (1909). Член АХРР 
(з 1922).

Тв.: живопис – «На сонці», «Праля», 
«Робітники» (1913), «Слухають радіо» 
(1924), «Кабінет В.  Леніна в Кремлі» 
(1940); графіка – рисунки до журналу 
«Лукоморье» (1916), газети «Правда» 
(1922–31).

Муз.:  ДЦМСІР, МЛ, СХМР, 
Бурятський музей образотворчого 
мистецтва (м. Улан-Уде).

Літ.: ХН СССР. – М., 1972. – Т. 2; 
ЕУ. – К., 1993. – Т. 1.

Макc. Гончаренко 

ВОЛОКИДІН 
(Волокідін, Воло кидин) 
Павло Гаврилович 
(10.12.1877, С.  Архарово, нині 
Орловської обл., РФ – 16.03.1936, 
м.  Київ)  – живописець. 
У  1905 закінчив ОХУ (викл.: 
К.  Костанді, Г.  Ладижевський). 
У  1905–06 навчався у ІАМ 
(викл.: В. Славинський, Я. Ціон-
глінський). З  1907 жив в Одесі. 
Упродовж 1918–22 викладав в 
ОХУ, у 1922–34  – в Одес. худ. 
ін-ті, з 1922 – професор; з 1934 – 
професор КХІ. Учасник вист. з 
1904. Персон. вист. відбулися в 
1937–38 у Києві, Харкові, Одесі, у 
1961 в Одесі. Член ТПРХ (з 1910), 
Т-ва ім.  К.  Костанді (1922–29). 
Представник реалістичної школи 
укр. живопису. 

Тв.: «Херсонська пристань» (1914), 
«Айстри» (1920), «В  Одеському 
порту» (1923), «Пагорбок взим-
ку» (1924), «Квіти в синій вазі» 
(1934), «Натюрморт із червоною 
тацею» (1927), «Воронцовський 
палац» (1931), «Натюрморт з бан-
дурою» (1934), «Курсистка» (1918), 
«Автопортрет» (1921), «Портрет 
професора М. К. Лисенкова» (1922), 
«Портрет негритянської співачки 
Арле-Тіц» (1926), «Жінка у сірому» 
(1925), «О.  Сиротенко», «Дружина 
художника», «І.  Кіянченко» (1935). 
В останні роки життя працював над 
картинами «Зустріч робітниками 
Одеси Червоної Армії в 1919  році» 
та «Народне гуляння» (не закінчені).

Муз.:  НХМУ, ОХМ, ХХМ, КМРМ. 
Літ.: ЕСУ.  – К., 2006.  – Т.  5; 

Кричевський  Ф. П.  Г.  Волокідін  // 
Малярство і скульптура. – 1936. – № 5; 
Виставка творів В. Г. Волокідіна (1877–
1936).  – Х., 1937; Каталог виставки 
творів художників Г.  С.  Головкова, 
П.  О.  Нілуса, П.  Г.  Волокідіна, що 
належать музеям СРСР та при-
ватним колекціонерам.  – О., 1962; 
ХН СССР. – К., 1972. – Т. 2; СХУ. – К., 
1973; Возіянова  І. Павло Волокідін  // 
ОМ. – 1978. – № 2; Ковальская Л. Павел 
Волокидин. Живопись. Альбом. – М., 
1981; МУ. – К., 1992; ЕУ. – К., 1993. – 
Т. 1; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – К., 
1997; ХУЕ. – К., 2006.

Г. Скляренко, Макc. Гончаренко 

ВОЛОС 
(1-а пол. 16 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Працював у Львові 
(мешкав у Галицькому передміс-
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ті). Згаданий в одному з міських 
актів Львова під 1522 р.

Літ.: Крип’якевич  І. Львівська 
Русь в першій половині XVI  віку.  – 
Л., 1994; Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВОЛОСКОВ 
Олексій Якович 
(13  (26).03.1822, м.  Ржев Тверсь-
кої  губ., нині Калінінська  обл., 
РФ  – 19.09  (01.10).1882, Ржев)  – 
живописець. Народився у купець-
кій родині. З 1837 – вільний слухач 
ІАМ (клас перспективи та пейзаж-
ного живопису М.  Воробйова). 
1845 отримав звання вільного 
художника. Користувався під-
тримкою ТЗХ. Після завершення 
навчання у 1851 на запрошен-
ня меценатів ТЗХ Г.  Галагана та 
Г.  Тарнавського відвідав їхні ма-
єтки на Чернігівщині (Сокиринці, 
Качанівка). Перебуваючи у маєт-
ку Г.  Тарнавського в с.  Потоки, 
давав уроки малювання В.  Тар-
навському. 1863 повернувся до 
Ржева, служив учителем малюван-
ня, міським нотаріусом, агентом 
страхового товариства. Працював 
у техніці акварелі та жанрі пейза-
жу (писав види міста).

Тв.: «Вид у садибі М.  Резвого 
Маріенгоф біля Санкт-Петербурга» 
(1842), «Альтанка у Сокиринському 
парку», «Готичний міст у Сокиринсь-
кому парку», «Церква у Сокиринцях» 
(усі – 1848), «На терасі», «Прогулянка 
садом» (1849), «Біля чайного столика. 
У маєтку Г. Тарнавського. Качанівка» 
(1851), «Вид садиби Г.  Галагана в 
с. Лебединці на Прилуччині» (1857), 
«Вид на Царськосельське озеро» 
(1854), «Вид маєтку Глибоке», «Вид 
Ржева».

Муз.:  ДРМ, ДТГ, ЧХМ, СХМ, 
ОХМ, Тверська КГ, Тюменська КГ, 
ПДОІАМЗ. 

Літ.: МУЕД. – К., 1992; МУЕ. – К., 
1995. –Т. 1; ІУМ. – К., 2006. – Т. 4.

Л. Ганзенко

ВОЛОХ 
Микола 
(18 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. У 1773, 1774, 1775 рр. працю-

вав над поновленням живопису 
Великої церкви КПЛ.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

О. Ламонова

ВОЛОШЕНКО 
Андрій Проко пович 
(19.08.1883, с.  Процівка Ромен-
сь кого  пов. Полтав.  губ., нині 
частина м.  Ромни Сум.  обл.  – 
1959, м.  Мос ква)  – архітектор, 
графік, живописець. У  1895 
закінчив Процівську почат-
кову народну школу, у 1903  – 
Миргородське худ.-пром. уч-ще, 
у 1914  – МУЖСА. У  1940-х  –  
старший архітектор відділу 
каталогу АН  СРСР у Москві. 
За проектами В. споруджено 
низку громадських та житло-
вих будинків у Москві. Брав 
участь у проекту ванні Байкало-
Амурської заліз ниці. Дипломант 
Першої вист. творчих робіт 
архітекторів Моск ви. Дійсний 
член Моск. архітектурного т-ва 
(з 1914).

Тв.: «Українська ніч» (1915), «Замок  
з баштами» (1918), «Проліски» (1937),  
«Черемха» (1954), серії портретів-
мініатюр, пейзажів, натюрмортів, 
ілюстр. до поеми О. Пушкіна «Руслан 
і Людмила».

Муз.: Роменський краєзнавчий 
музей. 

Літ.: ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.
О. Ламонова 

ВОЛОШИН 
Георгій Сергійович 
(05.05.1925, м.  Катеринослав, 
нині Дніпро, – 06.02.2014, Київ) – 
живописець. У  1948 закінчив 
Дніпропетр. худ.-педагогічне 
уч-ще (викл.: О.  Вандаловський, 
О. Жирозков), у 1956 – КХІ (викл.: 
В.  Касіян, К.  Трохименко). Член 
СХ України (з 1965). Працював в 
Худ. фонді, худ. журналі «Піонер», 
викладав у худ. студіях Києва (при 
Будинку архітекторів, Палаці піо-
нерів та ін.). Автор жанрових кар-
тин та пейзажів, позначених риса-
ми соц. реалізму.

Тв.: «Після бою» (1948), «Після 
полю вання» (1958), «Перша зе-
лень» (1959), «У вільний час» (1965), 

«Ранок в автобусі» (1969), «Со нячний 
день» (1973), «Батьківська турбота», 
«М.  Горький» (1976), «Після жнив» 
(1979), «О.  Білаш» (1985), «Забутий 
шлях» (1988), «Зима» (1990), «Цв-
ітіння» (1991), «Веселка» (1997), 
«Вечір на Дніпрі» (2000).

Муз.:  ДІМЯ, Кременчуцький іс-
торичний музей, МОХМВ, Черніг. 
худ. музей, Музей партизанської 
слави (м.  Здолбунів Рівнен.  обл.), 
Шушенська кар тин на галерея 
(Росія), Джамбуль ський худ. музей 
(Казахстан).

Літ.: ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.
Г. Скляренко

ВОЛОШИН Корній – див.: 
ВОЛОШИНОВ Корній

ВОЛОШИН 
Максиміліан Олексан дрович 
(уроджений Ки рієнко-Волошин) 
(16.05.1877, м.  Київ  – 11.08.1932, 
с. Коктебель Феодосій ського р-ну, 
нині смт  Фео досійської міськра-
ди, АР  Крим)  – поет, художник, 
мистецтвознавець, біб ліофіл. 
У  1897–99 навчався в Моск. ун-
ті, звідки був відрахований за 
участь у студентських заворушен-
нях. Заарештований за справою 
Вико навчого комітету об’єднаних 
студентських організацій. Багато 
подорожував Європою, жив у 
Парижі (1899–1907, 1913–16). 
З  1917 жив у Коктебелі, у т.  зв. 
Будинку поета. Учасник вист. 
з 1912, зокрема «Трикутник», 
«Мир искусства» (Москва, 1916; 
Петроград, 1917, 1924), «Жар-
цвет» (Петроград, 1924; Москва 
1925, 1928, 1929), ім.  К.  Костанді 
(Одеса, 1925–29), а  також зару-
біжних вист. рад. мист. в Амстер-
дамі (1929), Лондоні (1930). 
Персональні виставки – у Москві 
та Ленінграді (1927), Києві (1984). 

Пр.: видання про творчість рос. 
та укр. художників  – В.  Сурикова, 
К.  Богаєвського, М.  Сарьяна, 
Г. Голубкіної, зокрема «Про Рєпіна» 
(1913), статті в журналах «Северные 
цветы», «Аполлон» та ін. 

Тв.: графіка  – акварельні пейза-
жі Греції, Іспанії, Франції, понад 
1000  аркушів «кіммерійського ци-
клу»: «Після грози», «Блакитна зато-
ка» (1912), «Гірський пейзаж. Крим» 
(1916), «Біля Кіммерійських берегів», 
«Кругла бухта» (1923), «Рожеві сутін-
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ки» (1925), «Гірський пейзаж. Крим» 
(1925), «Кримський етюд. Під сріб-
ним павутинням» (1925), «Вечірня 
рівнина» (1926), «Коктебельська зато-
ка» (1928), «Башти біля моря» (1929), 
«Пейзаж з деревами» (1930) та ін. 

Муз.:  КМРМ, ОХМ, ХХМ, СХМ, 
ХМ  Феодосії, Будинок-музей М.  Во-
ло шина (Коктебель), ДЕ, ДРМ, ККХМ. 

Літ.: ІУМ.  – К., 1970.  – Т.  4, ч.  2 
1967.  – Т.  5; ХН  СССР.  – М., 1970.  – 
Т.  2; Куприянов  И. Судьба поэта. 
Личность и поэзия М. Волошина. – К., 
1979; Кобан  Ю. Акварелі Макси мі-
ліана Волошина  // ОМ. – 1984.– № 4; 
Климчук  О. Євангеліє від Максимі-
ліана  // Україна.  – 1990.  – №  37; 
Максиміліан Волошин. Коктебельські 
береги.  – К., 1990; Спогади про 
Максимі ліана Волошина.  – К., 1990; 
Топачев ський  А. Острів порятунку  // 
Вітчиз на. – 1991. – № 11; МУ. – К., 1992; 
Максиміліан Волошин. Альбом.  – 
К., 1994; МУБД. – К., 1997; ЕСУ. – К., 
2006.  – Т.  5; ІУМ.  – К., 2006.  – Т. 4; 
2007. - Т. 5.

О. Ламонова

ВОЛОШИНОВ 
Василь Наумо вич 
(10.03.1910, м.  Миколаїв  – 
23.04.1949, м.  Одеса)  – живопи-
сець. У  1929 закінчив Миколаїв. 
худ. школу (викл. Д. Крайнєв), сту-
дію образотворчого мистецтва при 
Будинку піонерів у Миколаєві в 
1938–41. З 1935 брав участь у вист. 
Член СХ України (1949). Учасник 
2-ї Світ. війни. Твори В. позначені 
рисами соцреалізму.

Тв.: «Сивашці у вихідні (Богу-
чарці)» (1935), «Гопак» (1938), «Хри - 
зантеми», «Десант», «Бій вини щу - 
вачів», «Дружина» (1946), «Автопор-
трет» (1947), «Родина», «Солдатська 
пісня» (1948).

Муз.:  Миколаїв. худ. галерея, 
ОІКМ.

Літ.: ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.
Г. Скляренко

ВОЛОШИНОВ 
Євдоким Гна тович 
(1823/1824, ?  – 23.11.1913, 
м.  Харків)  – живописець. У  1846 
навчався у ІАМ (викл. М.  Воро-
бйов). У  1859–84 працював у 
Харкові, викладав в Ін-ті шляхет-
них дівчат, Маріїнській гімназії. 
Експонент Харків. гуртка любите-
лів красних мистецтв, Т-ва харків. 
художників. Персон. вист. відбула-

ся в 1909 у Харкові. Головні жан-
ри – пейзажі та натюрморти – по-
значені реалістичним спрямуван-
ням, живописною культурою.

Тв.: натюрморти – «Ягоди», «Вино-
град», «Кавуни», «Огірки», «Дині», 
«Чортополох», «Місячна ніч» (2-а 
пол. 1880-х – початок 1900-х).

Муз.:  Сумський  ХМ, Лебедин-
ський ХМ, Харків. історичний музей, 
АДППМЗ. 

Літ.: ЕСУ.  – К., 2006.  – Т.  5; 
Савицкая Л. Натюрморты Е. И. Воло-
шинова // Искусство. – 1986. – № 7.

Г. Скляренко 

ВОЛОШИНОВ 
(Волошин) Кор ній 
(19  ст.)  – іконописець. Житель 
м.  Бориспіль. Разом з І.  Вороб-
йовським зобов’язався понови-
ти розписи в двох вівтарях 
соборної Успенської церкви 
КПЛ. У  1830 поновлював іко-
ни в іконостасі КПЛ. У  1837 
разом з О.  Стефановським, 
І.  Ороб’євським, М.  Білецьким, 
Я. Клевшинським та Г. Яроцьким 
брав участь у змаганні за право 
поновлення живопису в чоти-
рьох іконостасах на хорах собор-
ної церкви КПЛ, але після укла-
дення домовленості неочікувано 
виїхав у Крим, де працював два 
роки. (На його місце претенду-
вав М.  Білецький, якому було 
відмовлено як «ненадійному»). 

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр.  1700, арк.  98а; спр.  1727, арк. 
104а; спр. 1880, арк. 111а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВОЛОШКО 
Іван 
(17  ст.)  – живописець. Член 
(братчик) Ставро пі гій ського 
братства у Львові. У  братських 
Актах згаданий під 1665, 1682, 
1684.

Літ.: Голубець  М. Українське ма-
лярство ХVІ  – ХVІІ  століть під 
покровом Ставропігії // Збірник 
Львівської Ставропігії.  – Л., 1921.  – 

Т. 1; Жолтовський П. Художнє життя 
на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983.

Г. Матвіїшин

ВОЛОЩЕНКО С. 
(18 ст.) – різьбяр. Відомий за пис. 
дж. Походив з м.  Ніжин. Разом 
з С.  Білопольським у 1795–98 за 
проектом архітектора І.  Ясигіна 
виготовив різьблений іконостас 
Спаського собору в Чернігові 

Літ.: [Філарет (Гумелевский)]. 
Историко-статистическое описание 
Черниговской епархии.  – Чернигов, 
1874.  – Кн.  7; Картины церковной 
жизни Черниговской епархии из 
IX  века в ее истории.  – К., 1911; 
Будзан А., ІУМ. – К., 1968. – Т. 3.

Р. Забашта

ВОЛЧЕВСЬКИЙ 
Павло 
(18  ст.)  – іконописець. Відомий 
за пис. дж. У  1772–76 працю-
вав над поновленням розписів 
Успенського собору КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 440.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВОЛЯНСЬКИЙ 
[Феофан] 
(1699, м. Золочів, нині Львів. обл. – 
?)  – живописець. Відомий за пис. 
дж. «Сын певчий», походив з 
Галичини. Працював у КПЛ. У за-
писі 1740 характеризувався як 
митець, що «иконописного мас-
терства и русского и латинского 
языка изучен».

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 4.
Літ.: Жолтовський  П. Художнє 

життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев, Г. Матвіїшин, 

ВОЛЯНЮК
Юліян
(1912, м. Делятин, нині смт 
Надвірнянського р-ну, Івано-
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Франків. обл.  – 1975, США)  – 
графік, живописець. Закінчив 
Інститут Мистецтва в Познані, 
упродовж 1941–44 студіював 
графіку у львів. МПШ (майстер-
ня М. Бутовича). Емігрував до 
Німеччини. Мав свою майстер-
ню в м. Розангаймі (околиця 
Мюнхена). У 1947 брав участь 
у Виставці Переміщених Осіб 
(Мюнхен). Згодом переїхав до 
США. У м. Лорейн, штат Огайо, 
В. працював переважно в ділян-
ці церковного мистецтва: малю-
вав ікони, різьбив кіоти та іко-
ностаси, брав участь у розписах 
собору Св. Володимира і Ольги 
у Вінніпезі (Канада). Виконав 
цикл проектів пам’ятних ма-
рок, які видав Український му-
зей-архів у Клівленді, та низ-
ку обкладинок для альбомів 
грампластинок. Твори В., вико-
нані в реалістичній манері, від-
значаються добрим рисунком і 
стриманим, гармонійним коло-
ритом.

Тв.: «Портрет іспанської ді-
вчини», «Дунай біля Будапешту», 
«Хімзее» та ін.

Літ.: Кейван І. Українські мист-
ці поза Батьківщиною.  – Едмонтон; 
Монреаль, 1996.

Л. Бурковська

ВОЛЬСЬКИЙ 
Олександр Пав лович 
(07.10.1927, с.  Свидники, 
нині Ковельського  р-ну 
Волинської  обл.  – 07.06.2006, 
м. Нововолинськ) – живописець. 
Отримав середню освіту. З  1952 
працював у Волин. т-ві художни-
ків, у 1959–61 – на нововолинсько-
му комбінаті побутового обслуго-
вування. Лау реат обл. мистецької 
премії ім. Й. Кондзелевича (1996). 
Член НСХУ (1997). Персональна 
виставка 1998, Луцьк. Творчість 
позначена поєднанням реалістич-
них мотивів з інтересом до симво-
ліко-декоративних рішень.

Тв.: «Півонії», «Перший сніг» 
(1987), «Свято в сільраді (Колодя-
зне)», «Вулиця в Ковелі» (1988), «Без 
слів» (1998), «Піч», «Каяття», «Лукаш 
і Мавка», «У  наш час», «Російська 
тройка!» (1999), «Ой, радуйся земле!» 
(2000), «Жінка-легенда» (2002), 

Муз.: Волин. картинна галерея.
Літ.: ЕСУ.  – К., 2006.  – Т.  5; 

Корецька К. Віра – непохитна // ОМ. – 
2003.  – №  1; Черенюк  М. Філософія 
і мистецьке кредо Олександра 
Вольського  // Вітчизна.  – 2005.  – 
№ 9–10.

Г. Скляренко

ВОЛЬСЬКИЙ 
Петро Дмитрович 
(18.05.1925, м. Чимкент, Казахстан – 
21.06.2008, м.  Запоріжжя)  – жи-
вописець, режисер. У 1956 закін-
чив АМ у Ризі (викл.: Є. Скульме, 
Я.  Тільберг). З  1970  – голо-
вний художник Запоріз. муз.-
драм. театру ім.  М.  Щорса (нині 
ім.  В.  Магара). Постійно займа-
ється живописом. З  1970 бере 
участь у вист. Член СХ  СРСР 
(1960). Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Творчість В. відбиває характерні 
тенденції вітчизняного мисте-
цтва середини ХХ ст., де загальна 
реалістична спрямованість поєд-
нувалася з інтересом до оновлен-
ня худ. мови, загострення фор-
мально-пластичних рішень.

Тв.: оформлення вистав  – «Бра-
зильський скарб» М. Машаду (1971), 
«А  зорі тут тихі» Б.  Васильєва, 
«Третя патетична» М.  Погодіна 
(Третя та Перша респ. премії, 1971), 
«Ураган» А.  Сафронова, «Дзвоніть 
та приїздіть» О.  Алексіна, «Учень 
чарівника» В.  Жулківського та 
С. Бугайського (1973), «Забути Геро-
страта!» Г.  Горіна, «Її народжен-
ня» А.  Путінцева, «Без винивинні» 
О.  Островського, «Для чого ти жи-
веш?» І.  Касумова та Г.  Сеїдбей-
лі (1974), «Зачарований вітряк» 
М. Стель маха (Всесоюз. премія, 1975), 
«Повість про вірність» О. Коломійця 
(1975), «Безсмертя» О.  Довженка, 
«Гарантія» І.  Рогози (1976); живо-
пис – «Товариш», «Юнак», «Балерина 
В.  Вильцинь» (1956), «Лейтенант мі-
ліції», «Студентка» (1957), «Жіночий 
портрет», «На «Запоріжсталі», 
«Друж ба» (1960), «Пост спостере-
ження» (1964), «До останнього поди-
ху» (1966), «Весна (Дівчина)» (1975), 
«Наталія» (1976), «Бухта Чехова» 
(1985), «Автопортрет» (2000), «Ска-
ла», «Парус» (2002). 

Літ.: ЕСУ.  – К., 2006.  – Т.  5; 
П. Д. Вольський. Персональна худож-
ня виставка. Каталог.  – Запоріжжя, 
1977. 

Г. Скляренко

ВОЛЬФОВИЧ 
(Шольц-Вольфович) 
Йосиф 
(?  – бл.  1602, м.  Львів)  – маляр, 
землемір. Відомий за пис. дж. 
Працював у Львові. У  міських 
документах згадується під 1591, 
1592, 1596, 1598 рр. Під 1596 зга-
дується як член новоутвореного 
католицького малярського цеху. 
Працював у жанрах релігійного 
живопису і портрета (?). 

Тв.: образ «Богородиця на тро-
ні (з  родиною Домагаличів)» (1593, 
кафедральний собор у Львові). 
Його пензлю приписують образи  – 
«Трійця», «Богородиця з Яном із 
Дуклі». Портрет – Яна (Іоанна) Боїма.

Літ.: Rastawiecki  E. Słownik 
malarzów polskich tudzież obcych 
w Polsce osiadłych lub czasowo w 
niej przebywających.  – Warszawa, 
1857.  – Т.  3; Mańkowski  T. Lwowski 
cech małarzy w XVI i XVII w. – Lwów, 
1936; Овсійчук  В. Львіівський пор-
трет XVI–XVIII  ст. Каталог вистав-
ки.  – Л., 1967; Жолтовський  П.  М. 
Словник-довідник художників, 
що працювали на Україні в XIV–
XVIII cт. // МЕМ. – 1962. – Вип. VII–
VIII; Жолтовський  П.  М. Художнє 
життя на Україні в XVІ–XVIII  ст.  – 
К., 1983.

Р. Забашта

ВОНГУТ (Вангутге, Венгутг) – 
див.: ГУТТЕ Герман ван

ВОНСОВИЧ (Вонсовський) 
Еразм 
(?  – 1697, м.  Яворів, нині 
Львів.  обл.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Львів. каноник. Як ма-
ляр починав працювати у Польщі. 
Наприкінці життя виконував за-
мовлення в Жовкві, Яворові, на-
глядав за роботами в королівських 
резиденціях у Львові та Жовкві.

Тв.: образи  – «Св.  Лазар» (кос-
тел, Жовква), «Св.  Ісидор» (1668, 
м. Левічин, ПР).

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє 
життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст.  – 
К., 1983; Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII  cтоліть  // ЗНТШ.  – Л., 1998.  – 
Т. CCXXXVI.

Г. Матвіїшин, Р. Забашта

ВОНСОВИЧ
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ВОНСОВСЬКИЙ Еразм  – див.: 
ВОНСОВИЧ Еразм

ВОРГОЛ Енді (Верхола  
Анд рій) – див. ВАРГОЛ Енді
 
ВОРОБІЙ 
Іван 
(1-а пол. 16  ст.)  – маляр. Відо-
мий за пис. дж. Перший з відо-
вих представників династії львів. 
мистців Воробіїв. Батько  (?) 
Максима Воробія. Згаданий в 
міських актах Львова під 1517, 
1521, 1524, 1527 рр.

Літ.: Александрович  В. Львівські 
малярські родини XVI  століт-
тя  // Жовтень.  – 1987.  – №  1; 
Александрович  В. Львівські маля-
рі кінця XVI  століття.  – Л., 1998; 
Александрович  В. Західноукраїнські 
малярі XVI століття. Шляхи розвитку 
професійного середовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВОРОБІЙ 
Максим (Масько)
(?, м.  Львів  – між 29.09.1571 і 
29.09.1572, м.  Львів)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. Народився 
у Львові в родині, імовірно, 
львів. маляра Івана Воробія. 
Згаданий в міських актах Львова 
під 1536, 1539, 1540, 1541, 1542, 
1548, 1549, 1554, 1560, 1564, 
1565  рр. 18.10.1536  – прийняв 
міське право Львова. Мешкав на 
вул. Гарбарів, про що свідчить по-
датковий реєстр від 13.09.1565 р. 

Літ.: Крип’якевич І. Львівська Русь 
в першій половині XVI ст // ЗНТШ. – 
1907. – Т. 78, кн. 4; Жолтовський П. 
М. Художнє життя на Україні в XVІ–
XVIII ст. – К., 1983; Александрович В. 
Львівські малярі кінця XVI  сто-
ліття.  – Л., 1998; Александрович  В. 
Західноукраїнські малярі XVI  сто-
ліття. Шляхи розвитку професійного 
середовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВОРОБІЙ 
Лука 
(2-а пол. 16 ст.) – маляр. Відомий 
за пис. дж. Син львів. маляра 
Максима Воробія, брат (стар-
ший?) Семена Воробія. Згаданий 
в одному з міських актів Львова 
під 1564 р.

Літ.: Александрович  В. Львівські 
малярі кінця XVI століття. – Л., 1998; 
Александрович  В. Західноукраїнські 
малярі XVI століття. Шляхи розвитку 
професійного середовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВОРОБІЙ 
Семен (Сенько) 
(?, м.  Львів  – 16.06.1573, м.  Ка-
м’янець-Подільський?)  – маляр. 
Відомий за пис. дж. Син львів. ма-
ляра Максима Воробія, брат (мо-
лодший?) Луки Воробія. Згаданий 
в міських актах Львова під 1564, 
1570, 1573  рр., а  також раєцького 
уряду м.  Кам’янець-Подільський 
під 1572 р. Пра цював у Львові.

Літ.: Александрович  В. Львівські 
малярі кінця XVI століття. – Л., 1998; 
Александрович  В. Західноукраїнські 
малярі XVI  століття. Шляхи розви-
тку професійного середовища.  – Л., 
2000.

Р. Забашта

ВРОБЛЬОВИЧ 
Васько 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Працював у м.  Самбір на 
Львівщині. Згадується в актовій 
книзі міського уряду Перемишля 
під 1560 р.

Літ.: Александрович  В. Західно-
українські малярі XVI  століття. 
Шляхи розвитку професійного се-
редовища. – Л., 2000.

Р. Забашта

ВОРЗІММЕРУВНА
Софія (Vorzimmer[ovna] Zofia)
(кін. 19 ст., ?  – 1-а пол. 20 ст., 
?)  – живописець (?). Спершу 
мешкала й працювала во Львові. 
Брала участь у художніх вистав-
ках: 1920  – «формістів», Львів, 
1921  – Краків, Варшава, Львів. 
1921 – виїхала за кордон (Італія, 
Німеччина).

Літ.: Ріпко О. У пошуках страче-
ного минулого. Ретроспектива мис-
тецької культури Львова ХХ століт-
тя. – Л., 1996.

Р. Забашта

ВОРОБЙОВ 
Максим Никифо рович 
(17.08.1787, м. Псков – 10.09.1855, 
м.  Санкт-Петербург)  – живо-
писець, рисувальник, гравер. 

З  1798  – вихованець ІАМ, ви-
вчав архітектуру в Тома де 
Томона, пейзажний живопис  – у 
Ф. Я. Алексєєва. У 1810–12 як по-
мічник Ф. Я. Алексєєва брав участь 
в експедиції у губернські міста 
Росії (Москва, Воронеж, Орел). 
У  1820–21 у складі дипломатич-
ної місії відвідав Близький Схід. 
У  1828–29 під час рос.-турецької 
війни в складі супроводжуючих 
осіб імператора Миколи І перебу-
вав на Балканському півострові, 
здійснив подорож Чорним морем, 
відвідав Одесу. У 1844–45 мандру-
вав Італією. У 1815–55 викладав в 
ІАМ. Після смерті Ф. Я. Алексєєва 
став керівником класу перспекти-
ви та пейзажного живопису, акад. 
(1814), професор (1823), заслуже-
ний професор ІАМ (1843). Серед 
учнів В.  – І.  К.  Айвазовський, 
В.  І.  Штернберг, М.  І.  Лебедєв, 
О.  П.  Боголюбов, Л.  Ф.  Лагоріо 
та  ін. Учасник вист. ІАМ (1810–
55), експозиції «Романтизм у 
Росії» (1996, Санкт-Петербург); 
«П’ять століть російського мис-
тецтва» (2004–05, м.  Калінінград, 
РФ); «Рисунок і акварель у збірці 
П. М. Третьякова» (2006, Москва). 
Автор пейзажів, в останні роки 
життя – переважно італійських.

Тв.: серія видів Москви (1818), 
«Вид на Казанський собор» (1810-ті), 
«Вид Московського Кремля» (1818), 
«Петропавлівська фортеця» (1820-
ті), «Дуб, розбитий блискавкою» 
(1842), «Приморський вид в Італії», 
«Вид Босфору» (1845). 

Муз.:  ДРМ, ДТГ, СДКМ, СХМР, 
Омський обл. музей образотворчого 
мистецтва ім. М. О. Врубеля.

Літ.: Петров  П. М.  Воробьев и 
его школа  // Вестник изящных ис-
кусств.  – 1888.  – Кн.  1; Смирнов  Г. 
Максим Никифорович Воробьев. 
1787–1855.  – М.; Ленинград, 1950; 
ФедоровДавыдов  А. Молодой 
Максим Воробьев  // Вопросы изо-
бразительного искусства.  – М., 
1961. – Вып. 5.

О. Мариніна

ВОРОБЙОВСЬКИЙ 
Іван 
(19  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Зобов’язався разом із 
К.  Волошиновим поновити роз-

ВОНСОВСЬКИЙ

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



235

писи в двох вівтарях соборної 
Успенської церкви КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф.  128, оп.  1, 
спр. 1700, арк. 98а.

Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 
Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВОРОНА 
Олександр Васильо вич 
(25.05.1925, м.  Скадовськ, нині 
Херсон.  обл.)  – живописець, гра-
фік. У 1948–51 нав чався в ЛДІПДМ 
(викл.: В.  Манастирський, Р.  Се-
льсь кий), у 1954  – закінчив ХХІ 
(викл. В.  Мироненко), дипломна 
робота – плакати «Лиха біда – по-
чаток”, «Із  кожним днем дедалі 
радісніше жити” та інші (гуаш). 
З 1974 – викладач, з 1985 – профе-
сор КХІ, з 2000 – професор Київ. ін-
ту декоративно-прикладного мис-
тецтва та дизайну. Учасник вист. з 
1954. Персон. вист. відбулася 2005 
в Києві. Засл. діяч мистецтв УРСР 
(1968). Член СХ України (1952). 

Тв.: графіка – плакати «Хай завжди 
буде небо» (1955), «Торгувати, а не вою-
вати!» (1957, співавт. В. Каруцян), «Хай 
живе мирне небо над кожною билин-
кою живою» (1958), «Встанемо врівень 
з героями» (1961), «Т.  Г.  Шевченко» 
(1964), «Непереможна та легендарна» 
(1966), «Дружба» (1967), «Пам’ятаємо» 
(1970), «Ми цій пам’яті вірні» (1984), 
«Обережно  – сталінізм» (1989); мо-
нументальний живопис  – мозаїки 
«Революція», «Перемога», «Наука», 
«Праця» у Київ. ун-ті (1967, спіавт.: 
А.  Базилевич, Ю.  Ільченко), вітражі 
«Перемога» в Національному музеї іс-
торії України в Києві (1977); станковий 
живопис – «Вуличка в Гурзуфі» (1988), 
«Отакі гриби», «Весна в Гурзуфі», 
«Цвіте тернослив», «Осінні виноград-
ники» (1988–96), «Квітне гліцинія» 
(1996), «Натюрморт з апельсинами» 
(1996), «Дорога на Лейкове» (2001).

Муз.:  НХМУ.
Літ.: ІУМ.  – К., 1968.  – Т.  6; 

ХН СССР. – М., 1970. – Т. 2; Олександр 
Ворона. Каталог. – К., 1976; МУ. – К., 
1992; МУЕ. – К., 1995. – Т. 1; МУБД. – 
К., 1997; Щербак  В. Заяскравів знов 
новою гранню  // ОМ.  – 1997.  – 
№  2; Олександр Ворона. Живопис. 
Каталог творів. – К., 2005; ЕСУ. – К., 
2006. – Т. 5.

О. Ламонова

ВОРОНІКОВСЬКИЙ 
Іван 
(18 ст.) – живописець. Відомий за 
пис. дж. У 1769 працював у живо-
писній майстерні КПЛ.

Дж.: ЦДІАУК, ф. 128, оп. 1, спр. 51.
Літ.: Уманцев  Ф. Матеріали до 

Словника вітчизняних мистців, ре-
місників, керівників художніх робіт 
та меценатів 18  – початку 20  ст. (За 
документами Києво-Печерської лав-
ри) // СМ. – 2008. – Чис. 1 (21).

Ф. Уманцев

ВОРОНЮК 
Володимир Михай лович 
(24.11.1918, м.  Бучач, нині 
Терноп.  обл.  – ?)  – живописець, 
письменник. У  1934 закінчив 
гімназію в Бучачі, у 1942 – Львів. 
худ.-пром. школу, Вищу обра-
зотворчу студію, у 1945 навчав-
ся в ун-ті Інсбрука в Австрії. 
Після 2-ї  Світ.  війни викладав 
малярство в мистецькій школі в 
Австрії. У таборі Куфштайн керу-
вав драм.-муз. театром, викону-
вав декорації, поставив виставу 
(«Ой, не ходи Грицю») та зіграв 
у ній головну роль. У 1949 виїхав 
до Канади, де жив у Вінніпезі 
й Торонто. У  1972–75 редагу-
вав розділ «Мистецтво» у газеті 
«Вільне слово». У  2000 повер-
нувся в Україну. Учасник вист. 
з 1947. Персон. вист. відбулася 
в 2001 в Тернополі. У малярстві, 
поезії, театральному мистецтві 
сповідував засади модернізму. 
На полотнах відображав драм. 
світ і людину в ньому; для його 
тв. характерні метафоричність, 
асоціативність, експресія почут-
тів, молитовна медитація.

Пр.: зб. «Мистецька поезія» (2001), 
«Поезія і проза: Спогади» (2001).

Тв.: «Моя Батьківщина» (1941), 
«Автопортрет в Альпах. Лендек» 
(1946), «Квіти» (1957), «Молода 
мати», «Моя сім’я», «Розп’яття» 
(усі  – 1962), «Ореол колоритного 
сузір’я» (1970), «Автопортрет з палі-
трою» (1971), «Пегас і муза» (1973), 
«Композитор» (1978), «Художники 
і поети» (1980), «Озеро в Онтаріо» 
(1982), «Демонстрація», «Україна» 
(усі  – 1991), «Автопортрет» (1999), 
«Молитва апогею мистецтва і поезії» 
(2001).

Муз.:  Терноп.  ХМ, Терноп. істо-
рико-краєзнавчий музей. 

Літ.: Зозуляк  Є. Світ картин 
Воронюка Володимира. Фото пор-
трети з виставки картин маестро  // 
Вільне життя.  – 2001.  – 24  травня; 
Удіна Т. Лиш Богом дана іскра не зга-
са ніколи  // Вільне життя.  – 2001.  – 
26 травня; ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5.

Г. Матвіїшин

ВОРОПАЙ 
Іван Михайлович 
(12.04.1924, с. Кам’янка Єлисавет-
градського  пов. Херсон.  губ., 
нині Ново миргородський  ра-
йон, Кропив ни цької  обл.  – 
24.03.1977, м. Київ) – скульптор. 
Закінчив Одес. художню школу 
у 1941. Учасник 2-ї  Світ.  війни. 
Упродовж 1948–54 навчався у 
КХІ (майстерня М.  Гельмана). 
З 1949  – учасник виставок. 
Персональна виставка (посмерт-
на, Київ, 1982). Чл. СХУ (1956–
67). Працював у галузі монумен-
тальної та станкової скульптури.

Тв.: портрети  – «М.  Гоголь»; 
«О.  Герцен» (1953), «Офелія, пор-
трет актриси Л.  Попової» (1954), 
«М. Мусоргський» (1957), «Молодий 
Т.  Шевченко» (у  співавтор. з 
В.  Бородаєм, 1960), «Т.  Шевченко» 
(1961, 1968), «Буковинська трудів-
ниця» (1963), «Поет С. Стальський» 
(1960-ті), «Леся Українка» (1964), 
«Г. Мо розов» (1972), «Акад. А. Ларіо-
нов» (1974), «Генерал Д. Карбишев» 
(1976); тематичні композиції  – 
«Утоплена» (за мотивами балади 
Т.  Шевченко, 1962) «Льотчики-
випробувачі» (1967), «Дума про 
долю народу» (1969), «Білоруські 
партизани» (1969); монументи  – 
«Скорботна мати» (с.  Яворівка 
Вінниц. обл., 1977).

Муз.: Нац. музеї Т. Шевченка.
Літ.: Художники України – народу. 

1917–1967. Живопис. Скульптура. 
Графiка.  – К., 1967; Воропай Іван 
Михайлович: Каталог.  – К., 1982; 
Загаєцька  О. Скульптор Іван Воро-
пай // ОМ. – 1998. – № 1; ІУМ у 5 т.: – 
К., 2007. – Т. 5; ХУ. – К., 2006.

Л. Ганзенко

ВОРОХТА
Андрій
(1-а пол. 19  ст.)  – іконописець. 
Відомий за підпис. тв. Родом 
з Галичини. Працював на те-
риторії Закарпаття. 1832 ра-

ВОРОХТА
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зом з Йосипом і Корнелієм 
Романовськими виконав живо-
писну частину іконостаса церк-
ви в м.  Рахів. Тв.: образи для 
іконостаса церкви Воздвиження 
Чесного Хреста м. Рахів (1832).

Літ.: Приймич  М. Перед лицем 
Твоїм. Закарпатський іконостас.  – 
Ужгород, 2007.

Р. Забашта

ВОСКОБОЙНИКОВ 
(18  ст.)  – маляр. Оздобив  (?) 
іконостас церкви в с.  Лемеші 
на Чер нігівщині (нині село 
Козелецького р-ну Черніг. обл.).

Літ.: Горностаев Ф. Строительство 
графов Разумовских в Чернигов-
щине  // Труды XIV ахеологического 
съезда в Чернигове. – М., 1911. – Т. 2; 
Лукомский  Г. Вишневецкий замок  // 
Старые годы.  – СПб., 1912.  – №  3; 
Жолтовський  П.  М. Художнє життя 
на Україні в XVI–XVIII ст. – К., 1983.

Р. Забашта

ВОСКРЕСЕНСЬКА-КОЛЕСНІК 
Ольга Іванівна 
(21.05.1897, м. Хар ків – 09.03.1950, 
м. Харків) – скульп тор. У 1914–17 
навчалася в ХХУ. Упродовж 
1935–41 працювала на харків. 
скульптурній фабриці та в Харків. 
театрі ляльок ім.  Н.  Крупської. 
Учасниця вист. з 1915.

Тв.: погруддя О.  Толстого (1917), 
«Мауглі», «Ведмедиця з ведмежата-
ми», «Діти, які обливаються водою» 
(усі  – 1937), «Лисиця і журавель», 
«Червона шапочка», «Доярка» (усі  – 
1940), «Діти, які вмирають з голоду», 
«Безпритульні» (обидві  – 1944), «На 
німецькій каторзі», «Під час опера-
ції» (обидві – 1944), «Прикордонник 
з собакою» (1947); паркові скульпту-
ри  – «Білі ведмеді», «Крокодили», 
«Мавки» (усі – 1930).

Літ.: Мистецькі шляхи Харків-
щини.  – Х., 1998; ЕСУ.  – Т.  5.  – К., 
2006.

Макc. Гончаренко 

ВОЩИЛОВИЧ 
Павло 
(17  ст.)  – живописець. Відомий 
за пис. дж. Жив у Львові. Учень 
Петра Супрунчука. Згаданий у до-
кументах під 1671 у зв’язку з на-
мовою свого учня Івана викрас-
ти «контрефект» (портрет) Івана 
Боїма, намальований Йосифом 

Шольцом-Вольфовичем, який 
був у Івана Матіяша.

Літ.: Голубець  М. Українське ма-
лярство ХVІ – ХVІІ ст. під покровом 
Ставропігії  // Збірник Львівської 
Ставропігії.  – Л., 1921.  – Т.  1; 
Жолтовський  П. Художнє життя на 
Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1983.

Г. Матвіїшин. 

ВОЩИНСЬКИЙ 
Микола 
(19  ст.)  – живописець. Працював 
на Галичині в 2-й пол. 19  ст. 
Реставрував напрестольний ківо - 
рій у соборі Воскресіння (м. Ста- 
ніслав).

Тв.: намісна ікона Богородиці 
(1874), ікона «Христос  – лоза 
виноградна» (1897) із церкви 
С.  Ісакова Тлумацького  р-ну Івано-
Франківської обл.

Муз.:  ІФКМ, ІФХМ.
Літ.: Мельник В. Сакральне мисте-

цтво Галичини ХV–ХХ століть в екс-
позиції Івано-Франківського худож-
нього музею.  – Івано-Франківськ, 
2007.

Г. Матвіїшин

В. Р. 
(17 ст.) – гравер. Відомий за під-
пис.  тв. Працював у друкарні 
КПЛ. Автор гравюр на дереві. 

Літ.: Подробный словарь русских 
граверов XVI–XIX вв. – СПб., 1895. – 
Т. 1; Попов П. Матеріали до словника 
українських граверів. Додаток 1. – К., 
1927.

О. Ламонова

ВРАНГЕЛЬ 
Олена Карлівна 
(11.09.1837, м.  Новгород  – 
03.11.1906, м. Санкт-Петербург) – 
живописець, графік. Походила 
з родини військових. У  1865–66 
відвідувала класи МУЖСА, де 
була вільним слухачем. У  1867 
вивчала живопис під керівни-
цтвом В.  Шервуда. У  1870 за 
експоновані в ІАМ акварельні 
твори на укр. тематику «Сцена 
з малороcійського побуту» та 
«Путівець» отримала звання не-
класного (вільного) художника, у 
1874 за картину «Сцена з малороc. 
побуту»  – звання вільного «об-
щника» ІАМ. Після 1875 жила в 
Санкт-Петербурзі, де дослуха-

лася порад Л. Премацці та брала 
уроки в П.  Чистякова. Персон. 
вист. відбулися 1907 у Москві та 
Санкт-Петербурзі (посмертна). 
Член-засновник Ди тячої худ. 
галереї (1882), член ТЗХ (1890), 
член ПТХ (1892). Авторка жанро-
вих картин, пейзажів, портретів, 
натюрмортів.

Тв.: «Сцена з малороc. побуту» 
(1874), «Воли».

Муз.:  ДРМ, ДТГ.
Літ.: Русские художницы  // Нива. 

1891.  – №  1; Исторический вестник, 
1906. – Т. 104. – Декабрь (Некролог).

О. Мариніна

ВРЕШКО 
Себастіян 
(кін. 16 ст.) – малярчук. Відомий за 
пис. дж. Походив з м. Язлівця (нині 
однойменне село Терноп. обл.). Не 
пізніше 1583 р. був учнем краків-
ського маляра Павла Чонтурна.

Літ.: Александрович В. Зі студій 
над писемними джерелами до іс-
торії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємоз-
вязках зіхідноукраїнських земель 
XVI–XVII cтоліть  // ЗНТШ. – Л., 
1998. – Т. CCXXXVI. 

Р. Забашта 

ВРЖЕЩ 
Євген Ксаверійович – див. 
ВЖЕЩ (Вржещ) 
Євген Ксавері йович 
(Wrzeszcz Euge niusz).

ВРОБЛЬОВИЧ 
Васько 
(16 ст.) – маляр. Відомий за пис. 
дж. Мешкав у м.  Самборі (нині 
Львів.  обл.). Згадується під 
1560  р. в Перемишлі як самбір-
ський майстер.

Літ.: Александрович  В. Зі сту-
дій над писемними джерелами до 
історії українського малярства. 
Малярі у мистецьких взаємозвяз-
ках зіхідноукраїнських земель XVI–
XVII cтоліть // ЗНТШ. – Л., 1998. – 
Т.  CCXXXVI; Александрович  В. 
Майстри «малих» осередків україн-
ського малярства історичного пере-
мишлянсько-львіівського регіону 
першої половини XVII  cтоліття  // 
Соціум. – К.. 2013. – Вип. 10.

Р. Забашта

ВОСКОБОЙНИКОВ
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ВРОБЛЬОВИЧ
Васько
(16  ст.)  – маляр. Відомий за 
пис. дж. Мешкав і працював 
у м.  Самбір (нині одноймен-
не місто Львів. обл.). Згаданий 
під 16.06.1560  р. в акті уряду 
м. Перемишль (нині однойменне 
місто в межах РП).

Літ.: Александрович В. Західно-
українські малярі XVI  століт-
тя.  – Л., 2000; Александрович  В. 
Майстри «малих» осередків укра-
їнського малярства історичного 
перемишльсько-львів. регіону пер-
шої половини XVII ст.  // Соціум. 
Альманах соціальної історії.  – К., 
2013. – Вип. 10.

Р. Забашта

ВРОНСЬКИЙ 
Макар Кіндратович 
(01  (14).04.1910, м.  Борисов 
Мінської губ., нині Мінської обл., 
РБ – 13.11.1994, м. Київ) – скуль-
птор, педагог. Засл. д. м. УРСР 
(1960). Нар. худож. УРСР (1963). 
Лауреат Сталінської премії 
(1951), Держ. премії УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка (1984). Навчався у 
Вітебському худ. технікумі (1927–
30) у М. Керзіна, В. Хрустальова, 
після його закінчення викладав 
малюнок у середніх школах в 
Орші, Мінську, Борисові (нині 
всі – РБ), з 1934 р. працював ху-
дож. у редакції районної газ. 
«Большевик Борисовщины». 
Від 1936 мешкав у м.Калініні 
(нині Твер., РФ), входив до 
складу місцевого товариства 
«Всекохудожник» (Всерос. ко-
оперативна спілка працівників 
образотв. мистецтв), брав участь 
в оформленні міста до револю-
ційних свят, працював худож. на 
швейній фабриці, зокрема, ви-
конав ескізи зимового одягу. У 
1937 р. вступив на скульптурний 
ф-т КДХІ (викл.  – М.  Гельман, 
В. Климов, Л. Шервуд). У 1941 р. 
пішов до лав Червоної Армії, 
але невдовзі був відкликаний 
для продовження навчання. 
Наприкінці 1941  р. прибув до 
м. Самарканда (нині Узбекистан), 
де навчався на укр. відділі 
(КДХІ та ХХІ) Моск. худ. ін-ту 

(викл. – М. Гельман, О. Матвеєв). 
Закінчив КДХІ (1945), ви-
конавши дипломну роботу 
«Підривник танків» під керівни-
цтвом М. Гельмана й М. Лисенка. 
Навчався в аспірантурі Академії 
архітектури УРСР (1946–1948). 
Викладав у КДХІ (з  1945), про-
фесор (1963), керівник май-
стерні скульптури (з  1972), зав. 
кафедри скульптури (1963–87). 
Серед учнів  – В.  Виноградський, 
В. Головко, С. Гонтар, В. Гречаник, 
П.  Кальницький, О.  Князик, 
Д. Крас няк, К. Лисенко, Г. Молда-
ван, Б.  Ульянов, В.  Фещен ко, 
В.  Шишов, В.  Шкуропат. Пра-
цював у царині станкової та мо-
нументальної пластики. Брав 
участь у виставках з 1945 р.

Тв.: станкові композиції  – «Леся 
Українка» (1947), «Устим Кармелюк» 
(1948), «На панщині» (1957), «Думи 
мої, думи…» (1964), портрети  – 
М.  Гоголя (1939), Героя Рад. Союзу 
О.  Кривця (1944), двічі Героя 
Рад. Союзу О.  Головачова (1946), 
«Т.  Шевченко і М.  Чернишевський» 
(1954), І.  Кавалерідзе (1957), двічі 
Героя Соц. Праці М. Савченко (1960), 
М.  Амосова (1961), пам’ятники  – 
Т.  Шевченку в Палермо, Канада 
(1951, співавт. О.  Олійник, архітек-
тор В. Гнєздилов), Переяслав-Хмель-
ницькому (1954, співавт. О. Олійник, 
архітектор В. Шапаренко), Донецьку 
(1955, співавт. О.  Олійник, архітек-
тор В. Шапаренко), с. Моринці (1956) 
і Шевченкове (1957) Черкаської обл. 
(архітектор О. Заваров), м. Шевчен-
кове (нині м.  Актау, Казахстан; 
1982, співавт. В.  Сухенко, В.  Чепе-
лик, архітектор Є.  Федоров), а  та-
кож Д.  Мануїльському (1966, спі-
вав. О.  Олійник, архітектори 
М. Катернога, Я. Ковбаса) й А. Іванову 
(1976, архітектор В.  Гнєздилов) 
у Києві, Леніну в Харкові (1963, 
співав. О.  Олійник, архітектор 
О.  Сидоренко), Б.  Хмель ницькому 
в м.  Чигирині Черкаської  обл. 
(1967, співавт. О.  Олійник, архітек-
тор В.  Гнєздилов), монумент Вічної 
слави у Луцьку (1977, архітектор 
В. Гнєздилов), морякам Дніпровської 
флотилії в Києві (1979, співавт. 
О. Скобликов, архітектор І. Ланько), 
М. Коцюбинському у Вінниці (1989, 
архітектор В. Гнєздилов).

Муз.:  НХМУ, НМТШ, ПХМ, АІАЗ.
Літ.: Українська радянська скульп-

тура: альбом.  – К., 1957; Изобрази-
тельное искусство УССР: альбом.  – 

М., 1957; Німенко  А.  В. Українська 
радянська скульптура.  – К., 1960; 
Художники Советской Украины: 
аьльбом. – М., 1962; Львівський дер-
жавний музей українського мисте-
цтва: альбом.  – Л., 1962; ІУМ.  – К., 
1968.  – Т.  6; ХН СССР.  – М., 1972.  – 
Т.  2; СХУ.  – К., 1973; МУ.  – К., 1992; 
МУЕ.  – К., 1995.  – Т.  1; МУБД.  – К., 
1997; Шевченківські лауреати. 1962–
2001.  – К., 2001; ХУЕ.  – К., 2006; 
ЕСУ.  – К., 2006.  – Т.  5; Історія укра-
їнського мистецтва. – К., 2007. – Т. 5; 
Українська академія мистецтва.  – 
К., 2008.  – Спец. вип.: Професори 
НАОМА; Шевченківська енциклопе-
дія: в 6 т. – К., 2012. – Т. 1.

І. Ходак

ВРУБЕЛЬ 
Михайло Олександрович 
(05(17).03.1856, м.  Омськ  – 
01  (14).04.1910, м.  Санкт-Петер-
бург)  – живописець, графік. 
1870–74  – під час навчання в 
Рішельєвській гімназії в Одесі 
відвідував Одес. малювальну 
школу (приїздив сюди також 
влітку 1885). 1874–80– навчан-
ня в Санкт-Петербурзькому ун-
ті (юрид. факультет). Упродовж 
1880–84 навчався в ІАМ у 
П. П. Чистякова. Упродовж 1884, 
1887–88 працює в Києві. Бере 
участь у відновленні живопису 
Кирилівської церкви, згодом  – 
Софійського собору. У  1884  – 
викладав у Рисувальній школі 
М.  І.  Мурашка. 1885  – подорож 
до Венеції. 1887  – брав участь у 
розписі Володимирського собо-
ру, розробив акв. ескізи до сті-
нопису пн. нефа. Перебував у 
маєтку М.  Я.  Тарновського в 
Мотовилівці під Києвом, де ство-
рив образ «Моління про чашу» 
для сільс. Церкви. 1889 – переїхав 
до Москви. У  цей період твор-
чі пошуки В. пов’язані з діяль-
ностю Абрамцевського худож. 
гуртка мецената С. І. Мамонтова. 
В. створює панно, ескізи театр. 
декорацій (для Приватної опери 
Мамонтова), ескізи архіт. дета-
лей і майолікової скульптури для 
абрамцевської керам. майстерні, 
вистувпає як архітертор і май-
стер декор-ужиткового мист-ва. 
Після одруження зі співачкою 

ВРУБЕЛЬ
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Н. І. Забілою (1896, племінницею 
художника М. М. Ге), неодноразо-
во працював у майстерні М. М. Ге 
на хуторі Іванівському (тепер 
с.  Шевченка) на Чернігівщині. 
1901 – В. разом з дружиною при-
їздив до Києва на її гастролі. 
1903 – перебував у Києві разом з 
дружиною і сином, який тут по-
мер і був похований. Працював у 
галузях станкового, монумент. і 
театр.-декораційного жив., стан-
кової та книжкової графіки, де-
кор.-ужиткового мист-ва, арх-ри. 
У  худ. пошуках В. простежують-
ся риси символізму та модерну, 
суб’єктивно-містичне трактуван-
ня тем і образів. 

Тв.: стінописи: три фігури арханге-
лів у бані Софійського собору Києва 
(1884), «Архангел Гавриїл» (у  сце-
ні «Благовіщення»), двоє ангелів у 
хрещальні, обличчя пророків, по-
груддя Христа, «Надгробний плач» 
(притвор), «Зішестя Святого Духа» 
(хори) у Кирилівській церкві Києва 
(усі – 1884), орнамент. розпис право-
го нефа, акв. ескізи до стінопису пн. 
нефа: чотири варіанти «Надгробного 
плачу», два  – «Воскресіння» у 
Володимирському соборі Києва; 
іконопис: «Христос», «Богоматір 
з немовлям», «Св.  Афанасій», 
«Св.  Кирило» для іконостаса 
Кирилівської церкви (усі  – 1885); 
станковий живопис: «Автопортрет» 
(1885), «Дівчинка на тлі персидсько-
го килима», «Східна казка» (оби-
два  – 1886); «Моління про чашу» 
(1887); «Демон» (1890), іл. до творів 
М.  Лемонтова («Демон», «Ізмаїл-
бей», «Герой нашого часу», 1890–91), 
«Венеція» (1893), «Іспанія» (1894), 
«Пан» (1899), «Царівна-лебідь», «До 
ночі», «Бузок» (усі  – 1900), «Демон 
поборений» (1902), «Шестикрилий 
серафим (Азраїл)» (1904), «Портрет 
В. Я. Брюсова» (1906).

Муз.:  НМККГ, ДТГ.
Літ.: Яремич  С. Михаил 

Александрович Врубель. Жизнь и 
творчество. – М., 1911; Прахов Н. А. 
Страницы прошлого.  – К., 1958; ХН 
СССР. – М., 1972. – Т. 2; СХУ. – К., 1973; 
Врубель. Переписка. Воспоминания 
о художнике.  – Ленинград, 1976; 
Белічко  Ю. Врубель на Україні  // 
ОМ.  – 1983.  – №  4; Суздалев  П. 
Врубель. Личность. Мировоззрение. 
Метод.  – М., 1984; МУ.  – К., 1992; 
МУЕ.  – К., 1995; МУБД.  – К., 1997; 
Ламонова О. Голоса и видения  // 

Поколение. – 2001. – Ноябрь; ЕСУ. – 
К., 2006. – Т. 5; ХУЕ. – К., 2006.

О. Ламонова 

ВСЕНЕНСЬКИЙ Іван Дем’янів(-
ович) – див.: ВЕСНІНСЬКИЙ 
Іван Дем’янів(-ович)

В.Θ. (В.Θ.Z.) – див.: 
В. (В.Θ., В.Θ.Z.)

ВУРТЗЕР 
Міхал 
(18 ст.) – різьбяр. Відомий за пис. 
дж. Працював у середині  – 2-й 
пол. століття. Мешкав у Львові. 
Згаданий у книзі львів. костелу 
Марії Сніжної від 09.04.1759 як 
похресник сина А. Осінського. 

Літ.: SAP. – 1998. – T. VI.
Р. Забашта

ВУЧЕТИЧ 
Євген Вікторович 
(15 (28).12.1908, м. Катеринослав, 
нині м.  Дніпро  – 12.04.1974, 
м.  Москва)  – скульптор. 
Батько  – Віктор В’ячеславович 
Вучетич (офіцер), мати  – Ганна 
Олександрівна (уроджена 
Датченко). З  часом сім’я пере-
їхала до Ростову-на-Дону. У 1926 
поступив в Ростовську худож-
ню школу. Упродовж 1931–33 
навчався в ЛІПОМ (викладач з 
фаху  – Б.  І.  Яковлев). У  Ростові-
на-Дону брав участь у проек-
туванні Драматичного театру 
ім. М. Горького (1930–36). У 1935 
переїжджає до Москви, де був за-
лучений до проектування готелю 
«Москва» і Державної бібліоте-
ки. З  1937  – експонент художніх 
виставок. За скульптурну групу 
«Климент Ворошилов-вершник» 
(1936) отримав Золоту медаль 
Всесвітньої художньо-промис-
лової виставки в Парижі (1937). 
У 1940 був призначений керівни-
ком художньо-експерименталь-
них майстерень Управління бу-
дівництва Палацу Рад в Москві. 
Учасник 2-ї  Світ.  війни, був 
художником фронтової газе-
ти. Упродовж 1943–60 працює у 
МСВХ, де створює скульптурні 
роботи на історичну тематику. 

Працював у руслі соціалістично-
го реалізму. Віце-президент АХ 
СРСР (1970–74).

Тв.: «Климент Ворошилов-вершник» 
(1936), бюсти: О.  В.  Суворова, 
М. І. Кутузова, П. І. Багратіона, Дениса 
Давидова (1843); пам’ятники: «Воїн-
визволитель» (Трептов-парк, Берлін, 
1949), «Радянському народу сла-
ва!» (1950–53). «Єднання фронтів» 
(шлюз Волго-Донського канал, 1953), 
«Перекуємо мечі на орала» (ООН, 
Нью-Йорк, 1957), «Батьківщина-мати 
кличе» (Мамаев курган, Волгоград, РФ, 
1958–67), «Батьківщина-мати» (про-
ект, Київ, 1972–81).

Муз.: ДТГ.
Літ.: Аболина Р., Попов В. Евгений 

Викторович Вучетич.  – М., 1952; 
Фёдоров  А.  Е. Евгений Викторович 
Вучетич.  – М., 1972; Светлов  И.  Е. 
В орбите культа. Разрыв // Рельеф па-
мяти. – М., 2017.

Л. Ганзенко

ВУЧЕТИЧ 
Микола Гаврилович 
(25.02  (09.03.).1845, м.  Ставро-
поль  –12  (25).10.1912, м.  Моск-
ва)  – хдожник-аматор, дитя-
чий письменник, драматург, 
журналіст, художній критик. 
Вчився в Санкт-Петербурзі в 
Медико-хірургічній академії 
(1864–1867), згодом в універ-
ситеті на фізико-математично-
му фак., який залишив у 1871. 
Жив в Астрахані, Н.  Новгороді, 
з 1889  – в Аккермані, з 1892  – в 
Одесі. Співпрацював в газетах та 
журналах Одеси, Москви, Санк-
Петербурга та ін. міст. Був редак-
тором одес. газети «Театр» (1896–
1902). Автор книг для дітей. В 
одес. періодиці публікував статті 
і рецензії на виставки (зокрема – 
вист. ТПРХ). В останні роки жит-
тя працював бібліотекарем в на-
родній читальні Г. Г. Маразли на 
Молдаванці. Був експонентом III 
виставки ТПРХ (1892) та ІІ  вес-
няної виставки в Одесі (1897). 

Літ.: Афанасьєв  В.  А. Товариство 
південноросійських художників.  – 
К., 1961; ТЮРХ. – О., 2014.

Л. Ганзенко

ВЯТКІН Олександр 
Васильович – див.: В’ЯТКІН 
Олександр Васильович

ВСЕНЕНСЬКИЙ
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В’ЯТКІН (Вяткін) 
Олександр Васильович 
(31.01.1922, м.  Са рапул, Удмуртія, 
РСФРР  – 21.04.2012, м.  Харків)  – 
живописець, графік. У 1941 закін-
чив Пермське худ. уч-ще (викл. 
М. Семченко), у 1952 – ХХІ (викл.: 
П.  Котов, О.  Кокель, Й.  Дайц, 
С.  Бесєдін). Працював в ХДАДМ: 
з 1961  – доцентом, з 1977  – про-
фесором, у 1958–63 – проректором 
з навчальної та наукової роботи. 
Серед учнів  – художники М.  Бут, 
В. Сидоренко, В. Толочко. Учасник 
респ., всеукр., всесоюз. та зарубіж-
них вист. з 1952. Персон. вист. від-
булися в 1964–66, 1972, 1986, 1998, 
2003 (Харків), у 1972 (Сарапул, 
Удмуртія), 1972 (Іжевськ, Росія), 
у 1972, 1986 (Нова Каховка 
Херсон.  обл.), 1986 (Красноград 
Харків.  обл.), 1986 (Херсон). Член 
СХ України (1960). Учасник 
2-ї Світ. війни.

Тв.: живопис – «О. Ф. Можайський 
на випробуванні першого в світі 
літака» (1952, дипломна робота), 
«На Берлін» (екіпаж двічі Героя 
Радянського Союзу О. Г. Молодого, 
1953), «М.  Є.  Жуковський і 
П.  М.  Нестєров» (1956), «Гості з 
Індії» (1957), «На захист Жовтня» 
(1960), «Тарас Шевченко в солдат-
чині» (1961), «Соловецький мо-
настир», «Біла ніч. Лєна», «Лєнські 
стовпи» (усі  – 1964), «Натюрморт 
з українською керамікою» (1967), 
«Художник М.  Шапошников» 
(1970), «Мигдаль цвіте» (1971), 
«Прочитана книга» (1972), «Гурзуф. 
Каміння» (1975), «Солдати 41-го», 
«Весна іде», «БАМ. Дорога в майбут-
нє» (усі  – 1980), «Осінні перегони» 
(1981), «Кама. Рідні місця» (1982), 
«Атака відбита» (1983), «Тост за 
Перемогу» (1984), «Мрія про небо» 

(1985), «Сучасна авіація», «Пілоти 
війни» (обидва  – 1986), «Півонії», 
«Натюрморт. Урожай» (обидва  – 
1999), «Урожай» (1999, 2001), 
«Букет» (2000), «Дари літа» (2002), 
«Блакитний день» (2003); панно у 
палаці культури Макіївського ме-
талургійного заводу ім.  С.  Кірова 
«С. Орджонікідзе на пуску першого 
радянського блюмінга» (1956); гра-
фіка  – сер. «Харків» (1955–65), «По 
Кубі» (1963), «Північним морським 
шляхом» (1966), цикл «Містами 
Європи» (1959–68).

Муз.:  НХМУ, ХХМ, ОХМ, Музей 
історії авіації та космонавтики 
(Москва), Музей малюнка та Музей 
авіації (обидва – в США).

Літ.: Художники Харкова.  – Х., 
1967; ХН  СССР.  – М., 1972.  – Т.  2; 
УРХ.  – К., 1972; СХУ.  – К., 1973; 
Мистецькі шляхи Харківщини.  – Х., 
1998; ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5; ХУЕ. – К., 
2006.

Макc. Гончаренко 

VAL Antoni – див.: ВАЛ Антоній
VARNAS Erikas Rapolo – див.: 
ВАРНАС Ерікас Раполо

VENCESLAUS – див.: ВАЦЛАВ

VERONA Artur – див.: ВЕРОНА 
(Гаргуромін-Верона) Артур

WAGNER – див.: ВАГНЕР

WALDEMARINI Ioh(an) – див.: 
ВАЛЬДEМАРІНІ Йоган 

WASILOWICZ – див.: 
ВАСИЛОВИЧ
WEDENIWSKYJ (Widinywski) 
Pantelejmon – див.: 
ВИДИНІВСЬКИЙ  Пантелеймон 
Федорович 

WESTERFELT (Westerfeldt 
Abraham van) – див.: 
ВЕСТЕРФЕЛЬД Абрагам 

WIDINYWSKI (Wedeniwskyj) 
Pantelejmon – див.: 
ВИДИНІВСЬКИЙ  Пантелеймон 
Федорович 

WIERBILO – див.: ВЕРБИЛО

WEIRIH J. – див.: ВЕЙНРІХ І.

WINTEROWSKY Leonard – див.: 
ВІНТЕРОВСЬКИЙ Леонард 

WIRTH S. – див.: ВІРТ С.

WLADICZE (Wladycz) –див.: 
ВЛАДИКА
WLADYCZ (Wladicze) –
див.: ВЛАДИКА

WRZESZCZ Eugeniusz – див.: 
ВЖЕЩ (Вржещ) Євген

WYCZÓLKOWSKI Leon Jan – 
див.: ВИЧУЛКОВСЬКИЙ Леон 
Ян

WYGRZYWALSKI Feliks (F.M.V.) – 
див.: ВИГЖИВАЛЬСЬКИЙ 
Фелікс Михаїл

WYNYCKYI Ilya – див.: 
ВИННИЦЬКИЙ Ілля

WYNYCKYI
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