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Пропонована вашій увазі добірка покликана розширити уявлення наших читачів про 

непересічну постать в історії українського мистецтва ХХ століття, якою, безумовно є 

Іван ПАДАЛКА. 

За строкой энциклопедии 

Падалка Иван Иванович  

1894, с.Жерноклёвы, ныне Черкасская обл. – 30.09.1937. Расстрелян  

Монументалист, живописец, график. Профессор  

Первоначальное художественное образование получил в Миргороде (1910-1912) и Киеве (1913-1917). 
 В 1917-1920 учился в Украинской Академии художеств (АХ) в монументальной мастерской М.Л. Бойчука.  
В 1919 вместе с однокурсниками участвовал в создании больших настенных панно в Луцких красноармейских  
казармах Киева. Автор украинских революционных плакатов. Участвовал в оформлении агитпоездов,  
агитпароходов и революционных праздников. С 1927 участвовал в выставках. Член Ассоциации революционного 
 мистецтва Украiни (АРМУ). Преподавал в Миргородском и Межигорском керамических техникумах, а также в 

 Харьковском (1925-1934) и Киевском (1934-1936) художественных институтах.  
Арестован 30.09.1936. Инкриминировано участие в контрреволюционной организации.  
30.09.1937 приговорен к расстрелу. 
 
"Искусство стран и народов мира : Крат. худож. энциклопедия. Т. 4. – М.: Советская энциклопедия, 1978. - С. 608; Выставки советского 
изобразительного искусства : Справочник. Т. 1. - М., 1965. - С. 506 (указ.); Там же. Т. 2. - М., 1967. - С. 521 (указ.); Степанян Н. Искусство 
России ХХ века : Взгляд из 90-х. - М. Эксмо-Пресс, 1999. - С. 139. "  

 

Источник: сайт Сахаровского центра 
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Падалка Іван Іванович (1894—1937) — художник. 

Народився в с. Жорнокльовах Золотоніського пов. Полтавської губ. у селянській сім’ї. 

Навчався в церковно-парафіяльній та дворічній міністерській школах, у 1910—1912 рр. — 

у Миргородській художньо-промисловій школі ім. М. Гоголя, звідки був виключений 

за «атеїзм» (фактично — за поширювання української преси). Пізніше працював 

у майстернях при Полтавському етнографічному музеї. У 1913—1917 рр. навчався 

в Київській художній школі (під керівництвом І. Cелезньова), у 1917—1920 рр. — 

в Українській державній академії мистецтв (під керівництвом В. Кричевського 

та М. Бойчука). У 1920—1921 рр. викладав живопис і завідував майстернею дитячих 

іграшок у Миргородському художньо-керамічному технікумі, у 1921—1925 рр. викладав 

у Межигірському художньо-керамічному технікумі під Києвом. З 1925 р. був членом 

Асоціації революційного мистецтва України. Пізніше викладав у Харківському (1925—

1934 рр.) та Київському (1934—1936 рр.) художніх інститутах. 1936 р. був звинувачений 

у пропаганді «націоналістичного формалізму» і заарештований, 1937 р. (за ін. даними — 

1938 р.) — розстріляний. 

Працював як живописець, графік, художник-монументаліст, у галузі декоративно-

прикладного мистецтва. Разом з М. Бойчуком та іншими його учнями брав участь 

у розписах Луцьких казарм у Києві (1919) та Червонозаводського театру в Харкові 

(1933—1935). Cтворив картини «Збирають баклажани», «Молочниці», «Cіножать», 

«У колгоспному саду», «Фотограф на селі», «Шахтарі» та ін., портрети 

М. Коцюбинського, П. Панча, Г. Cковороди; гравюри і графічні цикли «Атака червоної 

кінноти», «Вантажник», «Дніпрельстан» «Криворіжжя», «Несуть товариша», 

«Полільниця», «Яблучко» та ін.  

Активно виступав як художник-ілюстратор (ілюстрації до «Cлова о полку Ігоревім», 

«Кобзаря» Т. Шевченка, повісті «Захар Беркут» І. Франка, творів К. Пшерви-Тетмайєра, 

В. Поліщука, М. Йогансена, ряду дитячих книжок тощо).  

Виконав ескізи плакатів, розписів декоративних тарілок, тематичних килимів («Яблуня», 

1936, та ін.). У своїй творчості поєднував традиції давньоукраїнського професійного 

(іконопису, гравюри) і народного мистецтва з власними шуканнями. Був учителем 

О. Довгаля та М. Котляревської. 
 

Джерело: сайт Проекту «Українці в світі» 

Іван Падалка. Один із бойчукістів 

 

 

 

 

 

 

 

На виставці І. Падалки в Національній академії 
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Журналістку, яка 1989 р. зустрілася з Марією Яківною Пасько, вдовою художника Івана 

Падалки, вразила її інтелігентність, доброта і ясна пам’ять. Вона нічого не забула і 

розповідала про своє життя так, ніби це було вчора. А йшов їй тоді 87-й рік. Із них 

дванадцять вона, за стандартним звинуваченням у “шпіонажі і недонесенні на чоловіка”, 

відсиділа у сибірських концтаборах. 

— Табір — це що. До його фізичних поневірянь я звикла, — тамуючи душевні страждання, 

розповідала Марія Яківна. — Я з болем згадую той час, бо він відібрав у мене все, позбавив роду-

племені, можливості продовжити наш славний рід… 

З Іваном вона вперше зустрілася у Миргороді, де він навчався у художньо-промисловій 

(керамічній) школі ім. М. Гоголя. Тій школі, яку 1918 р. В. Г. Кричевський на прохання 

Полтавського земства реорганізує в Керамічний інститут. Але Падалка вже той час не застане, бо 

1912-го, за читання газети “Рада” його звільнили з училища. У ті роки читання української газети, 

хоча б вона й була дозволена цензурою, розцінювалося як злочин. 

Із Миргорода Падалка переїжджає у Полтаву, де йому друзі нарадили роботу в етнографічному 

музеї. Але тяга до знань та бажання стати професійним художником повертають його у Київ, де 

вступає до художньої середньої школи. По закінченні, вже після революції 1917-го, продовжує 

навчання в Українській академії мистецтв, у класі Михайла Бойчука. 

Як стверджує народна мудрість, випадковостей у житті не буває. Якщо й трапляються, то це лише 

свідчить про певну закономірність. Тож зустріч із талановитим художником і педагогом не була 

примхою долі Івана Падалки. Його мистецько-художнє бачення світу, що зростало і розвивалося 

на ґрунті народної творчості, потягнулося до художньої школи Бойчука, отримавши в ній 

підтримку й джерело генерування естетичних принципів власної манери письма. В 

“Автоінтерв’ю” він згадував: “Колись давно, коли я тільки починав серйозно вчитися 

образотворчого мистецтва, в моїй уяві носилися чудові образи площин, заповнених такими 

прекрасними картинами, як той килим, що ним моя мати накривала столи на Різдвяні та Великодні 

свята…”. А коли запитали, де ж навчився робити так, як зараз, відповів: у професора Бойчука. 

Зрештою, найголовніші риси стилю бойчукізму залишилися незмінними для всієї плеяди його 

учнів. 

Михайло Бойчук щедро передавав свої знання і досвід молодому поколінню не лише в 

академічних класах. Під його керівництвом 1919 р. Т. Бойчук, І. Падалка, В. Седляр, О. Павленко 

та інші молоді художники беруть участь у розписах Луцьких військових казарм. Вони створили 14 

великоформатних тематичних картин. Уже працюючи викладачем (з 1925-го до 1934 р. викладав у 

Харківському художньому технікумі, потім — художньо-промисловому інституті), Падалка разом 

з іншими бойчукістами бере участь у розписах Червонозаводського театру в Харкові. Це був 

найбільший на той час монументальний комплекс в Україні. 

Падалка, як і переважна більшість українських митців, не обмежувався монументально-

декоративними роботами. Він пробував себе в техніці гобелена, розписах гончарних виробів, 

станковому живописі, книжковій графіці й плакаті. 1925 р. І. Падалка стає членом Асоціації 

революційного мистецтва України (АРМУ). Асоціація об’єднала чимало талановитих художників, 

серед яких М. Бойчук, В. Седляр, М. Рокицький, М. Глущенко, який перебував тоді в Парижі, та 

інші. Вони часто організовували колективні виставки, у яких незмінно брав участь і Падалка. Його 

полотна діставали високу оцінку й за кордоном — у Німеччині, Великобританії, Франції, Італії, 

Данії, Швеції, Чехословаччині, Польщі, Японії, де на той час відбувалися виставки українських 

митців. 

Зрозуміло, що створені ним полотна відображали атмосферу і складності тогочасного життя 

українського суспільства. Саме під таким кутом зору треба оцінювати тематику його картин. До 

таких треба зарахувати, наприклад, “Фотограф на селі”, “1919 рік”, “У колгоспному саду”, 

“Сіножать”, “Молочниці”, “Атака червоної кінноти”. На останній, де художник відтворив 

стрімкий лет кінно-людських фігур, за допомогою світлого колористичного вирішення прагне 

показати оптимізм молодості й віру в краще майбутнє. На жаль, за умов тогочасної дійсності вони 

потонули, зникли в тому мареві, яким покрита вся композиція. 

Більшовицьке лукаво-підступне загравання з національними силами тривало недовго. Добившись 

свого, неподільно утвердившись у у центрі й на місцях, у 20-х роках минулого століття 

комуністична влада розгортає стрімкий і навальний процес денаціоналізації в Україні. Один за 

одним відбуваються гучні процеси над “ворогами народу”. Під обстрілом нищівної критики 

пильних “рабочє-крєстьянскіх” журналістів і мистецтвознавців опиняються всі ті, хто активно 
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працював у царині розвитку національної науки, освіти, мистецтва. Решту довершували “специ” з 

ЧК-НКВС. 

Після звинувачень бойчукістів у “вузьконаціональних” принципах образотворчого мистецтва Іван 

Падалка починає більше працювати в книжковій графіці. За невеликий проміжок часу він створює 

низку графічних робіт циклу малюнків до “Слова о полку Ігоревім”, серію гравюр “Дніпрельстан”, 

ілюструє книжки українських і зарубіжних письменників. Його перу належить художнє 

оформлення палітурок “Кобзаря” Тараса Шевченка, творів Франка, Котляревського, Копиленка та 

інших. З особливою теплотою і любов’ю працював над дитячими книжками, ніби передчуваючи 

близьке навічне прощання з єдиним маленьким сином. 

Перед початком розгортання масових репресій, наприкінці вересня 1936-го Івана Падалку 

заарештували і кинули у підвали Жовтневого палацу, головної катівні енкаведистів у Києві, де 

завершувалося життя багатьох представників української інтелігенції. Його оголошують “ворогом 

народу”, звинувативши у “шпигунстві й підривній діяльності”. Згодом його участь розділить 

решта бойчукістів — М. Бойчук, його дружина Налепінська-Бойчук, В. Седляр та інші. 

Наступного дня після оголошення вироку Івана Падалку розстріляли. Розтерзані тіла жертв 

більшовицького “правосуддя” з палацу нишком вивозили критими автівками у Биківнянський ліс, 

що під Києвом. Десь, серед тих тисяч убієнних, покояться і його останки. 

Увесь цей короткий, але яскравий шлях одного з талановитих бойчукістів, Івана Падалки, зуміли 

показати організатори виставки, що відкрилася в Національній академії образотворчого мистецтва 

й архітектури. Вона розгорнута у трьох залах, де представлені знімки, графіка, копії книжкової 

графіки здебільшого з фондів Національного художнього музею. Але станкових робіт збереглося 

тільки кілька — після арешту Падалки майже всі його роботи знищили, величезна бібліотека, яку 

він збирав усе життя, — теж арештована і безслідно зникла. Безслідно зник і його маленький син 

після арешту Марії Яківни Пасько, його дружини. 

У третьому залі виставки представлені чудові роботи сучасних послідовників бойчукістів — М. 

Стороженка, О. Івахненка, П. Гончара, В. Падалки, О. Мельника й інших. 

Чи зазнали сучасні митці впливу Івана Падалки, запитав у Олександра Мельника: 

— Він — один із представників школи бойчукістів. Говорити про вплив його творчості, чи 

Седляра, чи Павленка, чи Падалки, не варто, бо це насамперед вплив Бойчука. Він учив своїх 

учнів на кращих зразках монументального раннього національного відродження і народних 

розписів, те, що зберігає свою цінність у всі часи. Цього вчилися й ми. Пригадую, ще коли мене 

вчила Яблонська, то вона казала: “Нарісуй картіну на стєнє і она будєт монумєнтальна”. Але ж це 

нонсенс. Бо насправді монументальне мистецтво — ціла художньо-мистецька система. Бойчук не 

лише ґрунтовно вивчив і засвоїв національне мистецтво, він їздив по світу, вчився на кращих 

зразках митців світу. У будь-якій монументальній роботі, виконаній на площині, повинен одразу 

прочитуватися силует, лінія мусить задавати ритм, який читається як орнамент. Його ніби не 

помічаєш, але він змінюється і кольорово допомагає вплинути на сприйняття, розбуркує 

свідомість, викликає духовне піднесення людини. 

Справді, сила справжнього мистецтва не в просто “нарісуй картіну…”, а в тій закладеній, 

сконденсованій енергії мистецтва рідного народу, яка не дає йому збідніти і виродитися через 

безпам’ятство.  
Джерело: тижневик «Слово Просвіти» 

 

Правдивое искусство не уничтожишь!.. 

В Киеве вспоминали основателя украинской графической 

школы Ивана Падалку (1894—1937 гг.) 
В Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры до 

25 февраля проходит выставка, посвященная 75-летию со дня расстрела 

выдающегося художника. 

Иван Падалка был однин из лучших учеников Михаила Бойчука, а в 1920-

х имя Падалки было внесено в сотню лучших художников Европы ХХ 

века! Его работы экспонировались на выставках в Голландии, Дании, 

Италии, Германии, Норвегии, Польше, Швейцарии, Франции, Японии. 

О произведениях Ивана Падалки и его соратников, которые выставлялись 

http://www.day.kiev.ua/sites/default/files/main/articles/20022013/11barvinok.jpg
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в Париже в 1931 году, французский писатель Э. Даби писал: «...Перед нами правдивое и простое 

искусство. Это искусство не стремится ни ослепить, ни обмануть, ни даже убедить. Оно искреннее 

в своих чувствах, это могучее искусство, которое очаровывает молодостью и здоровьем. 

Художники стремятся показать... живые картины нового мира». 

В 1934 году начались преследования прогрессивных деятелей украинской культуры. Иван 

Падалка, его учитель Михаил Бойчук и друзья — бойчукисты были расстреляны 13 июля 1937 

года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. На месте их захоронений и десятков 

тысяч уничтоженных тоталитаризмом художников, писателей, поэтов, ученых в настоящее время 

построен Мемориал памяти. 

На выставке, в знак памяти и в 75-ю годовщину со дня расстрела выдающегося художника И. 

Падалки впервые представлены оригиналы уцелевших живописных и графических произведений 

из фондов Национального художественного музея Украины, копии из архивов ГМУИИ и 

отдельных иллюстрированных художником книг и журналов. 

В оригинальной экспозиции (по проекту профессора Академии Ларисы Скорик) перед зрителем 

предстает образ художника, подвижника и патриота, который несмотря на драматизм судьбы, 

выполнил свою миссию сполна. 

Рядом с произведениями Ивана Падалки, монументальных росписей бойчукистов можно увидеть 

работы украинских художников, которые творчески и духовно исповедуют заветы школы 

монументальной живописи Михаила Бойчука: Владимира Прядки, Александра Ивахненко, 

Александра Мельника, Петра Гончара, Владимира Мельниченко. 

В экспозиции представлены также несколько рисунков Александра Саенко 1920—1921 годов, 

периода совместного обучения с И.Падалкой в Украинской академии искусства. 

Проректор по научной работе НАИИА Остап Ковальчук отметил нерядовое значение этого 

проекта, который открывает трагические страницы эпохи возрождения первой трети ХХ века, 

становления школы монументального искусства Михаила Бойчука, выдающиеся имена, которые 

запечатлены в истории развития украинского искусства. 

Куратор выставки, член гуманитарного совета при президенте Украины, профессор НАИИА 

Лариса Скорик отметила, что это первая попытка вернуть имена выдающихся воспитанников 

монументальной школы живописи Михаила Бойчука. В залах представлены произведения 24 

художников, но их было значительно больше. 

Мария Гнилоскуренко, праправнучка родной сестры Ивана Падалки, студентка НАИИА 

рассказала: 

— Я давно вынашивала идею показать творческой молодежи (в стенах Академии) 

монументальное искусство, украинскую графику художников, которые принадлежали к школе 

Михаила Бойчука. Почти все произведения Ивана Падалки утеряны, но некоторые из них остались 

в фондах, семейных архивах, и мы имеем возможность показать их не только в фотографиях. 

Благодарю за поддержку руководство Академии и профессора Ларису Скорик за воплощенный в 

образах проект, всем, кто пришел почтить память Ивана Падалки. 

— У художников-бойчукистов были «крылья», они любили Украину, умели рисовать. Хотя 

основные произведения уничтожены, но то, что осталось, дает представление о мощной 

художественной школе, — отметил Владимир Мельниченко, художник. 

— Иван Падалка учился в Академии в 1917—1922 годах, достойно прошел творческий путь 

художника и педагога в Миргороде, Межигорье, в конечном итоге, вернулся в Академию, стал 

основателем украинской графической школы. Его судьба была тесно связана с трагическими 

страницами истории украинского народа, сказал Андрей Яланский, проректор по научно-

педагогической работе НАИИА. 

— Дело монументализма не уничтожено, — уверен Николай Стороженко, профессор НАИИА. — 

Молодые художники берегут память о наших титанах, которые творили искусство, — глубоко 

философское, человечное, чистое, с любовью к народу, к культуре. За что пострадали — за линию, 

форму, пятно... Искусство имело общечеловеческое содержание, всенародный характер. Шла речь 

о национальной форме, генетическим естеством пишется эта линия, метафизическое понимание 

формы, физическое — ум. Это наша школа, мы живем ее идеями, исповедуем национальную 

форму — форму плоскости. В 1990-х годах художники-монументалисты собрали альбом 

произведений бойчукистов и жили с ними все это время. С Воскрешением идей школы! 

Нина САЕНКО, заслуженный деятель искусств Украины 
Источник: газета «День» 20 февраля, 2013 г. 
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Понівечений всесвіт Івана Падалки 

Його заарештували 1936-го. 1937-го розстріляли. Тіло скинули в 

багатотисячну братську могилу Биківнянського лісу, де покояться 

останки найкращих представників української інтелігенції. 

Поневолення за диким обвинуваченням, допити і розстріл, знищення 

майже всього доробку… Навіщо тоді всі ті пошуки, високі устремління, 

острах не відбутися? Навіщо взагалі той підступний талант, приправлений 

творчими муками? Але ж одного дня хтось, далекий від тонких матерій, 

може раптом припинити твоє життя так просто, ніби зрізати іграшку з мотузки. 

У 43 роки, на вершині творчої самореалізації, Іван Падалка пішов у небуття. Його 

дружина Марія Пасько 21 рік провела в таборах на Колимі за «шпіонаж і недонесення на 

чоловіка». Про те, що сталося з малим сином репресованого подружжя, нічого невідомо. 

Неприваблива смерть красивих духом людей та страждання їхніх близьких – гримаса долі, 

щедрої на жорстокість...  

Учень і послідовник мистецьких принципів професора Михайла Бойчука, а напередодні 

арешту – вже сам професор живопису в Харківському художньому інституті, Іван Падалка 

подолав усі горнила фахового становлення. Самовдосконалювався крок за кроком: 

церковна школа в селі Жорнокльови на Полтавщині, керамічна школа в Миргороді, 

Полтавський етнографічний музей, де копіюванням килимів заробив гроші на майбутнє 

навчання, Київське художнє училище і, врешті, майстерня Бойчука в Київській академії 

мистецтв. Різні види образотворчості, в яких виявляв неабияку обдарованість: живопис, 

гончарство, гобелен, плакат, книжкова графіка. Цікаві проекти з художниками-

однодумцями. Участь у виставках по всьому світу (Німеччина, Голландія, Швейцарія, 

Швеція, Данія, Англія, Франція, Японія).  

Бойчукісти досліджені вельми ретельно. Занурюватися у специфіку їхнього художнього 

метода в нашому випадку не є пріоритетним завданням. Та вже те, що вони не 

вписувалися в рамки соцреалізму й за умов тотальної денаціоналізації являли собою саме 

національну школу живопису, – на той час доволі переконливі приводи, щоб опинитися в 

катівнях НКВС. Аналізуючи ці та інші можливі причини страти Івана Падалки, розуміємо: 

історія його життя та смерті видається вельми актуальною з огляду на нінишню 

українську реальність.  

Бунтар із юності, нонконформіст, що не творить і не живе за загальноприйнятими 

лекалами, автор «незручних» публікацій, декламатор рядків Шевченка, а разом із тим усім 

– відвертий носій національного начала. Навіть цього задосить, щоб потрапити до когорти 

небезпечних для режиму осіб.  

Через таких, як він, система раз у раз розбиває міф про абсолютну свободу людей так 

званого вільного фаху. Художник вільний доти, доки не стикнеться з войовничим 

нехлюйством та грубою силою. Проти цих напастей він споконвіку безпорадний. Так 

само, як безсилий проти маніпуляцій державної машини.  

У вердикті Військової колегії Верховного Суду СРСР Іван Падалка фігурував як учасник 

«націоналфашистської терористичної організації, що ставив за мету відторгнення України 

від СРСР та реставрацію капіталізму».  

І хоч як це дивно, а й у XXI столітті стикаємося з чиєюсь параноєю навколо бажання 

України бути вільною, навколо звичайного прагнення людей залишатися українцями. Із 

молохом насильницьких смертей. Із використанням митців як розмінної монети на 

першому плані ідеологічних війн.  

Не є одкровенням бородате спостереження: людство ходить по колу й не робить висновків 

із власних ганебних уроків. Одна з ілюстрацій цієї порочної практики – спогад про Івана 

Падалку. 
Автор: Ольга КЛЕЙМЕНОВА 

Джерело: журнал «Віче» №19,  2014 
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Віхи життя та творчості 

      Художник Iван 

Iванович Падалка 

трагiчно загинув на 43-

му роцi життя.  

      Понад двадцять 

рокiв його iм'я було 

викреслено з людської 

пам'ятi. Пiсля 

реабiлiтацiї якщо його й 

згадували бiльше 

десяти разiв - то 

негативно. Лише 

сьогоднi свiтле iм'я 

Iвана Падалки i його 

чудовi твори повернуто 

народу, якому вiн 

присвятив своє коротке, 

сповнене наполегливої 

працi життя.  

      В селi 

Жорнокльовах 

Золотонiського повiту 

на Полтавщинi (тепер 

Драбiвського району 

Черкаської областi) в 

сiм'ї селянина-

середняка, вихiдця з 

козакiв, Iвана 

Григоровича та Дарiї 

Костянтинiвни 

Падалкiв 15 листопада 

(27 за н.ст.) 1894 року 

народився син Iван. 

Сiм'я була велика: 

старший брат Кiндрат 

та сестри - Варвара, 

Ганна, Марiя, Настасiя, 

Христина та Уляна.  

      Iван Григорович 

дуже любив читати, 

любив iсторiю. I хоча 

сiм'я ледве зводила 

кiнцi з кiнцями, 

Кiндрат, Iван, Христина 

та Уляна навчались у 

сiльськiй 

церковноприходськiй 

школi.  

      Iван ще в дитинствi 

проявив здiбностi до 
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малювання, лiплення. Батьки це помiтили i прагнули дати синовi освiту. 1907-1909 роках 

вiн навчався в Нехайкiвському двокласному училищi. Добрi люди допомогли вступити до 

художньо-промислової школи iменi М.В. Гоголя в Миргородi. Тут на формування його 

професiйної майстерностi великий вплив зробив викладач О.Г. Сластiон.  

      Iван був стипендiатом, часто одержував пiдвищену стипендiю. Його премiювали i за 

художнi вироби, якi експонувалися на виставках Миргородської школи.  

      Адмiнiстрацiя школи всiм учням ставила його в приклад. I раптом зразковий учень 

виявився бунтiвником, революцiонером, атеїстом. Вiн органiзовував виступи учнiв проти 

адмiнiстрацiї i окремих педагогiв, читав серед товаришiв українську газету "Рада". В 

листопадi 1911 року учнi оголосили страйк. Бiльшiсть з них одержувала низьку стипендiю 

i зазнавала утискiв та знущань. Серед органiзаторiв страйку був i Падалка.  

      1912 року учнi школи, або як їх називали "гоголяни", влаштували демонстрацiю на 

честь свята Першого травня. Вони вийшли з червоними прапорами, спiвали революцiйнi 

пiснi i виголошували заклики: "Геть царя!", "Волю - народовi!".  

      Наприкiнцi цього року за революцiйну дiяльнiсть Iвана Падалку виключили з 

училища. Але директор А.Кир'яков боявся, щоб у верхах не дiзналися про поширення 

крамольних iдей серед його пiдопiчних i оформив документи, як виключення за атеїзм i 

неповажне ставлення до духовної особи.  

      Падалка подався до Полтави, де пiвроку працював при Полтавському етнографiчному 

музеї, виготовляючи копiї українських килимiв для ткацької майстернi Ханенкiв на 

Київщинi.  

      Восени 1913 року Iван Падалка вступив до Київського художнього училища, яке 

очолював на той час I.Селезньов. Навчався старанно, одержав двi похвали вiд ради 

училища i був переведений до портретного класу, що вважалося найвищою нагородою для 

учнiв.  

      Iван Iванович згадував: "За час перебування в училищi брав участь у всiх звiтних 

виставках училища, а також виставлявся поза училищем з групою молодих художникiв 

пiд назвою "Вiнець", що свого часу вiдзначалося у мiсцевiй пресi".  

      Навчаючись в училищi, Падалка захоплюється графiкою, малює iлюстрацiї до дитячих 

книжок, виконує iншi графiчнi та живописнi роботи. На канiкули, як правило, їде до 

Полтави i працює при кустарних майстернях Полтавського губернського земства як 

конструктор-малювальник українських меблiв.  

      1917 року Падалка закiнчує училище i вступає до Української академiї мистецтва, яка 

щойно була органiзована в Києвi, вчиться пiд керiвництвом Михайла Львовича Бойчука.  

      Iван Падалка - людина неспокiйної вдачi, ставиться до працi з величезною любов'ю i 

наполегливiстю. Навчання в Академiї мiцно поєднує з роботою: бере участь в оформленнi 

святкових колон до революцiйних свят, агiтпароплавiв та агiтвагонiв, клубiв, примiщень. 

Працює в державних живописно-декоративних майстернях, органiзованих у Києвi. 

Виконує замовлення Держвидавництва України - iлюструє збiрку "Казки", яка вийшла 

1918 року. Разом з Тимофiєм Бойчуком готує iлюстрацiї до дитячої збiрки "Барвiнок".  

      1919 року на замовлення Нарвiйськкому України були розписанi стiни Луцьких 

вiйськових казарм. Бригада молодих художникiв - студентiв Української академiї 

мистецтв пiд керiвництвом професора М.Бойчука - виконала чотирнадцять великих 

тематичних картин. Серед найактивнiших учасникiв бригади - Тимофiй Бойчук, Iван 

Падалка, Василь Седляр, Оксана Павленко.  

      Закiнчивши 1920 року Академiю, Iван Падалка їде за направленням у Миргородський 

художньо-керамiчний технiкум iменi М.В. Гоголя, де викладає керамiчне малювання. 

Одночасно (за сумiсництвом) завiдує майстернею художнiх iграшок при мiсцевому 

кустопромi.  

      Молодий художник i педагог уже в першi мiсяцi завойовує авторитет i повагу серед 

учнiв технiку. I коли 1922 року Падалка перейшов працювати в Межигiрський художньо-

керамiчний технiкум, то разом з ним до Межигiр'я перейшло п'ятнадцять його учнiв.  
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      У Межигiр'ї Падалка викладає той самий предмет, крiм цього, очолює керамiчнi 

майстернi як старший керiвник. Його обирають секретарем правлiння колективу, а в сiчнi 

1923 року - головою мiсцевого комiтету профспiлки.  

      В сiчнi 1925 року Падалку переводять працювати в Харкiвський художнiй технiкум, 

який потiм був реорганiзований в художньо-промисловий iнститут, де вiн i працює до 

1934 року.  

      1934-1936 роках вiн - професор живопису в Київському художньому iнститутi.  

      1925 року виникло творче угруповання українських радянських художникiв - 

Асоцiацiя революцiйного мистецтва України (АРМУ), основне ядро якої - М.Бойчук, 

К.Гвоздик, В.Седляр, I.Падалка, О.Павленко, М.Рокицький, В.Касiян, М.Котляревська, 

О.Довгаль та iншi, також А.Iванова з Москви та М.Глущенко з Парижа. АРМУ 

органiзувала кiлька художнiх виставок, у яких брали участь художники Української, 

Росiйської, Бiлоруської, Вiрменської i Грузинської республiк.  

      I. Падалка належав до основоположникiв та творцiв нового плакату, серед яких вiдомi 

його "Жiнки, йдiть у Ради, комнезами, кооперацiю!", "Хто не член кооперативу - той ворог 

нового життя!".  

      Художник залишив велику творчу спадщину. Добре вiдомi його живописнi твори: 

"Атака червоної кiнноти", "Фотограф на селi", "Натюрморт", портрет Валер'яна Полiщука, 

портрет Василя Седляра, портрет Марiї Пасько (дружини), портрет селянина, портрет 

дитини, жiночi портрети, "Циганка", автопортрет, "Змагання шахтарiв".  

      Про його закоханiсть у рiдну природу, в людей свiдчать твори: "Збирають баклажани", 

"У колгоспному саду", "Сiножать", "Молочницi", декоративне панно "Весна".  

      Багато працював i в жанрi графiки, зокрема iлюстрував "Слово о полку Iгоревiм", 

"Народжується мiсто" О.Копиленка, "Легенди Татр" К.Тетмайєра, "Пригоди Гекльберi 

Фiнна" Марка Твена, "Черниця", "Небiж Рамо", "Жак - фаталiст i його пан" Денi Дiдро, 

"Кобзар" Т.Шевченка, "Енеїду" I.Котляревського, був автором обкладинок до творiв 

I.Франка, I.Нечуя-Левицького, В.Короленка, Ю.Смолича, Майка Йогансена, Бомарше, 

О.Досвiтнього, С.Таранущенка, В.Вражливого, П.Усенка, Соколовського, Л.Квiтко, 

П.Барто, П.Воронiна та iнших.  

      У технiцi гравюри на деревi художник виконав портрети Петра Панча, Григорiя 

Сковороди, твори "Будинок Держпрому в Харковi", "Повстанцi", "Червона кiннота", 

"Селянки", "На пристанi", "Танець "Яблучко", серiю "Днiпрельстан" та багато iнших.  

      Творчiсть Iвана Падалки глибоко народна. Зокрема у творi "Несуть товариша" 

художник сягає вершин народної фiлософiї, супроводжуючи свою роботу словами:  

Ой, за лiсом, за зеленим  

Був бiй з ворогами,  

Поранено товариша  

В голову з нагана.  

Засмутились козаченьки,  

Коник невеселий.  

Буйна грива розплетена,  

Порожнi стремена. 

      У 1933-1935 роках Падалка брав участь в розписах Червонозаводського театру в 

Харковi - найбiльшого монументального комплексу на Українi (розмiр кожної фрески - 

вiд 20 до 40 квадратних метрiв). Роботу виконувала група художникiв-бойчукiстiв: 

Михайло Бойчук - фреска "Свято врожаю", Василь Седляр - "Iндустрiалiзацiя", Iван 

Падалка - "Вiдпочинок", Оксана Павленко - "Фiзкультура i спорт". Художникам 

доводилось працювати в тяжких умовах. Про це згадує Оксана Павленко: "Будинок був 

ще не готовий, вiкна не вставленi, проте ми жили в ньому - в тих примiщеннях, де мали 

бути роздягальнi, гримернi. Навеснi i восени було дуже холодно, вогко, протяги дикi - 
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страшенно тяжко було це робити, та ще й темно: - от я очi свої там i залишила:"  

      У галузi українського декоративно-ужиткового мистецтва I. Падалка опирався на 

народнi традицiї. За його малюнками виготовлялися декоративнi тарiлки, тематичнi 

килими.  

      Творчiсть Падалки стала вiдомою за межами Радянської України. Його роботи 

експонувалися не тiльки на численних всесоюзних, республiканських, а й на мiжнародних 

виставках.  

      У тi роки практикувався продаж художнiх творiв з виставок. Газета "Комунiст" 19 

травня 1930 року з приводу цього писала: "Нещодавно вiдбулася в Стокгольмi велика 

виставка радянського мистецтва. З українського вiддiлу майже всi експонати розпродано, 

в тiм числi графiчнi твори Касiяна, Падалки, Довгаля, Налепинської-Бойчук та iнших:"  

      Твори Падалки зберiгаються в зарубiжних музеях. Найбiльше зiбрання - в державному 

музеї українського образотворчого мистецтва (Київ), в державному архiвi-музеї 

лiтератури i мистецтва УРСР. Але ж багато, особливо монументальних, не збереглося.  

      Падалка писав вiршi, але їх не публiкував, частина збереглася лише в пам'ятi його 

дружини, а всi рукописи загинули.  

      Вiн також вивчав i дослiджував художню спадщину Т.Г. Шевченка, написав статтю 

"Тарас Шевченко - художник", яка була надрукована в журналi "Нове мистецтво" (1926, ч. 

10). Чи не перший вiн побачив у живописi Шевченка направленiсть у майбутнє, 

новаторство, нацiональну основу.  

      Пiсля переведення на роботу до Київського художнього iнституту Падалка не одержав 

помешкання i його сiм'я тимчасово залишилася жити в Харковi, в будинку письменникiв 

"Слово". Йому обiцяють незабаром дати квартиру, i вiн мрiє про тi щасливi хвилини, коли 

вся сiм'я буде разом. Але мрiя не 

здiйснюється:  

      30 вересня 1936 року Iван Падалка, 

професор живопису, був заарештований 

як "ворог народу". Були конфiскованi 

всi його творчi роботи, рукописи, 

щоденники, листування, документи, 

фотографiї.  

      За сфабрикованими слiдчим НКВД 

Грушевським матерiалами, Падалку 

звинувачують у спiвучастi в дiяльностi 

контрреволюцiйної органiзацiї.  

      Тодi ж, в листопадi 1936 року, були 

заарештованi за доносом Онищука 

професор живопису Михайло Львович 

Бойчук i його дружина Софiя 

Олександрiвна Налепинська-Бойчук, 

Василь Феофанович Седляр.  

      13 липня 1937 року вiдбувся суд. 

Вiйськова Колегiя Верховного суду 

СРСР засудила Бойчука М.Л., Падалку 

I.I., Седляра В.Ф. до вищої мiри 

покарання - розстрiлу. В цей же день 

вирок було виконано.  

Джерело: За матеріалами освітнього порталу 

ПедПреса 
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Репродукції творів художника Івана Падалки 

Фотограф. Середина 1920-х. рр. 

Пастушок. Кінець 1910-х                                   Обкладинка до поеми І. Котляревського, 1931 

http://www.day.kiev.ua/sites/default/files/main/openpublish_article/20121109/4204-24-4.jpg
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Вантажники на Дніпрі. 1926 р. 
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Несуть товариша. 1927 р. 
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Полільниці. 1928р. 
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Збирання врожаю 
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Портрети письменників 

Григорій Сковорода                                                              Михайло Коцюбинський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Володимир Короленко                                             Петро Панч 
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«Слово о полку Ігоревім…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атака 
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Натюрморт 
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Фрагменты экспозиции выставки работ  Ивана Падалки в Киеве 

Выставка уникальных уцелевших 
картин расстрелянного украинского 

художника Ивана Падалки была открыта 
в залах музея Национальной академии 

изобразительного искусства и 
архитектуры в Киеве.  

Фото: Анатолий БАБАК 
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На выставке экспонировались оригиналы уцелевших работ Падалки 
из Национального музея, копии картин из архивов, отдельные 

иллюстрированные им книги и журналы. Большинство же 
произведений художника уничтожили по приказу НКВД.  
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В целом выставка экспонировалась в нескольких залах. Как 
пояснила профессор Национальной академии изобразительного 

искусства и архитектуры Лариса Скорик, в первом представлено 
жизнеописание Ивана Падалки, его работы по периодам жизни, в 

частности четыре этапа его деятельности. Также показаны работы 
других представителей школы Михаила Бойчука.  

Посреди зала - символическая инсталляции в виде зарешеченного 
креста. Во второй комнате изображение Быковнянского мемориала с 
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карательными документами на художников (приговорами, 

постановлениями, справками и т. д.). А в третьем зале представлены 

работы современных художников, посвященные этой теме.  
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