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Дорогі друзі!

У той момент, коли ви прочитаєте ці рядки, 
- довгострокова епопея з народження (тобто 
створення) цієї книги завершиться. Жоден з 
трьох моїх видавничих проектів не був таким 
довгим часово, і таким важким морально.

П'ять митців, п'ять яскравих особистостей. Ко-
жен зі своєю долею, життєвим шляхом, харак-
тером, усвідомленням навколишнього світу.

Що ж поєднує цих п'ятьох, за яким принципом 
вони зійшлися в одному літературному просто-
рі життєписів та аналізу їхньої творчості?

Так сталось, що мені пощастило з різних дже-
рел зібрати значну збірку графічних творів чо-
тирьох з п'яти митців, представлених у цьому 
альбомі. 

Роботи Анатолія Лимарєва люб'язно надала 
його донька.

Критерієм, за яким потрапляють роботи до моєї 
колекції, завжди було особисте прийняття тво-
ру, зазвичай, на рівні першого, емоційного вра-
ження. До графічних аркушів у мене особливе 
ставлення: на мій погляд, саме у них проявля-
ється душа й найпотаємніші сторони характеру 
художника, рівень його майстерності. У п'ятьох 
представлених тут митців, на мій погляд, не-
має робіт, на яких не затримається погляд гля-
дача, які не зачеплять якусь із струн його душі.

Dear readers,

At the moment you read these lines the long-term 
epopee of the birth (i.e. creation) of this book is com-
plete. None of my three publishing projects took 
such a long period of time and was so difficult mor-
ally.

Five artists, five bright personalities. Each with his 
fate, life experience, character, and knowledge of 
the world.

What unites these five, according to what principle 
they came together in one literary space of biogra-
phies and analysis of their work?

It so happens that I have been fortunate enough to 
gather from different sources a large collection of 
graphic works by four of the five artists represented 
in this album.

Works of Anatoly Lymarev were kindly provided by 
his daughter.

An individual perception of the work, as a rule, the 
first emotional impression has always been the cri-
terion by which works get into my collection. I have 
a special attitude to graphic sheets; I believe that 
they reveal the soul and the innermost side of the 
artist’s character, his skill level. The five artists rep-
resented here, to my mind, have no work that can-
not but catch the viewer's eye, that does not touch 
some string of his soul.

Above I wrote that the birth of the book was long and 
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Вище я написав про те, що народження книги 
було довгим та нелегким. У мистецтвознав-
ців - авторів статей, - постійно виникали якісь 
ситуації, що перешкоджали працювати: важко 
проходили зустрічі з нащадками митців, навіть 
елементарні технічні питання вирішувались 
лише з другого-третього разу. На превеликий 
жаль, не усі нащадки йшли на контакт, життє-
ві незгоди заважали звести в єдине ціле роботу 
авторів статей, редакторів, перекладачів.

Якось я розповів Олесі Авраменко про те, як 
важко рухається проект. А вона висловила 
припущення, що це важка доля художників 
«фонить», вимагає особливої уваги, глибшого 
усвідомлення. Вона бачила у цьому виникнен-
ня феномену співстраждання й духовної співп-
раці, ніби занурення у ті часи заради оприлюд-
нення точнішого аналізу на сторінках книги. 
Через це й виникав певний «спротив матеріа-
лу», що так уповільнював створення книги.

До того ж я до останнього моменту не міг знай-
ти вдалу назву, яка б відповідала замислу збір-
ки. Перебрав безліч варіантів, аж поки не спало 
на думку найсуттєвіше - "Контркультура".

Така назва, як на мене, найточніше характери-
зує творчість не тільки представлених у книзі 
художників, а й вагомого прошарку митців – 
шестидесятників. Тих, хто власною творчістю і 
образом життя протистояв культурі тоталітар-
ного державного ладу, його руйнівним ідеоло-
гічним рамкам. Вони, виховані в цій жорстокій 
системі, все ж знаходили можливість для над-
звичайно виразного альтернативного вислову. 
Робили це, уникаючи відкритої боротьби, втім 
стійко нівелюючи єзуїтські норми й цінності 
радянської системи. І хоч ніхто з них революцій 
не влаштовував, і навіть не думав виступати 
відкрито й агресивно, все ж таки кожен зазнав 
тих чи інших утисків від пануючої влади, аж до 
психічного чи навіть фізичного нищення.

Так все ж таки, чому вони разом? 

По-перше, вони неймовірно талановиті, само-
бутні, дійсно - художники за покликанням. 
Вони навчались і творили в один час, належа-
ли до одного художнього і соціального просто-
ру, де нерідко перетиналися їхні долі. Адже усі 
навчались у Київському художньому інституті 
в 1948-1959 роках, де отримали академічну ху-
дожню освіту, мали одних і тих самих вчите-
лів та наставників, що не завадило їм зберегти 
індивідуальність, своє бачення, свій «почерк». 
Усі п'ятеро були пов'язані дружніми, подеко-
ли й родинними узами, входили до одних і тих 
самих творчих спілок, політичних та громад-
ських організацій. 

Кожен з представлених художників прожив не-
довге, але яскраве, сповнене негараздів, твор-

чих піднесень та невдач, життя. Вони творили 
так, як їм підказувало серце, і навіть у творах, 
виконаних на замовлення, проявлявся їхня ін-
дивідуальність, характер.

Якось, у розмові зі мною, Іван Григор'єв висло-
вив спостереження щодо творчого спадку цих 
художників. Майже усі роботи, за винятком 
творів Лимарєва, після смерті авторів спіткала 
схожа доля. Вони розійшлись, були розпороше-
ні незрозумілим чином, чимало творів елемен-
тарно розікрали з приміщень майстерень. Та-
кий був час, таке ставлення до творчості, такі 
критері та оцінки...

В останні роки у нашому суспільстві значно зріс 
інтерес до творчості художників цього періоду. 
Вже кілька років, як нарешті пройшли ретро-
спективні виставки творів Віктора Зарецького 
та Анатолія Лимарєва, видано чимало моногра-
фій про творчість художників - шестидесятни-
ків, проводяться наукові та творчі конференції.

Сподіваюсь, що представлена вашій увазі книж-
ка внесе свою лепту до популяризації творчості 
митців, котрі вписали найтрагічніші сторінки до 
ще й досі маловивченої історії українського мис-
тецтва другої половини двадцятого сторіччя.

Упорядник та видавець книги
Олексій Василенко

difficult. Very often some situations occurred that 
prevented work of the art historians, the authors 
of the articles, hard were meetings with the artists’ 
heirs, even ordinary technical issues were resolved 
only at the second or third try. Unfortunately, not all 
heirs showed willingness to cooperate, worries of 
life prevented to bring together into a single whole 
the work of authors, editors and translators.

Once I told Olesia Avramenko how hard the project 
progressed. And she suggested that perhaps this 
was the artists’ hard luck that affected adversely the 
work, requiring special attention and deeper under-
standing. She saw in this the emergence of the phe-
nomenon of compassion and spiritual cooperation, 
like the immersion into those days for a more pre-
cise analysis in the book. Thereby a certain "resist-
ance of the material" occurred that slowed down the 
creation of the book.

In addition, to the last moment I could not find a 
good title that would correspond to the concept of 
the edition. I examined a multitude of options, until 
it crossed my mind as basic – The Counterculture.

The title, in my opinion, most explicitly character-
izes the work of not only the artists represented in 
the book, but also a significant layer of artists-six-
tiers, those who by their creativity and lifestyle op-
posed culture of the totalitarian political system, its 
destructive ideological framework. They, brought up 
in this rigid system, still found the opportunity for 
extremely emphatic alternative expression. They 
did it by avoiding an open struggle, though steadily 
negating Jesuit norms and values of the Soviet sys-
tem. Although none of them arranged revolutions, 
or even thought to speak openly and aggressively, 
each had undergone certain oppression of the rul-
ing authorities, up to the mental or even physical 
destruction.

But why are they together? 

Firstly, they are incredibly talented, original, really – 
artists by vocation. They studied and worked at the 
same time and belonged to the same artistic and so-
cial space, where their fates often intersected. They 
all studied at the Kyiv Art Institute in 1948–1959, 
where received an academic art education, had the 
same teachers and mentors that did not prevent 
them to retain their individuality, their vision, their 
artistic idiom. All the five were linked by friendly, 
and sometimes family ties, were part of the same 
creative unions, political and social organizations.

Each of the presented artists lived short but bright 
life, full of problems, creative upsurges and failures. 
They worked as their heart prompted them, and 
even in commissioned works manifested their indi-
viduality, their character. 

Once, in a conversation with me, Ivan Hryhoryev 
made a remark upon the creative legacy of these art-

ists. Almost all works, except for works by Lymarev, 
after the death of the artists suffered a similar fate. 
They dispersed, were scattered inexplicably, many 
works were simply stolen from the studios. Such 
was the time, the attitude to creativity, such were 
criteria and evaluation... 

In recent years, our society has greatly increased in-
terest in the work of artists of the period. At last, ret-
rospective exhibitions of works by Viktor Zaretsky 
and Anatoly Lymarev were held, many books were 
published on the works of artists-sixtiers, and sci-
entific and creative conferences were arranged.

I hope that the book presented to your attention will 
contribute to the popularization of the works of art-
ists who wrote the most tragic pages into the still 
little known history of Ukrainian art of the second 
half of the twentieth century.

Oleksiy Vasylenko,
the book compiler and publisher
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Щоразу, коли я розпитую про Гавриленка його 
друзів і колег, більшість співрозмовників, лед-
ве почувши прізвище художника, емоційно 
вигукують: «Гриша!». Якщо ілюструвати істо-
рію неофіційної культури не творами (які свого 
часу були забороненими і тому «невидимими»), 
а історіями людей як живих носіїв цієї куль-
тури, то Григорій Гавриленко, безумовно, буде 
символом художнього Києва 1960-70-х років. За 
влучним висловом головної дослідниці його 
творчості Анни Заварової, художник «... не тіль-
ки виміряв весь шлях європейського мисте-
цтва своїми вивіреними, точними кроками, до-
лаючи розрив у кілька десятиліть, але і зробив 
неоціненний внесок в українську культуру ХХ 
століття». Сьогодні багато говориться про те, що 
через відчуження від світових процесів україн-
ське мистецтво радянського періоду нещадно 
відстало і, припустимо, той же нефігуративний 
живопис шістдесятників не можна сприймати 
по відношенню до паралельних явищ світової 
культури інакше, як вторинний продукт. При-
хильники ж прогресивнішої теорії мистецтва, 
навпаки — закликають розглядати локальні ху-
дожні сцени автономно, поза так званим «захід-
ним світом», спираючись на власні історичні 
контексти й особливості політичного розвитку. 

Для Григорія Гавриленка, художника стовідсо-
тково сучасного своєму часові, навряд чи знай-
деться місце у поширеному чорно-білому поділі 
на «офіційне» і «нонконформістське». Він багато 
працював як книжковий графік, його ілюстра-
ції виходили багатотисячними накладами. 
Однак головні його станкові твори справді не 
уміщалися у рамці ідеологічно «легкотравного» 
мистецтва, і тому не могли бути представлені 
публічно. Гавриленко не був затятим дисиден-
том, політика не становила для нього інтересу 
ані у мистецтві, ані у розмовах. Але сам його 
спосіб життя, а головне — образ думок були на-
стільки іншими у порівнянні з сучасниками (у 
тому числі, з більшістю колег по цеху), що уяви-
ти його частиною «системи» тих років абсолют-
но неможливо.

«Він принципово жив своїм життям. Це стра-
шенно всіх дратувало», – точно і гірко сформу-
лював Георгій Якутович взаємини свого друга 
з навколишньою радянською дійсністю, яка 
не припускала наявності у радянської людини 
приватного життя, прихованого від партзборів і 

Whenever I ask about Havrylenko his friends and 
colleagues, most of them, only hearing the name 
of the artist, emotionally exclaim: «Hrysha!» If we 
would illustrate the history of an informal culture 
not by works (which were prohibited for a time and 
therefore «invisible»), but by stories of living peo-
ple as bearers of this culture, Hryhory Havrylenko 
will definitely be a symbol of artistic Kyiv in the 
1960s–1970s. As aptly put the main researcher of his 
work Anna Zavarova, the artist «...not only meas-
ured all the way of European art by his considered, 
precise steps, overcoming the gap in decades, but 
also made an invaluable contribution to Ukrainian 
culture of the twentieth century.» Today a lot is said 
that because of the alienation from global process-
es Ukrainian art of the Soviet period hopelessly fell 
behind the times and, say, the same non-figurative 
painting of the Sixtiers can be taken only as a sec-
ondary product in relation to the parallel phenom-
ena of world culture. Supporters of much more 
progressive theory of art, on the contrary, call to 
consider the local art scenes independently, outside 
the so-called «Western world,» basing on their own 
historical context and peculiarities of political de-
velopment.

For Hryhory Havrylenko, the artist absolutely con-
gruent with his time, there is hardly a place in the 
common black and white division on the «official» 
and «nonconformist.» He worked prolifically as a 
book designer, his illustrations came out in many 
thousands of copies. However, his main easel works 
really cannot be accommodated within the frame-
work of ideologically «digestible» art, and therefore 
could not be presented publicly. Havrylenko was not 
an ardent dissident, politics was of no interest to 
him both in art and in conversations. But the very 
mode of his life, and most importantly – mode of his 
thinking were so other compared to his contempo-
raries (including the majority of colleagues) that it is 
quite impossible to imagine him a part of the «sys-
tem» of those years.

«He principally lived his own life. This terribly an-
noyed everybody,» – precisely and bitterly formulat-
ed Heorhy Yakutovych the relationship of his friend 
with the surrounding Soviet reality, which rejected 
the existence in a Soviet citizen of a private life hid-
den from party meetings and «the community.»

Classical biographies of artists, as well as of any 
other historical figures are usually built in chrono-

«громадськості».

Класичні життєписи художників, як і будь-яких 
інших історичних особистостей, зазвичай побу-
довані за хронологічним принципом. Тобто роз-
гортаються перш за все у часі: у такому-то році 
зробив це, у такому-то році створив те. Нашу 
розповідь про Григорія Гавриленка ми намага-
тимемося вибудувати не лише в часі, згадавши 
важливі віхи його біографії, але і в просторі — до 
такої логіки підводять спогади його близьких, 
де завжди фігурують ті чи інші «точки» на карті 
Києва.

Міста змінюються, але «сліди» їх головних ху-
дожників і пов’язаних з ними знакових місць 
стираються не відразу. У центрі Харкова вже 
давно немає кафе «Харків’янка» (у народі відо-
мого як «Кулемет»), де зустрічалася тамтеш-
ня богема, поети, письменники і художники: 
Бахчанян, Лимонов, Мотрич, Філатов. Не менш 
легендарне кафе в іншій частині країни — львів-
ська «Вірменка», – працює донині. Півстоліття 
тому там також збирався цвіт місцевого нефор-
мального культурного середовища, представ-
ники якого за радянських часів принципово 
стояли з «фiліжанкою кави» на тротуарі навпро-
ти входу, зайвий раз підкреслюючи цим жестом 
свою нонконформну ідентичність. Старожили 
Ужгорода досі зітхають, мовляв, «місто вже не 
те», тому що на Корзо (центральній вулиці) уже 
не побачиш ані Павла Бедзіра, з яким однако-
во приязно віталися як університетські профе-
сори, так і місцеві клошари, ані Ференца «Ечі» 
Семана, — елегантного «парижанина», відомого 
своєю неповторною манерою висловлювати-
ся з сильним угорським акцентом. Пощастило 
хіба що сучасній Одесі, де на вернісажах і книж-
кових презентаціях все ще запросто можна зу-
стрітись і поговорити з Віктором Маринюком, 
Валерієм Басанцем та іншими героями колись 
неофіційного мистецького життя, а то й стати 
свідком їх публічної суперечки — такої гарячої 
і щирої, ніби вони, не спиняючись, так і ведуть 
її з шістдесятих. Спробуємо відтворити подібну 
«топографію від Гавриленка» для Києва.

Не будучи корінним киянином, Гавриленко ціл-
ком належав цьому місту. Його книгарням і му-
зичним магазинам, де регулярно поповнював 
своє зібрання новинками. Концертним залам, 
де слухав своїх друзів — диригента Ігоря Блаж-

logical order. That is primarily they unfold in time: 
in a certain year he did this, in a certain year created 
that. We will try to arrange our story about Hryho-
ry Havrylenko not only in time, remembering the 
important milestones of his biography, but also in 
space – to this logic lead us memories of his friends 
where always appear certain places or points on the 
map of Kyiv.

Cities change, but «traces» of their major artists and 
related to them symbolic places do not immedi-
ately disappear. In the center of Kharkiv no longer 
exists the Kharkivyanka cafe (popularly known as 
Machine Gun), where met the local Bohemians, po-
ets, writers and artists: Bakhchanyan, Limonov, Mo-
trich, Filatov. No less legendary cafe in another part 
of the country – Lviv’s Armenian – works up to this 
time. Half a century ago there also met the cream 
of the local informal cultural society, whose repre-
sentatives in the Soviet times stood principally with 
a cup of coffee on the sidewalk in front of the door, 
once more emphasizing their nonconformist identi-
ty by this gesture. Old-timers of Uzhhorod still sigh, 
«the city is not the same,» because on Korzo (the 
main street) you no longer see either Pavlo Bedzir, 
friendly greeted by university professors and local 
clochards alike, or Franz «Echi» Seman, an elegant 
«Parisian,» known for his unique style to speak with 
a strong Hungarian accent. Lucky perhaps is con-
temporary Odesa, where on vernissages and book 
presentations you still can easily meet and have a 
word with Viktor Maryniuk, Valery Basanets and 
other heroes of once informal artistic life, and even 
to witness their public debates – so hot and sincere 
as if they are engaged in it nonstop from the sixties. 
We’ll try to recreate such «topography of Havrylen-
ko» for Kyiv.

Not being a native of Kyiv, Havrylenko entirely be-
longed to this city. To its bookstores and music 
shops, where he regularly replenished his collection 
of novelties. To concert halls, where listened to his 
friends – conductor Ihor Blazhkov and compos-
er Valentyn Silvestrov. To the Dnipro banks, along 
which he strolled and water-skied. Equally to the 
right- and left-bank city, where at various times 
lived in very modest living conditions: first, in the 
basement of a house on Chkalova (now Honchara) 
Street, which he was given as a studio by the Artists’ 
Union and where Havrylenko, in fact, lived. Then, 
in a small apartment (and, again, a studio concur-
rently) in Darnytsia, which he got due to efforts of 
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кова та композитора Валентина Сильвестрова. 
Берегам Дніпра, вздовж яких гуляв і катався 
на водних лижах. В однаковій мірі — право-і лі-
вобережному місту, де у різні часи жив у дуже 
скромних житлових умовах: спершу в підваль-
ному приміщенні будинку на вулиці Чкалова 
(нині – Гончара), яке йому надала під майстер-
ню Спілка художників, і де Гавриленко, власне, 
й мешкав. Потім у невеликій квартирі (і, знову 
таки, майстерні за сумісництвом) на Дарниці, 
яку отримав завдяки клопотам академіка Ми-
кола Бажана. Обидва ці місця часто фігурують 
у спогадах про художника, причому ключові 
слова у їхніх описах збігаються: чистота і ас-
кетичний порядок, колекція альбомів, книг і 
платівок, заварений в китайському глиняному 
чайнику чай і кобальтові піали. Незадовго до 
смерті Гавриленко отримав окрему майстерню 
у новому будинку на Оболоні, яку продумано 
облаштував, але практично не встиг нею ско-
ристатися.

Як і багато хто у ті часи, Гавриленко регулярно 
їздив до Москви і Ленінграду — на виставки, до 
Ермітажу, Третьяковської галереї, Пушкінсько-
го музею. Важливою точкою його топографії є 
також Вільнюс, куди переїхали його батьки 1948 
року і яких Григорій часто провідував. Місто ху-
дожник любив, цікавився його старою архітек-
турою, історією, ходив на виставки і у книгарні, 
зустрічався з відомим литовським графіком 
Стасісом Красаускасом і його близьким дру-
гом, поетом Робертом Рождєствєнскім. Вільнюс 
так і залишився єдиним «західним» містом, 
яке художнику вдалося відвідати. Інші міста 
та країни з їх музеями і шедеврами світового 
мистецтва він ретельно вивчав через велику і 
педантично систематизовану колекцію листі-
вок з репродукціями художніх робіт, збирати 
яку почав ще в юнацькі роки. На думку мимо-
волі спадає асоціація з «уявним музеєм» Андре 
Мальро, який вважав, що фоторепродукування 
художніх робіт створює можливість для нових 
поєднань і порівнянь, а отже — нового погляду 
на історію мистецтва.

Гавриленко так розумів свою місію, бо проо-
бразами у нього були великі бойчукісти, був 
Ренесанс. Увесь! Увесь без винятку. Особливо 
близьким йому був Джотто. Він не дуже лю-
бив бароковість у живописі, він більше любив 
статичну візантійську пластику. Гавриленко 
— італієць. Гавриленко — іспанець. Гавриленко 
— француз. І Гавриленко, водночас, українець 
(Сергій Параджанов).

У світовій культурі художник високо цінував 
автентичність, недарма так любив він первісне 
мистецтво, античність, старий Китай, давньо-

руський живопис (Aнна Заварова).

Батьківський [-кі] будинок [-нки]

Народився Григорій Іванович Гавриленко 7 
липня 1927 року в селі Холопкове (тепер с. Пере-
мога) Сумської області. Сім’я була розкуркулена 
і позбавлена будинку 1930 року, батько репресо-
ваний, засланий до Комі, повернувся до сім’ї 
вже після війни. Усю родину — п’ятьох дітей і 
літніх батьків чоловіка — «тягнула» мама. Роди-
на часто переїздила: жили в Абхазії, на Кубані, 
у місті Глухові. Історія дитинства художника за 
драматизмом тих років типова — бідність, го-
лод, війна, труднощі, дитяча праця та рання зрі-
лість. І разом з тим, історія маленького Григорія 
як майбутнього художника схожа на добру опо-
відку про здійснену дитячу мрію. Малювати він 
почав рано. За спогадами брата Федора і сестри 
Антоніни, малювали потроху всі діти, як і мама, 
яка створювала візерунки по випису для руш-
ників, а оповіді казок ілюструвала власноруч 
створеними картинками. Коли в домі бували 
гості, батько завжди просив Гришу намалювати 
щось. Вже підлітком, під час війни, на прохання 
місцевих церков Григорій робив копії ікон, не в 
останню чергу для того, щоб мати залишки ви-
ділених на їх створення матеріалів, адже віль-
но дістати їх тоді було практично неможливо. 
Брат Дмитро подавав документи до Мінського 
художнього училища, але важка хвороба і ран-
ня смерть не дали планам здійснитися. Брат 
Федір у середній школі оформляв стінгазети, а 
під час навчання у Київському політехнічно-
му інституті його креслення демонстрували на 
виставках. Але серед усіх дітей саме Григорій 
вирізнявся особливим трепетом до майбут-
ньої професії. У пам’яті родини залишилися два 
характерних епізоди. Перший: маленький Гри-
ша випросив у батька гроші на фарби, побіг за 
ними проти ночі за чотири кілометри від дому, 
по дорозі назад впав у темряві до яру, де його і 
знайшли батьки — з надійно захованими за па-
зухою покупками. І другий: під час війни мама 
вручила Григорію всі запаси грошей і попроха-
ла купити у місті будь-які продукти, які вдасть-
ся дістати, але той розпорядився ними на влас-
ний розсуд: Чи бачив Гриша продукти, чи їх вже 
не було, проте повернувся він з книжками для 
7-го класу, фарбами, альбомами для малюван-
ня, а молодшим купив ялинкові іграшки.

Художній інститут

У 1945–49 роках Григорій навчався у Київській 
художній школі, після якої вступив до Київсько-
го художнього інституту, на графічний факуль-
тет. Майстерню книжкової графіки, де навчався 

Academician Mykola Bazhan. Both these places 
often appear in the memories about the artist, and 
keywords in their descriptions are the same: clean 
and austere order, collections of albums, books, re-
cords, tea brewed in a Chinese clay pot and cobalt 
bowls. Shortly before his death Havrylenko received 
a separate studio in a new house in Obolon, which 
he thoughtfully arranged but hardly had time to use 
it.

Like many people at that time, Havrylenko regularly 
went to Moscow and Leningrad to visit exhibitions, 
the Hermitage, the Tretyakov Gallery, the Pushkin 
Museum. An important point of his topography is 
also Vilnius, whereto his parents moved in 1948 
and whom Hryhory often called on. The artist liked 
the city, took interest in its old architecture, history, 
went to exhibitions and bookstores, met the famous 
Lithuanian graphic artist Stasys Krasauskas and 
his close friend, poet Robert Rozhdestvensky. Vilni-
us remained the only «western» city that the artist 
managed to visit. Other cities and countries with 
their museums and masterpieces of world art were 
carefully studied through the large and meticulous-
ly systematized collection of cards with reproduc-
tions of art works, which he began to gather in his 
youth. Spontaneously comes into mind an associ-
ation with the «imaginary museum» of André Mal-
raux, who believed that photo reproduction of art 
works gives an opportunity for new combinations 
and comparisons, and therefore – for a new look at 
the history of art.

Havrylenko so understood his mission because his 
prototypes were great Boichukists, was the Renais-
sance. Entire! Entire without any exception. Giotto 
was especially close to his heart. He was not very 
fond of the Baroque style in painting, he liked more 
static Byzantine plasticity. Havrylenko – an Italian. 
Havrylenko – a Spaniard. Havrylenko – a French-
man. And Havrylenko, at the same time, a Ukrainian 
(Sergey Parajanov).

In the world culture the artist highly appreciated au-
thenticity, that’s why he loved primitive art, antiqui-
ty, old China, Old Rus painting (Anna Zavarova).

Parental House [-s]

Hryhory Havrylenko was born July 7, 1927 in the vil-
lage of Kholopkove (now Peremoha), Sumy region. 
The family was dispossessed and deprived of the 
house in 1930, father arrested and exiled to the Komi 
republic, returned to the family after the war. Moth-
er bore the burden of hardships, taking charge of 
the family – five children and elderly parents of her 
husband. The family moved often, living in Abkhaz-
ia, Kuban, Hlukhiv. The history of the artist’s child-

hood is typical for the dramatic character of those 
years – poverty, hunger, war, difficulties, child labor 
and early maturity. And yet, the story of little Hry-
hory as the artist-to-be resembles a good tale about 
a childhood dream accomplished. He began to draw 
early. According to his brother Fedir and sister An-
tonina, all children drew a little and the mom, who 
created patterns for embroidered towels and illus-
trated tales she told with her own pictures. When 
there were guests in the house the father always 
asked Hrysha to draw something. Being a teenager, 
during the war, at the request of local churches Hry-
hory made copies of icons, not least in order to have 
the remains of materials allocated to their creation, 
because to get them freely was almost impossible 
then. Brother Dmytro submitted documents to the 
Minsk Art College, but a serious illness and early 
death prevented the realization of plans. Brother 
Fedir in high school designed the wall newspaper, 
and during studies at the Kyiv Polytechnic Institute 
his drawings were demonstrated at exhibitions. But 
among all the children Hryhory was distinguished 
by a special reverence for a future profession. Two 
specific episodes have remained in the family mem-
ory. First: little Hrysha begged his father for money 
to buy paints and ran for them late in the evening 
for four kilometers from home, on his way back fell 
to the ravine in the dark, where his parents found 
him – with purchases securely hidden in the bosom. 
And the second: during the war, mother gave Hry-
hory all the money they had and asked to buy any 
foods he could be able to get, but he used them at his 
own discretion: Did Hrysha see foods or there was 
nothing already on sale but he returned with books 
for 7th grade, paints, drawing books, and Christmas 
toys for the juniors.

Art Institute

In 1945–1949 Hryhory studied at the Kyiv Art School, 
after which he entered the Kyiv Art Institute, the 
graphics department. The studio of book graphics, 
where he studied, was headed by Professor Ilarion 
Pleschynsky, a graduate of the Society for the En-
couragement of Arts at the St. Petersburg Academy 
of Arts, pupil of Roerich and Bilibin. In the 1920s, 
Pleschynsky, the artist-lyricist and a talented teach-
er, was invited to the Institute from Kazan. As the 
master of a wide range and highly intelligent man, 
he certainly had a great influence on his students. 
And this refers, above all, to the impact of his ex-
traordinary personality, of his high culture not only 
at work but also in communication in everyday life 
to which Pleschynsky accustomed his students, 
mostly people from small towns and villages. An 
archive photo of the 1950s represents the elegant-
ly dressed Pleschynsky surrounded by students, 
among them – young Havrylenko and Alla Horska.
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Гавриленко, очолював професор Іларіон Плє-
щинський, випускник Товариства заохочення 
мистецтв при Петербурзькій Академії мис-
тецтв, учень Рєріха і Білібіна. Художник-лірик 
і талановитий педагог, Плєщинський у 1920-х 
роках був запрошений до інституту з Казані. 
Як майстер широкого діапазону і вельми інте-
лігентна людина він, безумовно, мав великий 
вплив на своїх підопічних. І мова йде, перш за 
все, про вплив його непересічної особистості, 
про світ високої культури не тільки у роботі, 
але й у спілкуванні, у побуті, до якого Плєщин-
ський долучив своїх учнів, в основному вихід-
ців з невеликих міст і сіл. Архівна фотографія 
1950-х років відобразила елегантно одягненого 
Плєщинського в оточенні студентів, серед яких 
— молоді Гавриленко і Алла Горська. 

Від початку навчання в інституті Гавриленко 
проявив себе як блискучий рисувальник. За 
спогадами одногрупника і друга, графіка Олек-
сандра Губарєва, око художника було точніше 
об’єктива фотокамери, а володіння технікою 
бездоганним. Цікавим є також той факт, що вже 
під час навчання (як, згодом, і в усій професій-
ній практиці) Гавриленко власноруч виконував 
усі етапи роботи над естампами (накатка фар-
би, протруєння, друк), тоді як серед колег ціл-
ком допустимим було довірити технічну сторо-
ну фахівцеві у цій галузі. 

Гавриленко також мав короткий досвід викла-
дання у художньому інституті в 1960–62 роках, 
перерваний звинуваченнями у «формалізмі». 
На знак солідарності з колегою і другом, викла-
дання у інституті покинув також інший викла-
дач, класик української графіки Георгій Якуто-
вич, який тоді очолював графічну майстерню.

Квартири друзів

Сам Якутович жив недалеко від художнього 
інституту, на вулиці Кудрявській. За спогада-
ми художниці Катерини Рапай, саме у квартирі 
сім’ї Якутовичів часто проходили посиденьки 
їхнього дружнього кола. Учасник цих зустрічей 
Олександр Губарєв описує особливий ритуал: 
друзі оголосили квартиру Якутовичів неза-
лежною республікою і розподілили між собою 
керівні посади. Гавриленко був «призначений» 
міністром культури.

Атмосфера цих вечорів дуже жваво передана 
в спогадах Катерини Рапай, дочки ще одних 
завсідників, художників Миколи та Ольги Ра-
пай-Маркіш:

Вони всі були наші батьки — ті, у яких були ми, 

діти, і ті, у кого не було — художники, скульпто-
ри, письменники, актори молодої доби їхнього 
життя. Всі вони однаково пестували, любили 
і чудово не помічали нас, як рівних, поруч з їх 
гарячими розмовами, суперечками. У всьому 
цьому прекрасному бедламі, щоденних бенке-
тах, танцях до знемоги під наймоднішу музику, 
Гриша був точкою світлої сталості та рівнова-
ги. Завжди в білосніжних сорочках або світлих 
плетених светрах, завжди з ідеально блискучою 
красиво поголеною головою, у кришталевих 
окулярах з товстими скельцями, із пахощами 
свіжості й трохи тютюну, м’яким, хриплуватим 
голосом, вічно готовий від посмішки пирснути 
і по-дитячому розреготатися.

Цей словесний портрет доповнюють точні спо-
стереження ще одного близького друга худож-
ника, Анни Заварової:

Це була красива людина. Ладний, легкий, з точ-
ними, впевненими рухами. Його фізичний ви-
гляд, просвітлюючись і витончуючись з рока-
ми, немов виявляв і закріплював внутрішній, 
духовний досвід. Спокійно-уважний, зосере-
джений погляд, м’яка усмішка, що осявала його 
обличчя... Стриманий, коректний, підтягнутий, 
завжди дотримується певної шанобливої дис-
танції у відносинах з людьми — таким він за-
пам’ятався.

Інша квартира, важлива для художнього Києва 
шістдесятих — домівка Алли Горської і Віктора 
Зарецького, де з Гавриленком вперше познайо-
мився письменник і кінознавець Роман Коро-
годський, який докладно описав у мемуарах цю 
та наступні зустрічі з ним. Одного вечора 1964 
року жвава розмова у компанії друзів точилася 
довкола нової хвилі офіційних нападок на «мо-
дерністів», арештів і переслідувань, політики 
Спілки художників, що стала більш жорстокою 
після так званих кремлівських зустрічей Хру-
щова з творчою інтелігенцією у 1962 і 1963 роках. 
Протягом всієї емоційної дискусії Гавриленко в 
основному мовчав і слухав. А потім висловив 
свою настільки неординарну і відмінну від за-
гального судження думку — про неприйняття 
і нерозуміння істинної культури як головної 
проблеми часу, — що тема сама собою вичерпа-
лась.

Вулиці

Після того як гості у Зарецьких розійшлися, 
Корогодському дуже хотілося продовжити зна-
йомство з Гавриленком і поговорити трохи дов-
ше. Але запрошення зайти в гості і випити чаю 
художник чемно відхилив: «Люблю чай, але гу-

From the beginning of training at the institute 
Havrylenko proved to be a brilliant draftsman. Ac-
cording to his classmate and friend, graphic artist 
Oleksandr Hubarev, the artist’s eye was more precise 
than camera lens, and his technique perfect. Inter-
esting is also the fact that even during training (and 
later in all his professional practice) Havrylenko 
carried out all stages of work on printmaking (paint 
application, etching, printing) with his own hands, 
while among colleagues it was quite acceptable to 
entrust the technical side to specialists in this area.

Havrylenko also had a short-term experience of 
teaching at the Art Institute in 1960–1962, interrupt-
ed by accusations of «formalism.» In solidarity with 
a colleague and friend, another teacher, Ukrainian 
classic graphic artist Heorhy Yakutovych, who then 
headed the graphics studio, also left the institute.

Apartments of Friends

Yakutovych lived near the Art Institute, in Kudria-
vska Street. According to the recollections of artist 
Kateryna Rapai, gatherings of their friendly circle 
were often held in the apartment of the Yakutovych 
family. A participant in these meetings Oleksandr 
Hubarev describes a special ritual: friends declared 
the Yakutovych apartment an independent repub-
lic and divided among themselves top positions. 
Havrylenko was «appointed» Minister of Culture.

The atmosphere of these evenings has been very 
lively featured in memoirs of Kateryna Rapai, 
daughter of other regulars, artists Mykola and Olha 
Rapai-Markish:

They all were our parents – those who had us, chil-
dren, and those who did not have – painters, sculp-
tors, writers, actors of the young days of their lives. 
All of them equally cherished, loved and perfectly 
did not notice us, as equals, alongside of their hot 
conversations, arguments. Throughout this won-
derful bedlam, daily feasts, dances to exhaustion to 
the most fashionable music, Hrysha was a point of 
serene stability and balance. Always in snow-white 
shirts or light knitted sweaters, always with a shiny 
perfectly shaved nice head, with the crystal glasses 
with thick lenses, with the scent of freshness and 
a little of tobacco, with soft, slightly gruffish voice, 
always ready to smile and burst into laughter like a 
child.

This verbal portrait is complemented with precise 
observations of another close friend of the artist, 
Anna Zavarova:

He was a handsome man. Well-built, light, with pre-

cise, confident movements. His physical appear-
ance, becoming lighter and more refined over the 
years, seemed to reveal and strengthen his internal, 
spiritual experience. His calm, attentive, focused 
look, a soft smile illuminating his face... Restrained, 
polite, smart, always keeps a certain respectful dis-
tance in relationships with people – that’s how he is 
remembered now.

The other apartment, important for artistic Kyiv of 
the sixties was the home of Alla Horska and Viktor 
Zaretsky, where writer and film historian Roman 
Korohodsky first met Havrylenko and described in 
detail in his memoirs this and subsequent meetings 
with him. One evening in 1964, a lively conversation 
with friends was held about a new wave of official 
attacks on ‘modernists,’ arrests and persecutions, 
policy of the Artists’ Union that became more brutal 
after the so-called Kremlin meetings of Khrushchev 
with the intellectuals in 1962 and 1963. Throughout 
the emotional debate Havrylenko was mostly silent 
and listened. And then expressed his judgment so 
unusual and different from the common opinion 
– about the rejection and misunderstanding of the 
true culture as the main problem of the time – that 
the issue was exhausted on its own.

Streets

After the Zaretsky’s guests left, Korohodsky strongly 
wanted to continue the acquaintance with Havrylen-
ko and talk a little longer. But the artist politely de-
clined the invitation to call in and have a cup of tea: 
«I love tea, but to stroll along the streets at night – 
even more.» Then there was a three-hour walk along 
Chervonoarmiyska (now Velyka Vasylkivska) Street 
and – a new world opened to Korohodsky in the 
conversation with his unusual companion.

Kateryna Rapai also mentions night walks in the 
company of Havrylenko. After a regular gathering 
the company went home, and Havrylenko with 
12-year-old Katia, carried away by a conversation, 
cut adrift from the rest and found themselves on 
Khreschatyk:

It was spring. In Kyiv, it is a warm night wind, the 
rustle and scent of dense gardens, lazy delight and 
carefree shuffling along clean sidewalks.

Havrylenko remembered that near, in a new hotel 
lived his friend, circus performer Larisa Roerich, and 
they immediately went to visit her. Once Havrylen-
ko and Sergei Paradjanov created for Roerich an 
original circus act, which, however, was not real-
ized. Havrylenko was acquainted with another cir-
cus performer, clown Leonid Yengibarov, whose art 
he highly appreciated and took to heart his harass-
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ляти по вулицях увечері — ще більше». По тому 
була тригодинна прогулянка уздовж вулиці 
Червоноармійської (нині Велика Васильків-
ська) і — новий світ, що відкрився у бесіді з нез-
вичайним співрозмовником Корогодському.

Нічні прогулянки у компанії Гавриленка згадує 
і Катерина Рапай. Після чергових посиденьок 
компанія йшла додому пішки, і Гавриленко з 
12-річною Катею забалакалися, відірвалися від 
інших, опинившись на Хрещатику:

Була весна. У Києві це теплий нічний вітер, шум 
і запах густих садів, ліниві розкоші і безтурбот-
не човгання по чистих тротуарах.

Гавриленко згадав, що поруч у новому готелі 
живе його приятелька, циркова артистка Лари-
са Реріх, до якої вони тут же пішли в гості. Для 
Реріх Гавриленко і Сергій Параджанов створили 
свого часу оригінальний номер, який, втім, не 
був реалізований. Був Гавриленко знайомий і з 
іншим артистом цирку, клоуном Леонідом Єнгі-
баровим, чиє мистецтво дуже цінував і близько 
до серця приймав утиски його цирковою вла-
дою. Ну, а з самим Параджановим Гавриленка 
пов’язувала багаторічна міцна дружба. У 1960-
х Гавриленко їздив до Карпат і брав участь в 
зйомках фільму «Тіні забутих предків». А 1974 
року, під час слідства над режисером, виступив 
у суді з промовою на захист режисера, що у той 
час не могло не «кинути тінь» на нього самого.

У мене в пам’яті слова Параджанова, почуті в 
Тбілісі під портретом троянд, написаному Гри-
шею. Він сказав, що після Гришиної смерті йому 
не хочеться бувати в Києві (Катерина Рапай).

Книгарні

Серед широкого загалу Гавриленко за життя був 
відомий перш за все як книжковий ілюстратор. 
З перших років професійної практики він виро-
бив суто індивідуальний підхід до організації 
книги (частково, під впливом теорій Володими-
ра Фаворського), однак ніколи не повторювався 
і щоразу звертався до різних технік (туш і перо, 
чорно-біла та кольорова ліногравюра). Усього 
ним оформлено і проілюстровано 32 книги, се-
ред яких: «Кобзар» Т. Шевченка (1963), «Vita Nova» 
Данте (1965), «Святослав» С. Скляренка (1965), 
«Витязь у тигровій шкурі» Ш. Руставелі ( 1966), 
«Вибране» М. Зерова (1966), «Доробок» М. Бажана 
(1979), «Казки» (1971) Д. Хармса. Першими замов-
никами Гавриленка були дитячі видавництва, 
які у 1950–60-х роках випускали щорічно по 
200–300 нових найменувань, і тому забезпечу-
вали роботою багатьох молодих художників.

Ця співпраця для Гавриленка була на деякий 
час перервана 1961 року, після того, як на чер-
говій художній раді його ілюстрації до «Чіпки» 
Панаса Мирного були названі формалістични-
ми, тобто отримали найбільш поширений, хоча 
і абсолютно не виправданий з точки зору про-
фесійної критики, «вирок» тих часів. Слова засу-
дження, серед інших, належали і Василю Касія-
ну. «Реабілітований» художник був у 1963 році, 
коли отримав запрошення створити три ілю-
страції до ювілейного видання шевченкового 
«Кобзаря»: «Садок вишневий коло хати», «Пере-
бендя» і «Катерина». Остання пов’язана з гале-
реєю жіночих образів, численними полотнами, 
малюнками, гравюрами і начерками, лаконіч-
ними і виразними жіночими портретами, які 
Гавриленко створював протягом усього життя 
— «сонячних дівчат», як називав їх, за спогада-
ми Губарєва, сам Гавриленко.

Найважливіша частина цієї серії — ілюстрації 
до «Vita Nova», мабуть, найбільш відомої робо-
ті Гавриленка у сфері книжкової графіки. Ви-
дана 1965 року накладом у 12000 екземплярів 
(досить незначному, як для СРСР, з огляду на 
значимість самого прецеденту перекладу ран-
ньої поезії Данте), ця невеличка книжка сьо-
годні є справжньою бібліографічною рідкістю. 
Видання включає сім рисунків тушшю і пером. 
Відомо, що для центрального образу циклу, 
портрету Беатріче, художник створив близько 
70 підготовчих малюнків, кожен з яких можна 
розглядати як автономний твір.

Книги були чи не головною пристрастю худож-
ника. Гавриленко регулярно заглядав до книга-
рень і до букіністів, зібрав вишукану бібліотеку, 
що поступово займала весь житловий простір. 
Брат Федір Іванович згадує:

Практично вся [його] квартира була забита 
книжками, роботами, матеріалами. Останнім 
часом він скаржився, що купить книгу, а по-
ставити нікуди, а книги він купував на останні 
свої три рублі.

Роман Корогодський розповідає про ще одну 
важливу для нього зустріч з художником, у 
майстерні Ольги Рапай-Маркіш після похоро-
ну художника Михайла Вайнштейна. Розмова 
зайшла про язичництво та демонологію, і Гав-
риленко порадив ознайомитися з книгою Б. 
Рибакова «Язичництво древніх слов’ян». Через 
деякий час Корогодський писав статтю про мі-
фопоетику ідей Олександра Довженка, але ре-
дакція видавництва «Радянський письменник» 
забороняла посилатися на праці дореволюцій-
них вчених, на думки яких автор спирався. І 

ment by the circus authorities. And with Parajanov 
Havrylenko had the longstanding strong friendship. 
In the 1960s Havrylenko went to the Carpathians to 
take part in the production of the film Shadows of 
Forgotten Ancestors. And in 1974, during the crim-
inal investigation of Parajanov’s case, he gave the 
court a statement in defense of the director, which 
at that time could not but cast an imputation on him.

I remember Parajanov’s words heard in Tbilisi under 
a picture of roses painted by Hrysha. He said that 
after Hrysha’s death he did not want to visit Kyiv 
(Kateryna Rapai).

Bookstores

During his life Havrylenko was known among the 
wide public primarily as a book illustrator. From the 
first years of professional practice he developed a 
highly individual approach to the organization of the 
book (partly influenced by the theories of Vladimir 
Favorsky), but never followed the trodden path and 
each time turned to different techniques (ink and 
pen, black-and-white and color linocut). Altogether, 
he designed and illustrated 32 books, including Kob-
zar by Shevchenko (1963), Vita Nova by Dante (1965), 
Sviatoslav by S. Skliarenko (1965), The Knight in the 
Panther’s Skin by Shota Rustaveli (1966), Selected 
Works by M. Zerov (1966), Works by M. Bazhan (1979), 
Tales by D. Kharms (1971). Havrylenko’s first custom-
ers were children’s publishing houses, which in the 
1950s–1960s produced annually 200–300 new titles 
and so provided work for many young artists.

For Havrylenko, this cooperation was interrupted in 
1961 for some time, when at a regular artistic coun-
cil his illustrations for Chipka of Panas Myrny was 
called formalistic, that is received the most com-
mon, although absolutely not justified in terms of 
professional critics «verdict» of those times. The 
words of condemnation, among others, belonged 
also to Vasyl Kasiyan. The artist was «rehabili-
tated» in 1963, when he received an invitation to 
create three illustrations for the jubilee edition of 
Shevchenko’s Kobzar: The Cherry Orchard by the 
House, Perebendia and Kateryna. The latter belongs 
to a gallery of female images, numerous paintings, 
drawings, engravings and sketches, pithy and ex-
pressive portraits of women, which Havrylenko cre-
ated throughout life – «solar girls» as Havrylenko 
called them himself, according to memories of Hu-
barev.

Illustrations to Vita Nova are the most important 
part of this series, perhaps the most famous work 
of Havrylenko in book design. Issued in 1965 with 
a circulation of 12,000 copies (rather modest for the 
Soviet Union, given the significance of the prece-

dent of the translation of Dante’s early poetry), this 
little book is now a real rarity. The edition includes 
seven drawings in ink and pen. It is known that for 
the central image of the cycle, Beatrice’s portrait, the 
artist made 70 preparatory drawings, each of which 
can be viewed as an independent work.

Books were perhaps the main passion of the artist. 
Havrylenko regularly called at bookstores and sec-
ond-hand booksellers, gathered exquisite library, 
which gradually occupied the entire living space. 
Brother Fedir recalls:

Almost all [his] apartment was packed with books, 
works, materials. Recently, he complained that he 
buys a book but there is no place to put it, and he 
bought books on his last three rubles.

Roman Korohodsky told about another meeting with 
the artist important for him, in the studio of Olha 
Rapai-Markish after the funeral of artist Mykhailo 
Vainshtein. The conversation turned to the pagan-
ism and demonology, and Havrylenko advised to 
read the book of B. Rybakov Paganism of Ancient 
Slavs. After a while Korohodsky wrote an article on 
the mythopoetics of Oleksandr Dovzhenko’s ideas, 
but the editors of the Radiansky pysmennyk (Soviet 
Writer) publishing house prohibited quoting works 
of pre-revolutionary scientists, on which the author 
relied. And then it became a useful guideline from 
the artist – the book in which was all that was re-
quired for ‘decent’ quotations.

The extraordinary erudition and keen interest in 
a variety of disciplines are the qualities that recall 
everyone who knew Havrylenko.

Hrysha was our post-graduate school! If he accepted 
a picture – then it was successful. If he went in si-
lence – it meant we failed (Sergey Parajanov).

Post scriptum. The Dnipro

And another place forever associated with 
Havrylenko for all attentive viewers of his works 
– a view of the coast of Trukhaniv Island, as seen 
from the Dniprovsky Descent, almost immediately 
round the corner of the Philharmonic. For a wonder 
the chaos of the uncontrolled development of Kyiv 
did not affect the landscape, which in general has 
not changed over the last 60 years. Having seen 
Havrylenko’s famous painting Beach, it is hard not 
to notice its seemingly simple and restrained paint-
ing composition in the Dnipro scenery: a strip of wa-
ter, a strip of sand, a strip of trees, a strip of sky. «I 
would like to paint only the sky and the earth, but so 
that there was everything in it» – this concise for-
mula has been retained in the memory of the paint-
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ось тоді йому стала в нагоді рекомендація ху-
дожника — книга, в якій було все, що потрібно 
для «пристойних» посилань.

Незвичайна ерудованість і жвавий інтерес до 
найрізноманітніших дисциплін — якості, які 
згадують всі, хто знав Гавриленка.

Гриша був нашою аспірантурою! Якщо він при-
ймав картину — значить, вона вдала. Якщо він 
мовчки йшов — значить, ми провалилися (Сер-
гій Параджанов).

Post scriptum. Дніпро

І ще одне місце назавжди пов’язане з Гаврилен-
ком для всіх уважних глядачів його робіт — це 
панорама берегів Труханового острова, яким 
він відкривається з Дніпровського спуску, 
практично відразу за поворотом після філар-
монії. Якимось дивом хаос неконтрольованої 
забудови Києва не торкнувся цього краєвиду, 
який в цілому не змінився за останні 60 років. 
Побачивши знамените полотно Гавриленка 
«Пляж», складно потім не помітити його уда-
вано просту і тьмяну живописну композицію 
у дніпровському пейзажі: смуга води, смуга 
піску, смуга дерев, смуга неба. «Хотів би напи-
сати тільки небо і землю, але щоб в цьому було 
все» – цю ємну формулу зберіг у пам’яті учень 
художника Микола Кривенко.

Коли (якщо?) в Україні з’явиться музей сучасно-
го мистецтва, хотілося б вірити, що відкривати 
його експозицію будуть зали шістдесятників, 
а їх камертоном стануть роботи Гавриленка: 
олійний живопис і темпера, акварелі, малюн-
ки, станкова та книжкова графіка, ліногравюри. 
Сьогодні переважна більшість спадщини ху-
дожника знаходиться у фондах Національного 
і Сумського художніх музеїв, а також у сімей-
ному зібранні. Але в публічному доступі робіт 
Гавриленка, як і раніше, практично немає. Одне 
полотно («Дві жінки у природі») представлено 
у постійній експозиції київського художнього 
музею [згаданого вище]. На розкладках букініс-
тів можна знайти старі радянські книги з його 
ілюстраціями. А сінефіли помітять кілька робіт 
у фільмі Сергія Параджанова «Київські фрески». 
Але якщо дослідник або допитливий глядач 
піде далі і спробує знайти сліди живої пам’яті 
про Гавриленка, то неодмінно почує радісне і 
трохи щемливе – «Гриша!».

При підготовці тексту були використані на-
ступні джерела:
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сане автором в Києві 11.10.2010
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er’s student Mykola Kryvenko.

When (if?) a museum of contemporary art appears 
in Ukraine, I’d like to believe that its exhibition 
will open with halls of the Sixtiers, and works of 
Havrylenko (oil and tempera paintings, watercolors, 
drawings, easel and book graphics, linocuts) will 
be their benchmark. Today the vast majority of his 
legacy is housed in the collections of the Nation-
al and Sumy art museums, as well as in the fam-
ily gathering. But still there is no public access to 
works of Havrylenko. One canvas (Two Women in 
Nature) is presented in the permanent exhibition of 
the National Art Museum in Kyiv. Old Soviet books 
with his illustrations can be found on stalls of sec-
ond-hand booksellers. And cinephiles will notice 
several works in Parajanov’s film Kyiv Frescos. But 
if a researcher or curious onlooker would go fur-
ther and try to find traces of the living memory of 
Havrylenko, he/she will certainly hear a joyful but 
tinged with sadness – «Hrysha!»

Sources used in preparing the text:

Audio interview with Oleksandr Hubarev recorded 
by the author in Kyiv 11.10.2010
Memories of Fedir Havrylenko, brother of the artist, 
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Memories of Antonina Havrylenko, sister of the 
artist, 23.02.1987, from the archives of Oleksiy 
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І. Плєщинський зі студентами Київського художнього інституту. Г. Гавриленко – другий праворуч у верхньому ряді; А. Горська – 
друга праворуч в середньому ряді. Фото з архіву ЦДАМЛМ України (ф. 1165, оп. 1, од. зб. 142, арк. 14001). 1950-ті рр.

I. Pleschynsky with students of the Kyiv Art Institute. H. Havrylenko – the second from the right in the top row; A. Horska – the second from 
the right in the middle row. Photo from the archive of the Central State Archives-Museum of Literature and Arts of Ukraine (f. 1165, series 1, 
unit 142, sheet 14001). 1950s.
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Жіночий портрет

1959
Папір, акварель
28 х 22 см

Жіночий образ на тлі пейзажу

1950-і
Папір, акварель
30 х 21 см

Portrait of a Woman

1959
Water color on paper
28 × 22 cm

Female Image in a Landscape

1950s
Water color on paper
30 × 21 cm
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Українка

1958
Папір, туш, акварель
44 x 32 cм

Літній пейзаж

1957
Папір, акварель
19 х 27 см

Ukrainian Woman

1958
Indian ink, water color on paper
44 × 32 cm

Summer Scenery

1957
Water color on paper
19 × 27 cm
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Пейзаж з містком

1950-і
Папір, олівець
29,5 х 40 см

Портрет

1950-і
Папір, олівець
43 х 31 см

Portrait

1950s
Pencil on paper
43 × 31 cm

Landscape with a Bridge

1950s
Pencil on paper
29.5 × 40 cm
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Сільський пейзаж

1950-і
Папір, туш
24 х 34,5 см

Пейзаж з озером

1950-і
Папір, туш
27 х 29,5 см

Rural Scenery

1950s
Indian ink on paper
24 × 34.5 cm

Landscape with a Lake

1950s
Indian ink on paper
27 × 29.5 cm
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Ню

1983
Папір, кольорові олівці, крейда
32 х 32 см

Оголена

1960-і
Папір, кольорові олівці, пастель
42 x 30 cм

The Naked

1960s
Colored pencils, pastel on paper
42 × 30 cm

Nude

1983
Colored pencils, chalk on paper
32 × 32 cm
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Портрет

1962
Папір, туш
39 x 29,5 см

Молода жінка

1968
Папір, кольорові олівці
31 x 23 cм

Portrait

1962
Indian ink on paper
39 × 29.5 cm

Young Woman

1968
Colored pencils on paper
31 × 23 cm



46 47

Постать

1963
Папір, акварель
32,5 x 24 cм

Портрет

1963
Картон, олія, темпера
35 x 25 cм

Figure

1963
Water color on paper
32.5 × 24 cm

Portrait 

1963
Oil, tempera on cardboard
36 × 25 cm
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Жіночі образи

1960-і
Папір, ліногравюра
17 х 23 см

Ілюстрація до «Кобзаря» Т. Шевченка

1963
Папір, ліногравюра
25 х 24 см

Illustration to T. Shevchenko’s Kobzar

1963
Linocut on paper
25 × 24 cm

Female Images

1960s
Linocut on paper
17 × 23 cm
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Жіночий образ

1960-і
Папір, туш
42 х 30 см

Жіночий портрет

1960-і
Папір, туш
20 х 14,5 см

Female Image

1960s
Indian ink on paper
42 × 30 cm

Portrait of a Woman

1960s
Indian ink on paper
20 × 14.5 cm
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Модель

1966
Папір, туш
20,5 х 14,5 см

Образ

1966
Папір, туш
20,5 х 14,5 см

Image

1966
Indian ink on paper
20.5 × 14.5 cm

Model

1966
Indian ink on paper
20.5 × 14.5 cm
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Портрет Т. Г. Шевченка

1960-і
Папір, туш
20 х 14,5 см

Дівчина

1960-і
Папір, туш
20 х 14,5 см

Portrait of Taras Shevchenko

1960s
Indian ink on paper
20 × 14.5 cm

Girl

1960s
Indian ink on paper
20 × 14.5 cm
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На березі озера

1962
Папір, туш
42 х 30 см

Жіночий образ

1960-і
Папір, туш
20,5 х 14,5 см

Female Image

1960s
Indian ink on paper
20.5 × 14.5 cm

On the Lakeside

1962
Indian ink on paper
42 × 30 cm
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Жіночий портрет

1960-і
Папір, туш
20 х 14,5 см

Portrait of a Woman

1960s
Indian ink on paper
20 × 14.5 cm

Жіночий образ

1960-і
Папір, туш
20 х 14,5 см

Female Image

1960s
Indian ink on paper
20 × 14.5 cm
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Без назви

1959
Китайський папір, ліногравюра
24,6 х 22,5 см

Оголена

1969
Папір, перо, туш
29 х 20,5 см

Untitled

1959
Linocut on China paper
24.6 × 22.5 cm

The Naked

1969
Indian ink, pen on paper
29 × 20.5 cm
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Плавай, плавай, лебединко

1961
Папір, ліногравюра
29,5 х 26,9 см

Swim, swim, swan

1961
Linocut on paper
29,5 х 26,9 cm
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ГОРСЬКА
Алла
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Подружній і творчий союз Віктора Зарецького 
з Аллою Горською був яскравим і непростим. 
Обоє — постаті надзвичайно сильні та цілісні, 
але протилежного спрямування.

Віктор — заповзятливий і діяльний, завжди го-
товий був допомогти, втім до себе в душу до-
пускав не кожного, бо вирізнявся надчутливі-
стю. Часто-густо вторгнення у його світ навіть 
зацікавленої людини оберталося травмою. Він 
більшою мірою був інтравертним, його інтере-
си корінилися переважно і принципово у мис-
тецькому вимірі. І це ніколи, ні на хвилину його 
не відпускало. Перипетії життя перетравлю-
валися ним і, раніше або пізніше, проростали 
у творчості. Це була переважно «самотність у 
юрбі». Він був скромним, не надто рішучим у бу-
денних справах. Ніколи не прагнув переваг над 
товаришами. Але не у мистецтві! Тут він був за-
тятим. Йому було потрібно все або нічого.

Алла — відкрита назовні, рвучка й безапеля-
ційна. Прагнення творити визначні справи, 
спілкуватися з людьми й вести їх за собою ін-
коли навіть, здавалося, притлумлювало спрагу 
художньої творчості. Втім, без творчості свого 
життя вона не мислила, бо ж була надзвичайно 
обдарованою, а ще завжди поруч мала прекрас-
ного вчителя — свого чоловіка Віктора Зарець-
кого. Але ж передусім була з тих, хто природно 
й дужо йде проти течії. 

Звідки вона взялася у період так званої «відли-
ги», така смілива, чиста, переконана у торже-
стві правди, ніби й не жила за страшних сталін-
ських часів? Алла Горська народилася в Ялті, в 
сім’ї Олександра Горського та Олени Безсмерт-
ної. Батько з часом став заступником директо-
ра, а потім і директором виробництва кіностудії 
«Ленфільм» у Ленінграді. Аллі з мамою і братом 
довелось пережити в Ленінграді голод 1941-1943 
років. Потім брат пішов на фронт і загинув, а 
Алла з мамою евакуювалися до Алма-Ати, де до 
них приєднався батько. Згодом уся родина пе-
реїхала до Києва. Тут Олександр Горський став 
директором Київської кіностудії, яку пізніше 
назвали іменем Олександра Довженка (з До-
вженком родина була добре знайома, він часто 
бував у них удома). 

У Києві Алла Горська із золотою медаллю за-
кінчила художню школу. Її керівником був 

The marital and creative alliance of Viktor Zaretsky 
and Alla Horska was bright and challenging. Both 
were the figures extremely strong and integral but 
of opposite orientation.

Viktor was high-spirited and energetic, always 
ready to help, but he did not let into his soul anybody 
because was hypersensitive. Often an intrusion into 
his world, even by the person interested in him, re-
sulted in trauma. He was more introverted, his inter-
ests rooted mainly and essentially in the artistic di-
mension. And this never, not for a moment released 
him. The ups and downs of his life were digested by 
him and, sooner or later, grew out in his works. Pri-
marily it was loneliness in a crowd. He was modest, 
not very resolute in everyday affairs. Never sought 
superiority over friends. But not in art! Here he was 
persistent. He needed all or nothing.

Alla was outwardly open, impulsive and categor-
ical. It seemed that the desire to make prominent 
deeds, communicate with people and lead them 
sometimes dampened her thirst for artistic endeav-
or. However, she could not imagine her life without 
creativity, because she was extraordinarily gifted, 
and always near her was a wonderful teacher – her 
husband Viktor Zaretsky. But first and foremost she 
was one of those who naturally and vigorously go 
against the tide. 

Where did she come from during the so-called 
«thaw,» so bold, clean, convinced of the triumph of 
truth, as though she did not live during the terrible 
Stalinist era? Alla Horska was born in Yalta into the 
family of Oleksandr Horsky and Olena Bezsmert-
na. Her father eventually became deputy director 
and later production director at the Lenfilm studio 
in Leningrad. Alla with her mother and brother had 
suffered a famine in Leningrad in 1941–1943. Then 
her brother went to the front and died, and Alla with 
her mother was evacuated to Alma-Ata, where they 
were joined by her father. Later, the whole fami-
ly moved to Kyiv. There Oleksandr Horsky became 
director of the Kyiv studio, which was later named 
after Oleksandr Dovzhenko (the family was well 
acquainted with Dovzhenko, he often visited their 
home).

In Kyiv Alla Horska graduated from the art school 
with a gold medal. The school director was an out-
standing teacher and conscious Ukrainian, mural-
ist Volodymyr Bondarenko, who undoubtedly in-

непересічний педагог і свідомий українець, 
художник-монументаліст Володимир Бонда-
ренко, який, безсумнівно, вплинув на форму-
вання духовного світу юної художниці, зокрема 
— посприяв пробудженню національного са-
моусвідомлення в душі талановитої дівчинки, 
тоді такої далекої від подібних проблем. Одно-
класниця й однодумниця Алли Горської Галина 
Зубченко оповідала: «Як і більшість київських 
родин, родина Горських була російськомов-
ною. Змалечку ми, народжені у містах, і не на-
магалися розмовляти українською. Не було й 
усвідомлення своєї причетності до українства. 
Звідки йому було узятися?! Перші зерна само-
поваги перейняли від Володимира Івановича 
Бондаренка. Нам відкрилися очі на велич генія 
Кобзаря. Алла вже тоді долучалася до оформ-
лення Шевченківських свят».

Після школи Алла Горська вступила до Київ-
ського державного художнього інституту, за-
кінчила майстерню молодого професора Сергія 
Григор’єва, так само, як і Віктор Зарецький, ко-
трий у час її навчання викладав там рисунок. 
До того періоду належать автопортрети 1950-х, 
виконані олівцем (с.40–43).Так вони й позна-
йомились, тоді ж й одружились. Однак, після 
одруження певний час жили окремо: Віктор за-
лишився у гуртожитку до закінчення навчан-
ня, бо вважав, що родинне життя заважатиме 
посвяті мистецтву. 

«Якою була Алла? Презентабельною, гарною, 
очі зеленкувато-сірі, мінялися, ніби в ящірки. 
Привертала до себе увагу. ...Вона притягувала 
до себе, мов магніт, – згадувала Людмила Се-
микіна. – Ми з посмішкою на обличчі йшли на-
зустріч новому життю, в якому обіцяли весну і 
справедливість».

Варто нагадати, що у 1956 році відбувся ХХ з’їзд 
КПРС, на якому був покладений кінець сталін-
ській епосі. Завдяки цьому обговорення су-
спільних питань стало вільнішим, ідеологічна 
цензура в літературі та мистецтві послабила-
ся, в культурний і соціальний обіг повернуло-
ся чимало раніше репресованих імен. І молоде 
покоління щиро повірило в горизонти, розкриті 
перед ним після з’їзду, у право на свободу, на-
ціональну ідентичність, у вільний творчий ви-
слів...

fluenced the formation of the spiritual world of the 
young artist, in particular contributed to the awak-
ening of national consciousness in the soul of the 
talented girl, who was then far from such problems. 
A classmate and like-minded friend of Alla Horska 
Halyna Zubchenko told: «Like most families of Kyiv, 
the Horsky family was Russian-speaking. From 
childhood we, born in cities, even did not try to 
speak Ukrainian. There was no awareness of our re-
lation to the Ukrainian idea. Whence could it come 
from?! The first grains of self-esteem were adopted 
from Volodymyr Ivanovych Bondarenko. Our eyes 
opened to the greatness of Shevchenko. Already at 
that time Alla joined in the decoration of Shevchen-
ko celebrations.»

After school Alla Horska entered the Kyiv State Art 
Institute, graduated from the studio of young profes-
sor Serhiy Hryhoryev, like Viktor Zaretsky, who dur-
ing her studies taught drawing there. To that period 
belong self-portraits of the 1950s executed in pencil 
(p. 40–43). Thus they met and soon married. Howev-
er, after the marriage they lived separately for some 
time: Viktor stayed in a hostel until graduation, be-
cause he believed that family life would interfere 
with dedication to art.

«What was Alla like? Presentable, nice-looking, her 
eyes, greenish-gray, changed lizard-like. Attracted 
attention. ... She attracted like a magnet, – recalled 
Liudmyla Semykina. – With a smile we walked to-
wards a new life, which promised spring and jus-
tice.»

It is worth recalling that in 1956 the Twentieth Par-
ty Congress was held, which put an end to the Sta-
linist era. Thus, the discussions of matters of pub-
lic concern became freer, ideological censorship in 
literature and art weakened, many earlier repressed 
names returned into the cultural and social circula-
tion. And the younger generation sincerely believed 
in horizons opened before them after the Congress, 
in the right to freedom and national identity, in free 
creative expression...

That is why it became possible to organize in Kyiv 
The Contemporary Creative Youth Club. The impe-
tus was given by New Year and Christmas caroling 
by students of Kyiv institutes of arts – theater and 
conservatory – in late 1959. «One fine day we were 
sitting in the Great Hall of Theatre Institute, fifty 
or sixty people, and suddenly the door opens and 

Алла Горська
Олеся Авраменко

Alla Horska
Olesia Avramenko
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Саме тому стало можливим організувати в Ки-
єві Клуб творчої молоді «Сучасник». Поштовхом 
стали новорічні щедрування й колядування 
наприкінці 1959 року студентів столичних ву-
зів мистецтв – театрального й консерваторії. 
«Якось чудового дня сиділи ми у великій залі 
театрального інституту, осіб п’ятдесят-шістде-
сят, аж раптом відчиняються двері й заходить 
великий гурт екстравагантних молодих людей: 
художники! Привела їх Алла Горська. Висока, 
коси хвилями, білий светр, сині брюки спортив-
ного крою. Дуже голосна, життєрадісна, вмить 
усе переінакшила, і за кілька хвилин ми вже 
говорили про необхідність розвивати мисте-
цтво української театральної афіші, про повер-
нення до джерел і традицій, про необхідність 
рівнятися на самих себе, на Бойчука і Курбаса, 
бути гідними наших поетів, які вже тоді звуча-
ли... Власне з цього приходу почався справжній 
Клуб творчої молоді. Художники-нонконфор-
місти принесли з собою дух активного бунту, 
заперечення старих догматів і форм. А було їх 
у малярській секції, яку очолила Алла, досить 
багато, понад двісті чоловік! І зовсім зелені сту-
денти, і люди поважні, як-от Григорій Никоно-
вич Логвин, чи художник Сергій Отрощенко...», 
– це зі спогадів Леся Танюка, який став першим 
головою КТМ.

З березня-квітня 1960 року Клуб заявив себе 
по усіх усюдах. Було організовано шість сек-
цій і найчисленнішою була художня, керована 
Аллою Горською. Алла була душею Клубу, його 
мотором, організатором. У Клубі вирувало жит-
тя — вечори, дискусії, поїздки Україною з метою 
вивчення й збереження пам’яток архітектури, 
театральні вистави, розробки десятків проек-
тів. Офіційно Клуб засідав у Жовтневому палаці 
культури, у кімнаті під номером 13, актив ча-
сто збирався у майстерні Людмили Семикіної, 
а найчастіше — у квартирі Алли Горської та Ві-
ктора Зарецького, на вул. Рєпіна, 25 (тепер Тере-
щенківська). Відбувалися фантастичні поетич-
ні вечори, де виступали молоді, завзяті, шалено 
талановиті Василь Симоненко, Ліна Костенко, 
Іван Драч, Микола Вінграновський, Іван Світ-
личний, Василь Стус, Євген Сверстюк, Михай-
лина Коцюбинська! Під впливом цих вечорів, 
присвячених Тарасові Шевченку, Лесі Українці, 
Іванові Франку, 1961 року Алла почала розмов-
ляти українською мовою. Не вона одна з тих, 
хто раніше жив у російській атмосфері, виріши-
ла перейти на українську. Разом з нею на цей 
шлях стали Людмила Семикіна, Галина Зубчен-
ко, Галина Севрук, Лариса Іванова. «Ми нічого 
не знали про Україну. Наше виховання й свідо-
мість прокинулися після інституту, особливо у 
Клубі творчої молоді. Відтоді — новий погляд на 
життя, покаяння, очищення від скверни», – ді-

лилася спогадами Людмила Семикіна.

Хотілося б зауважити, що київський Клуб твор-
чої молоді «Сучасник» створився самодіяльно, 
але згодом і дуже швидко став формально доз-
воленим й навіть мав шефа з обкому комсомо-
лу. Адже у складі його ініціаторів була молодь, 
яка не конфронтувала з комсомолом. Навпаки, 
—співпрацювала. Курувала цей клуб від комсо-
молу молода комуністка Тамара Главак. Пізніше 
вона стала одним із секретарів ЦК комсомолу. 
Автору цього дослідження в розмовах з учасни-
ками тих часів не раз доводилося чути думку 
про те, що Клуб творчої молоді «Сучасник» було 
дозволено і навіть спровоковано створити як 
цілком офіційну організацію зі статутом і ке-
рівництвом заради того, щоб тримати під наг-
лядом всіх бунтівних і непересічних молодих 
митців, аби без напруги відстежувати їхню ді-
яльність й спрямовувати у потрібне русло. 

Лесь Танюк і Алла Горська у цей період захопи-
лись ідеєю нового театру. Почалася їхня плідна 
співпраця. Лесь Танюк ставив п’єси М. Куліша 
«Отак загинув Гуска» та «Правда і кривда» М. 
Стельмаха, «Ніж у сонці» І. Драча, Алла Горська 
створювала декорації та костюми до них. Зали-
шилися ескізи театральних костюмів і декора-
цій, частина з них виконана технікою аплікації 
(с. 48–50). Постановка в Академічному театрі ім. 
М. Заньковецької п’єси М. Куліша «Отак загинув 
Гуска», яку здійснили режисер Лесь Танюк і ху-
дожник Алла Горська привернула тоді особливу 
увагу мистецького середовища (щоправда, ви-
става у день прем’єри була заборонена).

Молоді українські, нонконформістськи налаш-
товані художники з КТМ і ті, хто не входив до 
клубу, активно зростали, розвивались і, звісно, 
морально вже не могли писати й творчо ви-
словлюватися так, як того вимагала система. 
Вони ловили кожну крихту інформації, готові 
були до розвитку і змін. Логічно, що нове поко-
ління ставало в опозицію до попереднього, а з 
ним і до його художніх норм, схем, штампів. За-
ідеологізований державний апарат радянської 
України це сприймав як виклик системі. Хоча, 
направду, явних, продуманих й зорганізова-
них викликів системі з боку тодішньої молоді, 
зокрема українських художників, не простежу-
ємо. Вони з’явилися лише в період наступної 
«відлиги» (у середині 1980-х), яка стала справж-
ньою провесною змін, — у період так званої пе-
ребудови. 

Умовою існування Клубу творчої молоді було 
офіційне розпорядження, щоб ним керував 
будь-хто інший, тільки не Лесь Танюк. Худож-
ники переобрали президента КТМ — ним став 

enters a large group of extravagant young people: 
artists! Alla Horska brought them. High, wavy hair, 
white sweater, blue sports-style pants. Very loud, 
cheerful, altered everything in a trice, and within 
minutes we talked about the need to develop the 
art of Ukrainian theatrical poster, a return to the 
sources and traditions, the need to align with our-
selves, with Boichuk and Kurbas, be worthy of our 
poets who had already sounded then... Actually this 
coming started the real Creative Youth Club. Art-
ists-nonconformists brought the spirit of active re-
bellion, denial of old dogmas and forms. And in the 
painting section headed by Alla there were quite a 
few of them, more than two hundred people! Both 
verdant students and respectable people like Hryho-
ry Nykonovych Lohvyn or artist Serhiy Otroschen-
ko...» – this is from the memories of Les Taniuk, the 
first head of the Club.

In March–April 1960 the Club came in full force. Six 
sections were organized and the most numerous 
was the art one headed by Alla Horska. Alla was the 
soul of the Club, its motor and organizer. Life in the 
Club was in full swing – gatherings, discussions, 
trips throughout Ukraine to study architectural 
monuments for their preservation, theatrical perfor-
mances, development of dozens of projects. Official-
ly the Club met in the October Palace of Culture, in 
a room numbered thirteen, the core group often met 
in the studio of Liudmyla Semykina, and often – in 
the apartment of Alla Horska and Viktor Zaretsky 
in 25 Repina (now Tereschenkivska) Street. There 
were fantastic poetry readings, where young, ded-
icated, incredibly talented Vasyl Symonenko, Lina 
Kostenko, Ivan Drach, Mykola Vinhranovsky, Ivan 
Svitlychny, Vasyl Stus, Yevhen Sverstiuk, Mykhaily-
na Kotsiubynska recited their poetry! In 1961, under 
the influence of these evenings dedicated to Taras 
Shevchenko, Lesia Ukrainka, Ivan Franko, Alla be-
gan to speak Ukrainian. She was not the only one 
of those who, having lived previously in a Russian 
atmosphere, decided to switch to Ukrainian. Along 
with her took this path Liudmyla Semykina, Haly-
na Zubchenko, Halyna Sevruk, Larysa Ivanova. «We 
knew nothing about Ukraine. Our education for cit-
izenship and consciousness woke up after the in-
stitute, especially in the Creative Youth Club. Since 
then – a new outlook on life, repentance, cleansing 
from defilement,» – shared recollections Liudmyla 
Semykina.

It should be noted that The Contemporary Creative 
Youth Club originated in Kyiv by itself, but then, very 
quickly was formally permitted and even had the 
chief from the regional Komsomol committee. After 
all, among its initiators were young people who did 
not confront Komsomol. On the contrary, cooperat-
ed. From the Komsomol the activities of this club 
were supervised by the young communist Tamara 

Hlavak. Later she became one of the secretaries of 
the Komsomol Central Committee. The author of 
this study in conversations with club members of 
those times repeatedly heard the opinion that The 
Contemporary Club was allowed and even provoked 
to be created as a quite official organization with the 
statute and guidance to keep under control all rebel-
lious and unordinary young artists in order to moni-
tor and channel their activities in the right direction 
without effort.

Les Taniuk and Alla Horska in this period got carried 
away with the idea of a new theater. Their fruitful 
cooperation began. Les Taniuk staged M. Kulish’s 
play That’s How Huska Perished, Truth and False-
hood by M. Stelmakh, and Knife in the Sun by I. 
Drach, Alla Horska made decorations and costumes 
for productions of these plays. Sketches for theat-
er costumes and decorations have remained, some 
of them made in the appliqué technique (p. 48–50). 
Then special attention of the artistic community 
attracted the production of M. Kulish’s play That’s 
How Huska Perished in the Zankovetska Academic 
Theater made by director Les Taniuk and stage de-
signer Alla Horska (although the performance was 
banned on the day of its premiere).

Young Ukrainian nonconformist-minded artists 
from the Creative Youth Club and those who were 
not its members actively grew and developed, and, 
of course, morally could not paint and creatively 
express themselves as was required by the system. 
They caught every crumb of information, were will-
ing to develop and change. Logically, the next gen-
eration was in opposition to the previous one and 
with it to its artistic standards, schemes, stamps. 
The state apparatus of Soviet Ukraine with its ideo-
logical blinkers perceived this as a challenge to the 
system. Although in reality there weren’t the obvi-
ous, well-thought-out and organized challenges to 
the system from the then young people, particular-
ly Ukrainian artists. They appeared only during the 
next «thaw» (in the mid-1980s), which became a real 
early spring of changes – during the so-called pere-
stroika (reconstruction).

The requirement for the existence of the Creative 
Youth Club was an official order that it should be 
managed by anyone but Les Taniuk. Artists reelect-
ed president of the club – Viktor Zaretsky was cho-
sen.

In fact only the name was changed, all of our pro-
grams remained yet became more acute. Quickly 
«the higher-ups» understood this – and the Club was 
abolished. On the part of creative forces from the 
«generals» of artists Oleksandr Lopukhov contribut-
ed greatly to the club crackdown and «witch hunt,» 
and Natalia Uzhviy from the theater «generals.» The 
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Віктор Зарецький. 

По суті змінилась тільки вивіска, всі програми 
залишились як були, тільки стали гостріши-
ми. Швидко «зверху» зрозуміли це — і КТМ було 
зліквідовано. По творчій лінії до розгрому КТМ 
і «полюванню на відьом» дуже спричинилися 
Олександр Лопухов з «генералітету» художни-
ків і Наталя Ужвій з «генералітету» театру. Ідео-
логічний розгром почали і завершили секретар 
ЦК КПУ Андрій Скаба та його заступник Юрій 
Кондуфор: обидва були зовсім не зацікавлені у 
розвитку національної культури. 

Остаточним поштовхом для пізнішої його лік-
відації, вірогідно, була причетність Клубу вза-
галі, і Алли зокрема, до першого розкриття 
масових поховань у Биківні під Києвом. Пра-
ця Клубу проходила по секціям, що мали свої 
комісії: археологічну, малярську, скульптурну 
тощо. У роках 1962–1963 Клуб утворив комісію, 
що взялася перевірити чутки про масові ста-
лінські розстріли й відшукувати місця, де по-
ховані жертви. До комісії увійшло троє членів: 
Лесь Танюк, Василь Симоненко і Алла Горська. 
Вони розпитували людей, знаходили сліди, які 
вказували на страшні місця. Ці сліди їх приве-
ли до Лук’янівського й Васильківського цвин-
тарів, а після того — до Биківні. 

Зі спогадів Майї Зарецької: «Місце як місце, гор-
би, трава, земля вгинається під ногами, пасуть-
ся кози, а на рівному місці посеред лісу хлоп-
чаки грають у футбол. Василь: «А ти подивись, 
чим вони грають». Пацани гралися маленьким 
дитячим черепом, простреленим двічі... Алла 
відійшла, розплакалась, довго не могла гово-
рити. Місцевий дідусь під чаркою оповідав нам 
про те, що творилося після літа 1936 року «за 
зеленим парканом», яким було огороджене це 
страшне місце. Василь ніби й не слухав його. 
Дід пішов, і Василь прочитав такі рядки: «Ми 
топчемо і ворогів, і друзів, О бідні йорики, всі на 
один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій 
Уже немає місця для могил...». 

І ще була одна вагома причина згорнути діяль-
ність КТМ. 

1964-й рік був ювілейним – відзначали 150-літ-
тя Тараса Шевченка. Щаслива і благодатна тема 
для таких художників, як Алла Горська, Людми-
ла Семикіна, Галина Севрук й Опанас Заливаха. 
Вони в короткий термін взялися створити віт-
раж для Київського університету імені Т. Г. Шев-
ченка. І створили вчасно. Пізно ввечері 8 бе-
резня 1964 року вони змонтували його на місці. 
Дуже пізно, власне вночі, до щасливих худож-
ників під’їхала в університет Михайлина Ко-

цюбинська. Вона чи не єдина, хто ще, крім них, 
бачив вітраж на місці, «живцем», в усій красі. 
Судячи з ескізів, зроблених Аллою Горською, 
він мав складатися з п’яти частин. Центральна, 
найбільша і найвагоміша, являла собою велику 
видовжену форму із арочним заокругленням 
нагорі. По боках розміщено дві видовжені до-
гори чотирикутні й дві квадратні композиції. 
Архітектурно й композиційно задум вирішено 
дуже професійно й виважено. Навіть за цими 
великими конструктивними плямами вибу-
довувалася динамічно врівноважена урочиста 
композиція. Урочистість і виваженість були й 
у композиціях, складених із різнокольорового 
вітражного скла. У центральній частині, горіш-
ня лінія якої нагадувала купол неба чи баню 
храму, зображена постать Тараса Шевченка, 
який втішаючим рухом правиці пригорнув до 
себе жінку, а ліву руку, стиснуту в кулак, підняв 
догори в жесті чи то погрози, чи то заклику. Над 
ним написані його ж слова: «Возвеличу малих 
отих рабів німих. Я на сторожі коло них постав-
лю слово». У композиції ліворуч була зображе-
на мати з малим дитятком. Праворуч — сивий 
кобзар із кобзою. Внизу — два квадрати врів-
новажували всю композицію орнаментально 
вирішеними одвічними символами України — 
кетягом калини й соняшником з птахами. (с. 
56–57. Ескізи вітража, с. 58–59. Гнівний Тарас). 

Ескіз вітража демонструє високохудожній об-
разний, фахово обґрунтований задум. З одного 
боку, врахована специфіка техніки вітражу — 
він складається зі спеціально відлитого різно-
кольорового скла, з’єднаного металевими шва-
ми. З іншого — слід було мати на увазі художні 
умови, які споконвіку диктує цей вид мисте-
цтва. Відтак — лаконічні, сповнені символіки 
композиції, утворені узагальненими фігурами 
й промовистим сполученням кольорів. Худож-
ники виконали лише перший етап — централь-
ну частину вітражу. Її змонтували на виділено-
му для того місці. Вітраж міг би стати окрасою, 
гордістю й образним символом Університету 
довічно. Адже, як приклад, технічно так само 
створені вітражі багато століть прикрашають 
собори Західної Європи. Важко зрозуміти, чим 
могла видатись крамольною така композиція. 
Це з’ясували пізніше. 

А тоді, вранці, до приходу публіки й самих ху-
дожників, вітраж був розбитий, знищений за 
наказом тодішнього ректора університету Іва-
на Швеця. Мабуть, саме він побачив у ньому 
загрозу й виклик. Неможливо уявити, що у сті-
нах вищого навчального закладу такого рівня 
вдалися до вандалізму. Але вандалам це так 
не минулося: злодіяння викликало обурення й 
розголос, спричинений комісією у складі пись-

ideological rout was started and finished by the sec-
retary of the Central Committee of the Communist 
Party of Ukraine Andriy Skaba and his deputy Yuri 
Kondufor: both of them were not at all interested in 
the development of national culture.

The final impetus for its later dissolution probably 
was the involvement of the Club in general and Alla 
particularly in the first disclosure of mass graves in 
Bykivnia near Kyiv. The work of the Club was held 
in sections that had their commissions: archaeolog-
ical, painting, sculpture, etc. In 1962–1963 the Club 
formed a commission to verify the rumors about 
Stalinist mass executions and look for places where 
the victims were buried. The commission included 
three members: Les Taniuk, Vasyl Symonenko and 
Alla Horska. They asked people, found traces that 
indicated the terrible places. These tracks brought 
them to Lukyanisvky and Vasilkivsky cemeteries, 
and later to Bykivnia.

From the memories of Maya Zaretska: «The place as 
a place, hills, grass, the ground sags under feet, goats 
grazing, and on the flat ground in the forest boys are 
playing football. Vasyl: «Look what they are playing 
with.» Boys were playing with a small child’s skull 
shot through twice... Alla stepped away, broke into 
tears, could not speak for a long time. A local old 
man, nipping up, told us about what was going on 
after the summer of 1936 «behind the green fence,» 
which enclosed this scary place. Vasyl supposedly 
did not listen to him. The old man went and Vasyl 
read these lines: «We trample both enemies and 
friends, O poor Yoricks, all are the same, And in the 
graveyard of the shot illusions Already there is no 
room for graves...». 

And there was another weighty reason to close up 
the Club activities.

The year of 1964 was a jubilee year – the 150th an-
niversary of Taras Shevchenko was celebrated. A 
happy and favorable theme for artists such as Alla 
Horska, Liudmyla Semykina, Halyna Sevruk and 
Panas Zalyvakha. They undertook the commitment 
to make a stained glass panel for the Shevchenko 
Kyiv University in a short time. And made it in time. 
Late in the evening of March 8, 1964, they mounted 
it in place. Later, in fact at night, the happy artists 
were joined by Mykhailyna Kotsiubynska. She was 
perhaps the only one, besides the artists, to see the 
stained glass in the place «alive,» at its best.

Judging by sketches made by Alla Horska, it should 
consist of five parts. The central, largest and most 
significant, had a large elongated form with a round-
ed arch above. On either side were two elongated 
upwards rectangular and two square compositions. 
Architecturally and compositionally the idea was 

solved very professionally and carefully. Even with 
these large structural spots the dynamically bal-
anced solemn composition formed up. Solemnity 
and balance were also in the compositions made of 
colorful stained glass. In the center, the upper line 
of which looked like the sky dome or church cupo-
la was the figure of Taras Shevchenko, who lovingly 
embraced a woman by his right hand with comfort-
ing movement, and his left hand clenched in a fist, 
raised up in a gesture either of threat or a call. Above 
him his words were written: «I shall glorify these 
small dumb slaves! And as a guard protecting, I 
shall set my word around them.» In the composition 
on the left was a picture of a mother and her little 
child. On the right – a gray-haired kobza player with 
a kobza. Below two squares equilibrated the entire 
composition by the ornamentally designed eternal 
symbols of Ukraine – a snowball bunch and a sun-
flower with birds. (p. 56–57. Sketches of the panel, p. 
58–59. Wrathful Taras).

The sketch of the panel shows highly artistic, im-
aginative, professionally grounded conception. On 
the one hand, the specific technique of stained glass 
was taken into account: it consists of specially cast 
colored glass connected by metal sutures. On the 
other – it was necessary to bear in mind the artistic 
conditions dictated by this art for centuries. Hence 
– concise, full of symbols compositions formed by 
generalized figures and expressive color combi-
nations. The artists completed only the first stage 
– the central part of the panel. It was mounted on 
the site selected for it. This panel could be an adorn-
ment, pride and figurative symbol of the University 
for ever. After all, as an example, stained glass pan-
els that for centuries adorn the churches of Western 
Europe are made technically in the same way. It is 
difficult to understand what could seem seditious in 
such a composition. This was found later.

But then, in the morning, before the arrival of the 
public and the artists themselves, the panel was bro-
ken, destroyed on the order of the then Rector Ivan 
Shvets. Perhaps, it was he who saw it as a threat 
and challenge. It is impossible to imagine that in 
the walls of the higher educational establishment of 
this level they resorted to vandalism. But there were 
some consequences for vandals: their atrocities 
sparked outrage and public disclosure caused by a 
commission composed of writers and artists who 
were brutally been kicked out from the premises of 
the University.

Viktor Zaretsky later mentioned that to muffle some-
how the scandal secretary of the Kyiv regional party 
committee Boichenko proposed the Organizational 
Bureau of the Artists’ Union of Ukraine to set up a 
special commission to consider the case. The com-
mission was headed by Viktor Shatalin and included 
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менників і художників, яких було брутально 
вигнано з приміщення вузу.

Віктор Зарецький згодом згадував, що аби 
якось заглушити розголос, секретар Київського 
обкому партії Бойченко запропонував оргбю-
ро Спілки художників України створити окре-
му комісію для розгляду цієї справи. Комісію 
очолив Віктор Шаталін, а до її складу увійшли 
Еліус Фрідман і Валерій Панфілов. Вони зібрали 
залишки вітражу, розклали уламки кольорових 
скелець на підлозі та, роздивившись, прийшли 
до наперед передбаченого покірного рішення: 
«Вітраж — ідейно хибний твір. Шевченко за ґра-
тами. Трактування повністю формалістичне, не 
можна поєднати з образом Кобзаря. Ми повин-
ні жорстко засудити негідне ставлення членів 
Спілки Горської і Семикіної до відповідальної 
справи і суворо покарати».

І покарали. Аллу Горську та Людмилу Семикі-
ну виключили зі Спілки художників, а Опанас 
Заливаха постраждав найтяжче: він з часом по-
трапив за грати. 

Отже, у першій половині 1964 року Клуб твор-
чої молоді перестав формально існувати. Його 
так само розгромили, розтрощили, знищили, як 
і вітраж. З кімнати № 13 у Жовтневому палаці 
культури, де гуртувалися молоді митці, пропа-
ли художні твори, ескізи, рукописи, списки...

За плечами молодої талановитої мисткині 
Алли Горської — зламана кар’єра театрального 
художника та знищений, брутально розбитий 
«шевченківський вітраж». 

У 1960-ті Алла Горська, як і чоловік, працювала 
в селах Чорнобильського району й створила по-
лотна «Абетка», «Прип’ять. Паром», «Хліб».

Їй належить серія портретів сучасників Бори-
са Антоненка-Давидовича, Василя Симоненка, 
Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Івана Дра-
ча. А також портретні образи Тараса Шевченка 
й Олександра Довженка. Не згледілися, як час 
«відлиги» минув. Знову розпочалися репресії, 
хай і на новий кшталт. Віктор Зарецький гово-
рив синові, що у той час «в Алли вибух худож-
ньої енергії був пов’язаний з Україною. Ремесло 
в неї вже було сильне. Коли ми приїхали з нею 
до Горностайполя, то вона працювала в неве-
ликому селі неподалік. Природа, корови, квіти, 
чорнобривці – рай. Там відбувся, народився 
художній хід, пов’язаний з Україною. В неї була 
робота «Хліб» — типовий початок українського 
модерну 60-х. У ній відчутна новизна. Орнамен-
ти, які там є, треба було пережити. На полотні 
темперою, де {зображені} мати й дитя (зветься 

«Абетка»), мати вчить дитину читати. На столі 
— молоко, хліб. Це переживання України як об-
разу, як світогляду. Зроблено також багато етю-
дів, малюнків. Серед великих завершених робіт 
також «Прип’ять. Паром». Каталізатором твор-
чості Алли Горської було переживання України 
в широкому сенсі. Вона мандрувала Україною 
з хором «Жайворон». Зібрала на початку 60-х 
колосальний матеріал — емоційний, інтелекту-
альний. Але використати його повною мірою не 
встигла. Алла була сильна в культурному сенсі. 
Вона з родини «кіношників»: батько директор 
кіностудії, мати художник по костюмах. Для неї 
кіно-театральне життя — природне середови-
ще. Тому коли вона робила «Отак загинув Гуска» 
за Миколою Кулішем із Лесем Танюком, а потім, 
також із Лесем, за Стельмахом «Правда і крив-
да» в Одесі, то робота йшла ніби сама собою. Гар-
ні були вистави, але не пройшли — заборони-
ли вже на етапі репетицій. Танюк, запросивши 
Горську, потрапив у десятку: на той час зробити 
так, як вона зробила, ніхто не міг. Окрім того, що 
була психологічно готова, бо жила серед акто-
рів, ще й працювала у бібліотеці на кіностудії 
— приносила копії театральних робіт Анатоля 
Петрицького. 

Якось Алла організувала неофіційний вечір 
пам’яті Олександра Довженка у майстерні на 
вулиці Філатова. Багато інтелігенції зібралося. 
Була гостра дискусія «за» Довженка, «проти» 
Довженка. Тоді Алла зробила ескіз портрета До-
вженка. Руками він тримається за голову. З од-
ного боку — блакитний, із другого — червоний. 
Виникає асоціація — чорно-білий, тобто розд-
воєний. Зі світлого боку — алегорична фігура 
України у сонячних променях, з іншого, до речі, 
лівого, — щось схоже до темної звивистої доро-
ги. Потім Алла мені казала, що саме на вечорі 
зрозуміла, як робити Довженка — він роздвоє-
ний. Глибоко шукала як віднайти образ, — я й 
сам зрозумів Довженка. Він такий і був — лю-
бив Україну. Але присутня роздвоєність – треба 
було вижити. Вигнали з України — робив Мічу-
ріна в Москві. Мені видається, що робота в неї 
йшла тяжко. Робила дуже цікаву графіку — ве-
ликого розміру. Портрет Симоненка — це вза-
галі шедевр. Графічний портрет Івана Драча... 
Зробила цілу серію про Тараса Шевченка. Все це 
графіка. Вона поспішала. А в ліногравюрі мож-
на швидше сказати, ніж у темпері чи, тим паче, 
в олії. Алла — людина безмежно обдарована: є 
маленькі малюнки з натури, з великим смаком, 
є графіка й живопис високого класу».

Попри все, Алла Горська не відходила від гро-
мадської діяльності: кидалася у самий вир — 
була на процесі Ярослава Геврича, виступала 
проти арешту Валентина Мороза, підписувала 

Elius Friedman and Valery Panfilov. They collected 
the remains of the panel, spread fragments of color-
ed glass on the floor and, examining them, came to 
the foreseeable humble decision: «The stained glass 
panel is an ideologically wrong work. Shevchenko 
behind bars. The formalist interpretation entirely, 
incompatible with the image of the poet. We must 
firmly condemn the reprehensible attitude of mem-
bers of the Union Horska and Semykina to the im-
portant work and severely punish them.»

And punished. Alla Horska and Liudmyla Semyki-
na were expelled from the Artists’ Union and Panas 
Zalyvakha had the worst of it: eventually he got be-
hind bars.

So, in the first half of 1964 the Creative Youth Club 
formally ceased to exist. It was smashed, crushed, 
destroyed in the same way as the stained-glass pan-
el. From room No. 13 in the October Palace of Cul-
ture, where young artists gathered, works of art dis-
appeared, and sketches, and manuscripts, and lists...

Behind the young talented artist Alla Horska was the 
broken career of a stage designer and the destroyed, 
roughly broken «Shevchenko stained-glass panel.»

In the 1960s, Alla Horska, as well as her husband 
worked in the villages of the Chornobyl area and 
made paintings The ABC, Prypyat. Ferry, Grain.

She also painted a series of portraits of contem-
poraries: Borys Antonenko-Davydovych, Vasyl 
Symonenko, Ivan Svitlychny, Yevhen Sverstiuk, 
Ivan Drach. As well as portrait images of Shevchen-
ko and Oleksandr Dovzhenko. The «thaw» expired 
before we knew it. Again repressions began, albeit 
in a new way. Viktor Zaretsky told his son that at 
that time «Alla’s burst of artistic energy was con-
nected with Ukraine. Her skill was already strong. 
When we got to Hornostaipil, she worked in a small 
village nearby. Nature, cows, flowers, marigolds – a 
paradise. There occurred, was born an artistic trend 
related to Ukraine. She had a work Grain – this was 
a typical beginning of Ukrainian modernism of the 
1960s. There is a touch of novelty in it. We had to feel 
deeply the ornaments that are there. In the tempera 
painting on canvas, with the mother and child (The 
ABC), the mother teaches her child to read. On the 
table is milk, bread. This is the feeling of Ukraine as 
an image, as world outlook. She made many sketch-
es, drawings. Among the major completed works is 
Prypyat. Ferry. The experience of Ukraine in a broad 
sense was the catalyst for creativity of Alla Horska. 
She traveled through Ukraine with the Zhaivoron 
(Lark) choir. In the early 1960s she gathered colossal 
material – emotional, intellectual. But had no time 
to use it in full. Alla was culturally competent. She 
came from the family of filmmakers: her father was 

the director of the studio, mother – costume design-
er. The cine-theater life was natural environment for 
her. So when she made That’s How Huska Perished 
by Mykola Kulish with Les Taniuk, and also with 
Les, Stelmakh’s Truth and Falsehood in Odessa, the 
work went as if of its own accord. They were good 
performances, but were rejected by the authorities – 
banned already during rehearsals. Taniuk, inviting 
Horska, hit the mark: at that time no one could do so 
as she did. Besides the fact that she was psychologi-
cally ready because lived among the actors, she also 
worked in the library at the studio – brought copies 
of theatrical works by Anatole Petrytsky. 

Once Alla organized an informal evening in mem-
ory of Oleksandr Dovzhenko in the studio in Filato-
va Street. Many intellectuals gathered. There was a 
heated debate «for» Dovzhenko, «against» Dovzhen-
ko. Then Alla made a sketch portrait of Dovzhenko. 
He holds his head in his hands. On one side he is 
blue, on the other – red. An association arises – 
black and white, that is, ambivalent. On the light 
side – an allegorical figure of Ukraine in the sun-
light, on the other, by the way, left – something like 
a dark winding road. Later Alla told me that at the 
party she had understood how to make Dovzhenko 
– he was ambivalent. She thoroughly searched how 
to find an image, I myself also understood Dovzhen-
ko then. He actually was such – loved Ukraine. But 
there is a duality – he had to survive. Kicked from 
Ukraine, he made a film about Michurin in Moscow. 
It seems to me that her work went hard. She made 
very interesting graphic works – large. The portrait 
of Symonenko – this is a masterpiece in fact. The 
graphic portrait of Ivan Drach... She made a series 
about Taras Shevchenko. She hurried. And in the li-
nocut it is possible to express yourself more quickly 
than in tempera, the more so in oil. Alla was an im-
mensely gifted person: there are small pictures from 
nature made with great taste, high-class graphic 
works and paintings.»

Despite everything, Alla Horska did not depart from 
social activities, rushed into the maelstrom – was 
at the process of Yaroslav Hevrych, opposed the ar-
rest of Valentyn Moroz, signed protests of Kyivites, 
distributed samizdat... All this could not end without 
consequences. 

Together with like-minded friends they wrote a col-
lective letter addressed to the USSR government 
and party heads. It was signed by a large group of 
intellectuals, including Kyiv artists. The letter ex-
pressed the deep anxiety over political processes 
of 1965–1967, violations of laws, disregard of basic 
rights of citizens of the USSR. (There were a few 
such letters, but this one was the most resonant. It 
is called differently, and more often – «Letter of Pro-
test 139»).
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протести киян, поширювала самвидав... Усе це 
так минутися не могло.

Разом з друзями-однодумцями склали колек-
тивного листа, адресованого на ім’я керівників 
та уряду СРСР. Його підписала велика група ін-
телігенції, в тому числі й київські художники. 
У листі висловлювалася тривога з приводу по-
літичних процесів 1965-1967 років, порушення 
законів, нехтування елементарними правами 
громадян СРСР. (Таких листів було кілька, але 
цей —найрезонансніший. Його називають по 
різному і найчастіше — «Лист-протест 139»). 

Лист спричинив багато неприємностей людям, 
які підписалися під ним, — їм виносили суворі 
догани, виганяли з роботи, виключали зі Спіл-
ки художників. Найбільше ставили за провину, 
що текст листа був цитований і коментований 
західною пресою. Віктор з гіркотою згадував, як 
один зі спілчанських «генералів», учитель бага-
тьох художників, тупотів ногами й кричав, що 
змішає їх з гноєм, зітре на порох, не допустить 
на виставки жодної роботи. 

Боляче читати тепер такі документи:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5 засідання президії та 
парткому Спілки художників Української СРСР 
Від 12 червня 1968 року.
СЛУХАЛИ: Персональні справи членів Спілки 
художників Горської А. О., Довганя Б. С., Зарець-
кого В. І., Захарчука О. М., Литовченка І. С., Луца-
ка В. П., Семикіної Л. М., та кандидата в члени 
Спілки художників Севрук Г. С.
УХВАЛИЛИ: І. За підпис антирадянського листа, 
широко використаного ідеологічними ворога-
ми радянського народу, Комуністичної партії та 
Радянського уряду, за порушення основних по-
ложень Статуту Спілки художників СРСР, за від-
мову визначити своє громадянське ставлення 
до змісту цього листа виключити з членів Спіл-
ки художників Української РСР тт. Довганя Б. С., 
Зарецького В. І., Захарчука О. М., Литовченка І. С., 
Луцака В. П., Горську А. О., Семикіну Л. М. з чле-
нів Спілки, Севрук Г. С. – з кандидатів у члени 
Спілки художників. Збори художників, що від-
булися 16 липня 1968 року, підтримали рішення 
Президії.

Згодом чоловіків, за їхнім зверненням, поно-
вили, а щодо художників А. О. Горської, Л. М. 
Семикіної, Г. С. Севрук «рішення залишилося 
попереднє у зв’язку з відсутністю заяв про по-
новлення».

Відтоді роботи Віктора Зарецького та й інших 
згаданих у постановах митців приймали на 
виставки знехотя, експонували з осторогою, по 

закутках. Виключивши Аллу Горську, Людмилу 
Семикіну й Галину Севрук зі Спілки художни-
ків, керівництво Спілки тим самим прирекло їх 
на соціальне небуття, професійну смерть. Адже 
єдиним замовником на той час була держава, 
саме вона генерувала професійні завдання, які 
годували художників. Відтак визнання, творчо-
го просування й вільного розвитку цим митцям 
годі було й очікувати. Вони, звичайно, знаходи-
ли вихід, примудрялись існувати й виживати, 
але це так заважало творчій роботі. 

Ця подія не вплинула на правозахисну діяль-
ність Алли Горської, вона не лише їздила на су-
дові процеси дисидентів, а й влаштовувала ло-
терейні продажі картин, а гроші розподіляла на 
допомогу родинам засуджених. 

Листувалася з тими, хто сидів по тюрмах. А ще 
організувала ходу зі смолоскипами, присвяче-
ну перенесенню тіла Шевченка з Петербургу в 
Україну.

Людмила Семикіна розповідала: «Алла була не-
вимовно жертовна. Донедавна така собі київ-
ська панянка почала гірше вдягатися, все своє 
краще віддавати іншим. Була категорична: той 
сьогодні допомагає тому, ще когось треба влаш-
тувати на ночівлю, ще хтось потребує допомоги 
грішми. Безвідмовно діяв закон братства, без-
корисливості.

...В останні роки в ній спалахнув дух козака, 
гайдамаки, Алла стала різкувата, нетерпима, 
категорична. 

...Алла мислила масштабно, ясно, по-державно-
му. Мала колосальний доробок власних осмис-
лень, могутнє силове поле – захоплювала в 
нього людей, переконувала... 

...Вона вміла протистояти. Навіть тоді, коли нас, 
мов прокажених, викинули із суспільства».

Отже, друга половина 1960-х. Час життя Алли 
Горської спресовується невмолимо, а вона поз-
бавлена членства у професійній Спілці худож-
ників, офіційно без роботи й «цькована з кожно-
го закутка»... І все ж продовжує і громадську, і 
професійну діяльність.

Була оригінальним митцем й наполегливо шу-
кала власного шляху, неповторної теми. Вона 
захопилася ідеєю відродження загубленого і 
розстріляного монументального мистецтва 
України. Долучився до її розвідок і Віктор За-
рецький. Ця робота для обох обернулася сер-
йозною фаховою працею і неабиякими творчим 
надбаннями. 

The letter caused a lot of trouble to people who 
signed it – they were severely reprimanded, cast out 
from their jobs, expelled from the Artists’ Union. The 
greatest accusation was for the fact that the text of 
the letter was quoted and commented in Western 
press. Viktor bitterly recalled how one of Artists’ 
Union generals, teacher of many artists, stamped 
his feet and shouted that he would mix them with 
manure, grind to dust, close exhibition doors to their 
works.

It is painful now to read the following documents:

EXTRACT FROM THE PROTOCOL No. 5 of the meet-
ing of the Presidium and the Party Committee of 
the Union of Artists of the Ukrainian SSR of June 
12, 1968.
HEARD: Personal affairs of members of the Art-
ists’ Union Horska A. O., Dovhan B. S., Zaretsky V. I., 
Zakharchuk O. M., Lytovchenko I. S., Lutsak V. P., Se-
mykina L. M., and candidate member of the Artists’ 
Union Sevruk H. S.
RESOLVED: I. For the signing of the anti-Soviet let-
ter widely used by ideological enemies of the Soviet 
people, the Communist Party and the Soviet gov-
ernment, for the violation of the basic provisions of 
the Statute of the Union of Artists of the USSR, for 
refusing to determine their civic attitude to the con-
tent of this letter to exclude from the membership in 
the Union of Artists of the Ukrainian SSR comrades 
Dovhan B. S., Zaretsky V. I., Zakharchuk O. M., Ly-
tovchenko I. S., Lutsak V. P., Horska A. O., Semykina 
L. M., Sevruk H. S. – from candidates to the Artists’ 
Union. Artists’ meeting, held July 16, 1968 backed up 
the decision of the Presidium.

Subsequently, the men were reinstated at their re-
quest, while concerning artists A. O. Horska, L. M. 
Semykina, H. S. Sevruk «the preliminary decision 
has been left in the absence of applications for re-
instatement.»

Since then works of Viktor Zaretsky and other art-
ists mentioned in the resolutions were accepted 
to exhibitions reluctantly, exposed with caution in 
remotest corners. Eliminating Alla Horska, Liudmy-
la Semykina and Halyna Sevruk from the Artists’ 
Union, the officials of the Union thus doomed them 
to social oblivion, professional death. After all, the 
only customer at the time was the state, it gener-
ated professional tasks that fed artists. Therefore, 
these artists should not expect recognition, promo-
tion and free creative development. They, certainly, 
found the way out, managed to survive and exist, 
but this greatly hindered creativity. This event did 
not affect the human rights activities of Alla Horska, 
she not only went to the trials of dissidents but also 
arranged lottery sales of paintings and distributed 

money to help the families of prisoners. Correspond-
ed with those who were in prisons. And organized 
a torchlight procession dedicated to the transfer of 
Shevchenko’s body from St. Petersburg to Ukraine.

Liudmyla Semykina told: «Alla was incredibly sacri-
ficial. Until recently a smart young Kyiv lady, she be-
gan to dress worse, to give all her best to others. Was 
categorical: this one now helps that one, someone 
should be arranged for the night, and another one 
else needs financial help. The law of brotherhood, 
selflessness worked perfectly.
 
...Over the last years the spirit of a Cossack, a haid-
amak flared up in her, Alla became bluff, intolerant, 
categorical. 

...Alla thought big, clearly, statesmanlike. She had a 
tremendous insight and a powerful force field – she 
attracted people into it, convinced them. 

...She was able to put up resistance. Even when we, 
like lepers, were thrown out from the society.»

So, the second half of the 1960s. The lifetime of 
Alla Horska was compressing inexorably, and she 
was denied membership in the professional Union 
of Artists, officially unemployed and «baited from 
every nook.»... Still, she continued both her social 
and professional activities.

She was the original artist and persistently sought 
her own way, her unique theme. She was taken with 
the idea of the revival of the lost and shot monu-
mental art of Ukraine. Viktor Zaretsky joined in her 
investigations. This activity for the both of them 
turned into serious professional work and remark-
able creative achievements.

In her memoirs, Maya Zaretska-Hryhoryeva wrote: 
«Alla first began practicing mosaic, and then she 
drew Viktor into it. In this she was the queen. The 
initial stage requires a great deal of organizational 
work. To create a mosaic or painting, you have to go 
through a long and arduous path: to get an order for 
a particular object (which means negotiating with 
a customer), make numerous versions of sketches 
and approve them at different levels and commis-
sions. Then comes obtaining materials for the exe-
cution. You need to assemble a brigade – a complex 
team of creative people. To wait for spring, for mosa-
ic is laid only in summer, to ensure that convenient 
scaffolding is built, for mosaics are often located 
at a height. And only then a happy artist begins to 
crawl on shaky scaffolding, pulling aloft buckets of 
cement and tesserae. He/she must always remem-
ber that each misstep can lead to a fall. Dirt, drafts, 
appalling living conditions, lack of money. That is 
what for they exchanged their warm and bright stu-
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«монументальною» діяльністю.

Двадцять років потому в своїх спогадах Віктор 
Зарецький говорив синові про матір і їхню то-
дішню співтворчість: «Алла шість років поклала 
на мозаїку. Виросла до мозаїста, якому не було 
рівних. Клала мозаїку, фантазувала. Можна ди-
вуватись тому вмінню, енергії, таланту – скіль-
ки вона виклала тієї мозаїки. Там треба точно 
сказати: щоб і рука була, і камінь, і око. Задатки 
були колосальні, і зроблено чимало. Ясно, що 
її життя в широкому сенсі слова, – це елемент 
Відродження. Тоді серед нас виникла ідея мону-
ментальної школи всесвітнього значення. І як 
основа розглядався бойчукізм — стильовий хід 
на ґрунті раннього Відродження, Джотто. Поча-
ти від раннього християнства, від Візантії — ві-
зантійські майстри і впливи були тут, в Україні. 
Від того хотіли почати і виробити український 
стиль. Це була велика ідея».

Така велика ідея дуже імпонувала Аллі Гор-
ській. Відчувала у собі сили неміряні. Тим паче, 
що з чоловіком задумали будувати українську 
школу на основі народного мистецтва. У них 
були однодумці, з якими разом працювали. Це 
Григорій Синиця, Галина Зубченко, Галина Сев-
рук, Людмила Семикіна, Борис Плаксій, Генна-
дій Марченко, а також на окремих етапах Надія 
Світлична, Анатолій Лимарєв, Олександр Коро-
вай, Григорій Пришедько... 

Серед їхнього доробку — мозаїки (смальта, кера-
міка) «Прометей» (1966), «Земля» (1966), «Сонце» 
(1966), «Надра» (1966), «Вода» (1966), «Вітер» (1966), 
«Вогонь» (1966) на експериментальній школі № 
5 Донецька. «Птах-мрія» (1965) у ювелірному ма-
газині, у кафе «Україна» панно «Дерево життя» 
(1966) та «Боривітер» (1966) — усе у місті Маріу-
полі. Оформлення у 1967–1968 роках ресторанів 
«Полтава» і «Вітряк» у Києві. Вражаюча моза-
їчна композиція у фойє адміністративного бу-
динку тресту Краснодонвугілля «Вугільна квіт-
ка» (1968).

Особливу історію має композиція «Прапор Пе-
ремоги» (1968–1970) у Краснодонському музеї 
«Молода гвардія». Процитуємо ще із записів 
Майї Григор’євої-Зарецької: «Поки художники 
оформлювали кафе і магазини, їх не чіпали. Але 
як тільки вони взялися за меморіальний комп-
лекс «Молода гвардія», який мав політичне зна-
чення, борці за свободу вже не влаштовували 
начальство столиці України. Як це робилося: 
почали їздити комісії, які зліпили «Акт по зни-
щенню роботи». Це була заключна дія п’єси. Але 
перед тим раптом було оголошено конкурс на 
майже закінчену роботу. А це, між іншим, сто 
квадратних метрів вишуканої мозаїчної клад-

У своїх спогадах Майя Григор’єва-Зарецька на-
писала: «Спочатку мозаїкою стала займатися 
Алла, потім втягнула і Віктора. В цьому вона 
була королевою. Початкова стадія вимагає ве-
личезної організаторської праці. Щоб створити 
мозаїку чи розпис, треба пройти довгий і склад-
ний шлях: дістати замовлення на певному 
об’єкті (а це переговори з замовником), робити 
безліч варіантів ескізів і затверджувати їх на 
різних рівнях та комісіях. Потім іде діставан-
ня матеріалів для виконання. Треба створити 
бригаду – складний колектив творчих людей. 
Дочекатися весни, бо мозаїка кладеться тільки 
влітку, прослідкувати, щоб побудували зручні 
риштування, бо мозаїка часто розташована на 
висоті. І тільки тоді щасливий художник почи-
нає повзати по хисткому риштуванню, тягнучи 
за собою нагору відра з цементом і смальтою. 
При цьому він завжди має пам’ятати, що кожен 
необережний крок може привести до падіння. 
Бруд, протяги, жахливі побутові умови, брак 
грошей. Ось на що проміняли вони свою теплу і 
світлу майстерню і затишну квартиру в Києві». 
Аллі подобалася така робота (особливо вона лю-
била і вміла облаштовувати процес, проводити 
підготовчу роботу, а потім вже захоплено ви-
кладала смальту на стіну). 

Монументалістам було відомо: якщо хочеш, 
щоб було цікаво, іди в бригаду до Горської та За-
рецького, але великих грошей там не заробиш! 
По розціночних інструкціях були різні категорії 
оплати. Якщо рослинний орнамент — низька 
оплата, якщо є тварини — вже вище. Зображен-
ня людей оплачували по високій категорії. Ну, а 
якщо було зображення вождя — оплата найви-
ща. І ніяких фокусів. Все неординарне негайно 
придушувалося. Над ескізами композицій вони 
працювали вдумливо й виважено. Цікавили-
ся й зверталися до доробку Михайла Бойчука, 
його школи, вивчали знахідки Д. Рівери, А. Сі-
кейроса та Х. К. Ороско, чиї твори експонували-
ся у Радянському Союзі й були доступними до 
вивчення. Багато міркували над концепцією й 
смислом сучасного монументального мисте-
цтва. 

Віктор Зарецький згодом згадував той час так: 
«Ми працювали, захоплені ідеєю, не думаючи 
про гроші, відпрацьовували величезну кіль-
кість варіантів. Ішли найскладнішим шляхом. 
Шукали оригінального, а не звичайного рішен-
ня».

Тоді, в другій половині шістдесятих, вони з Ал-
лою Горською перегортали цілі бібліотеки лі-
тератури з мистецтва, шукаючи відповіді на 
важливі професійні питання, пов’язані з їхньою 

dio and cozy apartment in Kyiv.» Alla liked this work 
(especially she loved and was able to arrange the 
process, to carry out groundwork, and then enthusi-
astically embedded tesserae into the wall). 

Muralists knew: if you wanted to make it interest-
ing, then you should go to the brigade of Horska and 
Zaretsky but you would not earn big money there! 
According to instructions there were different price 
categories. If it was a floral ornament – low pay, 
if there was an animal – higher. Images of people 
were paid by a high category. And if there was an 
image of the leader – the highest payment. And no 
tricks. Everything extraordinary was immediately 
suppressed. They worked at composition sketches 
thoughtfully and carefully. With great interest they 
turned to the works of Mykhailo Boichuk, his school, 
studied the discoveries of D. Rivera, A. Siqueiros and 
J. C. Orozco, whose works were exhibited in the So-
viet Union and were available for study. Pondered 
much on the concept and meaning of contemporary 
monumental art.

Viktor Zaretsky later recalled that time: «We worked 
fascinated by the idea, regardless of money, made 
lots and lots of versions, took the most difficult way. 
Searched for an original, non-traditional solution.»

Then, in the second half of the sixties, they with Alla 
Horska looked through whole libraries of art litera-
ture, pursuing answers to important professional is-
sues related to their «monumental» work.

Twenty years later in his memoirs Viktor Zaretsky 
told his son about his mother and their co-creation 
at that time, «Alla dedicated six years to mosaic. De-
veloped to the mosaicist, who had no equal. Laid mo-
saics, fantasized. One can wonder her ability, energy 
and talent – how much she laid out of that mosaic. 
There should be definitely said: mosaic requires a 
sure hand, right stone, and keen eyes. Potentialities 
were great and much was done. It is clear that her life 
in the broad sense of the word is an element of the 
Renaissance. Then we conceived an idea of a mon-
umental school of global importance with Boichuk-
ism as its basis – a stylistic move on the ground of 
the early Renaissance, Giotto. Beginning from early 
Christianity, from Byzantium – Byzantine masters 
and influences were here, in Ukraine. From that we 
wanted to start and develop a Ukrainian style. It was 
a great idea.»

Such a great idea appealed to Alla Horska. She felt 
immeasurable energy. The more so that with the 
husband planned to build a school based on Ukrain-
ian folk art. They had like-minded associates, with 
whom worked together: Hryhory Synytsia, Halyna 
Zubchenko, Halyna Sevruk, Liudmyla Semykina, 
Borys Plaksiy, Hennady Marchenko, and at various 

stages Nadia Svitlychna, Anatoly Lymarev, Oleksan-
dr Korovai, Hryhory Pryshedko...

Among their achievements are mosaics (smalto, 
ceramics) Prometheus (1966), Earth (1966), The Sun 
(1966), The Earth’s Depths (1966), Water (1966), Wind 
(1966 ), Fire (1966) at No. 5 experimental school in 
Donetsk; Bird-Dream (1965) in a jewelry store, in 
the Ukraina cafe panels The Tree of Life (1966) and 
Windhover (1966) – all in the town of Mariupol; dec-
oration of restaurants Poltava and Windmill in Kyiv 
in 1967–1968; the impressive mosaic composition 
Coal Flower (1968) in the lobby of the administrative 
building of Krasnodonvuhillia Trust.

The Banner of Victory composition (1968–1970) in 
the Young Guard Museum in Krasnodon has a spe-
cial story. One more quotation from the records of 
Maya Hryhoryeva-Zaretska: «As long as the artists 
decorated cafes and shops they were not touched. 
But once they took up the Young Guard memorial 
complex, which had political significance, freedom 
fighters did not satisfy the authorities of the capital 
of Ukraine. How it was done: commissions began to 
visit, which whomped up «Statement of the Work 
Destruction.» It was the final act of the play. But be-
fore that a competition was suddenly announced 
for the nearly completed work. And this was, by the 
way, one hundred square meters of exquisite mo-
saic. None of the artists responded to this «ugly» 
proposal. Then a commission was formed, which 
decided: «To destroy!» One can imagine the mood of 
despair of the artists!

But life brings surprises. So, it happened this time. 
In Luhansk region the solemn ceremony was being 
prepared to celebrate awarding of the First Secre-
tary of the Party Regional Committee with an or-
der. Under the rules, the Prime Minister of Ukraine 
Viktor Scherbytsky came to hold the ceremony. He 
presented the order, but for some reason did not 
stay for the banquet that was to take place. Sever-
al hours freed and local authorities took him to see 
the sights. They called in the Krasnodon museum. 
Scherbytsky saw the mosaic and he liked it. He 
asked: «Who made it?» Replied:»Kyivites.» He was 
surprised: «How Kyivites? Why don’t I know? We are 
looking for artists to decorate the Ukraina Palace, 
and they work here. Tackle the matter and report,» 
and left. Thus this unique mosaic has remained for 
the people. And still persists. Only almost nothing 
was said about it. And today keep mum.»

This mosaic was finished without Alla Horska. Later 
her name will not even be mentioned, and the name 
of Viktor Zaretsky though would be called, but it will 
not be included into the list of authors awarded the 
Taras Shevchenko State Prize for the creation of the 
museum complex.
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яка обірвалася трагічно, безглуздо і страшно.

Додаток. Розслідування...

Минав час, але друзі Алли Горської та Віктора 
Зарецького не заспокоювалися. Через двадцять 
років, вже під час перебудови, знову поверну-
лися до з’ясування причин трагедії. Лесь Танюк 
звернувся до київської прокуратури із запитом 
про нез’ясовані обставини вбивства Алли Гор-
ської від імені очолюваного ним українського 
історико-просвітницького товариства «Мемо-
ріал». Її синові, Олексію Зарецькому, перед тим 
відповіли, що документи, мовляв, за ці роки 
пропали, отже нічого розслідувати заново не 
вдасться. Лесь Танюк 12 квітня 1990 року отри-
мав іншу відповідь, цього разу від заступника 
начальника слідчого управління прокуратури 
Київської області старшого радника юстиції Р. 
Ю. Полякова. 

«Повідомляємо Вам, що прокуратурою Київ-
ської області розглянута Ваша заява щодо по-
новлення розслідування справи про вбивство 
художниці Горської А. О. та загибелі її свекра 
Зарецького І. А. Встановлено, що труп Горської 
А. О. 2 грудня 1970 року було знайдено у підва-
лі дому її свекра Зарецького І. А. у м. Василько-
ві. За висновком судово-медичної експертизи, 
смерть Горської настала від численних пошко-
джень кісток черепа молотком, який знаходив-
ся у тій же квартирі. У зв’язку з цим прокурором 
Васильківського району 3 грудня 1970 року по-
рушена кримінальна справа.

29 листопада 1970 року у вечірній час на транзит-
ній залізничній колії поблизу станції Фастів-2 
був знайдений труп Зарецького І. А. Комісійна 
судово-медична експертиза встановила, що він 
загинув внаслідок відокремлення голови від 
тулуба колесами залізничного транспорту, що 
рухався. По цьому факту прокурор Фастівсько-
го району 2 грудня 1970 року також порушив 
справу. Пізніше обидві справи було об’єднано в 
одне впровадження. По справі було проведене 
кваліфіковане розслідування силами слідчої 
групи прокуратури Київської області на чолі із 
заступником начальника слідчого відділу тов. 
Вікторовим В. І. На основі показань численних 
свідків, в тому числі й родичів Горської та За-
рецького, аналізу багатьох листів Зарецького, 
вивчення взаємин у родині, висновків судових 
експертів було встановлено, що Іван Антонович 
Зарецький довгий час дуже негативно ставив-
ся до Горської, зневажав її за те, що вона не при-
діляла увагу сім’ї. Приблизно в середині 1970 
року у нього виник намір здійснити убивство 
Горської. Для реалізації цього наміру він при-

ки. Ніхто з художників не відгукнувся на цю 
«некрасиву» пропозицію. Тоді була створена ко-
місія, яка ухвалила: «Знищити!». Можна уявити 
собі настрій і відчай художників! 

Але в житті бувають сюрпризи. Так сталося і 
цього разу. В Луганській області готували вро-
чисте вшанування в зв’язку з нагородженням 
першого секретаря обкому орденом. За прави-
лами, це приїхав робити голова Ради Міністрів 
Української РСР В. Щербицький. Орден він вру-
чив, але на банкет, що мав відбутись, чомусь не 
залишився. Звільнилось кілька годин і місцеве 
начальство повезло його оглядати примітні 
місця. Заїхали вони і в Краснодонський музей. 
Подивився Щербицький мозаїку – вона йому 
сподобалась. Він спитав: «Хто це робив?» Відпо-
віли: «Кияни». Він здивувався: «Як кияни? Чому 
я не знаю? Шукаємо художників для оздоблен-
ня Палацу «Україна», а вони тут працюють. Ро-
зібратись і доповісти», – і поїхав. Так і залиши-
лася для народу унікальна мозаїка. І стоїть до 
сьогодні. Хіба що про неї майже нічого не гово-
рили. І сьогодні помовчують».

Цю мозаїку закінчували вже без Алли Горської. 
Пізніше її ім’я навіть не згадуватимуть, а пріз-
вище Віктора Зарецького хоча й називатимуть, 
проте воно не увійде до складу авторів, премі-
йованих за створення музейного комплексу 
Державною премією УРСР імені Т. Г. Шевченка.

Останньою роботою у житті Алли Горської стали 
монументальні розписи в школі села Гельм’я-
зова на Черкащині. Заробітку як такого з того 
не вийшло. Голова колгоспу — відповідальний 
замовник, не зміг заплатити гроші, тому розра-
хувався продуктами — прислав машину овочів, 
фруктів. А Горська все це добро хутко порозда-
вала по родинам, де були в’язні тоталітарного 
режиму, собі залишила мінімум. Тоді, у шістде-
сяті, Віктор Зарецький і Алла Горська опинили-
ся на гребні художнього життя, спілкування, 
визнання, та водночас у небезпеці, яка оберну-
лася трагедією. «Дуже красиві були часи і вони 
дуже трагічно скінчилися. Цілий детектив», – 
говорив потім художник. Він знав, про що казав. 

У розглядуваному союзі він був учителем і по-
водирем, натхненником і розкривачем глибин і 
таємниць у світі образотворчості. Алла ж несла 
світло і романтичність, була чутливою і сповне-
ною діяльності та мрій, пристрасною, жіночною 
і привабливою. Художницький талант Алли 
Горської вияскравлювався саме в гармонії з 
громадською і, зокрема, правозахисною діяль-
ністю. Їх непереможно тягло одне до одного й, 
водночас, відштовхувало, ніби два магніти. Це 
була справжня драматична й піднесена любов, 

Murals in the school in the village of Helmyaziv in 
Cherkasy region were the last work in the life of Alla 
Horska. Earnings as such from that failed. The head 
of the farm, a responsible customer, could not pay 
the money so repaid with products –sent a lorry of 
vegetables and fruit. And Horska quickly distribut-
ed all this stuff among families where there were 
prisoners of the totalitarian regime, keeping herself 
a minimum. Then, in the sixties, Viktor Zaretsky 
and Alla Horska were on the crest of artistic life, 
communication, recognition and at the same time 
in danger, which turned into a tragedy. «Very nice 
times they were and they ended very tragically. A 
real detective,» later told the artist. He knew what he 
was saying.

In their union he was a teacher and a guide, the 
mastermind who revealed depths and secrets in the 
world of fine arts. Alla carried the light and romance, 
was sensitive and charged with activities and 
dreams, passionate, feminine and attractive. The 
artistic talent of Alla Horska was most pronounced 
in tune with her public and, in particular, human 
rights activities. They irresistibly were attracted to 
each other and at the same time repelled like two 
magnets. It was a dramatic and sublime love that 
was cut short tragically, senselessly and terribly. 
The artist carried the inextinguishable light of her 
glowing enthusiasm and fierce anguish at the death 
of his wife until his death, keeping in his soul this 
hot burning ember for the next twenty years.

Annex. Investigation...

Time passed, but friends of Alla Horska and Viktor 
Zaretsky did not rest. Twenty years later, during the 
perestroika, they returned to investigations of the 
causes of the tragedy. Les Taniuk, on behalf of the 
Memorial Ukrainian historical and educational so-
ciety he headed, sent an inquiry for the still unex-
plained circumstances of the murder of Alla Horska 
to the Kyiv prosecutor’s office. Earlier, her son, Olek-
siy Zaretsky got a response that the documents for 
those years disappeared, so the investigation of the 
cause anew would fail. On April 12, 1990, Les Taniuk 
received another answer, this time from the Senior 
Counselor of Justice R. Yu. Poliakov, deputy chief of 
the investigation department of the Prosecutor’s Of-
fice of the Kyiv Region.

«We inform you that the Prosecutor’s Office of the 
Kyiv Region examined your application concerning 
the resumption of the investigation of the murder 
of artist A. Horska and the death of her father-in-
law Zaretsky I. A. It is established that the corpse of 
Horska A. O. was found on December 2, 1970, in the 
basement of the house of her father-in-law Zaretsky 

I. A. in Vasylkiv. According to the forensic examina-
tion, Horska’s death was caused by multiple injuries 
of the skull bones with a hammer, which was in the 
same apartment. In this connection on December 
3, 1970, the prosecutor of the Vasylkiv District ini-
tiated a criminal case. On November 29, 1970, in the 
evening at a transit railway track near the station 
Fastiv-2 was found the corpse of Zaretsky I. A. The 
commission forensic examination established that 
he died through the separation of the head from the 
body by wheels of a moving railway transport. On 
this fact on December 2, 1970, the prosecutor of the 
Fastiv District also initiated the case. Later, the two 
cases were combined into one procedure. The qual-
ified investigation of the case was conducted by the 
investigation team of the Prosecutor’s Office of the 
Kyiv Oblast headed by the Deputy Chief of Investi-
gation Department comrade Viktorov V. I. Basing on 
testimonies of numerous witnesses, including rela-
tives of Horska and Zaretsky, analysis of Zaretsky’s 
many letters, study of relationships in the family, 
and forensic experts’ reports it was found that Ivan 
Antonovych Zaretsky greatly disliked Horska for a 
long time, despised her for the fact that she did not 
pay attention to the family. Around the middle of 
1970 he conceived a plan to kill Horska. To execute 
the plan he bought several axes and a liquid for re-
moving blood stains. On November 28, 1970, in the 
morning Horska came at the invitation of Zaretsky 
to him in Vasylkiv to take to Kyiv a family relic – a 
Singer sewing machine. Taking the opportunity, Za-
retsky hit several blows on her head, hid the corpse 
in the basement, and the next day went by train 
to Fastiv where committed suicide. As is stated in 
your letter to the Prosecutor’s Office of the Ukrain-
ian SSR, Horska’s murder could take place alleged-
ly for political reasons. It does not follow from the 
case materials. Horska actually was twice excluded 
from the Union of Artists of the UkrSSR. These de-
cisions were motivated by the fact that some of her 
works did not meet the political stereotypes current 
at that time. But there is no evidence of any Hor-
ska’s persecution, threats to her and her family in 
the case, even though these matters were discussed 
in the course of the investigation. In particular, the 
husband of Horska – artist Zaretsky V. I. during the 
interrogation revealed that even before the discov-
ery of the corpse of his wife after her disappearance 
on November 28, 1970, he had the conviction that 
she was killed by his father because the latter hat-
ed Horska and never hid his hatred. Other relatives 
also expressed in their testimonies a common opin-
ion that the cause of the tragedy was the hatred of 
Zaretsky I. A. for his daughter-in-law.

On January 23, 1971, the case was discontinued fol-
lowing the death of the accused. For all the years 
that have passed from that time, no one has chal-
lenged this decision. We believe that now there are 
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відомо, з якого поїзда його вперше побачили, 
але не розшукали того поїзда, що власне мав 
би його вбити. Тим часом без цього розшуку 
немає впевненості, чи міг той поїзд вбити його 
взагалі, у принципі. Річ у тім, що тільки запи-
си так званого швидкостеміра могли з’ясувати 
швидкість поїзда на даному відрізку дороги. А 
це має значення, бо за швидкості надто вели-
кої повітряна хвиля усе з полотна навпаки несе 
геть. Далі, сантиметрах у десяти над рівнем 
рейки тепловози мають перед колесами таке 
пристосування, що скидає з рейок усе хоч трохи 
вище. Лишилось нез’ясовним, таким чином, чи 
був обладнаний цим пристосуванням той кон-
кретний тепловоз, що мав би Зарецького збити. 
І ще не все. Згідно експертизи, Іван Антонович 
поклався на рейки горілиць, а так самогубці не 
лягають. Я не юрист, отож для мене найваж-
ливіші свідчення про вбивство Алли – це два 
протоколи допитів Віктора Зарецького. Перший 
допит провів слідчий Наконечний 4 грудня, 
другий – 22 грудня – слідчий Страшний, при-
чому в другому випадку Віктор записав свої зі-
знання власноруч. 

Порівняння повних текстів виявляє велику 
різницю між ними. Той, що містить свіжі вра-
ження, об’єктивніший, другий – тенденційний. 
У другому замучений В. Зарецький розробляє 
вже ту, відому, потрібну слідству версію і підби-
рає свої відомості таким чином, щоб її доклад-
но обґрунтувати і проілюструвати... Маємо при-
крий факт: Віктора загребли другого грудня, а 
протокол першого допиту датується четвертим. 
Лишається запитати, де ж протоколи за друге і 
третє, себто за перші півтори доби?! Невже Ві-
ктор говорив таке, що не вписувалось у версію, 
на якій зупинились слідчі? Поїздку свою, коли 
Алла не повернулася і на посланий виклик на 
телефонну розмову ніхто не прийшов, Віктор 
описав на одному подиху, а на початку і на-
прикінці впадають в око смислові зриви, коли 
думка переривається і щось ніби уточнюється. 
Легко припустити, що слідчий стежив за на-
писанням зізнання і в цих місцях втручався, 
прохаючи щось доповнити...». Крім того, Сергій 
Білокінь повідомляє, що відсутні протоколи 
допитів людей, які останніми бачили Аллу. Та-
ких було четверо. Не зафіксоване повідомлен-
ня В. Зарецького про незнайомця, який перед 
від’їздом Алли викликав її до парку біля будин-
ку на розмову й портретний начерк цього неві-
домого пана, зроблений художником по пам’я-
ті. Зауважує факт передачі слідчої справи по 
факту смерті Горської до КДБ 26 листопада 1971 
року. І ще, – коли сусідка від’їжджала до Ізраї-
лю, призналася, що в квартирі з 1964 року була 
встановлена апаратура для прослуховування. 
Історик підсумовує: «Особисто я вважаю, що до-

дбав кілька сокир, а також рідину для виведен-
ня плям крові. 28 листопада 1970 року Горська 
вранці приїхала за запрошенням Зарецького до 
нього в м. Васильків, щоб забрати у Київ сімей-
ну реліквію – швейну машинку «Зінгер». Ско-
риставшись з цього приводу, Зарецький наніс 
їй кілька ударів по голові, сховав труп у підвал, 
а наступного дня виїхав електричкою до міста 
Фастова, де покінчив життя самогубством. Як 
зазначено у Вашому листі до прокуратури УРСР, 
вбивство Горської могло мати місце нібито з 
політичних мотивів. З матеріалів справи це аж 
ніяк не випливає. Горська дійсно двічі виклю-
чалася зі Спілки художників УРСР. Ці рішення 
мотивувалися тим, що деякі її твори не відпо-
відали політичним стереотипам, що на той час 
склалися. Але ніяких даних про які-небудь пе-
реслідування Горської, погрози їй та членам її 
сім’ї в справі немає, хоч ці питання порушува-
лися в процесі слідства. Зокрема, чоловік Гор-
ської – художник Зарецький В. І. на допиті по-
казав, що ще до знайдення трупа жінки, після 
її зникнення з 28 листопада 1970 року, у нього 
виникла впевненість, що її убив його батько, 
бо останній ненавидів Горську і не приховував 
цього. Інші родичі також у своїх показаннях ви-
словлювали єдину думку, що причиною траге-
дії була ненависть Зарецького І. А. до невістки.

23 січня 1971 року справу було припинено у 
зв’язку зі смертю обвинуваченого. За всі роки, 
що минули з цього моменту, ніхто не оскаржу-
вав цього рішення. Ми вважаємо, що і зараз для 
перегляду справи немає підстав».

Цей холодний, формальний лист не відповів на 
жодне запитання. Здавалося, немає надії діз-
натися правду. Тоді за справу взявся відомий 
історик Сергій Білокінь. Минуло ще два роки, 
Україна виборола незалежність, що уможливи-
ло ознайомлення зі «Справою № 10092», до якої 
входило 350 аркушів документів — допити, екс-
пертизи, протоколи. Щоправда, Сергій Білокінь 
не дізнався нічого нового по суті справи, але 
пролив світло на те, як велося слідство — слідчі 
не лише не прагнули встановити істину, а при-
ховували її від тих, хто волів знати правду, під-
тасовували факти, тиснули на тих, кого допиту-
вали, знищували деякі «незручні» документи. 
У справі виявилося чимало «недотягнень». 
«Скажімо, фотографії зафіксували плями крові 
на стіні, на газеті з виступом Громика і мішеч-
ку. Але так і не було проведено експертизи, під 
яким кутом мали падати ті краплі в залежно-
сті від напрямку замаху знаряддям убивства, 
а це важливо для відтворення моменту. Є фото 
місця біля залізничної колії, порожнього вже, 
де виявлене тіло І. А. Зарецького, але немає 
фотофіксації, як саме тіло лежало. Більше того, 

no grounds to review the case.»

This cold formal letter did not answer any questions. 
It seemed there was no hope to learn the truth. Then 
a famous historian Serhiy Bilokin took up the case. 
Another two years passed, Ukraine won independ-
ence, which gave an opportunity to review «the case 
No. 10092,» that included 350 pages of documents 
– interrogations, expert examinations, protocols. 
However, Serhiy Bilokin did not learn anything new 
in fact, but shed light on how the investigation was 
carried out – investigators not only did not try to es-
tablish the truth but hid it from those who wished to 
know the truth, manipulated facts, pressured those 
interrogated, destroyed some «uncomfortable» doc-
uments. There were many drawbacks in the case. 
«Say, pictures recorded blood stains on the wall, on 
the newspaper with Gromyko’s speech and on a bag. 
But the examination of the angle at which blood 
drops had to fall depending on the direction of the 
attempted murder’s weapon was never conducted, 
though it’s important for the reconstitution of the 
moment. There are photos of a place near the rail-
way line, already empty, where the body of I. A. Za-
retsky was found, but there is no photofixation how 
exactly the body lay. Moreover, it is known from 
which train it was first seen, but they did not find 
that train that would actually kill him. Meanwhile, 
without it there is no certainty whether that train 
could kill him at all. The point is that only the re-
cords of the speed indicator could find out the speed 
of the train on this stretch of railroad. And this is 
important, because when the speed is too high the 
air wave carries all things off railroad tracks. Then, 
ten inches above the rails locomotives have a device 
in front of wheels, which throws everything that is 
even slightly higher off the rails. Thus it remained 
unanswered whether that particular locomotive that 
would bring down Zaretsky was equipped with such 
a device. And there is more. According to the exam-
ination, Ivan Antonovych lay face up on the rails but 
thus suiciders do not lie down. I’m not a lawyer, so 
for me the most important evidence of Alla’s murder 
are two protocols of interrogation of Viktor Zaretsky. 
The first interrogation was held by the investigator 
Nakonechny on December 4, the second – on De-
cember 22 – by the investigator Strashny, and in the 
second case, Viktor wrote his confession with his 
own hand.

The comparison of full texts reveals the great dif-
ference between them. The one containing fresh 
impressions is more objective, the second – tenden-
tious. In the second distressed V. Zaretsky develops 
the already known, required by the investigation 
version and selects his information so that to sub-
stantiate it in detail and illustrate. ... We have a re-
grettable fact: Viktor was pulled in on the second 
of December while the protocol of the first interro-

gation dates to the fourth. It remains to ask, where 
are the protocols for the second and third, that the 
first day and a half?! Could Viktor say something 
that did not fit to the version on which the investi-
gators stood? His trip when Alla did not return and 
no one came to the sent call for the telephone con-
versation, Viktor described in one breath, while at 
the beginning and the end meaning disruptions are 
evident, when the thought is interrupted, something 
is corrected. It is easy to suppose that the investi-
gator closely followed the writing of confession and 
intervened in these places, asking to supplement 
something...». In addition, Serhiy Bilokin informs 
that there are no interrogation protocols of people 
who last saw Alla. Those were four. Not registered 
is Zaretsky’s information about a stranger who be-
fore Alla’s departure called her to a park near the 
house to talk and a sketch portrait of this unknown 
man, made by the artist by memory. Conspicuous 
is the transfer of investigative proceedings on the 
fact of Horska’s death to the KGB on November 26, 
1971. And more, when Alla’s neighbor set out to Is-
rael, she confessed that in 1964 the equipment for 
wire-tapping was installed in the apartment. The 
historian concluded: «I personally believe that there 
is no chance to recreate a detailed picture of what 
happened in the morning in Vasylkiv on November 
28, 1970. In my opinion, Alla Horska became a victim 
of the then regime.»
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кладної картини того, що сталось у Василькові 
вранці 28 листопада 1970 року, відтворити вже 
не пощастить. На мою думку, Алла Горська ста-
ла жертвою тодішнього режиму».
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На руках у батька. Ялта, 1930 р.

In father's arms. Yalta, 1930

З сином Олексієм. Київ, 1955 р.

With son Oleksiy. Kyiv, 1955

Поч. 1960-х рр.

Early 1960s.

Василь Стус з портретом А. Горської. Київ, Берковецьке кладовище, 7 
грудня 1970 р.

Vasyl Stus with a portrait of A. Horska. Kyiv, Berkovetske Cemetery, December 
7, 1970

Сер. 1960-х рр.

Mid-1960s

Від ліворуч – Олександр Смирнов, Віктор 
Зарецький, Алла Горська, Володимир 
Смирнов. Краснодон, зима, 1969-70-их рр.

From left to right: Oleksandr Smyrnov, Viktor 
Zaretsky, Alla Horska, Volodymyr Smyrnov. 
Krasnodon, winter 1969–1970

З батьками. Кін. 1940-х рр.

With parents. Late 1940s.

Робота над мозаїкою 
«Прометеї». Донецьк, 1966 р.

Work on the mosaic 
Prometheuses. Donetsk, 1966

З батьком і сином. Одеса, сер. 1950-х рр.

With father and son. Odessa, mid-1950s

В мандрах Україною. Від праворуч - Алла 
Горська, Іван Драч, Юрко Милко. Травень, 1963 р.

Wandering through Ukraine. From right to left: 
Alla Horska, Ivan Drach, Yurko Mylko. May, 1963

With father near 
her apartment in 
Chudnovskoho (now 
Tereschenkivska) St. 
Kyiv, 1950s.

З батьком 
біля свого 
помешкання на 
вул. Чудновського 
(нині вул. 
Терещенківська). 
Київ, 1950-і рр.

ІІ пол. 1940-х рр.

Second half of the 1940s

Ленінград. Алла в центрі. 1937 р.

Leningrad. Alla in the center. 1937

Одеса, кін. 1940-х рр.

Odessa. Late 1940s.

Кін. 1960-х рр.

Late 1960s.
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Автопортрет

1950-і
Папір, олівець
28 х 20,3 см

Автопортрет

1950-і
Папір, олівець
46 х 34 см

Self-Portrait

1950s
Pencil on paper
46 × 34 cm

Self-Portrait

1950s
Pencil on paper
28 × 20.3 cm
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Автопортрет

1960-і
Папір, олівець
13,5 х 10 см

Автопортрет

1950-і
Папір, олівець
21,5 х 15,5 см

Self-Portrait

1950s
Pencil on paper
13.5 × 10 cm

Self-Portrait

1950s
Pencil on paper
21.5 × 15.5 cm
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Балалаєчник

1950-і
Папір, олівець
33 х 44 см

Бабуся

1950-і
Папір, акварель, олівці
43 х 33 см

Balalaika Player

1950s
Pencil on paper
33 × 44 cm

Granny

1950s
Water color, pencils on paper
43 × 33 cm
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"Т.Г. Шевченко", нарис до вистави 
за поемою І. Драга "Ніж у сонці"

1962-1963 рр
Папір, олівець
60 х 42 см

Т.Г. Шевченко

1960-і
Папір, олівець
11,5 х 9 см

Taras Shevchenko

1960s
Pencil on paper
11.5 × 9 cm

Taras Shevchenko, sketch for the performance 
after I. Drach’s poem Knife in the Sun

1962–1963
Pencil on paper
60 × 42 cm
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Копія ескізу Петрицького «Вій»

1960-і
Папір, акварель, гуаш
37 х 25,5 см

Театральний костюм

1960-і
Папір, акварель, гуаш
28 х 17,5 см

Theatrical costume

1960s
Water color, gouache on paper
28 × 17.5 cm

Copy of Petrytsky’s sketch Viy

1960s
Watercolor, gouache on paper
37 × 25.5 cm
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Соняшник

1960-і
Папір, змішана техніка
74,5 х 39 см

Воїн Золотої Орди. 
Ескіз театрального костюма

1963
Папір, акварель
29 х 20 см

Golden Horde Warrior. 
Sketch of the theatrical costume

1963
Watercolor on paper
29 × 20 cm

Sunflower

1960s
Mixed media on paper
74.5 × 39 cm



102 103

Портрет Ліни Костенко

1960-і
Папір, туш, олівець
29,5 х 21 см

Сопілкар

1960-і
Папір, туш, гуаш
55 х 46,5 см

Portrait of Lina Kostenko

1960s
Indian ink, pencil on paper
29.5 × 21 cm

Pipe Player

1960s
Indian ink. gouache on paper
55 × 46.5 cm
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Композиція

1960-і
Папір, гуаш
18,5 х 11,5 см

Композиція

1960-і
Папір, гуаш
21,2 х 15,5 см

Composition

1960s
Gouache on paper
21.2 × 15.5 cm

Composition

1960s
Gouache on paper
18.5 × 11.5 cm
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Композиція

1960-і
Папір, гуаш
21,5 х 30,5 см

Фрагмент ескізу до вітражу Шевченка в 
Київському державному Університеті

1964
Картон, гуаш
31 х 19 см

Вітраж Шевченка в Київському державному Університеті

Composition

1960s
Gouache on paper
21.5 × 30.5 cm

Detail of the sketch for the Shevchenko 
panel in Kyiv State University

1964
Gouache on cardboard
31 × 19 cmShevchenko panel in Kyiv State University
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Гнівний Тарас

1960-і
Папір, ліногравюра
63 х 39 см

Гнівний Тарас

1960-і
Папір, ліногравюра
40 х 21,5 см

Wrathful Taras

1960s
Linocut on paper
40 × 21.5 cm

Wrathful Taras

1960s
Linocut on paper
63 × 39 cm
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Наречена

1960-і
Папір, туш, гуаш
30 х 21 см

Абстракція

1960-і
Папір, змішана техніка
20,5 х 28,5 см

До зірок

1960-і
Папір, ліногравюра
20,5 х 29,5 см

To the Stars

1960s
Linocut on paper
20.5 × 29.5 cm

Abstraction

1960s
Mixed media on paper
20.5 × 28.5 cm

Bride

1960s
Indian ink, gouache on paper
30 × 21 cm
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Дівчина з веснянками

1960-і
Папір, акварель
30 х 20,5 см

Терикон

1960-і
Папір, гуаш
16 х 19,5 см

Mine Waste

1960s
Gouache on paper
16 × 19.5 cm

Girl with Freckles

1960s
Watercolor on paper
30 × 20.5 cm
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Варіант ескізу до панно

1960-і
Папір, кольорові олівці, гуаш
10 х 26 см

Варіант ескізу до панно

1960-і
Папір, кольорові олівці, гуаш
20,5 х 60 см

Version of a sketch for the panel

1960s
Colored pencils, gouache on paper
20.5 × 60 cm

Version of the sketch for the panel

1960s
Colored pencils, gouache on paper
10 × 26 cm
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Ескіз до мозаїки «Вогняна квітка»

1960-і
Папір, змішана техніка
24 х 47 см

Материнство

1960-і
Папір, кольорові олівці, гуаш
29 х 22 см

Motherhood

1960s
Colored pencils, gouache on paper
29 × 22 cm

Sketch for Fiery Flower mosaic

1960s
Mixed media on paper
24 × 47 cm
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Мапа України

1960-і
Папір, змішана техніка, аплікація
28,5 х 37,5 см

Казка

1960-і
Папір, акварель
19 х 23,2 см

Fairy-tale

1960s
Watercolor on paper
19 × 23.2 cm

Map of Ukraine

1960s
Mixed media on paper, appliqué
28.5 × 37.5 cm
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Лебедине озеро

1960-і
Папір, гуаш
26,5 х 44,5 см

Гірський пейзаж

1960-і
Папір, гуаш
23 х 55 см

Mountainscape

1960s
Gouache on paper
23 × 55 cm

Swan Lake

Gouache on paper
1960s
26.5 × 44.5 cm

Запрошення 
(А. Горська та І. Світличний)

1960-і

Invitation 
(A. Horska and I. Svitlychny)

1960s
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Портрет А. Петрицького

Папір, гуаш
36 х 24 см

Portrait of A. Petrytsky

1960s
Gouache on paper
36 × 24 cm
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ГРИГОР'ЄВ
Ігор
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Ігор Павлович Григор’єв входив до кола тих, 
кого зараз називають «шістдесятниками»: це 
був неформальний київський «клуб художни-
ків», таких як Зоя Лерман, Анатолій Лимарєв, 
Яким Левич, Михайло Вайнштейн. Я назвала 
далеко не всіх, лише досить знакові для Києва 
імена. Сам термін «шістдесятники» виник знач-
но пізніше, зараз так умовно називають тих, хто 
творив у той час, досить суб’єктивно виділяючи 
значення тієї чи іншої фігури у мистецтві та іс-
торії України 60-х років ХХ століття, незалежно 
від того, з ким дружили і чиї погляди поділяли 
ці автори. У мене своє, дуже особисте означен-
ня художників того часу: в основному це були 
молоді (як на той час), художники, які увійшли 
в протиріччя зі світоглядом своїх вчителів. Ці 
художники вирішили, що автор повинен мати 
свою особисту тему, відмінну від завдань офі-
ційного соцреалізму. У певний момент перед 
нами розкрився світ справжнього великого 
мистецтва. В сфері радянського офіціозу ста-
ло тісно, і «шістдесятники», не змовляючись, 
вийшли на шлях, який свого часу вибрали ху-
дожники «авангарду» — я роблю те, що хочу, і 
так, як хочу. Природньо, що ми ворожо стави-
лись до партійної пропаганди і зажили славу 
«антирадянщиків».

Через півстоліття відтоді я згадую два імені: 
Григорій Гавриленко та Ігор Григор’єв — їх твор-
чість стала найбільш резонансною в історії 
українського мистецтва 2-ї половини ХХ сто-
ліття.

Важливою рисою цього кола художників, на 
відміну від «бунтарів» 80-х, було блискуче воло-
діння професійною мовою. До речі, усі художни-
ки, яких я називаю (окрім, можливо, Гриші Гав-
риленка), були безпосередніми учнями Сергія 
Олексійовича Григор’єва. Поважаючи таланти 
учнів, він зумів передати нам суть академічної 
системи — унікального ключа до реалізації себе 
як творчої особистості.

Але тільки Ігор, єдиний з нас, перейнявся гри-
гор’євським вченням про станкову картину. 
Йому вдалося поєднати продуманість компо-
зиційних систем Ренесансу з тим справжнім 
реалізмом життя, про який казав Густав Курбе. 
Реалізмом, що, по суті, був протилежний соцре-
алізму, оскільки радянська ідеологія вимагала 
від художника зображувати не ту реальність, у 

Ihor Pavlovych Hryhoryev belonged to the cir-
cle of the so-called «Sixtiers»: it was an informal 
club of Kyiv artists such as Zoya Lerman, Anatoly 
Lymarev, Yakym Levych, Mykhailo Vainshtein and 
others. I have mentioned by no means all of them, 
only names rather symbolic for Kyiv. The term «the 
Sixtiers» originated much later, now so are called 
conventionally all those who created at that time, 
rather subjectively emphasizing the importance of 
this or that figure in art and the history of Ukraine in 
the 1960s, no matter with whom these authors were 
friends, and whose views shared. I have my own, 
very personal view on the artists of that time: they 
were mostly young (then) artists who came into 
conflict with the worldview of their teachers. These 
artists decided that the creator should have his/her 
personal theme different from the requirements of 
the official socialist realism. At some time the world 
of real great art unfolded before us. We had out-
grown the limits of Soviet officialdom and the Six-
tiers without any previous agreement took the way, 
which once artists of the avant-garde chose – I’m 
doing what I want and as I want. Naturally, we were 
in hostile relations with the party propaganda and 
were reputed to be «anti-Soviet.»

Half a century later, in my memory arise two names: 
Hryhory Havrylenko and Ihor Hryhoryev – their 
work had the greatest resonance in the history of 
Ukrainian art in the second half of the twentieth 
century.

An important feature of this circle of artists, in con-
trast to the «rebels” of the 1980s, was an excellent 
command of professional idiom. By the way, all the 
artists I mention, except perhaps Hrysha Havrylen-
ko, were direct students of Serhiy Oleksiyovych 
Hryhoryev. With respect to a student’s talent, he was 
able to convey to us the essence of the academic 
system, a unique key to the realization of oneself as 
a creative personality.

But Ihor was the only one of us who got into the 
spirit of Hryhoryev’s concept of easel painting. He 
managed to combine the elaborateness of Renais-
sance compositional systems with genuine realism 
of life, spoken of by Gustave Courbet – the realism 
essentially opposite to socialist realism, since Sovi-
et ideology required from the artist to depict not the 
reality in which he lived, but some vision of an im-
aginary earthly paradise of the communist utopia.

якій автор жив, а бачення уявного земного раю 
комуністичної утопії.

Ігор був для нас з Майєю практично рідним бра-
том. Дитинство ми провели разом. Павло Олек-
сійович Григор’єв, батько Ігоря, старший брат 
Сергія Олексійовича, був до війни директором 
геодезичного інституту. Чомусь, коли інститут 
було евакуйовано, член партії, активіст, Павло 
Олексійович залишився у Києві. Його заарешту-
вали, посадили до в`язниці, сильно били, але не 
за те, що він комуніст, а тому, що вирішили, ніби 
він єврей. Ми не знаємо усіх наших предків, але 
його смаглява шкіра і чорне волосся — це змі-
шана українсько-циганська-молдавська кров 
наших діда і бабці, Кондри і Григораша. Ця «по-
рода» передалася й Ігорю, — він був смаглявий, 
кучерявий і чорнявий. Коли ми дітьми жили у 
Каневі, куди нас возив з собою під час інститут-
ських практик Сергій Олексійович, бігали ра-
зом з сільськими дітьми, а дорослі запитували: 
«А шо то за жидок з вами ходить?» – «А то наш 
брат!» – «А, ну да, ну да, брат... » – дуже недовір-
ливо кивали місцеві.

Павла покалічили у в’язниці, але він вижив, і 
ми ще застали його, приїхавши з евакуації. Він 
лежав з кисневими подушками — у нього були 
пошкоджені легені, покалічена грудина. Його 
лікували, але прожив він недовго. Вмираючи, 
взяв слово з брата Сергія, що той дбатиме про 
Ігоря як про сина. Мій батько дотримав слова, — 
Ігор дійсно ріс, як наш рідний брат, завжди у на-
шій сім’ї, і треба сказати, що він взяв від нашого 
батька більше, ніж ми з сестрою, успадкувавши 
його смак і пристрасть до жанрової картини. 
Адже картина, жанрова або історична, це, як ка-
зав перший президент Королівської Академії 
мистецтв сер Джошуа Рейнольдс, є найвищим 
вираженням професіоналізму, яким у літерату-
рі може бути роман, а у музиці симфонія.

Ігор був неймовірно вразливим у дитинстві. 
До війни ми жили в художньому інституті на 
третьому поверсі, і там стояли статуї, ті ж, що 
й зараз — мармурова Матрона цнотливості, гі-
псовий Аполлон, і ми з сестрою сприймали їх 
оголеність і напівприкритість абсолютно спо-
кійно, от як стіну чи меблі. Ігор був молодшим 
за нас на два роки, і він не міг пройти повз них, 
його міг провести повз скульптури і вивести з 
інституту тільки батько. Можливо, статуї зда-

Ihor was practically a sibling for me and Maya. We 
spent together the childhood. Pavlo Oleksiyovych 
Hryhoryev, Ihor’s father, the elder brother of Serhiy 
Oleksiyovych, was director of the Institute of Geod-
esy. For some reason, when the institute was evacu-
ated, the party member and activist Pavlo remained 
in Kyiv. He was arrested, imprisoned, severely beat-
en, and not for the fact that he was a Communist but 
because he was taken for a Jew. We do not know all 
of our ancestors, but his swarthy skin and black hair 
was the mixed Ukrainian-Gypsy- Moldovian blood 
of our grandparents, Kondra and Hryhorash. Ihor 
inherited this breed. He was dark-skinned, curly 
and dark-haired. When we children lived in Kaniv, 
where Serhiy Oleksiyovych took us with him during 
institute practices, we ran with rural children and 
adults asked us: «And who is that hymie which goes 
with you?» – «And that is our brother!» – «Ah, yes, 
yes, brother...»– very suspiciously nodded the locals.

Pavlo was crippled in prison, but he survived, and we 
saw him, returning from the evacuation. He was ly-
ing with oxygen bags – his lungs were damaged and 
the thorax crippled. He was treated, but did not live 
long. Dying, Ihor’s father exacted a promise from his 
brother Serhiy that he would take care of Ihor as of 
a son. My father kept his word – Ihor really grew as 
our sibling, always in our family, and I must say that 
he took from our father more than my sister and 
I, having inherited his taste and passion for genre 
painting. Because painting, genre or historical, this 
is, as the first president of the Royal Academy of 
Arts, Sir Joshua Reynolds said, the highest expres-
sion of professionalism, as in literature it may be the 
novel and in music the symphony.

Ihor was an over-sensitive child. Before the war, we 
lived in the Art Institute on the third floor, and there 
were statues, the same as now – marble Matrona 
of chastity, plaster Apollo, and my sister and I per-
ceived their semi-nakedness quite calmly, as a wall 
or furniture. Ihor was two years our junior – and he 
could not get past them, only the father could lead 
him past sculptures and get out of the institute. Per-
haps the statues seemed to him alive. The man is 
more complicated than one can imagine. At maturi-
ty, he was a man of rational thinking, very witty, de-
void of superstitions, and it was difficult to suspect 
in him such extraordinary sensitivity.

I also recall an episode from our childhood: then be-
hind our workshop in the yard of the Kyiv Art Insti-

Про брата Ігоря
Галина Григор’єва

About My Brother Ihor
Halyna Hryhoryeva



130 131

валися йому живими. Людина складніша, ніж 
можна собі уявити. Зрілим він був раціонально 
мислячим, дуже дотепним, позбавленим забо-
бонів, і важко було запідозрити в ньому таку 
надзвичайну чутливість.

Ще я згадую такий епізод з нашого дитинства: 
тоді за приміщенням нашої майстерні у дворі 
КХІ хтось тримав свиней. Одного разу різали 
свиню. Була осінь, бруд. Маленький Ігор підій-
шов до сараю, почувши дивний звук, не розумі-
ючи, що там відбувається, а, побачивши, вжах-
нувся, закричав і побіг, загубивши в грязюці 
калоші. І, мабуть, відтоді й почав заїкатися все 
життя.

З дитинства надзвичайно багато малював. 
Звісно, малював армію, танки, гармати, літа-
ки, з неймовірної точністю. У школі Ігор одного 
разу намалював вражаючу композицію — па-
нораму Полтавської битви. Військову техніку 
знав досконало, що відображалося у його дорос-
лих роботах. Так, на картині «У той час мені було 
десять років» (1974 р., із збірки Національного 
музею), у точних подробицях зображено підби-
тий танк «Пантера», який брав участь в бойових 
операціях корпусу Роммеля і був перекинутий 
в 43-му під Житомир, тому на ньому залишивcя 
камуфляж у кольорах пустелі. На військовій 
темі вони зійшлися з Георгієм Малаховим, і 
ця картина в чомусь перегукується з малахов-
ськими етюдами підірваної військової техніки.

Ігор почав вчитись на живописному факуль-
теті. У нього вже тоді була ця, успадкована 
від Сергія Олексійовича, достовірність пере-
дачі життя. У роки навчання він створює такі 
блискучі полотна, як «Веймарска весна», «В 
парк» (ця картина має кілька варіантів, один з 
яких зберігається в музеї НАОМА). Диплом його 
був також на військову тему. Курсова робота «На 
Ельбі» 1957 року була удостоєна бронзової меда-
лі на міжнародній виставці, присвяченій Всес-
вітньому фестивалю молоді й студентів у Мо-
скві. Композиція позбавлена пафосу, але дуже 
красномовна: сидячі фігури, десь збоку — чор-
ношкірий хлопець, а на першому плані — зв’я-
зані перехрещені рушниці. Багато хто із зрілих 
художників міг би такому рішенню позаздрити. 
Тому стався скандал: у багатьох партійних не-
здар Москва роботи не приймала. Наприклад, 
у Пащенка, який був тоді ректором інституту і 
взагалі хотів через цей «інцидент» видати Ігорю 
довідку замість диплому. Пащенко, як флагман 
соцреалізму в найгіршому його прояві (подібно 
до Касіяна), мав звірине чуття наявності талан-
ту, і докладав великих зусиль, щоб притлумити 
і «задушити» саме таких студентів. Пізніше Ігор 
помстився Пащенку, намалювавши схожим на 

нього наймерзеннішого очкастого мілітариста 
у великій картині «Привиди реваншу».

Ігор з дитинства був повненький, але непо-
воротким його не назвеш. Ще у школі фізрук 
Сергій Касіянович Вітер так вдало зацікавив 
нас легкою атлетикою, що навіть я вставала о 
7-й ранку, аби приходити на годину раніше і бі-
гати навколо інституту. А у Ігоря взагалі була 
вроджена спритність. Він любив грати у футбол, 
хоча важко було запідозрити в ньому таку верт-
лявість. Він напрочуд швидко робив рухи нога-
ми, коли потрібно було зробити випад. Так ка-
жуть про Карузо, який в житті був товстенький 
і непоказний, а коли починав співати, ставав 
молодим і прекрасним. У старших класах ми 
ходили до Палацу піонерів на Печерську, у сек-
цію фехтування. Батман Ігоря був непомітний 
оку, він явно мав дар, так що двома століттями 
раніше, певне, був би небезпечним бретером. А 
у його житті юнацьке заняття перетворилося 
на прекрасну картину «Команда фехтувальни-
ків» 1971 року.

Ігор блискуче закінчив інститут і відразу став 
членом Спілки художників. Всі цінували його 
вміння малювати. Після закінчення інститу-
ту Сергій Олексійович взяв Ігоря помічником 
до академічних майстерень. Ігор вів малюнок, 
і у нього була своя, відмінна від Сергія Олек-
сійовича, дуже добре відпрацьована система і 
техніка малювання. Його графіку вирізняє філі-
гранне завершення країв форми, недарма вва-
жається, що за вмінням малювати стопи і кисті 
рук можна судити майстер це чи ні. Його ма-
люнки — приклад того, як художник досконало 
володіє своїм знаряддям, який би матеріал він 
не вибрав — кулькову ручку, олівець, пензель, 
перо — Ігор володів усім!

До академічних майстерень на вул. Сошенка 
входила і графічна частина під керуванням М. 
Г. Дерегуса, там були чудові верстати і матеріа-
ли для естампа. Тоді він захопився друкованою 
графікою — монотипією, офортом, і опанував 
техніку досконало.

Ігор був неперевершеним педагогом: серед його 
учнів — Вася Гурін, Міша Вайнштейн, також він 
готував до інституту Сашу Григор’єва. Міша 
Вайнштейн став найвідданішим другом і, у яко-
мусь сенсі, послідовником Ігоря. Він пережив 
свого друга-вчителя усього на два роки і помер 
зі схожим діагнозом.

Ігор брав замовлення на те, що ми називали 
«халтура» — замовлення художнього фонду. 
Коли я намагалася таким чином заробити щось 
за угодою, ніколи нічого доброго не виходило. 

tute someone kept pigs. One day a pig was slaugh-
tered. It was autumn, dirt. Little Ihor went to the 
barn, he heard a strange sound, not realizing what 
was happening, and seeing this, cried out in horror 
and ran, losing galoshes in the mud. And maybe 
since then he stuttered throughout his life.

He drew very much since childhood. Drew, of course, 
army, tanks, guns, planes with incredible accuracy. 
Once at school Ihor drew a striking composition – 
a panorama of the Battle of Poltava. He knew mil-
itary equipment inside out, which is reflected in 
his adult works. Thus in the picture I Was Ten Then 
(1974, from the collection of the National Museum) 
in great detail is depicted a shot-up Panther tank, 
which took part in combat operations of Rommel’s 
Corps and was transferred in 1943 to the vicinity of 
Zhytomyr, that is why desert camouflage painting 
colors still remained on it. He found a congenial soul 
in Heorhy Malakhov due to the war theme, and in 
some way this picture is in tune with Malakhov’s 
sketches of exploded military equipment.

Ihor entered the painting department. He already 
had the authenticity in the reproduction of life in-
herited from Serhiy Oleksiyovych. During his stud-
ies he created such brilliant canvases as Weimar 
Spring, To the Park (the painting has several ver-
sions, one of which is kept in the museum of the Na-
tional Academy of Fine Arts and Architecture). His 
diploma was also on the military theme. His term 
work On the Elbe in 1957 was awarded a Bronze 
Medal at the International Exhibition dedicated to 
the World Festival of Youth and Students in Mos-
cow. The composition is devoid of pathos, but very 
eloquent: seated figures, somewhere in the side is 
a black youth, and in the foreground – crossed and 
tied rifles. Many of mature artists could envy such 
a solution. Therefore, there was a scandal: Moscow 
did not accept works by many party mediocrities. 
For example, by Paschenko, who was rector of the 
institute then, and because of this «incident» want-
ed to give Ihor a certificate instead of a diploma. 
Paschenko as the standard-bearer of socialist real-
ism in its worst manifestation (like Kasiyan), had a 
beastly hatred of the presence of a talent and made 
his best efforts to suppress and stifle such a student. 
Later Ihor took revenge upon Paschenko, depicting 
a most abominable bespectacled militarist in the big 
picture Ghosts of Revenge looking like him.

Ihor had been podgy since childhood, but could not 
be called clumsy. Still at school our gym teacher 
Serhiy Viter managed to interest us in track and 
field athletics, even I got up at 7 am to come an hour 
earlier and run around the institute. And Ihor had 
an inherent agility. He liked to play football, though 
it was difficult to suspect such nimbleness in him. 
He did amazingly fast feet movements, when it was 

necessary to make an attack. Thus they say about 
Caruso, who in real life was plump and unsightly, 
but when he began to sing he became young and 
beautiful. In high school, we went to the Palace of 
Pioneers in Pechersk to the fencing section. Ihor’s 
counter-beat was imperceptible to the eye, it ob-
viously was a gift, so that two centuries earlier he 
would have been dangerous rabid duelist. And in 
his life his youthful activity turned into an excellent 
picture Fencing Team (1971).

Ihor graduated brilliantly from the institute and im-
mediately became a member of the Artists’ Union. 
All appreciated his draftsmanship. After graduation 
Serhiy Oleksiyovych took Ihor as his assistant in the 
academy workshops. Ihor taught drawing and he 
had his own, different from Serhiy Oleksiyovych’s, 
very well organized system and technique of draw-
ing. His graphic works feature the filigree comple-
tion of the form edges, not without reason it is con-
sidered that by the ability to draw the feet and hands 
it can be judged whether the artist is a master or not. 
His drawings are an example of the artist’s filigree 
use of his tools, no matter what material he had cho-
sen – a pen, a pencil, a brush, or a pen – he wielded 
all of them!

The academy workshops in Soshenka St. includ-
ed the graphic part under the guidance of M. Dere-
hus, there were wonderful machines and materials 
for prints. At that time he became interested in the 
printed graphics – monotype, etching, and mas-
tered the technique to perfection.

Ihor was a consummate teacher: among his stu-
dents were Vasia Hurin, Misha Vainshtein, and he 
was preparing to institute Sasha Hryhoryev. Misha 
Vainshtein became the most devoted friend and, in a 
sense, Ihor’s follower. He survived his friend-teacher 
only two years and died with a similar diagnosis.

Ihor took commissions for what we called «hack-
work» – orders from the art foundation. When I 
tried to make money in such a way by contract, I 
never succeeded. To turn in the work was the ter-
rible torture and humiliation for Zoya Lerman and 
Anatoly Lymarev. You need not to work hard for 
the art foundation, not without reason it is called 
«hackwork,» and the majority of the art foundation 
laborers worked with slack and even boasted of 
their slapdash attitude. But those blockheads of the 
foundation jury could not fault Ihor, however hard 
they tried. Even making a commissioned painting 
he endeavored at perfection, the canvas was well-
thought-out, honest and interesting in every detail. 
Usually, when he turned in the work, he always pho-
tographed the picture and brought me the photo.

A brilliant company forgathered in the evenings 
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Страшними тортурами і приниженням була 
здача замовлення для Зої Лерман і Анатолія 
Лимарєва. Для худфонду можна було не стара-
тися, на те вона й «халтура», і більшість комбі-
натівських поденників працювали абияк, і на-
віть хизувалися цією байдужістю. Але до Ігоря 
тупаки з худфондівського журі не могли при-
чепитися, як не старалися. Навіть малюючи 
картину на замовлення, він прагнув доскона-
лості, полотно було у всьому продумане, чесне 
і цікаве. Зазвичай, коли він здавав замовлення, 
завжди фотографував картину і приносив мені 
фотографію.

Блискуча компанія збиралася вечорами у май-
стерні Сергія Олексійовича. Левич, Ігнатов, 
Луцкевич, Віля Барський, Вайнштейн й інші 
слухали класичну музику, читали фрагменти з 
книжок. Ігор напам’ять знав «Одіссею», «Іліаду», 
«Золоте теля», «12 стільців», «Швейка». Ці ж тво-
ри добре знав і Сергій Олексійович. Тому коли 
ще й він за хорошої нагоди приєднувався до 
товариства, вони з Ігорем змагалися, хто яскра-
віше зацитує улюблений текст. Вони говорили 
про високе, про пошуки у мистецтві, і, звичай-
но, при цьому було вино. Починалося все безне-
винно: невелика компанія людей, близьких за 
талантом, духом, мисленням, от і почали попи-
вати. Чим далі, тим більше.

Омар Хайям і Лі Бо часто у віршах оспівують 
вино і радіють хмільному натхненню, але у їхні 
часи порошкового вина ще не винайшли. А для 
мого брата це захоплення стало фатальним. 
Ігор студентом якось непомітно став випива-
ти. До середини навчання в інституті він вже 
був добряче підсадженим. У нас було два роки 
різниці у вікові, та ми почувались тоді значно 
старшими, не зважаючи на студентські витів-
ки. Час розділяв нас так, начебто між нами — 
років зо п’ять.

Перша дружина Ігоря — Галя, була не з мистець-
кого середовища. Вона займалася чимось із бі-
ології, багато знала про тварин, утримувала ве-
ликий акваріум, була фахівцем з комах. У них 
був син, але шлюб виявився нетривалим. Серії 
робіт Ігоря, на яких зображені риби і комахи, 
пов’язані з цим періодом його життя. Малюючи 
тварин, він наділяв їх чимось людським. Йому 
вдавалося передати сутність руху цих скалярій, 
тому вони є дещо більшим, ніж просто чорними 
рибами. І вже у цих графічних аркушах є перед-
чуття чогось фатального: напівфантастичний 
богомол, химерні риби, птах, що кричить.

Незважаючи на те, що, на перший погляд, Ігор 
мав щасливу професійну долю, як зараз кажуть 
«був успішним художником» серед нас, шістде-

сятників, у його творчості звучить тема чогось 
фатального. Він рано знайшов себе як профі, 
можна сказати, що й особливо не шукаючи: він 
дуже добре малював, його речі купували у Мо-
скві, однак було щось таке, що затьмарювало 
його життєлюбність. Те, через що він не міг не 
пити. Успіх великих полотен не повністю його 
задовольняв, і він почав створювати образи, що 
нагадують роботи сюрреалістів.

Сюрреалізм викликав огиду у Сергія Олек-
сійовича, бо відображав темну сторону душі, 
виставляючи потворність і фізіологію (щось 
подібне є у мистецтві ацтеків), але Ігор не при-
ховував ці роботи, їх бачили друзі у майстерні. 
Звісно, виставляти публічно їх він не міг.

Ці дуже глибокі, трагічні думки про існування 
людини в сучасному світі виражали частково 
психологічну травму «дітей війни», невдале 
особисте життя, але особливо — тяжкий тиск 
соціуму. Ігор важко переживав задуху застою, 
він багато думав і страждав, його роботи розпо-
відають про те, що людині чесній, творчій не-
має місця в такому світі.

За приклад можна навести долю такого худож-
ника, як Тоша Лимарєв, наш спільний друг. Ли-
марєв був родом з Донецька. Він малював те, 
що оточувало його з дитинства — у його роботах 
образи рідних місць і конкретних робітників; 
здавалося б, саме це було заявлено у маніфесті 
реалізму, якби мова йшла про реалізм Густава 
Курбе, а не про фашистський реалізм. Але Тоша 
був знехтуваний за життя, і доля його склалася 
трагічно.

Пияцтво Ігоря також було формою самогубства. 
Коли він був студентом, з ним ще тоді трапля-
лися неприємні випадки. Згадуючи Ігоря, ду-
маю про те, наскільки кожна особистість неод-
нозначна: у нього був культ шляхетності і честі, 
тим не менше, коли напивався, він втрачав ча-
сом чимало шляхетних рис.

Спілка художників тоді знаходилась на площі 
Калініна. Він приходив туди, у буфеті випивав 
(йому треба було зовсім небагато) і влаштову-
вав повстання — його протест полягав у тому, 
що він ходив і тицяв дулі начальству. Втім, на 
творчості його пияцтво ніяк не позначалося. 
Затьмарення проходило, і він працював далі. У 
його роботах ніде і ніяк не відобразились ці мо-
менти морального падіння.

У якийсь момент Ігор «підшився». Думаю, якщо 
б не це, — він би не помер. Тоді тільки-тільки по-
чалися «підшивки» у зоні живота. А М. просила 
його, у підсумку навіть наполягла. Бо насправді 

at Serhiy Oleksiyovych’s studio. Levych, Ihnatov, 
Lutskevych, Vilia Barsky, Vainshtein and others 
listened to classical music, read excerpts of books. 
Ihor knew by heart the Odyssey, Iliad, Golden Calf, 
12 Chairs, Schweik. Serhiy Oleksiyovych also knew 
these works, so when the opportunity occurred he 
joined the company and they competed with Ihor 
who would cite the favorite text brighter. They 
talked about the sublime, the searches in art, and of 
course there was wine. It all started quite innocent-
ly: a small company of kindred spirits, people with 
similar talents and outlook, they began to drink, the 
further the more.

Omar Khayyam and Lī Bái often poetize wine and 
enjoy the intoxicating inspiration, but in their time 
powder wine had not yet been invented. And on my 
brother this hobby had a disastrous impact. While 
still a student, Ihor somehow imperceptibly began to 
drink. By the middle of studies at the institute he al-
ready got hooked on drinking. Despite the two-year 
difference between us we felt much older and did 
not pay attention to their students’ dalliance. Time 
separated us as if there were five years between us.

The first wife of Ihor, Halia, was not from the ar-
tistic milieu. She was engaged in some biological 
research, knew a lot about animals, had a large 
aquarium, was great on insects. They had a son, but 
the alliance turned out to be fragile. Ihor’s series of 
works depicting fish and insects pertain to this pe-
riod of his life. Drawing animals, he endowed them 
with some human traits. He was able to convey the 
essence of the movement of angelfish. They are 
something more than mere black fish. And in these 
graphic sheets there is a premonition of something 
fatal: a semi-fantastic mantis, whimsical fish, a 
screaming bird.

Despite the fact that Ihor was, at the first glance, 
professionally happy, as they say nowadays, was 
«a successful artist» among us, the Sixtiers, in his 
works there is a theme of something fatal. He had 
early found himself as a pro, I can say that without 
any special searchings: he was very good at draw-
ing, his works were bought in Moscow, yet there was 
something that clouded his zest for life, something 
because of which he could not but drink. The suc-
cess of his large canvases did not completely satisfy 
him, and he began to create images reminiscent of 
the works of the Surrealists.

Surrealism excited disgust of Serhiy Oleksiyovych 
because it showed the dark side of the soul, exhibit-
ing ugliness and physiology (something like that is 
present in the art of the Aztecs), but Ihor did not put 
out of sight these works, they were seen by friends 
in his studio. Of course, he could not show them to 
the public.

These very profound, tragic thoughts about human 
existence in the contemporary world expressed 
partly the psychological trauma of «children of the 
war,» the failed personal life, but especially the se-
vere pressure of social medium. Ihor took hard the 
suffocation of «the stagnation,» he thought a lot and 
suffered much, his works tell us that an honest cre-
ative man has no place in such a world.

We can mention as an example the fate of such art-
ist as Tosha Lymarev, our mutual friend. Lymarev 
was a native of Donetsk. He painted what surround-
ed him since childhood – his works show his native 
places and certain working people; one would think 
that this was stated in the manifesto of realism, if 
we were talking about the realism of Gustave Cour-
bet and not about fascist realism. But Tosha was ig-
nored during his life and his fate was tragic.

Ihor’s drinking, too, was a form of suicide. While still 
a student, he had unpleasant incidents in this re-
gard. Remembering Ihor, I think how each person is 
ambiguous: he had a cult of nobility and honor, but 
nevertheless, when he got drunk he lost many noble 
qualities sometimes.

The Artists’ Union then was at Kalinina Square. He 
went there, drank in the bar (he did not need much) 
and arranged an uprising – his protest was in that 
he went and cocked a snook at superiors. However, 
his drinking did not affect his work. The blackout 
passed and he worked on. His works never reflected 
such moments of his moral downfall.

At some point, Ihor got an alcohol treatment im-
plant. I think if it had not been for that, he would not 
die. Then the implant was sewn into the abdomen. 
M. asked him and eventually got way. But in fact, he 
agreed to the treatment because at that time was in 
love.

And when he got the implant, he ceased to stutter 
and suddenly lost his inherent irony and seemingly 
was no more a clever man! Without any exagger-
ation, as in the story of Pu Song Ling Wine Insect. 
He came to me and without the slightest irony, in 
all seriousness, said, «Halia, you have no idea what 
narrow-minded people they are (his close friends 
Ariabynsky, Lutskevych...), if only you knew how te-
dious is to deal with them!» The man who was im-
bued with a sense of humor suddenly lost it!

Unfortunately, Ihor was unable to break himself of 
his vicious habit, which became the disease by that 
time. Despite the danger, he began to drink again. At 
some time he began to lose weight rapidly. Eventu-
ally, there was an attack and he was hospitalized. 
The surgeons did what they could, and he survived 
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він тоді погодився на лікування, тому що зако-
хався.

А коли «підшився», то перестав заїкатися і рап-
том втратив свою вроджену іронію, ніби пере-
став бути розумною людиною! Без перебіль-
шення, як у оповіданні Пу Сун Ліна «Винний 
черв’як». Він приходив до мене і без наймен-
шої іронії, абсолютно серйозно, казав: «Галя, ти 
не уявляєш, які це обмежені люди (найближчі 
друзі – Арябінський, Луцкевич...), якби ти знала, 
як нудно з ними мати справу!». Чоловік, який 
був буквально просякнутим почуттям гумору, 
раптом втратив його!

На жаль, Ігор не зміг подолати страшну звичку, 
що стала на той час хворобою. Незважаючи на 
небезпеку, знову став випивати. У якийсь мо-
мент різко почав худнути. Зрештою, стався на-
пад, і його поклали до лікарні. Хірурги зробили, 
що могли, і він пережив операцію. Але відомий 
лікар, друг сім’ї, Гудима-Левкович, коли Сергій 
Олексійович розповів йому про якісь факти, 
сказав: «готуйся, він не виживе – ракове захво-
рювання підшлункової, врятувати не можна». 
Хоча три дні після операції була ще надія...

Ігор за своє життя зробив 
чимало.

Він не малював природу, пейзажів для себе, до-
сліджуючи тільки те, що йому цікаво, що йому 
потрібно для майбутньої композиції, от як на 
малюнкові «Дюни у Паланзі», де передана сама 
сутність шляху. У 60-х від Москви велика група 
художників їздила до будинку творчості міста 
Паланга, їм надавали матеріали і умови для 
праці. За матеріалами і враженнями від цієї по-
їздки створена картина «Бурштин Балтики».
Для картини «Земляні роботи» він їздив на 
кар’єр і зробив багато достовірних малюнків. 
Знайдений ним у серії малюнків «ЧАЕС» образ 
будівельної машини, схожий на дивовижну 
комаху, але виглядає цілком доречним у поєд-
нанні з фігурками робітників.

На нереалізованій роботі «Екскурсія» проходить 
лекція з історії мистецтва у Софії Київській. 
Розписи, напливаючи один на одного, підніма-
ються вгору, а внизу гурт людей ворушиться, 
майже як мурахи. Картина прекрасно задумана 
— кожна фігура в характері. Якимось чином Іго-
рю вдалося передати відчуття, що жінка-мис-
тецтвознавець каже дурниці, а люди стоять і 
жадібно слухають кожне слово.

Картину «Валя і Валентин» він написав для себе 
— це друзі його дитинства (обидва вони стали 

злодіями). Як і у багатьох творах Ігоря, тут при-
сутній підтекст. Оскільки картина не була за-
мовленням міністерства культури, то залиша-
лася у майстерні після його смерті.

У своїх начерках він наслідує Сергію Олексійо-
вичу, зображаючи натуру з великим психоло-
гічним контекстом і зовнішньою схожістю. Ці 
малюнки за пластикою дуже нагадують роботи 
Сергія Олексійовича, створені до війни — те, як 
поставлені ноги, голова, момент лінії, віртуоз-
ність. В них присутні й пошук, і відображення 
якоїсь сутності, наприклад, у малюнкові «Ніж-
ність», коли одним розчерком художник пере-
дає і зовнішність людини, і її внутрішній стан. 
Ці малюнки створені за досить короткий промі-
жок часу в академічних майстернях, щоб пока-
зати метод і навчити.

Ігор був прекрасним портретистом. Так як і Сер-
гій Олексійович, ніколи не малював фантомів 
— усі його образи були конкретними людьми. У 
своїх портретах Ігор насамперед шукав психо-
логію людини. Я хочу звернути увагу: він ніко-
ли не вдавався до того, щоб утрирувати персо-
нажів. У мові його портретів присутній елемент 
експресіонізму (як, скажімо, у Ороско), але важ-
ливо відрізняти експресію від карикатури. Так 
чи інакше, але його портрети, як правило, не 
подобалися портретованим: Юлік Сенкевич не 
став забирати свій портрет, хоча Ігор готовий 
був його подарувати, а Наташа Дерегус просто 
образилася.

Був час, коли Ігор близько товаришував з Ва-
диком Ігнатовим. Разом вони займалися 
оформленням дитячої книги. Я сама багато ро-
ків добувала цей «гіркий хліб», — робота трудо-
містка і тонка (комп’ютерів тоді не було). Редак-
тори і видавці – також народ не простий, м’яко 
кажучи. Але обидва друга працювали легко і 
плідно. Книги, створені в кращих традиціях 
графіки 20-х років, дуже подобалися дітям. Вдо-
ма у мене зберігається одна з книжечок, «Рікі- 
Тікі-Таві», у її вихідних даних так і записано: 
«художники: Ігнатов, Григор’єв».

Що саме Ігор шукав в нескінченних малень-
ких ескізах, які завжди передували кожній 
його картині, я не зовсім розумію. Я лише можу 
стверджувати, що геометричні побудови май-
бутнього простору картини були головною ме-
тою цих пошуків і основою полотен Ігоря. Ва-
лерій Ламах, Борис Лекарь розвивали ці ідеї, 
знаходячи паралель в системах Ле Корбюзьє і 
художників Баухауза, аналізуючи по крихточ-
кам їхню творчість, оскільки все це було май-
же недоступним у радянській ізоляції. Ніхто з 
учнів Ігоря не зрозумів його пояснень, хоча він 

the operation. However, the well-known doctor and 
a family friend, Hudyma-Levkovych, when Serhiy 
Oleksiyovych gave him some information, said, «get 
ready, he would not survive – pancreatic cancer 
cannot be cured.» Still, three days after the opera-
tion there was hope...

Over the course of his life he did 
much.

Ihor did not make drawings of nature, landscapes 
for himself, examining only things he was inter-
ested in, he needed for a future composition as in 
the drawing Palanga Dunes where he rendered the 
quintessence of the road. In the 1960s a large group 
of artists went from Moscow to the art guest house 
in Palanga, they were provided with the materials 
and conditions for work. Under the impressions of 
this trip he created the painting Baltic Amber.

During the work on the Excavations picture he went 
to a quarry and made a lot of accurate drawings. In 
the series of drawings The Chornobyl Nuclear Pow-
er Plant he presented a construction machine look-
ing like a monstrous insect, but this image seems 
quite appropriate in conjunction with figures of the 
workers.

His unrealized work The Visit depicts a lecture 
on the history of art in St. Sophia of Kyiv. Frescos, 
overlapping each other, rise up, and at the bottom 
a group of people stir like ants. It is perfectly com-
posed – each figure has a character. Somehow he 
succeeded to convey a sensation that a woman-art 
critic talks nonsense, and people stand and eagerly 
listen to every word.

He painted Valia and Valentyn for himself – they 
were his childhood friends (both became thieves). 
As in many Ihor’s works there is an implication. 
Since it was not the commission of the Ministry of 
Culture, it remained in the studio after his death.

In his sketches he followed Serhiy Oleksiyovych, 
depicting nature with profound psychological con-
text and outward similarity. These drawings by their 
plasticity resemble the pre-war works of Serhiy 
Oleksiyovych – how legs are posed, the head, the 
moment of line, virtuosity. There are present both 
search and revealing of a certain essence, as in the 
drawing Tenderness where with a stroke the artist 
fully conveys the appearance of a model and her 
internal state. These drawings were made in a rel-
atively short period of time in academic workshops 
in order to show his system and teach.

Ihor was a great portraitist. As well as Serhiy Olek-
siyovych, he never drew phantoms – all his imag-

es were certain persons. In his portraits Ihor looked 
primarily for human psychology. I would like to note 
that he never overdid his characters. There is an 
element of Expressionism in the idiom of his por-
traits (like, say, in Orozco’s works), but it is important 
to discern between the expression and cartoons. 
Anyway, as a rule those portrayed did not like his 
portraits: Yulik Senkevych did not take his portrait, 
though Ihor was ready to give it as a gift, and Nata-
sha Derehus was simply offended.

There was a time when he was close friends with 
Vadyk Ihnatov. Together they took up the design of 
children’s books. For many years I myself procured 
this bitter bread – the work was time-consuming 
and pernickety (there was no computers at that 
time). Editors and publishers, too, are tough people, 
to say the least of it. But the friends worked quickly 
and efficiently. Children liked books created in the 
best traditions of graphics in the 1920s. At home I 
have one of the books, Riki-Tiki-Tavi, and there is 
written in the imprint: «artists Ihnatov, Hryhoryev.»

What did Ihor search for in the innumerable little 
sketches that always preceded his every picture, I 
do not quite understand. I can only state that the 
geometric constructions of a future space pattern 
were the main purpose of these searches and foun-
dation of Ihor’s paintings. Valery Lamakh and Borys 
Lekar developed these ideas, finding parallel in the 
systems of Le Corbusier and the Bauhaus artists, 
painstakingly analyzing their works as they were 
almost unavailable in the Soviet isolation. None of 
Ihor’s students understood his explanations, though 
he explained his formulas in detail. The discourse 
on these principles could be the subject of a sepa-
rate work. For myself, I can only assume that this 
means a correlation of planes of color-tonal spots 
rather than plastic axes, as it was in the Renais-
sance. I’d like to mention as an example the portrait 
of the designer Antonov: the empty space takes 
three quarters of the canvas, nonetheless the com-
position is compact and tense to the utmost. And it 
is not possible to solve this image in another way: 
there will be no heaven’s wide champaign, the plane 
will not take the air!

If I said about what could impact him, I most like-
ly mentioned the creativity of Deineka, who at one 
time was influenced by Ferdinand Hodler. In the 
pictures by Ihor there is an echo of Deineka’s deco-
rative thinking, non-standard composition, and love 
for detail. But there is also a parallel with Peter Brue-
ghel, who can rightly be called the first «portraitist» 
of reality and founder of genre as such in art history. 
The picture In the City Park (1969) was possibly in-
spired by Brueghel’s The Hunters in the Snow. The 
place in the Old Botanical Garden is very «Brue-
ghel-like» but Ihor intentionally chose the view 
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докладно тлумачив свої формули. Розмова про 
ці принципи могла би стати темою окремої ро-
боти. Для себе я лише припускаю, що мова йде 
про узгодження площин кольорово-тонових 
плям більшою мірою, ніж пластичних осей, як 
це було в епоху Ренесансу.

Спробую навести як приклад портрет конструк-
тора Антонова: три чверті полотна — це порож-
ній простір, при цьому композиція збита і на-
пружена до краю. Інакше такий образ вирішити, 
певно, неможливо: не буде простору, не злетить 
літак!

Якби я говорила про те, що могло на нього впли-
нути, то швидше за все назвала б творчість 
Дейнеки, на художні принципи якого свого 
часу вплинув Фердинанд Ходлер. У картинах 
Ігоря є відгомін дейнеківського декоративного 
мислення, нестандартність композиції, любов 
до деталей. Але також існує паралель з Пітером 
Брейгелем, якого справедливо можна називати 
першим «картинщиком» реальності, засновни-
ком жанру як такого у історії мистецтва. Кар-
тина «У міському парку» 1969 року, ймовірно, 
навіяна «Мисливцями на снігу» Брейгеля. Саме 
це місце у старому ботанічному саду Києва 
дуже «брейгелівське», але Ігор спеціально оби-
рає погляд знизу, і організує враження руху до 
верхнього краю картини справа наліво. Стан 
застиглого часу в Голландії у передчутті Трид-
цятилітньої війни і брежнєвського застою у чо-
мусь перегукуються. Ігорю вдалося передати 
цей застиглий час, причому в жодній деталі ми 
не вгадуємо пізнаванних знаків кінця епохи. 
Але відчуття передано досить точно, можливо, 
через непримітне цитування Брейгеля. Навіть 
у тому, що картина замислювалася спочатку 
під назвою «Старий солдат».

У художника-майстра жодна деталь не може іс-
нувати «просто так». Якщо, наприклад, у ескізах 
до «Старого солдата» була білочка, то він багато 
разів малював її — шукав образ до тих пір, поки 
не знаходив. І ось вона дійсно вийшла живою, 
характерною істотою, що майже злилася з де-
ревом. Хоча він так і не включив цю деталь у 
кінцевий варіант картини (!).

Ще очевидніший вплив Брейгеля в останній 
роботі Ігоря — «Біг марафонця». Для мене ця 
картина є філософським парафразом брейгелів-
ського «Ікара». Маленька фігурка героя, що гине, 
зображена тлом, а великі фігури селян розмі-
щено на передньому плані. «Ікара» дуже любив 
наводити як приклад Данило Лідер, він вважав, 
що це найбільш знаковий вираз «конфлікту» ге-
нія і обивателя.

Малюючи свої картини, Ігор не займався олій-
ною «мазаниною». Він довго шукав композицію, 
створюючи довершені маленькі ескізи гуаш-
шю, фактично готові картини. Потім розкрес-
лював все полотно і переносив знайдену систе-
му ліній, більше нічого не переписуючи. Потім 
тільки шукав досконалість у мові кольорів і 
пластики.

Він ніколи не працював по чистому полотну, 
спочатку робив прокладку. На полотно накла-
дався товстий шар білила, змішаного з вохрою 
або англійською червоною, досить яскраво. 
Коли полотно «втягувало» частину олійних 
фарб, підкладав газету і, знімаючи їх, отриму-
вав «відлип» на цьому шарі. Після чого сушив, 
шліфував і лише потім починав роботу рідкою 
фарбою, шукаючи досконалості у мові живопи-
су за допомогою лесіровок.

Ігор хотів навчити мене цій техніці. Одного разу 
я спробувала, і мене це не захопило. Зараз, че-
рез багато років після того, я також стала роби-
ти кольорові підкладки, як Ігор, але по-іншому 
готую поверхню: кожен художник працює над 
винайденням оригінальної техніки, якщо він 
художник.

Так, наприклад, останній великий ескіз до «Ма-
рафонця» (його взяли за основу для плаката 
посмертної виставки 1977 року), був виконаний 
у техніці енкаустики по паперу, і справляв вра-
ження багатошарового олійного живопису.

Спадщина Ігоря, як і більшості шістдесятни-
ків, виявилися розпорошеною. Так вийшло, що 
після ранньої смерті Ігоря у його майстерні 
знайшлося небагато робіт. Ті, що були відхиле-
ні або закінчені. Як, наприклад, велика замовна 
робота «Привиди реваншу» (вона не припала до 
смаку міністерству культури України) і ще кіль-
ка творчих робіт. У якійсь метушні, почасти і з 
нашої вини, пропали його роботи «Марафонець» 
і «Хворий птах». Ми надсилали «Марафонця» до 
Москви на всесоюзну виставку. Ігор не закін-
чив її, але і у незавершеному стані вона була чу-
довою. У Москві сказали, що відправили роботу 
назад до Києва, але до Києва вона не приїхала. 
Інша його робота, про яку знали тільки ми, його 
друзі, — «Хворий птах». Досить велике полотно: 
весь пониклий, помираючий у неволі марабу, 
своєрідний автопортрет душі художника, рекві-
єм. Незважаючи на те, що більшість його речей 
були бадьорими і життєлюбними, у цьому по-
лотні виражено нескінченну несправедливість 
світу, що мучила його, складні роздуми з приво-
ду життя людини, приходу смерті. Картина про-
сто зникла з майстерні. Свого часу Градобанк 
купував роботи художників, плануючи зробити 

from below and the impression of the movement 
to the upper edge of the picture from right to left. 
The states of the frozen time in the Netherlands in 
the premonition of the Thirty Years War and of the 
Brezhnev stagnation have something in common. 
Ihor managed to convey this frozen time, and in no 
detail we read the signs of the end of the era. But the 
feeling is conveyed pretty exactly, perhaps because 
of the almost imperceptible reference to Brueghel. 
Even in the fact that the picture was conceived orig-
inally as Old Soldier.

The artist-master paints no detail «for no reason.» If, 
for example, in the sketches to the Old Soldier there 
was a squirrel, then he repeatedly drew it, seeking 
an image until he found it. And it really came out 
lifelike, true to type creature that almost merged 
with the tree. Although he did not include this detail 
in the final version of the picture (!).

Brueghel’s impact is more evident in the last work 
by Ihor Marathon Runner. I see this work as a phil-
osophical paraphrase of Brueghel’s Icarus. A small 
figure of the dying hero in the background and large 
figures of peasants in the foreground. Danylo Lider 
liked to hold up Icarus as an example, he considered 
it to be the most symbolic expression of the «con-
flict» of the genius and laymen.

While painting his pictures, Ihor did not practice oil 
«daubery.» For a long time he sought a composition, 
creating sophisticated small gouache sketches, ac-
tually ready picture. Then he ruled the canvas and 
transferred the found system of lines and did not re-
paint anything any more. Then he sought perfection 
only in the language of colors and plasticity.

He never worked on a raw canvas, initially made the 
priming. He applied to the canvas a thick layer of 
white mixed with red ocher or English, rather bright. 
When the canvas «pulled in» part of the oil paints, 
he laid a newspaper and, removing them, received a 
drawdown. After that dried, polished and only then 
started working with liquid paint, seeking perfec-
tion in the language of painting by means of glazing.

Ihor wanted to teach me this technique. Once I tried 
and was not carried away. Now, many years later, I 
also began to do color priming like Ihor, but prepare 
the surface in another way: every artist works on 
inventing his/her original technique, if he/she is an 
artist.

Thus, the last large sketch for the Marathon Runner 
(it was taken as the basis for the poster of the post-
humous exhibition in 1977) was executed in encaus-
tic on paper and gave the impression of a multilay-
ered oil painting.

Ihor’s legacy, like that of the majority of the Sixtiers, 
was dispersed. It so happened that after the early 
death of Ihor only few works were found in his stu-
dio. Those that were rejected or were completed. As, 
for example, a large commissioned work Ghosts of 
Revenge (the Ministry of Culture did not like it) and 
a few other works. In some turmoil, partly through 
our fault, his works Marathon Runner and Sick Bird 
were lost. We sent Marathon Runner to Moscow to 
the all-Union exhibition. Ihor did not complete it, but 
even in the incomplete state it was a great picture. 
In Moscow said the work had been sent to Kyiv, but 
it did not arrive in Kyiv. Another work, of which only 
we knew, his friends – Sick Bird. Quite a large can-
vas: a drooping, dying in captivity marabou, a kind 
of self-portrait of the artist’s soul, a requiem. Most of 
his works were vigorous and cheerful, yet this can-
vas expressed the infinite injustice in the world that 
tormented him, his deep reflections on life and com-
ing death. The picture simply disappeared from the 
studio. At one time Hradobank bought artists’ works 
planning to make a museum of contemporary art. 
Ihor’s brother Viktor sold the entire collection (what 
remained) to Hradobank. One work is kept in the Na-
tional Museum.

Ihor was not unnoticed or forgotten, but was not 
evaluated. Come to think of it, in his creative cover-
age there is something of the titans of the Renais-
sance, because he is the last artist of Kyiv (and pos-
sibly Ukraine), who was able to create pictures.
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музей сучасного мистецтва. Рідний брат Ігоря 
Вітя продав усю колекцію (що залишалася) Гра-
добанку. Одна робота зберігається у Національ-
ному музеї.

Ігор не був непоміченим або забутий, але й не 
був оціненим. Якщо вдуматися, у його твор-
чому охопленні є щось від титанів Ренесансу, 
адже це останній художник Києва (а, можливо, 
й України), який умів створювати картини.
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Першим, поряд з ким я опинився за партою, 
коли перейшов до сьомого класу художньої 
школи, був Ігор. Нас трьох завжди об’єднували: 
Левич, Григор’єв і Савчишин. Навіть у зошиті 
академсектора якось «увічнили»: Григор’єв і Ле-
вич втекли з такого-то уроку такого-то числа, за 
що їх позбавлено стипендії, з підписом не ко-
гось там, а самого директора школи. Викладав 
у нас тоді Петро Васильович Жаров, у мене про 
нього залишились хороші спогади.

Вийшло так, що після закінчення художньої 
школи я не вступив до інституту, а він вступив, 
тому я від нього «відстав» на один рік у інсти-
тутському навчанні. У цей час так сталось, що 
ми з ним менше зустрічалися. А вже пізніше, 
по закінченні інституту, наші контакти стали 
тіснішими настільки, що дружба тривала до ос-
танніх днів його життя.

Розумник, талант, неймовірно інтелігентна лю-
дина. А як він говорив — це просто приголом-
шувало! Я не пам’ятаю порожніх чи лайливих 
слів, які б Ігор вимовляв. Адже лайка завжди 
народжується, коли немає чого сказати. А Ігор 
завжди говорив про те, що існує насправді, ви-
словлюючись дуже точно. Один вельми неда-
лекий спільний знайомий якось сказав мені: 
«Ти знаєш, чому він так розумно говорив? Він 
заїка, тому у нього був час на обдумування». 
Отака чудова «думка», що для того, аби говори-
ти розумно, треба мати проблеми з мовленням. 
У Ігоря були дуже образні, ємні характеристики. 
Я пам’ятаю його вислів про одну нашу знайому, 
трішки ліниву, м’яко кажучи: «... ти розумієш, 
ста-арий, у неї також дві руки – обидві ліві».

Можливо, заїкання дійсно допомагало йому 
бути лаконічним і точним у виборі слів. Одно-
го разу він прийшов до нас трішки «під шофе», 
з пляшкою коньяку, а я тоді саме не пив, мав 
загострення болю у печінці, тому з ним випи-
ла Валя, моя дружина. Врешті, він оцю пляшку 
сам і випив, а потім й заснув. У нас був такий 
диванчик, він на ньому як сидів, так і заснув. 
Вранці прокинувся, потягнувся і сказав: «Виба-
чайте за увагу» і пішов. Ще він якось казав мені: 
«Зважай — Спілка художників зобов’язана за 
власний кошт викопати тобі яму на цвинтарі», 
це я також запам’ятав і спробую порадою ско-
ристатися.

У нас з ним були добрі стосунки. Ми ніколи не 
сварилися. Не було сенсу в сварках, були роз-
біжності — ну і були, ми живі люди. І ніколи не 
акцентували увагу, що по-різному дивимося на 
деякі речі. 

Ігор був дуже начитаний і тонко розумів філо-
софію мистецтва. Він купував тоді дуже модний 
журнал «Новый мир», де з’являлися досить гли-
бокі і сміливі як на той час статті. Він орієнту-
вав мене на ці публікації, у яких розглядались 
духовні проблеми, мистецькі питання. У ста-
новленні мого світосприйняття багато у чому я 
зобов’язаний саме Ігорю. Хоч я й егоїст, а мушу 
зізнатись у цьому.

Він познайомив мене з Сергієм Олексійовичем, 
який до мене ставився дуже добре. Це була єди-
на жива душа в інституті, до якої я пристав, усі 
інше — чортзна-що.

Дуже цікавою є роль Ігоря-художника саме 
зараз, у ті роки це було не так помітно. Ціка-
во, по-перше, тим, що Ігор був майстром, який 
відповідає мисленню сьогоднішнього дня, бо 
у той час для нас своєрідним ідеалом були ім-
пресіонізм, постімпресіонізм. Художники якщо 
і занурювались у щось, то найчастіше — у т.зв. 
«ліві» напрямки. А він цим не захоплювався, 
він завжди йшов від образу, і тим відрізнявся 
від нас усіх. Тоді це нам здавалося зрушенням 
управо, а зараз мені так не здається, скоріше 
навпаки: саме це ближче до сьогоднішнього 
дня. Його ставлення до образу і захищало його 
у певній мірі від провінційного модернізму. Мо-
дернізм — справа хороша, але провінційний ва-
ріант модернізму доволі огидний.

Його роботи рівні. У нього немає такого, коли 
один період творчості відрізняється від іншого, 
як у Яблонської, наприклад: у неї — то Прима-
ченко проглядає, то Волобуєв... А у Ігоря такого 
не могло бути, він йшов від образу, а життя об-
разу стабільне.

Він був цікавий тим, що сприймав мистецтво 
як єдину нескінченну нитку. Звичайно, кожна 
епоха виставляє свої смакові, естетичні вимо-
ги, але в основному тягнеться без кінця-краю 
одна нитка, що може пов`язати і Рубльова, і Ма-
левича, і Рембрандта. Мистецтвознавці форму-
люють цю проблему так, що мистецтво треба 

Ihor was the first boy with whom I happened to 
share the same desk when I entered the seventh 
form of the art school. We were always united, the 
three of us: Levych, Hryhoryev and Savchyshyn. 
Even in a register of the academic sector it was 
“immortalized”: Hryhoryev and Levych bugged out 
from such-and-such a lesson on such-and-such a 
date, for which they were deprived of scholarships, 
and the signature of the school director, no one else. 
We were taught then by Petro Vasyliovych Zharov, I 
have good memories of him.

It happened so that after graduation of the art 
school I did not enter the institute, and he entered, 
so I “fell behind” him for one year at the Institute. At 
that time it turned out somehow that we met more 
rarely. Later, on graduation from the Institute, our 
contacts became so close that our friendship lasted 
until his final days.

A clever guy, talent, incredibly intelligent man. And 
how he spoke – it was astounding! I do not remem-
ber the empty or abusive words uttered by Ihor. 
Curses are always born when there is nothing to 
say. Ihor always said what it really was, always very 
explicitly. A very narrow-minded mutual acquaint-
ance once told me: “Do you know why he spoke so 
cleverly? He stuttered, so he had time for think-
ing.” A great “idea” – in order to speak wisely it is 
necessary to stutter. Ihor gave always very precise, 
succinct characterizations. I remember his phrase 
about one of our friends, she was a little bit lazy, to 
put it mildly, “... you know, old cha-a-p, she also has 
two hands – both left.”

Maybe his stuttering really contributed to his clear 
and precise choice of words. One day he came to us 
slightly tiddly, with a bottle of brandy, while I did not 
drink then, had an exacerbation of the liver disease, 
so my wife Valia drank with him a little bit. In the 
end he crushed the bottle by himself and zonked 
out. We had a couch, and he sat on this couch and 
fell asleep. In the morning he woke up, stretched 
himself, said “Sorry for your attention” and left. Once 
he told me: “Bear in mind, the Artists’ Union must 
dig you a hole in the cemetery at its own expense,” 
I have remembered this also and I’ll try to use his 
advice.

We had a good relationship. We never quarreled. 
There was no sense in quarrel, there were differ-
ences – well, so they were – we are living people. 

And we never focused on the fact that we saw some 
things differently.

Ihor was a man of very wide reading and subtly 
understood the philosophy of art. He bought a very 
trendy journal Novy Mir where appeared quite deep 
and daring for that time articles. He drew my at-
tention to those publications, which considered 
spiritual issues, problems of art. I owe a lot to Ihor for 
the formation of my worldview. Though I’m selfish, I 
have to admit it.

He introduced me to Serhiy Oleksiyovych [Hryho-
ryev], who was very well disposed to me. He was the 
only living soul in the institute to which I stuck, the 
rest were damn knows what.

Very interesting is the role of Ihor the artist right 
now, then it was not so noticeable. It is interesting 
firstly in the fact that Ihor was a master with the 
mentality of the present day, because at that time 
the Impressionism and Post-Impressionism were 
a kind of an ideal for us. Artists, if they focused on 
something, then mostly on the so-called ‘left’ trends. 
But he did not take a great interest in this, he always 
proceeded from the image, and this marked him off 
from all of us. Then this seemed to us to be a shift 
to the right, now I don’t think so, rather on the con-
trary, this is closer to the present day. His attitude 
to the image protected him to some extent from the 
provincial modernism. Modernism is a good thing, 
but the provincial version of modernism – that’s 
disgusting.

His works are equal. There was not such a thing 
when one creative period differs from the other, as 
with Yablonska, for example: now Prymachenko 
is felt, then Volobuyev.... Ihor could not have such 
thing, he proceeded from the image, and the life of 
the image is stable.

An interesting fact was that he saw art as a single, 
infinitely lasting thread. Certainly, every era sets its 
taste and aesthetic requirements but basically one 
endless thread runs, which can join Rublev, and Ma-
levych, and Rembrandt. Art experts formulate this 
problem in such a way that art should be divided not 
horizontally, as a layer lies on a layer, an era on an 
era, but vertically as a continuance permeated with 
some general theme.

It is interesting if now in a museum was displayed 

Про мого друга
Яким Левич

About My Friend
Yakym Levych
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ділити не горизонтально, коли пласт на пласт, 
епоха на епоху лягає, а вертикально — як послі-
довність, пройнята деякою загальною темою.

Цікаво, якщо б зараз у музейній експозиції 
з’явилось його полотно «Регулювальниця. 
Веймарська весна», глибока річ, а не «Комсо-
мольський осередок на селі». Дуже несподівано 
відображена подія «сьогодні скінчилася війна!» 
Адже це велетенське, грандіозне звершення, і я 
пам’ятаю, як це було. 

9 травня я прокинувся від пострілів, звучала 
така величезна кількість пострілів, ніби ворог 
обложив наше нещасне містечко Кам’янець-По-
дільський: усі вибігали і стріляли, просто так 
стріляли, це було справжнє всенародне свято. 

І ось бачимо на полотні Ігоря два типи обра-
зів: дівчина-регулювальниця і полонені німці, 
переможці і переможені. По суті, про війну він 
каже як про мінус «МИ перемогли». Там є пафос: 
війна закінчена і для німців, які теж, безумов-
но, раді, і, звісно, для цієї дівчини. Мені здаєть-
ся, це досить сучасне осмислення. Там воно є, 
тільки треба вміти це побачити, а з нинішнього 
часу — це вже проблема.

Ще в інституті ми з Ігорем зіткнулися з тупою 
ворожістю до проявів таланту і життєвості. Я 
пам’ятаю труднощі з сприйняттям картону його 
дипломної роботи. Пам’ятаю заяву Олександра 
Сафоновича Пащенка: «Що це за наслідування 
Фердинанду Леже?» (хоча Леже був Фернан) Я 
особисто не був присутній на тій раді, де шпе-
тили Ігоря, але він мені її переповідав.

Я часто його запитував: «Ігоре, коли ти переста-
неш укладати договори з більшовиками, що це 
за діла?» А він мені доводив, що це все-таки гро-
ші. Пам’ятаю, він якось пройшов до худфонду 
і отримав завдання написати Сталінградську 
битву. Я йому кажу: «Боже, Ігоре, це ж з глузду 
з’їхати, будинок Павлова, військові частини ці, 
військові частини ті…» А він відповідав: «Ти не 
знаєш, як це робиться! А робиться це ось так!» 
Бере шматочок папірця і малює: руїна — згорі-
лий будинок, голова солдата і автомат в руці. 
«Обов’язково треба зробити відкритий рот. Ось 
тобі і вся Сталінградська битва! Де ти бачиш 
тут армію Паулюса?». Розглядаючи цю схему, я 
зрозумів, наскільки було нескладно виконува-
ти такі замовлення.

Свою картину «Легенда київського футболу» 
(«Матч смерті») він показав мені буквально пе-
ред тим, як віднести її кудись. Я пам’ятаю, тоді 
вона справила на мене досить сильне вражен-
ня, бо це реальність, на якій стоїть печатка на-

his A Traffic Guide. Weimar Spring, a profound thing, 
but not The First Komsomol Cell in the Village [by V. 
Chekaniuk]. The event “today the war is over!” is de-
picted very unexpectedly. This is a gigantic, grand 
accomplishment, and I remember how it was. May 
9, I was awakened by shots, an enormous number 
of shots, as if the enemy laid siege to our unfortu-
nate town of Kamyanets-Podilsky, all ran around 
and shot, just shot, it was a real national holiday. 
And here are two types of images on Ihor’s canvas: a 
girl-traffic guide and captured Germans, victors and 
vanquished. This picture is in fact about the war mi-
nus “WE won.” There is elation: the war is over for 
the Germans, who are also, of course, glad, and, cer-
tainly, for this girl. I think it’s quite modern interpre-
tation. There it is, one only should to be able to see it, 
but nowadays it is a problem.

Still at the institute, Ihor and I were faced with a blunt 
hostility to signs of talent and veracity. I remember 
difficulties with the reception of the sketch for his 
diploma. I remember the comment of Oleksandr Sa-
fonovych Paschenko: “What is this imitation of Fer-
dinand Léger?” (though Léger was Férnand). I per-
sonally was not present at the council where Ihor 
was chastised, but he told me about it later.

I kept saying to him: “Ihor, when you stop to con-
clude contracts with the Bolsheviks, what is that?” 
He argued that it was money after all. I remember he 
once visited the Art Foundation and was commis-
sioned to paint the Battle of Stalingrad. I say, “Gosh, 
Ihor, you can go zonkers – Pavlov’s house, these 
army units, those army units...”. He answered: “You 
don’t know how it’s done! And it is done that way!” 
He takes a piece of paper and draws: a ruin – the 
burned house, a soldier’s head and a submachine 
gun in hand. “It is necessary to make the mouth 
open. Here’s to you the whole battle of Stalingrad! 
Where do you see here Paulus’s army?” Looking at 
this scheme, I realized that it was not so difficult to 
fulfill such commissions.

He showed me his painting The Legend of Kyiv 
Football (Death Match) just before he took it some-
where. I remember that at that time it made quite an 
impression on me. This was the reality with a Nazi 
stamp. Then and now the impression remains that 
football players are only a background. And it does 
not matter any longer such leg or other leg – this is a 
usual scene, a good photo from a sports newspaper. 
Actually important is only the middle ground with 
“the time sign”: the Nazi sign. I think that he also felt 
so about it. 

Ihor’s feeling of life was amazing. At that time there 
was such a pastime in fashion: took the classics and 
“pitted them against each other,” for example, works 
by Fedotov and Alexander Ivanov. Both are out-

цизму. У мене відтоді залишається враження, 
що футболісти — лише тло. І вже не так важливо 
— така нога, сяка нога, — це звичайна сцена, як 
вдала фотографія зі спортивної газети. А важ-
ливий насправді лише другий план, де уміще-
но «знак часу»: фашистський знак. Я думаю, що 
Ігор саме так до цього і ставився.

Ігореве відчуття життя — дивовижне. Тоді було 
таке модне заняття: брали класиків і «зіштов-
хували їх лобами», наприклад, твори Федотова і 
Олександра Іванова. Обидва вони — видатні ху-
дожники. Ніхто не казав, що один — це погано, а 
другий — добре, але щось із творів нам тоді було 
ближче. Багатьом, і мені також, був ближчим 
О. Іванов, майже імпресіоніст. А Ігор тоді напо-
лягав на Федотові, що картини Федотова — це і 
є відображення життя. Оця точка зору ближче 
до сучасності. Нам сьогодні життя цікавіше за 
форму. Воно досягло грандіозних успіхів, а ми 
трішки об’їлися формотворчістю.

Тут ще треба враховувати особливості того 
часу. У нас, наприклад, існувала така лайка як 
«літературщина». І твори Ігоря здавався трішки 
залітературеними. А зараз вони вже не справ-
ляють на мене такого враження. Ігор від життя, 
від людини брав їхню сутність. Звідки взялася 
ця «літературщина» у мистецтві? Це описовість, 
констатація факту: «Я сиджу за столом, переді 
мною запальничка...». Ігор все це перетворював 
в якусь частину єдиного — «це частина мене», 
навіть якщо це деталь випадкова, просто тому, 
що так було насправді. Усі деталі зображеного 
Ігор включав в узагальнюючий образ.

Він дуже цікавився людьми, тому не міг оми-
нути портретування. Хоча жанр портрету вже і 
тоді конав. Зараз портретів майже немає, і тоді 
їх було малувато. Але Ігоря цікавила людина. Це 
дуже рідкісна риса — відчуття людини. Мабуть, 
це трішки фамільно, традиційно для цієї сім’ї — 
Сергій Олексійович також портретуванням ці-
кавився.

Я б назвав Ігоря «елітарним» художником — по-
трібно налаштуватись на його хвилю, щоб ди-
витися його картини. У нього є багато тонко-
го гротеску, може бути певна настороженість 
щодо людей, бо як можна до людей бути не нас-
тороженим, якщо ти у них вдивляєшся? У його 
малюванні є й жорсткість, місцями якесь глу-
зування над тим, що він зображає.

Він не був ліриком. Його картина «У міському 
парку» замислювалася спочатку як «Ветеран». 
Ну, так, ветеран, старий вже, шкода його, і так 
далі... У нього ж не було жодної слинявості, сен-
тиментальності, тому це — антилірика.

standing artists. Nobody said that this one was bad 
and the other was good, but some works were more 
to our liking. Many of us, and I also, preferred Ivanov, 
almost an impressionist. But Ihor then insisted on 
Fedotov, that Fedotov’s paintings are the reflection 
of life. This view is closer to the present day. Now 
life is more interesting for us than form. It reached 
great success, and we have overeaten the form a lit-
tle bit. 

It’s necessary also to take into account peculiarities 
of that time. We had, for example, such a curse as 
“literariness.” And Ihor’s works seemed a little bit 
much literary. Now they no longer make such an 
impression on me. Ihor took their essence from life, 
from a person. Where did this “literariness” in art 
come from? This is the descriptiveness, statement 
of the fact: “I sit at the table, a lighter in front of me...” 
Ihor turned it all into some part of the whole – “it’s 
part of me,” even if it was a random detail, simply 
because it was in reality. He included all details of 
the representation into the generalized image. 

He was very interested in people, so could not avoid 
portraiture. Although then the portrait genre was at 
the last gasp already. Now there are almost no por-
traits, and then they were barely enough. But Ihor 
was interested in people. This is a very rare quality 
– the feeling of a human being. Maybe it’s a little bit 
hereditary, traditionally for this family – Serhiy Ol-
eksiyovych was also interested in portraiture.

I would call him an “elite” artist – to view his works 
you have to tune to his wavelength. He had a lot of 
subtle grotesque, may be certain wariness toward 
people, for how can you not be wary of people when 
you observe them closely? In his drawings there is 
some hardness, sometimes some mockery of those 
whom he drew.

He was not a lyricist. His painting In the City Park 
was originally conceived as a Veteran. Well, yes, a 
veteran, an old man, sorry for him, and so on... He 
did not have any mawkish sentiments, therefore – it 
is anti-lyrics.

Perhaps his animalistic series can be considered as 
the key to his work. In the absence of the human im-
age the grotesque and irony disappear, foreground-
ing something gloomy, poorly expressible in words. 
I remember his graphic series of animals that I real-
ly liked. His “scared bird” is terrible. But I think, if he 
lived on, he could develop this line.

I can not imagine him now, may be he would be the 
same – Ihor was not the person whom fashion, po-
litical upheavals or art market could influence. I of-
ten think of him. I really miss such a person. I miss 
such spirit, such artistic taste. So many years have 
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Можливо, ключем до його творчості можна вва-
жати анімалістичну серію. Коли немає зобра-
ження людини, у Ігоря зникають гротеск й іро-
нія, на перший план виходить щось похмуре, те, 
що складно передається словами. Я пам’ятаю 
його графічну серію тварин, яка мені дуже по-
добалася. Його «перелякана птаха» моторошна. 
Але мені здається, якби він ще пожив, можли-
во, розвивав би саме цей напрямок.

Не уявляю його сьогодні. Можливо, був би та-
ким же — Ігор не та людина, на якого могли 
б вплинути мода, політичні потрясіння або 
арт-ринок. Я дуже часто про нього згадую. Мені 
дуже не вистачає такої людини. Такого душев-
ного складу, такого художнього смаку мені не 
вистачає. Стільки років минуло, було багато 
знайомих, а йому заміни немає.

passed, there were many acquaintances, but he has 
no substitute.
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Зі студентами біля академічних майстерень на вул. 
Сошенко. 1960-і рр.

With students at the academic workshops in Soshenka St. 
1960s

В майстерні на вул Філатова. 1970-і рр.

In the studio in Filatova St. 1970s

Більярд на вул. Сошенко. 1960-і рр.

Billiards in Soshenka St. 1960s

Разом з М. Туровським

With M. Turovsky

1970-і рр.

1970s

1970-і рр.

1970s

Спілкування з мистецтвознавцем.

Dialogue with an art critic

Спілкування з мистецтвознавцем.

Dialogue with an art critic

Портрет виконаний 
Г. Григор'євою. 
(Після смерті 
Ігоря, Г. Григор'єва 
записала це 
полотно, вирогідно 
вважаючи образ 
карикатурним).

The portrait made 
by H. Hryhoryeva. 
(After Ihor’s death H. 
Hryhoryeva painted 
over the canvas, 
believing probably 
the image being 
caricatured)

Разом з О. Арябинським. Гурзуф, 1970-і рр.

Together with O. Ariabynsky. Gurzuf, 1970s

1970-і рр.

1970s

1970-і рр. 1970-і рр. 1970-і рр.

1970s 1970s 1970s
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Серія ілюстрацій на військову тематику

1960-і
Папір, туш, перо
21 х 14,5 см (кожна)

Ілюстрація на військову тематику

1960-і
Папір, туш, перо
24 х 17 см

Series of military theme illustrations 

1960s
Indian ink, pen on paper
21 × 14.5 cm (each)

Military theme illustration 

1960s
Indian ink, pen on paper
24 × 17 cm
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Більярдист

1960-і
Папір, монотипія
34,5 х 34,5 см

Більярд

1960-і
Папір, естамп
30 х 10 см

Billiards

1960s
Print on paper
30 × 10 cm

Billiard Player

1960s
Monotype on paper
34.5 × 34.5 cm
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Ескіз до картини 
"Легенда київського футболу" (1967-1976 рр)

1960-і
Картон, змішана техніка
20 х 30 см

Ескіз до картини 
"Легенда київського футболу" (1967-1976 рр)

1960-і
Папір, акварель
25 х 43,5 см

Легенда київського футболу (1967-1976 рр)

Sketch for the picture 
The Legend of Kyiv Football (1967–1976)

1960s
Mixed media on cardboard
20 × 30 cm

Sketch for the picture 
The Legend of Kyiv Football (1967–1976)

1960s 
Watercolor on paper
25 × 43.5 cm The Legend of Kyiv Football (1967–1976)
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Ескіз до роботи 
«Хлопчаки» (1967 р)

1960-і
Папір, акварель
33 х 21 см

Хлопчаки (1967 р)

Ескіз до роботи «Хлопчаки» (1967 р)

1960-і
Папір, туш
21 х 17 см

Sketch for the picture Boys (1967)

1960s
Indian ink on paper
21 × 17 cm

Sketch for the picture 
Boys (1967)

1960s
Watercolor on paper
33 × 21 cmBoys (1967)
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Ескіз варіанту картини 
"Прогулянка. Валя і Валентин" (1965 р)

1960-і
Папір, акварель
19 х 29,5 см

Ескіз варіанту картини 
"Прогулянка. Валя і Валентин" (1965 р)

1960-і
Папір, олівець
42 х 35 см

Sketch of a version of the picture 
Ramble. Valia and Valentyn (1965)

1960s
Pencil on paper
42 × 35 cm

Sketch of a version of the picture 
Ramble. Valia and Valentyn (1965)

1960s
Watercolor on paper
19 × 29.5 cm

Прогулянка. Валя і Валентин (1965 р)

Ramble. Valia and Valentyn (1965)
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Жіночий профіль

1963
Папір, естамп
50 х 27,5 см

Червоний портрет

1960-і
Папір, естамп
32 х 28 см

Profile of a Woman

1963
Print on paper
50 × 27.5 cm

Red Portrait

1960s
Print on paper
32 × 28 cm
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Портрет

1960-і
Папір, офорт
28,5 х 25 см

Оголена

1968
Папір, естамп
27,5 х 23 см

Portrait

1960s
Etching on paper
28.5 × 25 cm

Nude

1968
Print on paper
27.5 × 23 cm
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Комаха

1968
Папір, естамп
23,5 х 30 см

Муха

1968
Папір, естамп
21 х 37,5 см

Fly

1968
Print on paper
21 × 37.5 cm

Insect

1968
Print on paper
23.5 × 30 cm
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Риби

1968
Папір, естамп
25 х 21 см

Риби

1968
Папір, естамп
36 х 36 см

Fish

1968
Print on paper
25 × 21 cm

Fish

1968
Print on paper
25 × 21 cm

Дівчина (зворотня сторона) 
Папір, естамп 
25 х 25,5 см

Girl (reverse) 
Print on paper 
25 × 25.5 cm
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Чоловіча постать

1969
Папір, кольоровий олівець
61,5 х 42,5 см

Жінка, що сидить

1969
Папір, олівець
61 х 42,5 см

Figure of a Man

1969
Colored pencil on paper
61.5 × 42.5 cm

Seated Woman

1969
Pencil on paper
61 × 42.5 cm
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Ніжність

1969
Картон, олівець
25,5 х 25,5 см

Дівоча постать

1969
Папір, кулькова ручка
61,5 х 41,5 см

Tenderness

1969
Pencil on cardboard
25.5 × 25.5 cm

Figure of a Girl

1969
Ballpoint pen on paper
61.5 × 41.5 cm
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Оголена

1969
Папір, олівець
43 х 54 см

Чоловіча модель

1969
Папір, кулькова ручка
43 х 61,5 см

Male Model

1969
Ballpoint pen on paper
43 × 61.5 cm

Nude

1969
Pencil on paper
43 × 54 cm
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Чоловіча модель

1969
Папір, кулькова ручка
61,5 х 43 см

Оголена

1969
Папір, кулькова ручка
61,5 х 42,5 см

Nude

1969
Ballpoint pen on paper
61.5 × 42.5 cm

Male Model

1969
Ballpoint pen on paper
61.5 × 43 cm
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Жіночий портрет

1960-і
Картон, сангіна
49,5 х 42,5 см

Голова хлопчика

1960-і
Картон, сангіна
57 х 43 см

Portrait of a Woman

1960s
Sanguine on cardboard
49.5 × 42.5 cm

Head of a Boy

1960s
Sanguine on cardboard
57 × 43 cm
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Жіночий образ

1960-і
Папір, кольоровий олівець
56,5 х 42 см

Чоловіча модель

1970
Папір, кулькова ручка
59 х 42 см

Male Model

1970
Ballpoint pen on paper
59 × 42 cm

Female Image

1960s
Colored pencil on paper
56.5 × 42 cm
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Портрет

1960-і
Папір, олівець
21,5 х 21,5 см

Портрет дівчини

1960-і
Папір, кольоровий олівець
21 х 20,5 см

Portrait

1960s
Pencil on paper
21.5 × 21.5 cm

Portrait of a Girl

1960s
Colored pencil on paper
21 × 20.5 cm
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Дівоча постать

1960-і 
Папір, олівець
56 х 41,5 см

Жінка яка сидить

1960-і
Папір, туш
56 х 37 см

Figure of a Girl

1960s
Pencil on paper
56 × 41.5 cm

Seated Woman

1960s
Indian ink on paper
56 × 37 cm
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Дюни в Паланзі

1960-і
Папір, кулькова ручка
36 х 48 см

Художниця, із серії "Гурзуф"

1960-і
Папір, кулькова ручка
36 х 48 см

Palanga Dunes

1960s
Ballpoint pen on paper
36 × 48 cm

Artist, from the Gurzuf series

1960s
Ballpoint pen on paper
36 × 48 cm
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Спортсмен

1970
Папір, кулькова ручка
56 х 35 см

Замріяна

1970
Папір, олівець
59,5 х 42 см

Lost in Reverie

1970
Pencil on paper
59.5 × 42 cm

Sportsman

1970
Ballpoint pen on paper
56 × 35 cm
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Дівчина

1970
Папір, фломайстер
62 х 43 см

Жінка яка стоїть

1970
Папір, кулькова ручка
61 х 31,5 см

Girl

1970
Felt-tip pen on paper
62 × 43 cm

Standing Woman

1970
Ballpoint pen on paper
61 × 31.5 cm
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Ескіз до картини 
" Керівник польотів" (1970-і рр)

1970-і
Папір, акварель
17,5 х 29 см

Ескіз до картини 
"Керівник польотів" (1970-і рр)

1970-і
Папір, акварель
14 х 18,5 см

Керівник польотів (1970-і рр)

Sketch for the picture 
Aircraft Controller (1970s)

1970s
Watercolor on paper
17.5 × 29 cm

Sketch for the picture 
Aircraft Controller (1970s)

1970s
Watercolor on paper
14 × 18.5 cm

Aircraft Controller (1970s)
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Принципове питання

1970-і
Картон, акварель
20 х 20 см

Ескіз до роботи 
"Спортсмен та тренер" (1971 р.)

1970
Папір, чорнило, акварель
34 х 34 см

Sketch for the picture 
Sportsman and Coach (1971)

1970
Ink, watercolor on paper
34 × 34 cm

Matter of Principle

1970s
Watercolor on cardboard
20 × 20 cm
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Ескіз до картини 
«У міському парку. Ветеран»

1960-і
Папір, фломайстер, олівець
36 х 36 см

Ескіз до картини 
"Екскурсія" (1972 р.)

1970-і
Папір, кулькова ручка
28,5 х 30 см

Sketch for the picture 
Visit to the Museum (1972)

1970s
Ballpoint pen on paper
28.5 × 30 cm

Sketch for the painting 
"In the city park. Veteran"

1960s
Felt-tip pen, pencil on paper
36 × 36 cm

"Екскурсія" (1972 р.)

Visit to the Museum (1972)
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Скалярії

1970-і
Папір, фломайстер
19 х 22,5 см

Золоті рибки

1970-і
Папір, фломайстер
19 х 27 см

Anglefish

1970s
Felt-tip pen on paper
19 × 22.5 cm

Goldfish

1970s
Felt-tip pen on paper
19 × 27 cm



198 199

Чоловіча модель

1970
Папір, туш
58 х 42 см

Чоловік в окулярах

1970
Папір, кулькова ручка
19,5 х 13,2 см

Male Model

1970
Indian ink on paper
58 × 42 cm

Man Wearing Glasses

1970
Ballpoint pen on paper
19.5 × 13.2 cm
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Ескіз до картини 
"Бурштин Балтики" (1975 р.)

1973
Папір, кольорова ручка
30 х 40 см

Видобуток бурштину

1973
Папір, кулькова ручка
24 х 32 см

Amber Mining

1973
Ballpoint pen on paper
24 × 32 cm

Sketch for the picture 
Baltic Amber (1975)

1973
Color pen on paper
30 × 40 cm

"Бурштин Балтики" (1975 р.)

Baltic Amber (1975)
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Дівчина

1970-і
Папір, кулькова ручка
13,5 х 19 см

Білочка

1970-і
Папір, кулькова ручка
19,5 х 12,6 см

Girl

1970s
Ballpoint pen on paper
13.5 × 19 cm

Squirrel

1970s
Ballpoint pen on paper
19.5 × 12.6 cm
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Оголена з книгою

1975
Папір, кулькова ручка
44,5 х 36 см

Модель

1970-і
Картон, кулькова ручка
65 х 50 см

Nude with a Book

1975
Ballpoint pen on paper
44.5 × 36 cm

Model

1970s
Ballpoint pen on cardboard
65 × 50 cm

Публікація: "Каталог виставки творів 
І. Григор'єва". с. 43. Київ. 1982 р.)
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Біля самоскиду, із серії 
"Чорнобильська атомна електростанція"

1973
Папір, кулькова ручка
32 х 43 см

Самоскид

1973
Папір, кулькова ручка
36 х 47 см

Dump Truck

1973
Ballpoint pen on paper
36 × 47 cm

By a Dump Truck, from the 
Chornobyl Nuclear Power Plant series

1973
Ballpoint pen on paper
32 × 43 cm



208 209

Далечінь

1960-і
Папір, гуаш
30,5 х 43 см

Авіамоделісти

Папір, акварель
17 х 29 см

Vast Expanses

1960s
Gouache on paper
30.5 × 43 cm

Aeromodellers

Watercolor on paper
17 × 29 cm
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Ескіз до картини 
"Привиди реваншу"

1970-і
Папір, акварель, гуаш
19 х 13 см

Ескіз до картини 
"Привиди реваншу"

1970-і
Папір, акварель, гуаш
15,5 х 15 см

Sketch for the picture 
Ghosts of Revenge

1970s
Watercolor, gouache on paper
19 × 13 cm

Sketch for the picture 
Ghosts of Revenge

1970s
Watercolor, gouache on paper
15.5 × 15 cm
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ЗАРЕЦЬКИЙ
Віктор
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Художній простір України другої половини ХХ 
століття генерував цілу низку непересічних 
митців. Кожен з них торував у мистецтві влас-
ний шлях, мав ні на кого не схожий почерк. Але 
натомість була в них схожа за драматичною на-
пругою доля, міцно стиснута тоталітаризмом, 
що панував у герметично замкненій країні, у 
якій довелося їм жити. В основному творчо на-
лаштовані митці реалізувалися не «тому що...», 
а всупереч. Це стосується кожного представле-
ного у книжці художника, й, зокрема, творчо-
го й подружнього тандему Віктора Зарецького 
і Алли Горської. Вірогідно, якби не було цього 
тандему, доля і талант кожного вияскравилися 
б трохи по-іншому, втім, все відбулося саме так, 
а не інакше... (Ми ж пам’ятаємо, що «історія не 
знає слова «якби»)

Віктор Зарецький народився 1925 року в сім’ї 
скромного службовця на Сумщині, потім жив 
на Донеччині, під час Другої світової війни слу-
жив у Чебоксарському запасному стрілецько-
му полку радянської армії. Художній хист про-
явився у дитинстві, він мав достатню силу, щоб 
хлопець малював повсякчас і, звільнившись із 
армійських лав, улітку 1946 року приїхав до Ки-
єва. Там провалився на іспитах до художнього 
інституту й, не зважаючи на те, що був «пере-
ростком», маючи 21 рік, вступив до останнього 
класу художньої школи. Пристрасть до рису-
вання й шалена працездатність та цілеспрямо-
ваність буквально прикували його до навчання, 
чому сприяло й те, що і гуртожиток містився в 
інституті, і їдальня також, і навіть перукар туди 
приходив до студентів.

Малював Віктор Зарецький цілодобово, олівці 
списував до крихітного шматочка, який утри-
мувати в пальцях вже було неможливо. Він був 
стипендіатом іменних студентських стипен-
дій — Рєпінської та Сталінської. А вчителями 
були знані Ілля Штільман, Михайло Шаронов, 
Карпо Трохименко, Олексій Шовкуненко, Кос-
тянтин Єлева, Геннадій Титов, Георгій Меліхов, 
Сергій Григор’єв. Професійні успіхи юнака були 
настільки серйозними, що його залишили у ху-
дожньому інституті викладати живопис. 

Ставився він до своєї роботи відповідально. 
Приходив до навчальних майстерень від само-
го ранку, приносив із собою особливий повів 
наснаги та доброго гумору. Знаходив можли-

In the second half of the twentieth century the art 
space of Ukraine generated a number of extraordi-
nary artists. Each of them blazed his own trail in art, 
had his own individual idiom. However, they were 
similar in the dramatic tension of the fate firmly 
squeezed by totalitarianism that reigned in the her-
metically closed country in which they happened 
to live. Generally, the creatively minded artists re-
alized their potential not «because of...» but contrary 
to. This applies to each artist presented in the book, 
and, in particular, the creative and marital tandem 
of Viktor Zaretsky and Alla Horska. Probably, if there 
were no this tandem, the fate and talent of each 
would develop a bit differently, however, everything 
happened exactly this way and not otherwise... (We 
remember that «history knows no «if»).

Viktor Zaretsky was born in 1925 into the family of 
a modest employee in the Sumy region, later lived 
in the Donetsk region, and during the Second World 
War he served in the Cheboksary reserve rifle regi-
ment of the Soviet Army. His artistic talent, mani-
fested in childhood, had sufficient power so the guy 
drew incessantly and, leaving military service, he 
came to Kyiv in the summer of 1946. There he failed 
the exams in the Art Institute and, despite the fact 
that he was an overage juvenile, being already 21, 
entered the last class of the art school. The passion 
for drawing, reckless ability to work, purposeful na-
ture and dedication literally chained him to stud-
ies, and the fact that the hostel was at the institute 
premises, and the refectory, and even a hairdresser 
came to the students contributed to this.

Viktor Zaretsky draw around the clock, used pencils 
to a tiny piece that was already impossible to keep 
in fingers. He received Repin and Stalin nominal 
student scholarships. And who were his teachers – 
renowned Illia Shtilman, Mykhailo Sharonov, Karpo 
Trokhymenko, Oleksiy Shovkunenko, Kostiantyn 
Yeleva, Hennady Tytov, Heorhy Melikhov, Serhiy 
Hryhoryev. Professional successes of the young 
man were so serious that he was left at the Art Insti-
tute to teach painting.

He was very responsible for his work. Came to the 
training workshops from the morning, bringing 
about him a special aura of inspiration and good hu-
mor. He found the possibility to devote time to each 
student, took notice of weak points in a student’s 
work and carefully and meticulously rectified short-
comings. Viktor Zaretsky even then, being a young 

вість приділити час кожному студенту, відшу-
кував найуразливіші місця в учнівській роботі 
й уважно та прискіпливо проробляв прогали-
ни. Віктор Зарецький вже тоді, молодим педа-
гогом, вважав, що «навчати художній творчості 
безглуздо. Навчати потрібно основі. Усі великі 
художники володіли рисунком, вони зуміли 
поставити своє око і добре знали ремісничу 
машину: задумати, почати, вести, закінчити»1. 
Це розуміння вкладав у своїх студентів. Вони 
назавжди запам’ятали й успішно використову-
ють «систему основних точок» й уміння «пра-
вильно дивитись» як на об’єкт відтворення, так 
і на художні твори. Мав художник неабиякий 
хист до викладання. Цей хист потім ніколи не 
дрімав — Віктор Зарецький усе життя був учи-
телем для своєї прекрасної дружини-художни-
ці Алли Горської, для друзів, а пізніше — учнів 
власної рисувальної студії. 

Представлені у цій книзі рисунки 1950-х демон-
струють широкий діапазон мислення та умін-
ня молодого митця. У постановках (с. 156–157) 
продемонстровано віртуозне володіння ремес-
лом. Так само технічно довершена, а до того ще 
й дуже настроєва, виконана з певним театраль-
но-драматичним ефектом композиція «Музи-
канти» (с. 160). У швидких портретах студентки, 
а згодом і дружини Алли Горської тих же 50-х 
років — уміння передати схожість не лише че-
рез зовнішні риси, а й піймати характер моделі 
й відтворити власне ставлення до неї (с. 158–
159). Це простежується і в рисунку «Дівчинка з 
бантом» (с. 185) того ж часу, і в «Портреті Лари-
си Жуковської» (с. 190) значно пізнішого періо-
ду. Варто зауважити, що знайшовши цікавий 
художній хід у вигляді образу, ракурсу, акцен-
тування, він міг розвивати його, але нарешті 
вирішивши, вже не повторював. І, рисуючи лю-
дину для створення сюжетного полотна, Віктор 
Зарецький все одно прагнув зафіксувати пов-
ноцінний образ й незвичний художній хід. Так 
бачимо у портретах Валентини Захарчук (с. 183), 
Ольги Кравченко (с. 201) і в портретній компози-
ції «Кайф» (с. 200). 

Художник навчався і починав свій творчий 
шлях у період ідеологічних догматів, чітко ви-
значених соціалістичним реалізмом. Тоді він у 
них, напевне, вірив і пробував сумлінно дотри-

1 Зарецький Віктор. Роздуми біля полотна. Розділ І.// Образотворче 
мистецтво. – 1993, №1. – С. 10.

teacher, believed that «teaching artistic creativity 
is absurdly. The fundamentals should be taught. All 
great artists were skilled in drawing, they were able 
to tune their eyes for painting and knew the craft 
machine: to conceive, to begin, to carry on, to fin-
ish.»1 He put this conception into the heads of his 
students. They forever remembered and successful-
ly used a «system of basic points» and ability to «look 
right» both at the object of painting, and the works 
of art. The artist had a remarkable gift for teaching. 
This ability never dozed – all his life Viktor Zaret-
sky was a teacher for his beautiful wife, artist Alla 
Horska, for friends, and later for students of his own 
drawing studio.

The drawings of the 1950s presented in this book 
show a wide range of thoughts and abilities of the 
young artist. In composition arrangements (p. 156–
157) he demonstrated mastery of skill. Thus, the Mu-
sicians composition (p. 160) is technically perfect 
and, in addition, full of feeling, with a certain theat-
rical and dramatic effect. In the instant portraits of 
the student, and later wife, Alla Horska of the same 
1950s there is the ability to convey the resemblance 
not only through facial features, but to grasp the 
character of the sitter and reproduce his own atti-
tude to her (p. 158–159). This is manifest also in the 
drawing Girl with a Bow (p. 185) of the same time, 
and Portrait of Larysa Zhukovska (p. 190) of a much 
later period. It should be noted that finding an inter-
esting artistic solution of the image, foreshortening, 
emphasizing, he could develop it, but, having solved, 
never repeated. And drawing a person for a genre 
painting, Viktor Zaretsky still wanted to capture a 
real image and an unusual artistic approach. This 
is evident in portraits of Valentyna Zakharchuk (p. 
183), Olha Kravchenko (p. 201) and in the Kaif por-
trait composition (p. 200).

The artist studied and began his creative career in 
the period of ideological dogmas clearly defined by 
socialist realism. At that time he probably believed 
in them and tried to adhere to them. But this way is 
possible for a performer, not the creator. That’s why, 
in the 1950s, Viktor Zaretsky suffered a serious crisis 
– emotional and creative. To get out of it, he began 
to look for his own ways. He left teaching at the Art 
Institute, set to illustrate books, including children’s. 
And we know that in Soviet times artists felt most 

1 1 Зарецький Віктор. Роздуми біля полотна (Viktor Zaretsky. 
Reflections at the Canvas). Розділ І.// Образотворче мистецтво. – 1993, 
№ 1. – С. 10

Він малював як дихав...
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муватися. Але такий шлях можливий для ви-
конавця, а не творця. Тому в 1950-ті Віктор За-
рецький пережив неабияку кризу — душевну й 
творчу. Щоб вибратися з неї, став шукати влас-
них шляхів. Облишив викладання в худож-
ньому інституті, брався ілюструвати книжки, 
зокрема дитячі. А ми знаємо, що саме у книж-
ковій ілюстрації за радянських часів художни-
ки почувалися найбільш вільними. Тож вільно-
думні митці «тікали» в ілюстрування книжок, 
як у еміграцію. Він і пізніше нерідко співпрацю-
вав з видавництвами, зокрема ілюстрував ди-
тячий журнал «Піонерія» (с. 146). А потім поїхав 
на Донеччину, пішов на шахту, в саму гущавину 
шахтарського життя. 

«Шахтарська» тема була йому знайома з дитин-
ства, тому молодий художник сміливо увірвав-
ся в «робочі будні» шахтарів, спускався під зем-
лю, якось мало не загинув, заблукавши в шахті. 
Його роботи цього періоду знала вся велика 
країна СРСР. За них отримував нагороди, їх же 
знімали з виставок зі словами: «Хто ж піде в 
шахту працювати, побачивши таких чумазих і 
втомлених хлопців?» Усе мало бути лакованим 
у тій радянській дійсності. А у Віктора Зарець-
кого це було не так. У даній збірці є портретні 
шкіци до картини «Шахтар» 1955 року (с.142–143).

«Селянська» тема народилася на теренах бага-
тющої й тепер сумновідомої Чорнобильщини: 
у ній художник, прагнучи передати суть на-
родного життя та характерів, працював разом 
із колгоспниками. Голова колгоспу навіть по-
чав нараховувати художнику трудодні. Обра-
зи сільських українських дівчат, створені тоді 
Віктором Зарецьким, стали хрестоматійними. 
І однією з перших була картина «Льон беруть. 
Портрет ланкової Поліни Сироватко», яка одра-
зу була закуплена Національним художнім 
музеєм України й нині зберігається там. Ряд 
етюдів до композиції демонструють пошук й 
цілісність мислення художника — кожна зама-
льовка дуже характерна й виразна (с.161–163).

А паралельно «сільській» з’явилася і «міська» 
серія, ініційована інтересом художника до но-
вітніх тенденцій світового мистецтва, відомо-
сті про які, попри все, хоч по крихті, різними 
шляхами крізь «залізну завісу» все ж таки при-
ходили до зацікавлених. А ще, можливо, бажан-
ням висловити внутрішню напругу й тривож-
ний стан, що охоплювали ціле суспільство й, 
особливо, кола, де гуртувався він із Аллою. В ре-
продукованій добірці на цю тему є дуже цікаві 
композиції — «В кафе», «Україночка», «В автобу-
сі» (1960-ті) й пізніші — ескіз до відомої картини 
«В автобусі» (1980-ті), а також у полотнах «Марі-
уполь. Їдальня українських страв», «Голодомор» 

і «Дурман».

Важливою подією у житті й творчості радян-
ських художників ставали творчі подорожі 
республіками, які мали інший уклад життя, 
інакшу культуру. Так, помітний слід у доробку 
Віктора залишила подорож до Середньої Азії, до 
Узбекистану — Бухари й Самарканду. Цілу серію 
східних пейзажів 1962-63 років наповнює бла-
кить прохолодних тіней, народжених сонцем 
Азії, фантастичним мозаїчним оздобленням 
архітектури і самим небом (с.170–173). 

На самому початку 1970-х, під час нового вит-
ка репресій проти інтелігенції, була підступ-
но вбита на замовлення КДБ дружина Віктора 
Зарецького художниця і правозахисниця Алла 
Горська. Тоді митцеві, окрім страждань від 
втрати дружини та батьків, ще випали страшні 
звинувачення у вбивстві, подальші принижен-
ня і остракізм — на душі йому було темно, у ву-
хах звучав голос загиблої дружини, в очах вви-
жалася відрізана поїздом голова батька, образ 
померлої мами. Тоді вразливому митцю від-
крився інфернальний світ. Він писав роздираю-
чі душу портрети загиблих найближчих рідних, 
яких втратив протягом короткого часу, шукаю-
чи й не знаходячи відповідей на свої питання 
про суть і смисл тих жахливих подій. У цей час 
митець поринає в роботу над оформленням теа-
трів у Івано-Франківську, Сімферополі та Сумах. 
Брався він і за оформлення театральних вистав 
(с.186, 194–195).

Згодом пише вже трохи інші живописні полот-
на, в яких вихлюпує власний біль та страж-
дання, шукає опори життєвої та світоглядної. 
З цього періоду — «Дурман», «Портрет Василя 
Стуса», ще «Автопортрет з Зун-ко Лі» та серія 
розкішних пейзажів, виконаних у творчій подо-
рожі на Далекий Схід — «Сахалін». Ця подорож 
трохи відволікла, полікувала душевні рани. 
Маючи досвід ілюстрування книжок, митець 
не відмовляється від таких замовлень і тепер 
(ілюстрація до твору М. Олійника «Новела про 
любов»).

У 1977-му доля зводить його з давньою зна-
йомою, колегою, приятелькою Алли Горської, 
донькою інститутського вчителя Майєю Гри-
гор’євою. Їхній шлюб дає художникові відчут-
тя прихистку, сімейне тепло й турботу. А ще, 
замешкавши у Кончі-Озерній, він може зосе-
редитися на живописі. Разом зі старим учите-
лем, тепер тестем Сергієм Григор’євим ходить 
на етюди й влаштовує творчі змагання. Про-
зорі легкі пейзажні композиції, виконані ко-
льоровими олівцями, пастеллю, аквареллю, 
відтворюють захоплення оточуючою красою 

free in book illustrations. So, freethinking artists 
«fled» in illustrating books as in exile. Later he also 
collaborated often with publishers, in particular il-
lustrated Pioneriya children’s magazine (p. 146). 
And afterward he went to the Donetsk region, went 
to the mine, to the very thick of miners’ life.

The «miner» theme was familiar from childhood, 
so the young artist boldly burst into the «working 
days» of miners, descended beneath the ground, 
once nearly died lost in mine. His works of that peri-
od were known throughout the whole great country 
USSR. He received awards for them, and they were 
taken off exhibitions with the words: «Who will go to 
work in a mine, seeing these guys, coaly and tired?» 
Everything had to be lacquered in that Soviet reality. 
And it was not so with him. In the collection there 
are portrait sketches for the painting Miner of 1955 
(p. 142–143).

The «peasant» theme was born in the territory of the 
rich and now infamous Chornobyl area, where the 
artist, trying to convey the essence of national life 
and characters, work along with farmers. The head 
of the farm began even to put down his workdays to 
his account. The images of rural Ukrainian girls cre-
ated then by Viktor Zaretsky became paradigmat-
ic. And one of the first paintings was Picking Flax. 
Portrait of Team Leader Polina Syrovatko, which 
was immediately purchased by the National Art 
Museum of Ukraine and now is housed there. Sev-
eral studies to the composition show searches and 
integrity of the artist’s mind – each sketch is very 
characteristic and expressive (p. 161–163).

Parallel to «rural» appeared the «city» series initiated 
by the artist’s interest in the latest trends in the world 
art, information about which, despite everything, 
bit by bit, in different ways came through the «iron 
curtain» to interested people, and also, probably by 
the desire to express the internal stress and anxiety, 
which covered the whole society and especially the 
circles in which he and Alla socialized. In the repro-
duced selection are very interesting compositions 
on this theme – In the Cafe, Ukrainian Girl, In the 
Bus (1960s) and later – a sketch to the well-known 
painting In the Bus (1980s) and Mariupol. Ukrainian 
Cuisine Cafeteria, Famine and Stoned. 

An important event in the life and work of Ukrain-
ian artists were creative tours to republics that had 
another way of life, another culture. Thus, Viktor’s 
trip to Central Asia, Uzbekistan – Bukhara and Sa-
markand left a noticeable trace in his works. A se-
ries of Eastern landscapes of 1962–1963 is filled with 
cool blue shadows born by the Asian sun, fantastic 
mosaic decoration of architecture and by the air it-
self (p. 170–173).

In the early 1970s, during a new round of repressions 
against intellectuals, Viktor’s wife, the artist and hu-
man rights activist Alla Horska was treacherously 
killed by the KGB order. Then the artist, in addition 
to suffering from the loss of his wife and parents en-
dured the terrible accusation of murder, further hu-
miliation and ostracism – his heart was heavy, the 
voice of the dead wife sounded in the ears, and in 
the eyes appeared the head of his father cut off by 
train, the image of the dead mother. Then the infer-
nal world opened to the vulnerable artist. He painted 
heart-rending portraits of the dead nearest relatives, 
lost within a short time, looking for and finding no 
answers to his questions about the essence and 
meaning of those terrible events. At that time, the 
artist plunged into work on the design of theaters in 
Ivano-Frankivsk, Simferopol, and Sumy. He under-
took stage design as well (p. 186, 194–195).

Later he painted a little bit different pictures in 
which he poured out his pain and sufferings, seek-
ing mainstay of his life and worldview. To this pe-
riod belong Stoned, Portrait of Vasyl Stus, also 
Self-Portrait with Zun-ko Lee and a series of mag-
nificent landscapes, executed during a creative tour 
to the Far East – Sakhalin. This trip slightly distract-
ed, healed the wounds of soul. Having experience in 
book illustration, the artist did not refuse such com-
missions as well (an illustration to M. Oliynyk’s No-
vella about Love).

In 1977 the fate brought him to his old acquaintance, 
colleague, friend of Alla Horska, daughter of his in-
stitute teacher – Maya Hryhoryeva. Their marriage 
gave the artist the feeling of shelter, family warmth 
and care. And also, settling down in Koncha-Ozer-
na, he could concentrate on painting. Together with 
his old teacher, now father in law, Serhiy Hryho-
ryev, they went out sketching and arranged creative 
competitions. Transparent light landscape compo-
sitions made in colored pencils, pastels, watercolors 
reproduce his admiration of the surrounding beau-
ty of Koncha-Ozerna and the state of joy from the 
process of creation. The peculiarity of the painter’s 
nature lies also in his respect to each material and 
motive he chose. Each of them is so perfect that the 
artist considered worthy to put his name under-
neath (p. 180, 181, 192, 193, 196–199, 204, 205). At that 
time he also turned to portraiture, created mytholo-
gized compositions.

What’s unique in the creativity of Viktor Zaretsky in 
the second half of the 1970s and in the 1980s is that 
he turned his heartache, ruined personal and de-
stroyed creative life caused by the totalitarian state 
system of his native country, to the furious protest 
poured out on the canvas. But this protest was not 
aggressive, it is distinguished by philosophical and 
metaphorical transformation of reality. All his sub-
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Кончі-Озерної та стан радості від самого про-
цесу творення. Особливість натури художника 
— ще й у повазі до кожного матеріалу й мотиву, 
за який береться. Кожен з них довершений на-
стільки, що митець вважає достойним постави-
ти під ним своє ім’я (с.180, 181, 192, 193, 196–199, 
204, 205). Тоді ж він звертається до портрета, 
створення міфологізованих композицій.

Творчість Віктора Зарецького другої полови-
ни 70-х та у 80-ті роки унікальна тим, що біль 
та образу душі, зруйноване особисте й скалі-
чене творче життя, які спричинила йому то-
талітарна державна система рідної країни, він 
обернув на шалений протест, вилитий на по-
лотна. Але протест цей не був агресивним: він 
вирізняється філософським та метафоричним 
перетворенням дійсності. Вся наступна його 
творчість є викликом догмам, стереотипам та 
антиестетизму навколишнього середовища та 
суспільного життя. Віктор Зарецький став вну-
трішнім, неафішованим дисидентом. Втім, на 
відміну від інших відомих нам представників 
художнього нонконформізму, він був одинаком 
у своїй позиції, не виробляв спеціальної лінії 
поведінки в суспільстві. Він щиро і послідовно 
залишався собою й тому дуже вирізнявся на-
віть у середовищі художників. Митець просто 
«запоєм» робив те, чого система не замовляла, 
не підтримувала, а то й не очікувала і забороня-
ла. Художник явив квінтесенцію устремлінь до 
гармонії й чистоти, краси та любові.

Віктор Зарецький від початку творчого шляху 
сприймав світ як живописець. Майстерним ри-
сувальником став, бо був переконаний, що це 
основа гарної картини, тому живописець, пра-
цюючи, не має задумуватися над рисунком. То-
му-то він був такий прискіпливий до малюнку. 
Водночас, ставився до нього не лише як до до-
поміжного інструменту. Розумівся і на вираз-
них особливостях графічних технік. Вірогідно, 
цей сплав переконань та умінь художника й 
надавав його рисункам такої легкості, невиму-
шеності й точності. 

Графіка Віктора Зарецького — це дуже жива й 
вишукана мова майстра. Він малював як дихав. 
І це живе дихання непересічного митця, який 
вплинув своєю творчістю на розвиток україн-
ського мистецтва другої половини ХХ століття, 
ми вловлюємо й долучаємося до нього, гортаю-
чи графічні аркуші представленої колекції.

sequent works are challenge to dogmas, stereotypes 
and anti-estheticism of the environment and pub-
lic life. Viktor Zaretsky became an internal behind-
the-scenes dissident. However, unlike other known 
representatives of the artistic non-conformism, he 
was a loner in his position, did not work out a spe-
cial line of conduct in the society. He sincerely and 
consistently remained true to himself and so stood 
out prominently among other artists. The artist just 
avidly made what the system did not commission, 
support or even not expected and prohibited. He 
presented the quintessence of aspirations for har-
mony and purity, beauty and love.

Viktor Zaretsky from the beginning of his creative 
career perceived the world as a painter. He became 
a skillful draftsman because he was convinced that 
this is the foundation of a good picture and the paint-
er, working, should not think of drawing. That is why 
he was so demanding to drawing. However, he did 
not consider it to be only a complementary tool. He 
also had a good understanding of expressive pecu-
liarities of graphic techniques. Probably this fusion 
of convictions and skills of the artist gave his draw-
ings such lightness, ease and accuracy. 

Graphic works of Viktor Zaretsky represent a very 
lively and exquisite idiom of the master. He drew as 
he breathed. And we sense this living breath of the 
extraordinary artist whose creativity influenced the 
development of Ukrainian art of the second half of 
the twentieth century, and join it, leafing through 
the graphic sheets of the presented collection.
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В майстерні. Київ, поч. 1960-х рр.

In the studio. Kyiv, early 1960s

З дружиною.. Київ, І пол. 1960-х рр.

With wife. Kyiv, 1st half of the 1960s

В. Зарецький на етюдах. Конча-Озерна, 1987 р.

V. Zaretsky out sketching. Koncha-Ozerna, 1987

В. Зарецький і А.Горська (другий і четверта від ліворуч) на 
демонстрації. Київ, поч. 1950-х рр.

V. Zaretsky and A. Horska (second and fourth from the left) on a 
demonstration. Kyiv, early 1950s

Конча-Озерна, 1985 р.

Koncha-Ozerna, 1985

Перший від праворуч В. Зарецький. Київ, поч. 1950-х рр.

V. Zaretsky first from the right. Kyiv, early 1950s

Праворуч - В. Зарецький. Дніпродзержинськ, 1941 р.

Right: V. Zaretsky. Dniprodzerzhynsk, 1941

Футбольна команда Калінінського будинку офіцерів. Третій 
від праворуч В.Зарецький. 1945 р.

The football team of the Kalinin House of Officers. The third from 
the right – V. Zaretsky. 1945

Конча-Озерна, сер. 1980-х  рр.

Koncha-Ozerna, mid-1980s

Студенти перед Київським художнім інститутом. В. 
Зарецький стоїть п’ятий від праворуч. Кін. 1940-х рр.

Students in front of the Kyiv Art Institute. V. Zaretsky is the fifth 
from the right. Late 1940s

А. Горська і В. Зарецький. Київ, І пол. 1960-х рр.

A. Horska and V. Zaretsky. Kyiv, 1st half of the 1960s

В майстерні. Київ, І пол. 1960-х рр.

In the studio. Kyiv, 1st half of the 1960s

В. Зарецький, студент ІІ курсу, біля Художнього 
інституту. 1948 р.

V. Zaretsky, student of the second year, near the Art 
Institute. 1948
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Ескіз до роботи 
"Шахтар"

1955
Папір, соус, крейда
35 х 23 см

Ескіз до роботи 
"Шахтар"

1955
Папір, соус, крейда
42 х 64 см

Sketch for the picture 
Miner

1955
Sauce, chalk on paper
35 × 23 cm

Sketch for the picture 
Miner

1955
Sauce, chalk on paper
42 × 64 cm
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Сільський краєвид

1950-і
Папір, акварель
20 х 40,3 см

У парку

1950–1960-і 
Папір, акварель
24 х 43 см

Rural Landscape

1950s
Watercolor on paper
20 × 40.3 cm

In the Park

1950s–1960s
Watercolor on paper
24 × 43 cm

Ілюстрація до журналу "Піонерія"

1960-і
Папір, акварель
29 х 22 см

Illustration for Pioneriya magazine

1960s
Watercolor on paper
29 × 22 cm
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В кафе

1960-і
Папір, темпера, акварель, 
кольорові олівці
28,5 х 47 см

Україночка

1960-і
Папір, кольорові олівці
41 х 29 см

In the Cafe

1960s
Tempera, watercolor, 
colored pencils on paper
28.5 × 47 cm

Ukrainian Girl

1960s
Colored pencils on paper
41 × 29 cm

Півні. Ескіз до розпису

1960-і
Папір, гуаш
26 х 46 см

Roosters. Sketch for painting

1960s
Gouache on paper
26 × 46 cm
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Сахалін

1973
Папір, гуаш
50,5 х 65 см

Сахалін

1973
Папір, гуаш
27 х 26,5 см

Sakhalin

1973
Gouache on paper
27 × 26.5 cm

Sakhalin

1973
Gouache on paper
50.5 × 65 cm



234 235

Ранок на річці

1970-і
Папір, акварель
28 х 31 см

Хмари

1970-і
Папір, акварель
25 х 38 см

Clouds

1970s
Watercolor on paper
25 × 38 cm

Morning on the River

1970s
Watercolor on paper
28 × 31 cm
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На ярмарку

1970-і
Папір, змішана техніка
32 х 32,5 см

Базар

1960-і
Папір, гуаш, кольорові олівці
60 х 60 см

At the Fair

1970s
Mixed media on paper
32 × 32.5 cm

Market

1960s
Gouache, colored pencils on paper
60 × 60 cm
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Оголена

1950-і
Папір, кольорові олівці, сангіна
34 х 20,5

Постановка

1950-і
Папір, олівець
46 х 33 см

Composition

1950s
Pencil on paper
46 × 33 cm

Nude

1950s
Colored pencils, sanguine on paper
34 × 20.5 cm
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Портрет Алли Горської

1950-і
Папір, пастель
30 х 26,5 см

Портрет Алли Горської

1950-і
Папір, кольорові олівці
28 х 20 см

Portrait of Alla Horska

1950s
Pastel on paper
30 × 26.5 cm

Portrait of Alla Horska

1950s
Colored pencils on paper
28 × 20 cm
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Музиканти

1950-і
Папір, змішана техніка
26 х 55 см

Ескіз картини 
"Бригада Сироватко"

1960-і
Папір, олівець
19 х 27 см

Musicians

1950s
Mixed media on paper
26 × 55 cm

Sketch for the picture 
Syrovatko’s Team

1960s
Pencil on paper
19 × 27 cm

Автопортрет з Зун-ко Лі (Ісіяма)

1973
Папір, змішана техніка
55,5 х 62 см

Self-Portrait with Zun-ko Lee (Ishiyama)

1973
Mixed media on paper
55.5 × 62 cm
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Етюд до картини 
"Бригада Сироватко"

1960
Папір, акварель
22 х 17,5 см

Етюд до картини 
"Бригада Сироватко"

1960
Папір, акварель
25,5 х 19 см

Study for the picture 
Syrovatko’s Team

1960s
Watercolor on paper
22 × 17.5 cm

Study for the picture 
Syrovatko’s Team

1960s
Watercolor on paper
25.5 × 19 cm
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Ілюстрація до твору М. Олійника 
"Новела про любов"

1970-і
Папір, туш, білила
27 х 17,3 см

Illustration to M. Oliynyk’s 
Novella about Love

1970s
Indian ink, white on paper
27 × 17.3 cm

Ромашки

1960-і
Папір, кольорові олівці, вугілля
39 х 27 см

Camomiles

1960s
Colored pencils, charcoal on paper
39 × 27 cm
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В автобусі

1960-і
Папір, туш, акварель
50 х 52 см

In the Bus

1960s
Indian ink, watercolor on paper
50 × 52 cm

Сварка

1960-і
Папір, акварель
14,5 х 23,3 см

Quarrel

1960s
Watercolor on paper
14.5 × 23.3 cm
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За мотивами повісті І. Нечуя-
Левицького "Кайдашева сім'я"

1963
Папір, туш, білила
26,5 х 36 см

After I. Nechui-Levytsky’s 
story Kaidash’s Family

1963
Indian ink, white on paper
26.5 × 36 cm
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Східний пейзаж

1962-1963
Папір, кольорові олівці, гуаш
31 х 38 см

Східний етюд

1962-1963
Папір, акварель, кольорові олівці
24,5 х 19 см

Eastern Study

1962–1963 
Watercolor, colored pencils on paper
24.5 × 19 cm

Eastern Scenery

1962–1963 
Colored pencils, gouache on paper
31 × 38 cm
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Середня Азія

1962-1963
Папір, акварель, гуаш
26 х 44 см

Бухара

1962-1963
Картон, акварель, гуаш
36,5 х 66 см

Узбекістан. Бухара

1962-1963
Папір, акварель
32 х 49 см

Східний мотив

1962-1963
Папір, кольорові олівці
12,3 х 24 см

Bukhara

1962–1963 
Watercolor, gouache on cardboard
36.5 × 66 cm

Eastern Motif

1962–1963 
Colored pencils on paper
12.3 × 24 cm

Central Asia

1962–1963 
Watercolor, gouache on paper
26 × 44 cm

Uzbekistan. Bukhara

1962–1963 
Watercolor on paper
32 × 49 cm
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Швачка

1965
Папір, кольорові олівці
43 х 30 см

Портрет Василя Стуса

1970-і
Папір, туш
43 х 33 см

Portrait of Vasyl Stus

1970s 
Indian ink on paper
43 × 33 cm

Seamstress

1965 
Colored pencils on paper
43 × 30 cm
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Зима

1970-і
Папір, пастель, гуаш
33 х 25 см

Зимова ніч

1970-і
Папір, пастель
46,5 х 17 см

Winter Night

1970s 
Pastel on paper
46.5 × 17 cm

Winter 

1970s 
Pastel, gouache on paper
33 × 25 cm
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Повінь

1970-і
Папір, змішана техніка
45,5 х 61,5 см

Берег Дніпра

1970-і
Папір, акварель, гуаш
56 х 51 см

Flood

1970s 
Mixed media on paper
45.5 × 61.5 cm

Dnipro’s Bank

1970s 
Watercolor, gouache on paper
56 × 51 cm
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Рибалка

1970-і
Папір, акварель
25 х 38 см

Хмари

1970-і
Папір, пастель
33 х 50 см

Fisherman

1970s 
Watercolor on paper
25 × 38 cm

Clouds

1970s 
Pastel on paper
33 × 50 cm
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Портрет Ірини Дзивіль

1978-1979
Папір, олівець
24 х 24 см

Портрет Валентини Захарчук 
(сестри І. Григор'єва)

1978-1979
Папір, кольорові олівці
47 х 37 см

Portrait of Iryna Dzyvil

1978–1979  
Pencil on paper
24 × 24 cm

Portrait of Valentyna Zakharchuk 
(Sister of I. Hryhoryev)

1978–1979  
Colored pencils on paper
47 × 37 cm
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Портрет дівчини в береті

1970-і
Папір, кольорові олівці
35 х 29,5 см

Дівчина з бантом

1970-і
Папір, кольорові олівці
44 х 33,5 см

Portrait of a Girl Wearing a Beret

1970s
Colored pencils on paper
35 × 29.5 cm

Girl with a Bow

1970s  
Colored pencils on paper
44 × 33.5 cm
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Замок у Карпатах

1970-і
Папір, фломастер
18 х 30 см

Ескіз до роботи 
"Лицар з мечем" (1989 р.)

1980-і
Папір, акварель
31 х 18 см

Sketch for the picture 
Knight with a Sword (1989)

1980s  
Watercolor on paper
31 × 18 cm

Castle in the Carpathians

1970s  
Felt-tip pen on paper
18 × 30 cm
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Повінь

1980-і
Папір, фломайстер, акварель
32 х 44 см

Польові квіти

1980-і
Папір, кольорові олівці
49 х 49 см

Field Flowers

1980s  
Colored pencils on paper
49 × 49 cm

Flood

1980s  
Felt-tip pen, watercolor on paper
32 × 44 cm
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Портрет Лариси Жуковської

1975
Картон, змішана техніка
75 х 49,5 см

Голодомор

1980-і
Папір, олівець
65 х 50,5 см

Portrait of Larysa Zhukovska

1975 
Mixed media on cardboard
75 × 49.5 cm

Famine

1980s
Pencil on paper
75 × 49.5 cm
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Зимова сюїта

1980-і
Папір, кольорові олівці
57 х 76,5 см

На Дніпрі

1985
Папір, кольорові олівці
32 х 44 см

Winter Suite

1980s  
Colored pencils on paper
57 × 76.5 cm

On the Dnipro

1985  
Colored pencils on paper
32 × 44 cm
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Ескіз декорації на античну тему

1980-і
Папір, акварель, гуаш
72 х 110 см

Ескіз декорації на античну тему

1980-і
Папір, акварель, гуаш
70 х 70 см

Sketch for the scenery on an antique theme

1980s 
Watercolor, gouache on paper
72 × 110 cm

Sketch for the scenery on an antique theme

1980s 
Watercolor, gouache on paper
70 × 70 cm
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Квітучий лук

1980-і
Папір, олівець
49 х 49 см

Котики

1980-ті
Папір, змішана техніка
49 х 45,6 см

Catkins

1980s 
Mixed media on paper
49 × 45.6 cm

Flowering Meadow

1980s 
Pencil on paper
49 × 49 cm
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Натюрморт

1980-і
Папір, темпера, акварель
50 х 51 см

Береза

1987
Папір, олівець
90 х 53,5 см

Birch

1987 
Pencil on paper
90 × 53.5 cm

Still-Life

1980s 
Tempera, watercolor on paper
50 × 51 cm
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Кайф

1989
Папір, олівець
51 х 73,5 см

Портрет Ольги Кравченко

1980-і
Папір, кольорові олівці
64 х 44 см

Kaif

1989 
Pencil on paper
51 × 73.5 cm

Portrait of Olha Kravchenko

1980s 
Colored pencils on paper
64 × 44 cm
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Ескіз до роботи 
"В автобусі" (1989 р.)

1989
Папір, кольорові олівці
50 х 56 см

Маріуполь. Їдальня українських страв

1980-і
Папір, змішана техніка, колаж
72 х 49 см

Mariupol. Ukrainian Cuisine Cafeteria

1980s 
Mixed media on paper, collage
72 × 49 cm

Sketch for the picture 
In the Bus (1989)

1989 
Colored pencils on paper
50 × 56 cm
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Весняні квіти

1970-і
Папір, акварель
44 х 40 см

Квітучий луг

1980-і
Папір, кольорові олівці
50 х 70 см

Spring Flowers

1970s 
Watercolor on paper
44 × 40 cm

Flowering Meadow

1980s 
Colored pencils on paper
50 × 70 cm
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Ескіз розпису

1985
Картон, акварель
42,5 х 42,5 см

Дурман

1970-і
Папір, фломайстер
30 х 20 см

Stoned

1970s 
Felt-tip pen on paper
30 × 20 cm

Sketch for a painting

1985 
Watercolor on cardboard
42.5 × 42.5 cm
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ЛИМАРЄВ
Анатолій
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Анатолій Лимарєв став легендою ще за життя. 
Все більше й більше віддаляються у часі його 
життя і творчість, оповиті аурою трагізму і ге-
ніальності, немов огорнені тим особливим світ-
лим туманом, який він створив у картині «По-
свята Михайлу Вайнштейну».

Для мого покоління він був сучасником, дру-
жив з моїми однокурсниками на початку вісім-
десятих. Дружив так чесно і щиро, що міг ви-
ступити на захист. Він, який не вмів просити за 
себе і ніколи не оббивав пороги кабінетів спіл-
чанського начальства, прийшов до художнього 
інституту просити ректора Олександра Лопухо-
ва за Бориса Єгіазаряна, коли тому загрожувало 
виключення. Так ми побачили Анатолія Гри-
горовича вперше — на лавці перед інститутом, 
серед друзів-студентів. Він чекав на ректора і 
переконував у тому, в чому був сам впевнений: 
«Саша, він же мій однокурсник, він зрозуміє». 
Нас тоді вразила ця віра у найкраще в людині, 
ми були більшими скептиками, ніж цей чудо-
вий художник, котрий зазнав у своєму житті 
відвертого пресингу, нескінченого потоку роз-
чарувань.

Друга зустріч відбулася на обговоренні вистав-
ки Григорія Гавриленка в Будинку художників. 
Виставку ми сприйняли як довгоочікуване од-
кровення у вітчизняному мистецтві й, звісно, 
дуже чекали на обговорення. Слухали уважно 
кожного, але особливо запам’яталися тоді Яку-
тович і Лимарєв. Георгій В’ячеславович Якуто-
вич з’явився раптом з-за виставкової стінки, 
високий, елегантний, такий собі Дапертутто. 
Він говорив про Григорія Гавриленка як близь-
кий друг, про життя, зустрічі, масштаб обдару-
вання. Коли я раніше розмовляла з Георгієм 
В’ячеславовичем із приводу його ілюстрацій до 
«Повісті минулих літ», він особливо відзначив, 
що саме «Гриша Гавриленко подарував текст 
«Іпатіївського літопису», надихнув на ілюстру-
вання «Повісті минулих літ»: «Це ж твоя тема».

Анатолій Григорович Лимарєв піднявся, щоб 
говорити з усіма колегами про наболіле. Фраг-
менти його промови були включені згодом до 
фільму про нього, який зняв режисер Сергєєв. 
«Я, товариші, не вмію виступати. Але раз я вже 
заговорив про відповідальність — я знаю, за що 

я відповідаю, і нехай кожен знає, за що він від-
повідає в цьому мистецтві. Поставлено питан-
ня про прекрасне. І ми з ним зустрілися. І дехто 
не впізнав. Ось дожилися. І нам його вирішува-
ти. А Гриша його вирішив. Найдосконалішим 
чином. Ось він, Гриша, був в цьому питанні по-
слідовним. Ми взагалі не включилися в цю ро-
боту, прямо скажемо. Гірше — він помер, а ми 
так і не задумалися взагалі — а що ж він робив 
цілий шматок життя. Ось на відкритті раптом 
згадали, що і не знали, що він такий художник. 
А по-моєму таких людей не було, хлопці, всі 
знали — і це вічне питання. Я так скажу: питан-
ня ми повинні вирішувати за життя наших дру-
зів, а не влаштовувати виставки ціною їхнього 
життя. Як взагалі жити?»

Згідно записів мистецтвознавця і художника 
Ольги Петрової, прозвучало у промові Лима-
рєва і таке: «Питання ставлення до абстракції. 
Це серйозне питання. Ось тут є спроба його обій-
ти. А ми без нього не обходимося у живописові. 
Адже ми замислюємо абстрактно, компонуємо 
абстрактно, готуємося до роботи абстрактно, 
ціле життя морочимось над полотном абстрак-
тно, а лише потім воно раптом з’являється ре-
ально. Звідки воно береться? Ось і Гриша, він 
був в цьому питанні послідовним. Він поставив 
це питання, він намагався з’ясувати його. Мені 
здається, нам не втекти від цього питання. Ми 
не можемо зупинити життя на рівні свого роз-
витку. Воно розвивається, а ми ні. Так не мож-
на».

У Анатолія Лимарєва було два живописних пор-
трети Григорія Гавриленка. Портрет художника 
між двох червоних кіл, між двох сяючих кольо-
рів, сонць, між абстракцією і реальністю, в гар-
монії знятих протиріч. І камерний портрет під 
назвою «Чекає гостей» — у майстерні, за чашкою 
чаю, як запрошення до розмови, задушевної і 
про найважливіше у житті — про творчість, іс-
тину, про те, як іти важким шляхом пошуків.
Зустріч третя — «Виставка дев’яти» 1985 року. 
Нам тоді не вірилося, що у Будинку художни-
ків таке можливо побачити. І не один, а одразу 
дев’ять художників потужно заявили про себе, 
про існування «іншого» мистецтва, того, що і є 
мистецтво, не для ідеологічної виставки, не для 
виконання соцзамовлення, а для творчої реалі-

Anatoly Lymarev became a legend while still alive. 
His life and work get further and further in time, 
shrouded in an aura of tragedy and genius, as if con-
cealed by a peculiar lucent haze, which he painted 
in his picture Dedication to Mykhailo Vainshtein.

For my generation he was a contemporary, he was 
friends with my fellow students in the early eight-
ies. He befriended so honestly and earnestly that he 
could speak out in defense of anyone who needed 
it. He, who did not know how to ask for himself and 
never haunted thresholds of offices of the Artists’ 
Union superiors, came to the Art Institute to inter-
cede with the Rector Oleksandr Lopukhov for Bo-
rys Yeghiazarian, when the latter was threatened 
with exclusion. Thus we saw Anatoly for the first 
time – on the bench in front of the institute, among 
fellow students. He was waiting for the Rector and 
convinced us of what he was confident: «Sasha, he 
is my course mate, he will understand.» We were 
struck then by this faith in the best in man; we were 
greater skeptics than this wonderful artist, who en-
dured in his life the blatant pressure and an endless 
stream of disappointments.

The second meeting took place at the discussion of 
the exhibition of Hryhory Havrylenko in the House 
of Artists. We received the exhibition as a welcome 
revelation in the national art and, of course, we wait-
ed for the discussion. We listened to everyone, but 
Yakutovych and Lymarev especially stuck in mem-
ory. Heorhy Viacheslavovych Yakutovych appeared 
suddenly from behind the exhibition wall, tall, ele-
gant, a kind of Dapertutto. He talked about Hryhory 
Havrylenko as a close friend, about his life, about 
their meetings, about the scale of his talent. When 
I previously talked to Heorhy Viacheslavovych 
about his illustrations to The Tale of Bygone Years 
he emphasized that it was «Hrysha Havrylenko who 
has presented the text of the Hypatian Chronicle, 
inspired for the illustration of The Tale of Bygone 
Years: «It’s your theme.»

Anatoly Lymarev rose to speak to all colleagues 
about painful problems. Excerpts of his speech were 
included later in the movie about him, filmed by the 
director Sergeev. «Comrades, I do not know how to 
speak. But once I started talking about the respon-
sibility – I know what I am responsible for, and let 
everyone know what he is responsible for in this art. 

The issue of the beautiful is raised. And we have met 
it. And someone has not recognized it. What have 
we come to. And we are to solve the issue. Hrysha 
solved it. In the most thorough way. That’s he, Hry-
sha, was consistent in this issue. We have not even 
set to this work, to tell it straight. Even worse – he 
died, and we have not even started thinking what he 
was doing during his whole life. Here, at the open-
ing we have suddenly remembered that we did not 
know that he was such an artist. But I think there 
were no such people, guys, all knew – and it’s the 
eternal question. I’ll put it that way: we must solve 
issues during the lives of our friends and not organ-
ize exhibitions at the cost of their lives. Actually, 
how to live?»

According to the records of the artist and art histo-
rian Olha Petrova, in the Lymarev’s speech the fol-
lowing was also said: «The question of attitude to 
abstraction. This is a serious question. There is an 
attempt to escape it. But we can’t dispense with it in 
painting. After all, we conceive abstractly, compose 
abstractly, we prepare for work abstractly, the whole 
life we break our heads over a canvas abstractly, and 
only then it suddenly appears real. Whence it comes 
from? And Hrysha, he was consistent in this ques-
tion. He raised this question, he was trying to clear 
it up. It seems to me, we cannot run away from this 
question. We cannot stop life at the level of our de-
velopment. It is developing and we are not. It is not 
right.»

Anatoly Lymarev painted two portraits of Hryho-
ry Havrylenko. A portrait of the artist between two 
circles of red, between two shining colors, suns, be-
tween abstraction and reality, taken in harmony of 
resolved contradictions. And a cabinet portrait ti-
tled Waiting for Guests – in the studio, over a cup 
of tea, as an invitation to the conversation, intimate 
and about the most important in life – about crea-
tivity, about truth, about how to go down the difficult 
road of searching.

The third meeting – Exhibition of Nine, 1985. We did 
not believe then that in the House of Artists it was 
possible to see not one but at once nine artists who 
had powerfully asserted themselves, the existence 
of «the other» art, that is the art not for ideological 
exhibitions, not for fulfilling social commission, but 
for creative realization in the dimension of eternal 
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зації у вимірі вічної ходи розвитку образотвор-
чого мистецтва як такого.

Про цю виставку згадував Яким Левич: «Досить 
сумна історія. Сумна тим, що ми збиралися під-
корити світ, проломити двері. Але ми нікого не 
підкорили, навіть київський бомонд. Це була 
виставка-розчарування. Чотирьох допустили 
спочатку. Мене не допустили. Це називалося 
— пройти виставком. Я не пройшов. Це багато 
років тривало, «пробивання» цієї виставки, дов-
гий процес. П’ятнадцять років».1

Юлій Шейніс відзначив важливість цієї вистав-
ки інакше: «Ми відчували, наскільки ми потріб-
ні один одному, наскільки готові йти до кінця. 
Ця виставка була необхідна, всі відчували цю 
необхідність. А Тоша говорив: «Давайте ми їм 
дамо ще один шанс бути людьми». У нас було 
два шляхи – або скандалити сильно і виклика-
ти грубі провокації, або продовжувати зверта-
тися, просити і чекати наступну реакцію. І Тоша 
говорив дуже мудро: «Давайте ми дамо їм ще 
один шанс показати себе як люди». Зайшли до 
Зноби всім складом. Тоша маленький в порів-
нянні з Валентином Івановичем, він заштовхав 
його в кабінет і посадив за стіл. І ми не вийшли, 
доки Зноба не підписав: «Київська організація 
не заперечує». Лопухов ходив з якоюсь «важли-
вою» людиною, коли роботи вже висіли, диви-
лися, вирішували...

Виставка готувалася два роки. Одне літо, друге, 
осінь, зима, початок нового року, 1985. «Родзин-
кою» тієї виставки був Тоша. Не кількістю робіт, 
а їх особливою якістю. Особлива якість — з од-
ного боку простота, прямий зв’язок з тим, що 
ми сприймаємо, а з іншого боку — подолання 
того, що просте робиться дуже непросто. Це не 
конфлікт, це необхідна умова творчого процесу. 
Ніщо не може статися раптом і відразу, весь час 
відбувається процес боротьби з самим собою. 
Всі картини переписувалися безліч разів — це 
не через примхи, а з бажання щось ще подола-
ти. Просте і зрозуміле — дуже непросто, вима-
гає шалених зусиль, і в цьому одна з основних 
переваг. Геніальне упізнається все і відразу. 
Малюється це заради істини, а не заради ринку. 
Свобода від цього фактора, тільки рух до істи-
ни».

Роботи Анатолія Лимарєва на «Виставці дев’я-
ти» вразили якимось особливим живописом, 
непригладженим, таким, що зачіпає. Полум’я-
ніюче стадо корів на витягнутому горизонталь-
ному полотні — чомусь саме воно змусило від-
чути інакшість. Так, корови, так, степ, але чому 

1 Ялкут С., Павлов А. Жизнь удалась. – К., 2005. – С. 85.

відчувається вимір не побутовий, а сакраль-
ний?

Коли художника не стало, Світлана Іванівна 
Лимарєва запросила до його майстерні нас, ко-
лишніх студентів (були Борис Єгіазарян, Ірина 
Горшкова, Олена Придувалова, Альоша Апол-
лонов, я і Ляля Панчишин), показала роботи і, 
прощаючись, дала кожному пензля майстра, 
спрацьованого, на пам’ять, як естафету продов-
ження життя і творчості.

Навесні 1986 року, як науковий співробітник 
Державного історико-культурного заповідника 
«Софія Київська», я отримала пропозицію по-
думати про те, що можна організувати у при-
міщеннях заповідника «Стародавній Київ», що 
були на Подолі. Я відразу ж натхненно заяви-
ла — Музей сучасного мистецтва, справжнього 
мистецтва, без офіціозу. Бачилася експозиція 
з роботами Михайла Грицюка, Григорія Гаври-
ленка, Анатолія Лимарєва, Михайла Вайнштей-
на... Прийшла з цією ідеєю до мого вчителя 
— Анни Володимирівни Заварової. Вона запе-
речила спокійно і впевнено: «Ну що Ви, Олечко, 
будуть все ті ж імена, що у музеї українського 
мистецтва. Краще допоможіть Світлані Іванівні 
Лимарєвій розібрати роботи, провести обміри, 
скласти каталог — там багато справ». Анна Во-
лодимирівна, як завжди, мала рацію. Дякуючи 
її мудрості ми — я і подруга-однокурсниця Ляля 
Панчишин, почали реальні справи. А ідея му-
зею сучасного мистецтва перекочувала до Іва-
но-Франківська, де Ігор Панчишин організував 
«Імпрези» як основу нового музею.

Тоді ми «пропустили» через себе (руки, очі, сер-
це) усі роботи, що зберігалися у майстерні, що 
їх надала Світлана Іванівна. Вражала не лише 
якість, але й величезна кількість робіт — живо-
пис, акварель, малюнки... Я не раз працювала у 
фондах музеїв, але сховище у майстерні Лима-
рєва, кількість творів одного художника приго-
ломшувала.

І тим не менш, виставка робіт Анатолія Лима-
рєва, що відкрилася наприкінці серпня 1988 
року в залах Спілки художників на Червоноа-
рмійській, стала ще більшим потрясінням. Ось 
це наростання ступеню емоційного і професій-
ного захоплення відбувалося від виставки до 
виставки — їх, персональних, було небагато, з 
великими проміжками в часі: 1988, 1999, 2012. 
Це якийсь феномен істинної цінності: з роками 
напрацьовувався досвід сприйняття, стрімко 
росла «надивленість» творами живопису в най-
багатших музеях і численних галереях Європи 
та Америки, але кожна зустріч з живописом Ли-
марєва була обпалюючою. Можливо тому, що це 

progress of the fine arts as such.

Yakym Levych recalled this exhibition: «Quite a sad 
story. Sad, for we were going to conquer the world, to 
break through the door. But we have not conquered 
anybody, even the Kyiv beau monde. It was an exhi-
bition-disappointment. At first four were admitted. 
I was not admitted. It was called «to pass the exhi-
bition committee.» I had not passed. This lasted for 
many years, «finagling» of this exhibition, a long 
process. Fifteen years.»

Yuly Sheinis noted the importance of this exhibi-
tion in another way: «We felt how much we needed 
each other, how ready to go to the end. This exhi-
bition was needed, all of us felt this need. And To-
sha said, «Let us give them one more chance to be 
humans.» We had two ways – either to make a big 
row and cause gross provocations, or to continue 
to appeal, seek, and expect the next response. And 
Tosha spoke very wisely: «Let’s give them one more 
chance to show themselves as humans.» We went to 
Znoba by the whole company. Tosha, small as com-
pared with Valentyn Ivanovych, pushed him into the 
office and seated at the table. And we did not leave 
until Znoba signed: «The Kyiv organization has no 
objections.» Lopukhov went with some «important» 
person when works were already hung, they looked, 
decided…

It took two years to prepare the exhibition. One sum-
mer, the second, autumn, winter, the beginning of 
the new year, 1985. Tosha was «the highlight» of the 
exhibition. Not by the number of works, but by their 
special quality. The special quality – on the one 
hand simplicity, the direct connection with what we 
perceive, on the other hand – overcoming the asser-
tion that simple is made with great difficulties. This 
is not a conflict, it is a prerequisite of the creative 
process. Nothing can happen suddenly and at once, 
all the time there is a process of struggle within 
self. All paintings were repainted many times – not 
because of a whim, but out of a desire to overcome 
something else. Simple and easy are far from sim-
ple, they require mad efforts, and this is one of the 
main advantages. A work of genius is recognized all 
at once. It is painted for the sake of truth, but not for 
the sake of market. Freedom from this factor, only 
movement towards the truth.» 

Anatoly Lymarev’s works at the Exhibition of Nine 
struck with some peculiar painting, non-smoothed, 
arresting. A flaming herd of cows on the elongated 
horizontal canvas – for some reason it made you 
feel the otherness. Yes, cows, yes, the steppe, but 
why do you feel not everyday but sacral dimension. 

When the artist died, Svitlana Ivanivna Lymareva 
invited to his studio us, former students (were Bo-

rys Yeghiazarian, Iryna Horshkova, Olena Pryduv-
alova, Aliosha Apollonov, I and Lialia Panchyshyn), 
showed works and, bidding goodbye, gave each of us 
a master’s paintbrush, worn-out, as a keepsake, as a 
baton for continuation of life and creativity.

In the spring of 1986, being a research associate of 
the St. Sophia of Kyiv State Historical and Cultural 
Reserve, I received a proposal to think about what 
could be organized in the premises of the Ancient 
Kyiv reserve situated in Podil. I immediately said 
with enthusiasm – the Museum of Contemporary 
Art, true art, without officialdom. I imagined an 
exhibition with the works of Mykhailo Hrytsiuk, 
Hryhory Havrylenko, Anatoly Lymarev, Mykhailo 
Vainshtein... I came up with this idea to my teacher 
– Anna Volodymyrivna Zavarova. She replied calmly 
and confidently: «Oh, Olha, what you say. There will 
be all the same names as in the Museum of Ukrain-
ian Art. You better help Svitlana Ivanivna Lymareva 
to sort out works, carry out measurements, compile 
a catalog – there is a lot to do.» Anna Volodymyrivna 
was right as always. Due to her wisdom, we – I and 
my friend, fellow student Lialia Panchyshyn, started 
real affairs. And the idea of a museum of contem-
porary art migrated to Ivano-Frankivsk, where Ihor 
Panchyshyn organized the Impreza as the basis for 
the new museum.

Then we «passed» through ourselves, through our 
hands, eyes, hearts, all the works stored in the stu-
dio and provided by Svitlana Ivanivna. Not only the 
quality amazed, but also a huge number of works 
– paintings, watercolors, drawings... I often worked 
in museum stocks, but the storage in the studio of 
Lymarev, the number of works by one artist was in-
credibly high.

Nevertheless, the exhibition of works by Anatoly 
Lymarev, which opened in late August 1988 in the 
halls of the Artists’ Union in Chervonoarmiyska St., 
became an even greater shock. This increase of the 
degree of emotional and professional delight came 
from an exhibition to an exhibition – solo shows, 
they were few, with great distances in time: 1988, 
1999, 2012. It is some phenomenon of the true value: 
over the years I gained the experience of perception, 
rapidly «got an eyeful» of paintings in the richest 
museums and numerous galleries in Europe and 
America, but each meeting with Lymarev’s paint-
ing was burning. Maybe because it is «our own,» the 
very nature of our culture in its higher dimension, 
and always the unexpected intensity of delight and 
anguish of mind kept by the immersion in the time-
lessness

Svitlana Ivanivna always spoke about the desire to 
exhibit his works in a worthy museum or gallery 
space and never – about sale. Near her the feeling 
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«своє», саме єство нашої культури у її вищому 
вимірі, і завжди несподівано жар захоплення і 
душевного болю утримував зануренням у поза-
часове.

Світлана Іванівна завжди говорила про бажан-
ня виставляти роботи в гідному музейному або 
галерейному просторі, і ніколи — про продаж. 
Поруч з нею витало відчуття свіжої, глибокої 
рани втрати. Час минав, а рана не заростала. 
Ганна Лимарєва також зізналася нещодавно: 
«Вже тридцять років минуло, як тата немає, а я 
все не можу звикнути до цього». Саме їй тепер 
випав тягар бути оберігачем спадщини і гордо 
нести ім’я, уникаючи спокус.

Дуже цікаві спогади про Анатолія Лимарєва у 
Олександра Дубовика: «Ми були знайомі з ху-
дожньої школи, потім вчилися разом в інсти-
туті. Малюнки багато говорять про нього. Він 
виконував їх твердим олівцем на прозорому 
папері. Вони без тушування, без красивості, 
вони були конструктивні. Але безліч разів сти-
ралося, безліч разів робилося. Хоча це були про-
сто курсові роботи, які зникають. Але для нього 
було подією — робити малюнок, конструктив-
ний і складний.

Він стоїть перед натурою (був дуже короткозо-
рий, носив товсті лінзи), тримає палітру прямо 
під носом і пензель вертикально встромляє 
в масу фарби. Крутить, крутить, і дивиться на 
натуру з-під окулярів — і не кладе. Цей мазок 
— не підходить. Ось настільки це було уваж-
но, настільки було важливо знайти цей півтон, 
який піде десь в тінь, в сіре, в чорне. Для нього 
це було настільки важливим, що він не міг по-
класти мазок, бо це не відповідало його бачен-
ню натури. Це було дивовижно.

У нього була кутаста, гуляста голова. Я клав 
руку на голову: «Тоша, під якою гулею твоя ге-
ніальність?» На палітру, на фарби він накладав 
папір, щоб витягнути з них олію. Залишалася 
в’язка маса, для нього це була матерія, це було 
м’ясо. Колупати в цій майже твердій масі фар-
би і весь час зупинятися на хвилину і боятися 
покласти. Для нього було брехнею – зробити це 
просто так. Для нього важлива була істинність і 
його гуляста голова була кутастою в його житті.
Він намагався зберегти себе, зберегти від всіля-
ких впливів, це було селянське бачення всес-
віту, він недовірливо ставився до всього. Коли 
при ньому звучали гарні слова, складні фрази, 
іноземні слова, він міг пустотливо так запитати: 
«А що це таке?». Відразу ставало все на свої міс-
ця. І вся ця балаканина ставала чимось штуч-
ним і непотрібним. І таке ставлення – постійні 
пошуки істини, пошуки чогось незбагненного. 

Кожна робота підвищує. Синкопи заводять. Це 
істинно, це важливо зберегти».

Творча біографія митця пов’язана з Києвом і 
донецькими степами. Художник народився у 
селі Амвросіївка Донецької області. Батько був 
репресований, мама під час війни, після звіль-
нення донецьких земель, перебралася до Киє-
ва. Тут юний Тоша вступив до художньої школи, 
потім закінчив Київський державний художній 
інститут, майстерню Сергія Григор’єва.

Перше «неспівпадіння» з офіційною позицією 
художнього керівництва відбулося на диплом-
ній роботі. Лимарєв підготував роботу «Дівчи-
на-шахтарка», а йому заборонили її виносити 
на захист: «у Радянському Союзі жінок-шахта-
рів немає». Як стверджує Ганна, це була реальна 
дівчина, з ім’ям і прізвищем, з обличчям, тем-
ним від вугільного пилу. Зовсім не «мулатка», 
як підсміювалися над студентом. Довелось 
змінити тему диплому.

Після закінчення інституту поїхав до Донецька. 
А одного разу, приїхавши до Києва, зустрів Світ-
лану, студентку факультету журналістики Ки-
ївського університету ім. Т. Шевченка. Молода 
компанія поверталася з прогулянки на Сирці, 
і, як каже Ганна, «мама і тато разом побачили 
у калюжі чоловічка, якийсь слід від бензину 
набрав такої форми, і після цього вони вже не 
розлучалися». Щоправда, Анатолій поїхав у До-
нецьк, листувалися, і Світлана одного чудового 
дня кинула університет, зібрала речі і опини-
лася в напівпорожній донецькій квартирі Тоші, 
коли йому було погано – підозрювали туберку-
льоз. Через слабкі легені Анатолія не забрали 
в армію, він сміявся: «Ще не навчений, вже не 
придатний».

Друзі, от як Міша Грицюк, звали до Києва, та й 
Світлана мріяла про повернення до свого мі-
ста. Тоді зробили грандіозний обмін донецької 
квартири на київську кімнатку в комуналці на 
Хоревій. Під кімнатою знаходилося сховище 
овочів з холодильною установкою, тому в квар-
тирі холодно було завжди, навіть влітку вода 
замерзала. Світлана і маленька Ганна жили у 
бабусі, а кімната стала майстернею. Для живо-
пису в кімнатці на Хоревій було хороше світло, 
це тішило художника.

Майстернею «під відкритим небом» влітку на 
усі наступні роки став степ донецький. В Ам-
вросіївці жили дядько і брат, бабуся, тут завжди 
чекали і раділи приїзду. Для Анатолія Лима-
рєва степ був чимось необхідним для повноти 
світовідчуття. Вогненні заходи сонця, просто-
ри, вільність, коливання трав, сонце у всю його 

of a fresh deep wound of loss soared. Time passed, 
and the wound was not overgrown. Hanna Lymare-
va also has admitted recently: «Thirty years have 
passed since dad is no more, and I still cannot get 
used to this.» Now it fell to her to be the guardian 
of the heritage and proudly bear the name avoiding 
temptations. 

Very interesting are Oleksandr Dubovyk’s memories 
of Anatoly Lymarev: «We were familiar from the art 
school, then studied together at the institute. Draw-
ings say a lot about him. He made them with a hard 
pencil on transparent paper. They are without shad-
ing, without prettiness, they are constructive. But 
many times erased, many times made. Although 
they were simply term works that disappeared. But 
it was an event for him – to make a drawing, con-
structive and sophisticated.

He stands before nature (he was very short-sight-
ed, wore thick lenses), holding palette right under 
the nose and sticks the brush vertically in the paint 
mass. Twists, twists and looks at the nature from 
under his glasses – and doesn’t put. This stroke is 
not suitable. It was so intently, it was so important 
to find the halftone, which would withdraw into the 
shadow, into gray, into black. For him, it was so im-
portant that he could not put a stroke, because it did 
not correspond to his vision of nature. It was amaz-
ing.

He had an angular, bumpy head. I put my hand on his 
head: «Tosha, under which bump is your genius?» He 
applied paper to the palette, to paints to absorb the 
oil out of them. There remained a viscous mass, for 
him it was matter, it was meat. To pick this almost 
solid mass of paint and always to stop for a moment 
and be afraid to put it. For him it was a lie – to do it 
just like that. For him, the truth was important and 
his bumpy head was angular in his life.
. 
He tried to protect himself, to keep himself safe from 
any influence, it was the peasant vision of the world, 
he looked at everything with a critical eye. When 
beautiful words, complex phrases, foreign words 
sounded in his presence, he could ask sillily: «And 
what is it?» At once everything fell into place. And all 
this chatter became something artificial and unnec-
essary. Such attitude spoke of the constant search 
for truth, search for something incomprehensible. 
Each work inspires. Syncopations turn you on. It is 
true, it is important to preserve it.»

The creative biography of the artist is connected 
with Kyiv and Donetsk steppes. Не was born in the 
village of Amvrosiyivka, Donetsk region. His father 
was a political prisoner, during the war, after the lib-
eration of the Donetsk land, mother moved to Kyiv. 
Here Tosha went to the art school, then graduated 

from the Kyiv State Art Institute, Serhiy Hryhoryev’s 
studio.

The first «discrepancy» with the official position 
of artistic management happened with the thesis 
work. Lymarev prepared the work Girl-Miner, and he 
was forbidden to submit it for defense: «There are no 
women miners in the Soviet Union.» As Hanna says, 
it was a real girl, with a name and surname, her face 
dark with coal dust. Absolutely not «a mulatto,» as 
the student was kidded. He had to change the diplo-
ma subject.

After graduation he left for Donetsk. And once, hav-
ing arrived to Kyiv, met Svitlana, a student of the 
faculty of journalism of the Kyiv Shevchenko Uni-
versity. The young company was returning from a 
walk in Syrets, and as Hanna says, «Mom and Dad 
both saw a little man in a pool, some trace of gas-
oline took such shape, and after that they’ve never 
parted.» However, Anatoly went to Donetsk, they cor-
responded, and one day Svitlana left the University, 
packed her things and appeared in the half-empty 
Donetsk apartment of Tosha when he was in a bad 
state – suspected tuberculosis. Because of weak 
lungs Anatoly was not drafted into the army, he 
laughed: «Not yet trained, no longer fit.»

Friends, such as Misha Hrytsiuk, called to Kyiv, and 
Svitlana dreamed of returning to her city. Then they 
made a grandiose exchange of the Donetsk apart-
ment for a Kyiv room in a communal flat in Khoryva 
St. Underneath the room was a vegetable store with 
a refrigeration unit, so it was always cold, even in 
the summer the water froze. Svitlana and little Han-
na lived at the grandmother, and the room became a 
studio. There, in the room in Khoryva, was good light 
for painting, it pleased the artist.

The Donetsk steppe became the summer studio «in 
the open air» for all subsequent years. In Amvrosi-
yivka lived an uncle and brother, grandmother, here 
they were always waited for and their arrival was 
always enjoyed. For Anatoly Lymarev the steppe 
was something necessary for the whole gamut of 
his world perception. Fiery sunsets, expanses, free-
dom, swaying grass, the sun in all its force, and the 
land as it is: plowed, blooming, feeding. It was here 
that were born many subjects, motifs of his canvas-
es, innumerable studies, sketches, drawings, which 
later, in his Kyiv studio, found a new meaning in the 
format of a painted work – a picture.

In Kyiv, studios changed from time to time – at the 
Lavra, next to Yakym Levych, where again it was 
damp and cold, huge rats running around, although 
the place was wonderful. Later he was given a stu-
dio in Perspektyvna St.
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силу і земля як вона є, зорана, квітуча, году-
вальниця. Саме тут народжувалися численні 
сюжети, мотиви його полотен, незліченна кіль-
кість етюдів, замальовок, начерків, ескізів, які 
потім, у київській майстерні, набували нового 
звучання у форматі живописного твору — кар-
тини.

У Києві майстерні змінювалися час від часу — у 
Лаврі, поруч з Якимом Левичем, де знову таки 
було вогко і холодно, бігали величезні щурі, 
хоча місце було чудове. Потім дали майстерню 
на Перспективній.

Борис Довгань згадує: «У сімдесяті роки я по-
чув, що до Києва приїхав з Донецька прекрас-
ний художник. З 1974 року Анатолій Лимарєв 
опинився на Перспективній. У нього була ма-
ленька майстерня на сонячній стороні. Як би 
він не любив сонце, але це заважало йому пра-
цювати. Майже всі роботи я бачив у процесі. 
«Акацію» разів 25 бачив, як він її мучив, як вона 
його мучила — вийшов шедевр. Ми зустрічали-
ся у майстерні кожен день або через день — у 
Ольги Рапай, у мене, говорили, пили чай... А бу-
вали у Тоші такі дні, коли він не міг працювати, 
зовсім не міг нічого робити. У такі дні він все 
одно приходив до майстерні, але не міг працю-
вати. Він дуже охоче відгукувався на гумор, ча-
рівно сміявся. Він був таким відкритим!»

З приводу роботи «Гілка акації» Олександр Най-
ден згадав такий епізод: «Лимарєв вп’яте пере-
писав «Гілку акації». Я питаю: «Навіщо? Адже 
було ж добре». «Було добре, але життя ж зміню-
ється, і до гіршого» – відповів Лимарєв. Він був 
дитя природи, але зі своїми принципами. Він 
був сонцепоклонником. Все, що у нього є, це все 
викликано якоюсь енергією сонця. Сонце то ви-
сушуюче, якесь нещадне, то ласкаве, то вечірнє, 
то ранкове, яке б’є кольким, відбиваючись від 
вікон – це все у його живописові живе, і живе 
як тема, як ідея».

Зоя Лерман залишила спогад: «У нас з Лимарє-
вим майстерні були майже навпроти. Він часто 
забігав. – Іди, подивися, я почав полотно... Я за-
ходжу, стоїть трохи витягнуте полотно і на ньо-
му ледь золотистий колір. Намічено, тонко, тон-
ко. – Ти бачиш? – Бачу. – Що? – Сонце. – Нарешті. 
А то вони не бачать. (...) Я пам’ятаю багато робіт 
Лимарєва, але кращі — ті, які він вдома писав. 
У них була довга кімната, пенал з низькою сте-
лею, а в глибині вікно. Як там можна було роз-
міститися, я зараз не уявляю. Навіть мольберта, 
здається, не було. Сонце падало прямо у вікно. 
Яскраве, гаряче, червоне сонце. І золоті проме-
ні наскрізь пронизували. У цій вузькій кімнаті 
сиділа дружина, в сонячному світлі, щось своє 

робила. Я вважаю, одна з кращих його робіт. Чу-
довий художник. Чудові полотна».2

Віктор Іванович Рижих відзначив особливий 
вплив атмосфери майстерень на Перспектив-
ній. Він згадував: «Ми жили з Анатолієм Ли-
марєвим в одній кімнаті в гуртожитку. Він 
старшим був на один курс. Потім майстерні на 
Перспективній. Валя Реунов, Ігор Григор’єв, Вай-
нштейн Міша. Те, що майстерні були поруч — це, 
звичайно, було для Тоші добре. Коли він пішов 
у кращу майстерню (добре, що Яким Левич був 
поруч), то це не кращим чином на нього впли-
нуло. Він людина такої тонкої психічної нату-
ри, він не був здоровий, у нього була циклоти-
мія, бо півроку він в захваті, півроку в депресії. 
Якщо ще фондівська робота на період депресії 
траплялась, то, звичайно, йому було важко. І 
тоді було два виходи — звернутися до Міши 
Вайнштейна або до Віті Рижих».

Цей важливий пункт, феномен у творчій і жит-
тєвій біографії Анатолія Лимарєва знайшов 
пояснення в роздумах Валентина Реунова: «...
спілкувався я з ним часто. Він мені довіряв, 
наші майстерні були поруч. Він до мене захо-
див, я до нього. Він чудово сміявся. Якось осо-
бливо. Щиро, відверто над дрібницями реготав. 
У нього був улюблений вираз. Підхопив ще в 
інституті від викладача марксизму. Святе небо 
і земля, щось там далі. Лимарєву дуже подоба-
лося. Реготав, замовкав, і тут же другим планом 
йшов смуток. Він був дуже поривчастою люди-
ною. Художники тоді жили непогано, на хліб 
вистачало. Брали замовні роботи, писали. Так 
це і розумілося — для заробітку. Ніхто особливо 
не вимагав, високого мистецтва там не було. А 
він не міг. Не міг написати того, що сам не пе-
режив, що не відчув. Він сильно страждав від 
цього, глибоко, по-справжньому. І сім’ю годува-
ти треба, він жив буквально на межі бідності. У 
комбінаті, будь ласка, йому роботу дають. Його 
знають, розуміють, але ти зроби, уяви. А він 
не може. При всьому його величезному дарі. 
Міша Вайнштейн дописував за нього такі робо-
ти. Вайнштейн рано дозрів, він художню школу 
закінчував уже хорошим майстром. І малював 
чудово, і фарбував. Він приходив, відсував Ли-
марєва, дописував за нього і допомагав здати 
роботу. Або той же Вітя Рижих. Я, як зараз, бачу, 
стоїть, однією рукою пише, в інший бутерброд. 
Жує. Роботу, звичайно, брали. Лимарєв задово-
лений, радіє, сякі-такі гроші, можна якийсь час 
пожити, вільно працювати. І тут же сумує. Він 
страждав, мучився страшенно. Що не може ось 
так, як інші. Взяв, написав, збув. Майстерності 
у нього вистачало, з надлишком, але майстер-

2 Ялкут С., Павлов А. Жизнь удалась. – К., 2005. – С. 445–446.

Borys Dovhan recalls: «In the seventies I heard that 
a fine artist came to Kyiv from Donetsk. Since 1974 
Anatoly Lymarev was in Perspektyvna. He had a 
small studio on the sunny side. However much he 
liked the sun, it hindered his work. I saw almost all 
the works in the process. I saw Acacia maybe 25 
times, saw how he tormented it, how it tormented 
him – a masterpiece appeared. We met in the stu-
dio every day or every other day – at Olha Rapai, at 
my place, talked, drank tea... And Tosha had such 
days when he could not work, could not do anything 
at all. In those days he still came to the studio, but 
could not work. He responded very willingly to hu-
mor, laughed charmingly. He was so open-hearted!»

Concerning the work A Branch of Acacia Oleksandr 
Naiden mentioned such an episode: «Lymarev re-
painted A Branch of Acacia for the fifth time. I ask: 
«Why? After all, it was good.» «It was good, but life 
is changing, and changing for the worse,» answered 
Lymarev. He was a child of nature, but with his prin-
ciples. He was a sun worshipper. Everything that he 
has, all this is generated by some energy of the sun. 
The sun now is parching, ruthless, then gentle, then 
evening, then morning, which beats prickly being 
reflected from windows – all this lives in his paint-
ing, and lives as a subject and as an idea.»

Zoya Lerman left a recollection: «Lymarev’s and my 
studios were almost opposite each other. He often 
dropped in. – Come, look, I have begun a canvas... 
I come, there stands a slightly elongated canvas 
and on it a light golden color. Subtly touched, subtly, 
delicately. – You see? – I see. – What? – The sun. 
– At last. And they don’t see. (...) I remember many 
Lymarev’s works, but the best are the ones he paint-
ed at home. They had a long room, a case with a low 
ceiling, and a window at the back. How it was pos-
sible to accommodate there, I can’t imagine now. It 
seems there even was no easel. The sun fell right 
into the window. Bright, hot, red sun. And the gold-
en rays pierced through and through. In this nar-
row room his wife was sitting in the sunlight, doing 
something of her own. I think it is one of his best 
works. A wonderful artist. Magnificent canvases.» 

Viktor Ryzhykh pointed the special influence of the 
atmosphere of the studios in Perspektyvna. He re-
called: «We lived with Anatoly Lymarev in one dorm 
room. He was senior by one year. Then studios in 
Perspektyvna. Valia Reunov, Ihor Hryhoryev, Vain-
shtein Misha. The fact that the studios were side by 
side – it certainly was well for Tosha. When he went 
to a better studio (it was good that Yakym Levych 
was nearby), this affected him not in the best way. 
He was a man of a delicate psychic nature, he wasn’t 
healthy, he had cyclothymia, for six months he was 
in high spirits, for six months in depression. If a 
work commissioned by the art foundation fell on a 

period of depression, of course, it was hard for him. 
And then there were two ways out – to turn to Misha 
Vainshtein or Vitia Ryzhykh.»

This important point, the phenomenon in the ar-
tistic and life biography of Anatoly Lymarev found 
its explanation in the judgment of Valentyn Reu-
nov: «...I talked with him often. He trusted me, our 
studios were nearby. He came to me, I went to him. 
He remarkably laughed. Somewhat peculiarly. Sin-
cerely, frankly laughed over trifles. He had a fa-
vorite expression. Picked up at the Institute from 
a Marxism teacher. The sacred heaven and earth, 
there is something further. Lymarev really enjoyed 
it. Laughed loudly, then fell silent, and right there 
sadness came in the background. He was a very 
impulsive person. Artists then had enough for a de-
cent living. Took on commissioned works, painted. 
It was well understood – for earnings. No one was 
particularly demanding, high art was not there. But 
he could not. He could not paint what he had not ex-
perienced, had not felt. He suffered greatly from this, 
deeply, truly. And he had the family to feed, he lived 
literally on the verge of poverty. The art combine 
gives him work with pleasure. He is known, under-
stood, but you make, present. And he can’t. Notwith-
standing all his tremendous gift. Misha Vainshtein 
finished such works for him. Vainshtein matured 
early, he finished the art school being already a good 
master. And drew perfectly and painted. He came, 
moved Lymarev aside, finished for him and helped 
to deliver the work. Or else Vitia Ryzhykh. I vividly 
see, he stands painting with one hand, sandwich in 
the other. Chews. The work was, of course, accepted. 
Lymarev is happy, rejoicing, after all some money, 
it is possible to live some time, to work freely. And 
in the next moment saddens. He suffered, suffered 
terribly. That he cannot be like that, like the others. 
Took, painted, sold. Skill he had in abundance, with 
an excess, but his skill was of different tenor. He left 
in almost sixty years, remaining a child. This de-
light, this sadness, this children’s openness are very 
important for an artist. Lymarev here is the best ex-
ample. There is an expression by Tolstoy: «We must 
look at the world through the eyes of a child. If it is 
lost, then we lost very much.» 

Regarding the attitude towards life and money there 
is a reminiscence of the artist’s friends: when they 
asked Tosha, «how are you going to live,» he replied 
laconically: «We will reduce our requirements.» In 
Kyiv it was difficult materially, in Donetsk Lymarev 
felt more freely. It is true that his wife’s understand-
ing and support in this matter was of key impor-
tance. Hanna remembers her mother’s words: «I 
have already worn the skirt on this side, it’s time to 
turn it again.» Svitlana’s salary as a photographer 
in the Institute of Hydrobiology was the financial 
foundation (120 rubles), while other income came 
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ність була іншого змісту. Він майже в шістдесят 
років пішов, а залишився дитиною. Ось цей за-
хват, ця печаль, ця дитяча відкритість для ху-
дожника дуже важливі. Лимарєв тут кращий 
приклад. Толстому належить вираз – «Потрібно 
дивитися на світ очима дитини. Якщо це втра-
чено, то втрачено дуже багато».3

З приводу ставлення до побуту і грошей зали-
шився спогад у друзів художника: коли запи-
тали Тошу, як ви будете жити, він відповів ла-
конічно: «Будемо скорочувати свої потреби». У 
Києві було важко матеріально, у Донецьку Ли-
марєв почувався вільніше. Дійсно, підтримка 
дружини і взаєморозуміння у цьому питанні 
були вкрай важливими. Ганна пам’ятає мамину 
фразу: «На цій стороні спідницю поносила, час 
перелицьовувати знову». Зарплатня Світлани 
Іванівни на посаді фотографа в НДІ гідробіоло-
гії була фінансовим фундаментом (120 рублів), а 
інші доходи приходили час від часу. Але те не 
перешкоджало відчуттю безмежної любові до 
Анатолія. Ганна зізнається: «У дитинстві у мене 
було постійне почуття – чому не я головна ди-
тина в домі? Ми не були навіть на рівних діти».
Ольга Петрова, що дала першу публікацію про 
Лимарєва в московському збірнику «Совет-
ская живопись» 1985 року, згадує, як художник 
був щасливий цьому, радів як дитина. «Роботи 
його, якщо і з’являлися зрідка на виставках, 
їх заштовхували в найдальніший кут. Він був 
ізгоєм. Його пресували. Багаторічні муки. Зоя 
Лерман багато років ходила його роботи здава-
ти. Через 3–4 походи до Худради він знемагав, і 
тоді друзі підхоплювали цю естафету і йшли за 
нього здавати роботи. Він був щасливий перед 
полотном. Колористичний його талант герме-
тичний і належить тільки йому. Він сам собі по-
чаток і кінець».

Сусідом Анатолія Лимарєва по майстерні на 
Оболоні був Яким Левич, з яким об’єднувала 
давня дружба. «Лимарєв приніс купу малюнків, 
акварелей — літні етюди. Тоша — дуже непро-
стий художник, треба намагатися говорити на 
його рівні. «У мене не виходить, у мене не вихо-
дить» — вічне його. «Що мені робити?» Я нама-
гався його переконати, що він абсолютно нічо-
го не розуміє в своїй творчості, що все чудово. 
Але він це сприймав як дружню підтримку, 
несерйозно. У нього було захоплене ставлення 
до того, що він бачить. Його приводила в захват 
трава при дорозі, або ж корови, або чарівний за-
хід сонця. І він вимагав від фарби того ж ефекту, 
який справляла реальність. Це неможливо! Це 
зробити неможливо. І тоді він передоручав цю 
роботу художнику, якщо фарба не справляєть-

3 Ялкут С., Павлов А. Жизнь удалась. – К., 2005. – С. 416–417.

ся, це повинен зробити сам художник. Звідси 
ця шалена напруга його полотен. Феноменаль-
на напруга. Ви знаєте, в кінці кінців дуже багато 
людей писали заходи і сходи сонця, пейзажі, і у 
деяких це виходило зовсім непогано. Але така 
напруга, я не можу нікого назвати, хто міг би 
стати поруч з ним, навіть великих класиків».

Ганна Лимарєва зазначає, що у неї завжди було 
інше відчуття від процесу творчості. «Я ніколи 
не бачила його болісно працюючим, можливо 
тому, що так тато працював в майстерні. Але 
мені завжди здавалося, що він все робить дуже 
легко. Коли ми куди-небудь їхали — обов’язково 
олівець, ручка, папір — і нескінченна кількість 
замальовок, всіх цих людей він повинен був 
встигнути замалювати. Коли мене питали – «А 
скільки років твоєму татові?» – Я відповідала: 
«Двадцять п’ять, звичайно», хоча, коли я наро-
дилася, йому було 37. Але було відчуття, що він 
абсолютно молодий, в ньому ніколи не було за-
розумілості».

І ще з суджень Якима Левича про Лимарєва: 
«Творчо — найцікавіше явище. Найбільш укра-
їнський художник, безбожно український ху-
дожник. З усіма сумними смислами і наслідка-
ми цього явища. Тепер стільки років пройшло. 
Поясню. Я був в Москві на виставці Леже. При-
голомшуюча виставка. Геніальна. Художник, 
який представляє велику культуру. Сам ве-
ликий, ось такі лапи, пластично обдарований. 
Своєї висоти вистачає, а під ним ще п’єдестал 
великої французької культури. Це художник — 
завдяки. А Лимарєв — всупереч. Він приголо-
мшливо цікавий. Але от я не можу пояснити, 
чому. Це загадка. Все, що він робив, не могло ви-
ходити, не могло, але у нього виходило. Полови-
на полотна жовтогаряча, половина сіра. Це він, 
у нього сірий день на жовтогарячій підклад-
ці. Каже, небо не виходить. Я кажу, Тоша, боже 
мій, про яке небо мова, коли пів-полотна жов-
тогаряче. Як воно може вийти? А він ще хотів 
вальор, колір. Ти глянь, що у тебе внизу, про які 
хмари мова. Ліхтар жовтогарячий, як же сірий 
може вийти? Це ж божевільня. Але виходить. І 
у нього все так. Всупереч. Якась виставка пере-
дового досвіду. Ось його стилістика. Він робив 
величезні корівники. Кольором. Це щось не-
можливе. І чудове. Як йому вдавалося? Пам’я-
таю, у мене вдома. Лимарєв приніс малюнки. 
І тут приходить Григір Тютюнник. Григір нена-
видів колгоспи, а цей приніс корівники. Григору 
багато не треба. Я відчуваю, що назріває. Я зумів 
зупинити. У мене фото залишилося. Ми втрьох: 
Тютюнник, Лимарєв і я. Обидва пішли з життя 
за власним бажанням. Григір в вісімдесятому, 
Тоша у вісімдесят п’ятому».4

4 Там само. – С. 22.

from time to time. But that did not hurt the feeling 
of boundless love for Anatoly. Hanna admits: «In the 
childhood I was constantly feeling that I was not the 
main child in the house. We even were not children 
on equal terms.»

Olha Petrova, who gave the first publication about 
Lymarev in the Moscow collection Советская 
живопись (Soviet Painting) in 1985, remembered 
how the artist was happy about it, rejoiced like a 
child. «His works, even if appeared occasionally at 
exhibitions, they were pushed into the farthest cor-
ner. He was an outcast. He was pressed. Years-long 
torments. Zoya Lerman went to hand over his works 
many years. After three–four visits to the arts coun-
cil he became exhausted, and then friends picked 
up the baton and went for him to deliver his works. 
He was happy in front of a canvas. His coloristic tal-
ent is hermetic and belongs to him alone. He is his 
own beginning and end.»

Yakym Levych, with whom he developed a 
long-standing friendship, was Anatoly Lymarev’s 
neighbor in a studio in Obolon. «Lymarev brought 
a heap of drawings, watercolors – summer sketch-
es. Tosha is a very complicated artist, you should 
try to speak on his level. «I can’t, I am unable» – his 
eternal. «What should I do?» I tried to convince him 
that he understood nothing in his own work, that 
everything was perfect. But he perceived it as a 
friendly support, not seriously. He had an enthusias-
tic attitude to everything he saw. He was fascinated 
by a blade of grass by the road, or cows, or the love-
ly sunset. And he demanded from paint the same 
effect, which the reality produced. It’s impossible! It 
can’t be done. He then entrusted this work to the art-
ist, if paint failed, it should be done by the artist him-
self. Hence this frantic tension of his canvases. Phe-
nomenal tension. You know, after all many artists 
painted sunsets, sunrises, landscapes, and some did 
it quite well. But this tension, I cannot name anyone 
who could equal him, even the great classics.»

Hanna Lymareva notes that she has always had a 
different impression of his creative process. «I’ve 
never seen him painfully working, maybe because 
dad worked so in the studio. But it always seemed 
to me that he made everything very easily. When 
we went anywhere – certainly a pencil, pen, paper – 
and an infinite number of sketches, he had to sketch 
all those people. When I was asked – «How old is 
your father?» – I answered: «Twenty-five, of course,» 
though when I was born, he was thirty-seven. But 
there was a feeling that he was absolutely young, 
there was never arrogance in him.»

And one more Yakym Levych’s judgment of Lymarev: 
«Creatively most interesting phenomenon. The 
most Ukrainian artist, breathtakingly Ukrainian art-

ist. With all sad meanings and consequences of this 
phenomenon. Now so many years have passed. Let 
me explain. I was in Moscow at Léger’s exhibition. 
Stunning exhibition. Brilliant. The artist, who repre-
sents a great culture. Himself great, such paws, plas-
tically gifted. His height is quite enough, and under 
him is the pedestal of great French culture. This is 
the artist – thanks to. And Lymarev – contrary to. 
He is fantastically interesting. But I can’t explain 
why. It’s a mystery. Everything that he did, could not 
work, could not, but it worked. Half of the canvas is 
orange, half gray. It’s him, it’s his gray day with an 
orange lining. He says the sky does not come out. I 
say, Tosha, my God, what sky when half of the can-
vas is orange. How can it come out? And further-
more, he wanted values, color. Look, what you have 
below, about what clouds you speak. The lantern is 
orange, how can gray come off? It’s a madhouse. But 
it turns out. And everything is so with him. Contrary 
to. Some exhibition of advanced experience. That’s 
his stylistics. He made huge cowsheds. By color. 
This is something impossible. And wonderful. How 
did he manage? I remember, at my place. Lymarev 
has brought drawings. And here comes Hryhir Tiu-
tiunnyk. Hryhir hated collective farms, and this one 
has brought the cowsheds. Hryhir does not need 
much to simmer with rage. I feel it brewing. I have 
managed to stop. I have kept a photo. The three of 
us: Tiutiunnyk, Lymarev and me. Both passed away 
on their own will. Hryhir in nineteen eighty, Tosha 
in nineteen eighty-five.»

Judging by paintings, the last year of his life was 
filled with reconsideration and refining of the works 
painted earlier: At an Apiary (1977–1985), Dance in 
Clouds (1980–1985), The Fallen Angel (1983–1985). 
The artist’s friends remember that he considered all 
his paintings unfinished. A work lives in the studio, 
and in years the master returns to it, appends, say-
ing: «The picture needs to be cheered up.» But a day 
before the departure, at home, according to the rec-
ollections of his daughter, he said calmly and confi-
dently, «And yet I have done something.»
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Судячи з живописних робіт, останній рік жит-
тя Лимарєва був сповнений переосмислення і 
переробкою написаних раніше творів: «На па-
сіці» (1977–1985), «Танець у хмарах» (1980–1985), 
«Ангел, що впав» (1983–1985). Друзі художника 
згадують, що усі свої живописні твори він вва-
жав незакінченими. Робота живе у майстерні, і 
через роки майстер повертається до неї, допи-
сує, кажучи при цьому: «Картину треба збадьо-
рити». Але за день до відходу, вдома, за спога-
дами дочки, він спокійно і впевнено сказав: «А 
все-таки я щось зробив».
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На пам'ять мамі. Анатолій. 
01.05.1950 р.

A Token to My Mother. Anatoly. 
05.01.1950

Вдома. 1972-1973 рр.

At home. 1972–1973

В майстерні з А.В.Заваровою. Весна-літо 1985 р.

In the studio with A.V. Zavarova. Spring–summer 
1985

Вдома. 1972-1973 рр.

At home. 1972–1973

Вдома. Улюблений куток за столом на кухні. 
1971-1972 рр.

At home. Favorite corner at the table in the 
kitchen. 1971–1972

Вдома. 1981-1982 рр.

At home. 1981–1982

В майстерні. Весна-літо 1985 р.

In the studio. Spring–summer 1985

З Ю.Шейнісом на "Виставці девятьох" 
у Республіканському Будинку 
художника (з 9 по 23 січня). 1985 р.

With Yu. Sheinis at the Exhibition of Nine 
in the Republican House of Artists (from 9 
to 23 January). 1985

А.Г. Лимарєв з дружиною 
С.І.Даценко на закритті 
"Виставки девятьох". 1985 р.

A. Lymarev with his wife S. 
Datsenko at the closing of the 
Exhibition of Nine. 1985

Зліва-направо - Анатолій Лимарєв, Аким Левич, Григір 
Тютюнник. Весна 1973 р.

From left to right: Anatoly Lymarev, Yakym Levych, Hryhir 
Tiutiunnyk. Spring 1973

В майстерні у Донецьку. 1960-і рр.

In the studio in Donetsk. 1960s

Вдома 1972-1973 рр.

At home. 1972–1973

Зліва-направо - Анатолій Лимарєв, Аким Левич, Григір 
Тютюнник. Весна 1973 р.

From left to right: Anatoly Lymarev, Yakym Levych, Hryhir 
Tiutiunnyk. Spring 1973

В майстерні на вул. Перспективній. 1977-1978 рр.
In the studio in Perspektyvna St. 1977–1978

Вдома. 1978-1979 рр.
At home. 1978–1979
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Червоний натюрморт

І пол. 1960-х
Папір, акварель, фломайстер
40,5 х 29 см

Натюрморт з кавуном

Поч. 1960-х
Папір, акварель
31,5 х 43,5 см

Red Still-Life

1st half of the 1960s 
Watercolor, felt-tip pen on paper
40.5 × 29 cm

Still-Life with Watermelon

Early 1960s 
Watercolor on paper
31.5 × 43.5 cm
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Стіг

1960-і
Папір, олівець
30 х 41,5 см

Квіти в склянці

1960-і
Папір, вугілля, соус, сангіна
41 х 29 см

Haystack

1960s 
Pencil on paper
30 × 41.5 cm

Flowers in a Glass

1960s 
Charcoal, sauce, sanguine on paper
41 × 29 cm
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Цибуля в банці

1960-і
Папір, перо, туш
27,5 х 19,5 см

Купання коней

1960-і
Папір, акварель
20,5 х 29 см

Bathing of Horses

1960s 
Watercolor on paper
20.5 × 29 cm

Onion in a Jar

1960s 
Indian ink, pen on paper
27.5 × 19.5 cm
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У трамваї

1960-і
Папір, акварель
19,3 х 27,3 см

Портрет Інни

1960-і
Папір, туш
43 х 31 см

Portrait of Inna

1960s 
Indian ink on paper
43 × 31 cm

In the Tram

1960s 
Watercolor on paper
19.3 × 27.3 cm
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Робітник в шапці

1960-і
Папір, акварель
37,2 х 24,8 см

Польові гвоздики

1960-і
Папір, туш, перо
28,5 х 41 см

Worker in a Cap

1960s 
Watercolor on paper
37.2 × 24.8 cm

Field Cloves

1960s 
Indian ink, pen on paper
28.5 × 41 cm
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Тополя

1960-і
Папір, акварель
36,5 х 48 см

Рибалки на березі

1960-і
Папір, олівець, пастель
19 х 27 см

Poplar

1960s 
Watercolor on paper
36.5 × 48 cm

Fishermen Ashore

1960s 
Pencil, pastel on paper
19 × 27 cm
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Миколаївка

Кін 1960-х
Папір, акварель
19 х 27 см

Натюрморт зі сливами та абрикосами

Кін 1960-х
Папір, акварель
36 х 48 см

Mykolayivka

Late 1960s 
Watercolor on paper
19 × 27 cm

Still-Life with Plums and Apricots

Late 1960s 
Watercolor on paper
36 × 48 cm
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Сидячий Шевченко

1960-і
Папір, акварель
48 х 36 см

Дівчинка з хутряним коміром 
(з автопортретом)

1960-і
Папір, сепія, туш
27,5 х 19,5 см

Girl with a Fur Collar 
(with Self-Portrait)

1960s 
Sepia, Indian ink on paper
27.5 × 19.5 cm

Shevchenko Seated

1960s 
Watercolor on paper
48 × 36 cm
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Жіночий портрет

Поч. 1960-х
Папір, олівець
44 х 31,5 см

Жіночий портрет

Поч. 1960-х
Папір, акварель
44 х 31,5 см

Автопортрет

1967 р.
Папір, акварель
80 х 57 см

Portrait of a Woman

Early 1960s 
Pencil on paper
44 × 31.5 cm

Portrait of a Woman

Early 1960s 
Watercolor on paper
44 × 31.5 cm

Self-Portrait

1967
Watercolor on paper
80 × 57 cm
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Рожева дорога

1960-і
Папір, акварель
19 х 27 см

В'яже цибулю

1960-1970-і
Папір, акварель
21 х 29,3 см

Pink Road

1960s 
Watercolor on paper
19 × 27 cm

Roping Onions

1960s–1970s
Watercolor on paper
21 × 29.3 cm
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Хлопчик та білі коні

1970-і
Папір, акварель
36 х 48 см

Портрет чоловіка

1970-і
Папір, олівець
41,5 х 30 см

Portrait of a Man

1970s
Pencil on paper
41.5 × 30 cm

Boy and White Horses

1970s
Watercolor on paper
36 × 48 cm
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Глечик

1970-і
Папір, акварель
34,5 х 46 см

Ганна

1971
Папір, пастель
30 х 36,5 см

Jug

1970s
Watercolor on paper
34.5 × 46 cm

Hanna

1971
Pastel on paper
30 × 36.5 cm
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Двоє під сонцем

1972 (Очаков)
Папір, акварель
31 х 42,5 см

Сніданок

1973
Папір, кольорові олівці
21 х 29,5 см

Breakfast

1973
Colored pencils on paper
21 × 29.5 cm

Two under the Sun

1972 (Ochakov)
Watercolor on paper
31 × 42.5 cm
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Берег. Пагорби

1970-і
Папір, акварель
24 х 32 см

Три деревця

1970-і
Папір, акварель, туш, перо
21,5 х 29,7 см

Shore. Hills

1970s
Watercolor on paper
24 × 32 cm

Three Saplings

1970s
Watercolor, Indian ink, pen on paper
21.5 × 29.7 cm
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Хмара

1970-і
Папір, акварель
24,6 х 37,5 см

Пейзаж з річкою

1970-і
Папір, акварель
36,5 х 51 см

Cloud

1970s
Watercolor on paper
24.6 × 37.5 cm

Landscape with a River

1970s
Watercolor on paper
36.5 × 51 cm
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Захід з тополями

Кінець 1970-х
Папір, пастель
30,8 х 36 см

Сині гуси

Кінець 1970-х
Папір, пастель
25,5 х 47,8 см

Sunset with Poplars

Late 1970s
Pastel on paper
30.8 × 36 cm

Blue Geese

Late 1970s
Pastel on paper
25.5 × 47.8 cm
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Глечик і хліб

1970-і
Папір, акварель
28,9 х 20,6 см

Київ. Університет Шевченка вночі

1979-1980
Папір, кольорові олівці, пастель
15 х 21 см

Jug and Bread

1970s
Watercolor on paper
28.9 × 20.6 cm

Kyiv. The Shevchenko University at Night

1979–1980
Colored pencils, pastel on paper
15 × 21 cm
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Балкон

1982
Папір, акварель
32 х 43,5 см

Зупинка. Ліхтар

1983
Папір, акварель, пастель
25 х 32 см

Balcony

1982
Watercolor on paper
32 × 43.5 cm

Stop. Lantern

1983
Watercolor, pastel on paper
25 × 32 cm
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Риби в тарілці

1980-і
Папір, кольорові олівці
30,5 х 42,5 см

Сімейний вечір

Поч. 1980-х
Папір, туш
32 х 44 см

Family Evening

Early 1980s
Indian ink on paper
32 × 44 cm

Fish on the Plate

1980s
Colored pencils on paper
30.5 × 42.5 cm
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Андріївський узвіз

1984
Папір, акварель
40 х 36 см

Міст Патона

1980-і
Папір, акварель
19,1 х 27,2 см

The Paton Bridge

1980s
Watercolor on paper
19.1 × 27.2 cm

Andriyivsky Descent

1984
Watercolor on paper
49 × 36 cm
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Інтер'єр з червоною стінкою

Папір, акварель
44 х 32 см

Сільський пейзаж

Папір, акварель
36,5 х 51 см

Interior with a Red Wall

Watercolor on paper
44 × 32 cm

Rural Scenery

Watercolor on paper
36.5 × 51 cm




