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та ... То був пошук В iм'я ковкретнот
iдеl. Потiм, у 1972 роцi Ярослава БОЙ-
чука не стало, i Ярослава Бiтцанова,
його доньна, переслала цi унгнальн] ма-
гертали 3 Праги до Парижа ...

Важливi також деталi парявького
життя Бойчука, 3устрiчався, очевид-
но, 3 Архипенком, братом i сестрою
Серпам Ястребцовим i Оленою E'TTiH-
гер, можливо, 3 Аполiнером, Сонею Ле-

вицькою, В. Пошсацовим. Ще стоять
будинии на вулицях де В'евр, Катрань,
де вгн мешкав, ще пам'ять люцська
тримае дорогий образ. Крангв i Париж
у змiцненнi профвсгйнот руки Михайла
Бойчука вппграли першорядну роль.
Не менше аначення мали в життi Бой-
чука навчання в Мюнхвнськгй академй
(1905), ПО13ДИИ до Гталп (1907, 1908).
Вони чвкаютъ свотх вшкритъ.

Малоисследованная сз р аница жиени и творчества М. Войнина, но еые фотогра-
фиu, свидетельство об учебе,- »ема статьи А. Федору ка.
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гвсттп Е. димшицяз
Стаття Н. О. Гв аннино вол -це П спомини. про життя i +ворчлс+ь батька - вьбо-

мо го yKpaiHcbKoeO ХУООЖ/f,uка О. Н. Боеомаэов а (1880-1930) Ш: с+орлнхи не тiлы:и
р огп р ив аю+ь перед чиа-ачем го бр ае. <аяано еиаоео жиеописця, гр афька, георе псна .мис-
тецтва, педагога, а й передаю+ь його внутрiшнiй св!», в перш е р оэповлдаю-пь про не-
слбом; бьог р афьнн: факт·и. . .

3агальнокультурна. ситуацiя, що
снлалася в республщ], примушуе пас
не тiльки уважно поставитись до сучас-
.кого художнього процвсу, аЙ ааглянути
у минуле. Прiрва, яка роздiлила твор-
чу спадшину художникiв Украгни по-
чатку ХХ ст. i твори кгнпя 1980-х-
поч. 1990-х pOKiB,- очевидна та значна,
Невеличкий художнтй сплеск часiв хру.-
шовськот вiдлиги, нiчого не пов'яауючи
вовдино, лише шдкреслюв величезпу ча-
сову вiдстань штучпот перерваностi тра-

ISSN 0869-2572 Украшське мвстецтвовнаветво. Вип, 1.

дицiй нашопального мистецтва. Ряд
. вщкриттзв сучасних митцiв нерщко в
вторивним i нагадув новий «винахш ве-
лосипеду» саме за ра хунок незнання
ними досягнвнь укратнського мистецтва
бiльш як семидесятвр+чнот давнини.

ПРИ .цьому Iх важко звипуватити у
некомпетентностi, бо лишв соцреалiзм
стимулювався i пiдтри:мувався у нашо-
му .:мистецтвознавствi протягом кшькох
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Фотографiя-портрет О. к Богомавова. Гiи-
ваззя, 1898-99 р.

осганшх десятиртч, На [мена багатьох
хуцожвиктв, що потрапили у немилiеть
офiцiйноi влади, виключно через свою
талановитiеть та неординарнiсть, було
накладено оправжив табу.

Пргзвища К Малевича, О. Богомаао-
ва, М. Бойчука, О. Екстер, Д. Бурлюка,
К Редька, О. Гршцвнка i багатьох iп-
ших художникгв були пiдданi анафемi,
або й зовсiм викреслювалися а iCTOpi!
украгнського мистешва чиновникамв
ycix мастей та ранпв, Олександр Нос-
тянтинович Богомазов (1880-1930)
одним iз таких художвик!в. Неэважаю-
чи на це, масштаб гворчот iндивiдуаль-
ноет! художника був настшьки аначним,
що навiть не в крапп часи i шеститом-
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на «Гсторгя украшського мистептва»,
i «Словвик художнишв Украши» згада-
ли йог о добрим словом.

:Коли ведемо мову про «бiлi плями»
гсторп' обрааотворчого мисгецтва Украг-
НИ, то насампвред слш авсрнутися до
пвршот третини ХХ сголтття - часу,
реалп .якого булп вкрай сфальсифтко-
ваш.

Саме на цi РОНИ i припадав час
творчот дгяльносп О. Богомавова. Один
iз найвидатнiших прецставникш евро-
пэйського кубофутуриаму, живописець,
графгк, педагог i теоретик образствор-
чого мистецтва, автор низии творгв, се-
ред ЯНИХ «Сшний - ринок» (1914),
«Трамвай. Львтвоька ВУЛИЦЯ» (1914),
«Пиля pi» (1927), що увiйшли до ска рб-
ниш нашопального образотворчого мис-
тецтва. Твори художника зберiгаються
в багатьохзбiрiах Захшнот 8вропи та

. США. Иого теоретична праця «Шиво-
пис та його елементи», створена у
1.914 р. в селищ! Боярка, побливу :Кив-
ва, повинна бути дорiвняна до таких
всесвiтньовiдомих монографiчних публi-
кашй, як «Про _.духовнв в мистецтвi»
(1912) В. :Кандинського та «Супрема-
тизм» (1920) К Малевича, ЩО витри-
мали багаторазовi перевидання в рiзних
крагпах протягом ХХ СТ. Багато а поло-
жевь книги О. Богомааова, в ЯКiй було
поставцене аавдання аналiтичного до-
слшження творчого процесу, пошуку
алфавiту малярськш мови та вивчення
об'Е;НТИВНИХвакошв впливу ТВОРУ на
глядача, виявилися справжшми вiд-
НрИТТЯМИ теоретичиоi думки. Фран-
цузький миетецтвоанавець А. Наков
назвав невидруковавий рукопис О. Бо-
гомазова «пророчим». Пргзвисьно «Ук-
ратаський Пгкассо», яке мiцио аатввр-
дилося за художником, ще раз нагадус
про иевтомне реформаторство, прита-
мание саме иатурi О. Богомазова. Бага-
то аробив митець i ян педагог. Вгн
прищвплював студентам кигвського ху-
дожнього шституту любов до певпив-



О. к. Богомазов. 1900 р.

пих пошукгв у мистецтвi, до неорди-
вараосп творчого мислення:

«За пами стоять МОЛОДI сили, що
дамо 1М? - питав художник пiд час ви-
ступу на Пертому всеукрашському
з'\здi художнвкгв у 1918 р.- НЕ задо-
вiльни:ти Ух святий нвспокгй, пошуки?
Якщо раншге талановитi сили йшли на
пiвнiч i там роэчинялися, анеособлюва-
лись то наше пряме аавдання -- втри-
маги 1Х тут. Якщо ранiше вопи мусили
вiдриватися вiд рiдного грунту, рiдн~го
ДУХУ, тругги свою мол~ду, ~e не амщ-
нiлу душу подихом ПI.~НОЧI, то тепер
ми повинш повбавити IX цього трапа-
му, дати радiсть буття тут, пiд промш-
ням натого ласкавого сонця, Та для
цього треба оберажною рукою вирости-
ти квгти критичного швнання, пiднести
культуру мистецгва, ааглибитвсь у Ti

О. Грищевно, О. Богомазов, В. Денiсов в Алуп-
цi. 1906 р.

основи, якт стимулюватимутъ його роз-
витою) 1.

Творчiсть художника залитила И~~

агасний слiд в УЕраУНСЬЕОМУмистецты
першот третиви ХХ ст. Втн мав багато
послiдовиикiв i одиодумцiв. Друзями
О. Бовомааова були О. Екстер, О. Гри-
щенко, В. Денисов, сшлкувався та сшв-
робiтничав З Д. Бурлюком, М. Ларюно-
вим, 1. Вроною, М. Бойчуком, Л. Кра-
маренком та iншими митцями. О. Бого-
мазов став учасииком виставки «Лан-
ка» (1908) та одним iз органiзаторiв
та експоиептiввистаВRИ «I\iльце»
(1914) - етапних експоаишй у нацю-
нальшй образотворчосп.

Пiсля смерп художника його твори
демонструвалися за межами Батьктв-
ЩИни - у Венецil, Цюрiху, Токю. У ро-
ки розквгту т. ав. соцреалiзму про ху-
дожвина за були. Пiсля бiльш, шж три-
ццятиргчного мовчання йог о гм'н иена-
довго IIоверталося з небуття, коли
1966 р. в Будиину письменника в Rив-

1 3 виступу О. R. Богомазова на 1 Всеукра-
Тнському З'lздi художникiв (черве~ь 19-18 р.).-
ЦИТ. за: Mir би стати першим. (Шдготовка до
друку Д. О. Горбачова) // Культура i ЖИТТЛ.-

29 ЛИПНЛ 1990 р.
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О. к. Богомазов. 1920 р.

Bi вщбулаея персональна виставка
«Графiка т'а живопис о. К Богомазо-
ва». Це була одна а останшх 'виставок,
як! органiзовувалися на хвилях нетрив-
ко! «вщлиги», що ще котилися за [нер-
шею. Невабаром тм'я митпя внову аник-
ло зi сторшок лгтвратури : про мистец-
тво. Иого твори легше було побачити
у Лондонi," Вашiнгтонi, Нью-Иорку, нгж
на Украпп.

Протягом осганнього тридцятвргччн
жит тю' та творчостi майстра присвятили
своз' стагп д. Горбачов, 1. Дичвнко,
А. Макаров, проте масштабного висвгг-
лення у вттчиэняному миетецтвознаветвi
постать О. Богомазова не анайшла до
сьогодншшього часу. Творчiеть хуцож-
ника анашауеться в останш дееятирiч-
чя дослщввкамв Свропв та Америки

144

(А. Наков, Я. Мудрак, М. Мюллер
та ш.). Проте багато чого в особистосп
художника, в його свiтоглядi та й не-
рщко в окремих деталях бiографi'i за-
лишаетъся неясвим, роамитим, невiдо-
мим. Матерiал, що поцаемо, написала
доqна ХУДОЖНИI~а- Ярослава Олексан-
дрiвна Гвашкова- Богомазова. Це потляд
на художника а середини, очима одного
а найближчих до нього людей. Слiд
вшаначити, що жшка i дочка О. Бого-
мазова здiйснили справжнтй подвиг по
абереженню архгву майстра, його епi-
столярнот спацщини, творгв, 1 у перiод
шдйому шгервсу до йога творчосп, i у
найважчi роки эберп-али вони, вврщко
вщмовляючв собi у матерiальному до-
статку, перегжджаючи а квартври на
квартиру, вс! безцiннi документи i, го-
ловне, твори чолошка та батька, .що
анову, нарештi, стали' об'ектом аагаль-
но! пильнот уваги та штересу. Частина
архгву художника аберггастъся зараз у
Центральному державному архгвт-муаег
лiтератури та миетецтва Украши, окре-
Mi документи у .кандидата мисгецтво-
анавства д. Горбачона. Як' i рашшв, ба-
гато речей - у родини. На жаль, Ванда
Вiтольдiвна - дружина художника -
не залашала свотх спогадiв про чоло-
вгка, Спираючись на вiдомi факти, роз-
повiдi матер: j на власн] враження ди-
тинства, Ярослава Олексавдртвва укла-
ла цi записи, по сутт, в невеличку
бiографiю батька. На цих сторшках
прихильники творчост! митця аможуть
цовшатись про подробицi його життя,
ароаумгти наскшьни. нелегким та само-
сттйним був шлях художника до мис-
тецтва, вiдчути привабливiсть i силу
особистостi О. Богомааова. Емошйшсть
викладеввн думок на окремих стортн-
ках лише попомагае нам вiдчути
справжш лтодсъш якосп художнвка:
доброту, впевненiсть у. обранiй житте-
вiй метг, щиру любов ДО рiдних.

Ярослава Олександргвна у свогх
епогадах прагнула бути об'еигивною,



О. R. Богомазов. Лiсоруб. Людина а тачкою.
1913-14, П., о.



О. R. Богомазов. Нош. 1912-13, П., о.

О. н. Богомазов. PiRa. Тстра. 1911 р., П., О.



о. н:. Богомазов. Натюрморт 3 пгахом, п., о.

о. R. Богомазов. Мтст, 1908, П., о.



О. К. Богомазов а дружиною та дочкою. Бояр-
,. . I<a. 1924 р. .

не писати про те, що не вiдом:о lЙ осо-
бисто i напевно. ТУ спогали велиною
м:iрою збагаченi фрагментами 3 щоцен-
ника, що. йог о протягом багатьох рокгв,
починаючи а .1899, вгв батько.

Усе свое недовге, але гнтенсивно
творче життя О. Богомазов вiддав слу-
жшню людям. Взв щиро вгрив В шва-
ли нового сусшльства, якт у теоретичнiй
свотй частинi були дуже блиаькими цо
хрисгиянсъкот iдеl людського братер-
ства.

у дiлемi Розум - :Краса, Iдея - Лто-
дипа художник а юносп сбрав Нрасу
i Людину, бо був справжшм Худо ж-
ником, Теплом i добротою свого серця
зiгрiвав вш павколо себе свгт i, авичай-
но, бливьких. Про це та про багаго що
iнше спогади Ярослави Олександртвни
Гаашковог-Богомааовог, що вперш~ ана-
ходять широкого читача.

7 3-240

Спо гадн про JI!Oeo батька й npa{}ifja JI!oi'x они-
Kie-
nрuсвячую Саш енъцл та Я ночцй, цмобяеним
cBoi'Jlt о-ничсз-ам,

,Батько мiй народився 28 береаня
1880 р. в м. Суджi. Хрестили його в
Гоано-Богословсьшй церквi седа Янкiв
Pir Ахтирського повiту, що В теперпп-
пiй Харкгвськтй областт,

Мiйдiд, !\ОСТJIНТИН Федорович Бого-
мазов, людина побожна та напрочуд
чесна, належав до стану купцiв другоУ
гiЛьдil. 3а свою службу мав багато
письмових поляк та рекомендашй. На
той час вш працював головним бухгал-
тером: у маетку М. М. Нвплюсва.

Про бабусю 'не аалишилося майже
шяких вщомоствй: невдовзi шсля на-
роджеиня батька нона покинула чоло-
вша 3 двома малими штъми (в родииi
був ще старший сии Василько ) поко-
хавши котось. Дiд Н.остянтин ааборонив

Бася
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царював брутальний еГО13М, коли ко-
жен шнув лиПЩ......Св06 «я», i бшьш ш-
ЧОГО». Батько зрадiв i був дуже вдяч-
вий дiду Костянтину, коли той забрав
його iз гiмназil, «за неуспiшнiсть в на-
уках» i вiдправив до Суджi. Тамошня
атмосфера виявилась бiльш здоровою
та корисвою.

Через леякий час батька вступав до
Херсонського вемського сшьоьногоспо-
дарського училища. Як школи, його
вабило до сiмейного кола, вгн радо по-
вергався туди на кашкули. Невдовзi
народився молодший брат - Володи-
мир. Тато любив свогх братiв.

3 плином часу батька почала охоп-
лювати незадоволенiсть собою, почуття,
що чогось У житт! не вистачае. Необ-
хiдна була мета, до яко! вш мгг би
прагнути. 'Гягар цих думок посилився
саме на канiкулах: хлопець нудьгував
за малюванням, жалкував, що покинув
своз ааняття, i рвався до Херсона, щоб
внову повернутися до малювання фар-
бами.

О. I\. Богомазов 3· учнямв I\XI. 1920 р.

, . ..... , .
навггь згадувати II 1Мя, вщомо лише,
що невабаром вона померла.

Хлопчик, який не пам'ягав матэрг,
вирiс без тепла й ласки. Вщносинв 3

батьком у нього були досить аапружв-'
ними. Втн згадував у щоденнику: «Бать-

'н:о нтколи нас iз братом' не пестив, ми
завжди прагнули якомота скорппв
утвкти та не потрапляти йому на очi,
боялися його, Вгн, зi СВОГО боку, три-
мався дуже аверхньо. Наслшком було
наше вщчудження».

Коли дiти трохи пiдросли, батько
оженився вдруге. Хлопець, ЯКИЙ в ран-
ньому дитинствi аалишився сиротою,
душе прихидьно ставився до мачухи,
3ипаiди Володимирiвни. Хоч i не могла
вона аамгнити йому маттр повною мг-
рою, та дарувала свою цружбу й тепло.

Мало що вiдомо про батькове дитин-
ство. Про навчавня у пмназп - спо-
чатку в глухгвськтй, пiзнiше в кшв-
ськгй - вш згадув неприязно: «Там
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Пiвтора мiсяцi ШВИДКО СПЛИНУЛИ,
i вш зi смутком полишве рiдну домiв-
ну i прямуе до Херсона, «де знову пiде
монотонне, сухе, холодне життя».

Око майбутнього художника вихоп-
лтовало iз пейзажу за вткном погзпа
особлив], непомiтнi непосвя чвному, де-
тал], Сосновий лiс пiд снтгом стогть су-
цшьною стiною. Cipi з вшпнком че рво-
цого стовбури тьмяно окреслюв ненс-
краве свiтло, яке пробплося кр.аь i~IЛУ
1'3 туман. 3а лтсом бглим морем сшгу

7*

Ошнка робiт абiтурiвнтiв HXI. 1929 р. 3лiва
направо: М. Н. Но3.Ин, О. к. Богомазов,
Л. Ю. Нрамаренко, I. I. Врона, (ректор)

М. Бойчук.

Лише
будка,

тягнвтъся бвакшчвна рiвнина.
арщка промайна сгорожова
i анов усе бiле, бiле ...

Батько делал! бшьш аахоплювався
живсписом. Хоч i не займався цiлий
р.к, йому зда6ТЬСЯ, не вщсгав, навiть
став бглып упеrшеним у собг. 3iбралося
багато вових вражвнь, вросла спосге-
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- режливють. Вш вважае, що став ма-
лювати краще, i доходить висновку: во-
лодiти пеналем треба вiльно, невимуше-
но - лише тодi досягнеш бажаного ре-
нультату. Самотужки намагаетъся освог-
ти техвшу живовису. Вш часто спосте-
pirae за небом протягом дня, прагнучи

,вiдтворити змiни, як] на ньому вiдбу-
,ваються. Беретъся писати захiд сонця.

Аде ще мало досвiду, мало внань - ро-
бота не вдалася, i починаються сумвши
у власних здiбностях.

Молопий художник, однак, не падав
'духом: «Треба бгльшв працювати, бiль-

ше .енергй й любовi, i справа пiде на
лад». Вш мрге написати картину, пей-
заж, що передав би усю силу й красу
природи. J ще одна заповiтна мрiл-
вступити до хуцожвьо] Акацвмй.

! Й знову сумнiви: «Що, як 3 мене виш-
ае авичайний собi мазiй полотна, якому
раптом заманулося малювати? IЦо то-
дi? :Що, як нема хисту? Чи не краще
ааадалвпдь вiдмовитися вiд мрй? Hi.
У всякому разi ве буду кидати малю-

, вати, -буду працювати, пони все це ста-
r ве бшьш-менш вианачввим».

Незважаючи на вст груднопп та пе-
рвшкоди, вгн малюе. Вiдчував, що до-
ведеться працювати дуже багато, i не
береться вiдразу за склада! речi.

, Трав ень, Иого тодiшнiй стан напро-
I . б.чуд точно юдо ражено в шоденнину:
- «...чуцовий мтсяць травеь. Скшьиа жит-
тя, скшьки чарiвностi, скшькв евергй
виражав природа в цвй благословенвий
мгсяць! Дихавться легко, вiJIЬНО.· Кров
швидко тече у жилах! Якби мав мож-
ливiсть, то, здавться, стояв би увесь
час усадну, милунався б природою,
спостерiгав й жигтя та веселютъ» ,

у цей час вгн приймае остаточно pi-
шення стати художником. Постiйно ма-
люс. Готовий малювати цiлий день,
у будь-яку погоду.

Батька 3 новою силою та жатою
ОХОПЛЮG шобов до мистецтва. 1 це вже
назавждв. Вш намагаетъся увесь вшь-
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ний час працювати. «Тепер у мене ли-
ше одне бажання - працювати, працю-
вати, щоб iз цраш свовт почврпати
впевненiсть у собi, та вступити до Ан а-
демй». .

В училищi, в класг, де батько навчав-,
СЛ, було оргашаовано природничий гур-
ток. Втн - один 3 членгв гуртка. Довго
спе речалися, кому як] науки читати.
Батъков: шсгалася ембрiологiп та ана-
томтя тварин. Вш "прагне . якомота
mвидше ваятися за вивчення цих пред-
мвттв, Не вистачало книг, поводилось
дiставати lx. Пiдготувавши свiй пред-
мет, ножен гурткгвець читав лекшю.
Таким чином учнi ааймалися самоосы-
тою. Батыю дуже радий. Адже усвэ-
домлення того, щоти прашоеш на
сшльну користь, що час не пропаде
дарма, окрилюв.

у 1889 р. коли вгн навчався у 4-му
нласг, його було нагороджвно за участь



у святкувавш 100-рiччя 3 ДНЯ наро-
лження О. С. Пущюна повним агбран-
ням його творгв. Ця книга, видана в
1899 р:, аберп-аеться й досi.·

В цей перiод тато досить часто вiдвiС

ДУ6 театр, виставки, муает.: багато чи-
та6- Толстого, ДОСТО6ВСЬКОГО,"Гургвне-
.ва, Бвшнсьного, Швксшра. Qстаннiй
особливо вражае глибиною швнання
людсько) душi. Водночас втн аашкавив-
ся полiтекономiвю. Читав «Гсторгю по-
лггекономп» Чупрова, Смтта, Мальтуса,
Ргкардо.. Маркса. Шкавиться книгами
про розвиток цивiлiзацii: на землi. З гн-
гересом ставитъся до соцiалiстiв.

Вивчаючи твори Паркера. Лунквiста,
Арiстотеля, Дарвiна та iнших, батько
глибоко переОСМИСЛЮ6все прочитане.
у щоценнину цим роздумам вiдведено
чимало мiсця.

Окргм того.гбатько пише, що його не-
вимовно шкавлять i,разом а тим, спан-
теличують думки про Бога: «Н 'не можу
погодитися 3 тим, що Бог в та мае влас-
тивостi, про як; свiдчить святе писан-
ня. Н не можу примиритися а тим, що
стшьни людей, гака численна меншiсть
новинних засудженi до величезних мук,
страждань iще тепер, i будуть сгражла-
ти за те ттльки, що согршгили Адам i
Сва, та ще за те, що люцська природа
гака недосконала та слабка, не можв
пiднятися до TieJ висоти, янот хоче вiд
них Бог. 'Чи справедливо це? На мiй
погляд, ш, Хоча б за це йотримала
людина обiтований рай, мучити людей
за Ух нелосконалгсгь неможливо».

Наприкшш 1901 р. тато цужв страж-
дав вiд самотносп. Скаржитъся на од-
поманггвв жигтя. «Рони проходять не-
спинвою рткою , а життя, справжвього,
3 його .працею, 3 тугою, негодаМИ,ша-
лоними поривами беамвжного шасгя,
за мить якого вiддав би все, нема!
В моему життi 6 тiльки .праця, хоча й
ноугодна, та все ж праця. Та цього М8-
пi замало. Меш потрiбне почуття, яке б
ров.рвало тьмяний полумевьмого .юну-

вання. Потргбна любляча [стота, потргб-
на жгнка. Не для фiзичного аадоволен-
ня.. 'ш! . Потрiбна для розвитку душi,
серця. Нарештi, потрiбна тому, що я-
теж людина, жива люд:ина й прагну КО-
хати, насолоджувагись, мати людину,
перед якою вмгг би вщкрити всю душу,
яка б роаумша мене».
. Ба1;ЬКОзгадув випадок, що трапився
в полi. Вони з табельником обходили
поле, щоб вввначити, яка частина вро-
жаю прианачалася робггникам 'за lХНЮ
працю.Раптом табельник iз сльозами
на' очах авервувся до батька: дев'яте-
ро дггей в ciM'l - голодних, роадягнв-
них, а ааробггок у нього мтаерний. Бла-
гав батька, щоб допомiг перейти на ш-
шу роботу. Защвмшо татов е . серпе,
обiцяв допомогти. Знов невесел] думки
шзутъ у голову: чому ж OДH~ - усе,
а iншi все життя змушенi боротися iз
алиднями. забуваючи про честь, досто-
шство, самолюбшсть. За що така кара
людям?
у 1902 р. вгн вступав до RИIВСЬКОТО

художнього училища. Почувае себе
надто одиноким: -пезлагоди у вщношен-
ПЯХ 3 батьком, безлiч иевдач. Прохо-
дить . 3 роки - i починаються переслi-
дувавня .та гонiння за участь в демон-
страпй 1905 р. Батька виключаютъ па
2 роки а училища за участь у студент-
сьних ааворушвннях, йому вагрожувала
солдатчина. Похмур! передчуття при-
мусили його поiхати до Москви. Вш
прагне до боротьби, абяижуеться iз со-
шалютами. Опоэишйна газета «I\иев-
екая мысль» надрунувала серiю його
полiтичних кариватур. У Моснв! тато
навчаеться у майстерних Юона й Рер-
берта 3 1905 по 1907' р.

у 1908 роцi вгн пишв дiдовi листа
з проханням допомогти матертально та
дозволити пожити У нього, ба хлопець
хоттв продовжити навчання в RИIВСЪКО-
му художньому училищi. Вiдповiдь бу-
ла занадто упередженою та ртакою. Дiд
був обурепий тим, ЩО син обрав про-
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фесiю хУДОЖНИRа. ~вa~{aв, йому не став
хисту f'артини, яю юн пише,- «маза-
нинаэ. Батыю, на його погляд, пiшов
по !l:еIJ(/ЫШМУ шляху, повному поми-
лок ом1Jни, гртхгв, дурного марнування
часу. Тэ.RИМ життнм вш нiчого не до-
сягнв стане «моральним босяком».
«ПРИ~I!JJ:rи товаришування а пустими
людьми- Ти не бачиш, як глибоко ти
впав» - писав вгн. Волюочи до сивово-
го здо'ро~ого .~лу~ду, ~iH УМОВЛЯ6усвiдо-
мити ycJ своз гртхи 1 «стати людиною».
Дiд на13iть агоцен, щоб батько анову
вступив до художнього училища, але
висувае ряд вимог в обмiн на обшявку
допомогти.

3BicHO, тяжко було отримаги тапу
вщповш> H~ блага~ня про депомогу.
Мабуть, цеи лист 1 став остаточною
причиною lXH.ьoro розриву. 3 того ча.с?
батько зрозумlВ, що юн дуже самоспи-
ний в дрОМУ свгп, може розраховувати
лише н8 власш сили. Iснують цокумен-
тальнi ёвщчевня того, шо батько а
1908 по 1913 р. працював учителем ма-
лювавнб в школ! для глухонiмих.

Незвэ.жаючи на роарив iз свотм бать-
ком таТО вщвозив ааняття у Нигвсьно-
му ~удожньому училищi, яке аакгнчив
у 1911 Р: Цього ж року вш по аавдан-
ню редакцП вигадать до Фшляндй, пр а-
цюв та,ъ! луже напружено.; Привозить
багато Ъ'raлюнюв, акварелеи, живопису,
об'вднаl'JИХ у великий «Фшсьний цикл».

, Батьв? а повагою ставився до фiнсь-
кого НаРОДУ, розповiдав про lХНЮ над-
звичайIIY чеснiсть та працелюбнiсть.
Вш захоплений природою - СувороЮ,
трохи J10ХМУРОЮ,але поетячною та та-
емничов':

МаЛJов бурхливу ргчку Гстру, нама-
гаючись передати П непокiрливiсть:
хвияя б'вться об скелю та переСТРИОУ6
через в9ЛУНИ: Там же з~айшов вш ~кiль-
ка сере)!НЬОЮЧНИХаамкгв, ~o якнаи;кра-
ще ВII0'сувалися у суворви сканшнав-
ський пейзаж. Заключвою в цьому цик-
лi стал9 досить велика картина, що во-
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бражуе легендарного фшського оттовша-
ча Вейне Мвйнвну.

В училищi батько анайомиться а
молодою художницею Вандою Вiтоль-
дiqвною Монастирською. Спалахнуло
жагучв кохання. Дiвчина не вiдразу
вiдповiла вваемшстю. Нам, штям, мама
розповiдала, Ш{, нiби випадково, зустрi-
чала його на кожному крош. Прово-
джаючи 11 додому, батько вгв цiкавi,
змiстовнi роэмови, що так ргако нонтра-
стували iз легковажною балакапиною
iнших юнактв. Мама аровумша, що пе-
ред нею - людина ввабияких ашбнос-
гей. Могла слухати його без кшцн, Час
iшов. Вони зустрiчалися все частiше, i,
вгодом, вона цокохала батька.

Мама була стрункою блондинкою зi
шкгрою обличчя, як шжна золотава
порцеляна, iз тлибокими темними очи-
ма неавичайного розргау та чорними
стрiлами брiв. Красу "i'i пщкреслював
яскравий рум' янець. Риси обличчя бу-
ли неправильними, але воно свiтилося
чарiвнiстю i добротою.

У 1913 р. батъки повшчалися у Бо-
- ярськтй церквг, Наступного року батъко
вигхав до Закавказая. Невдовзi до ньо-
го приедналася мама. Тато викпадав у
вищому училищi в Пгвшчво-Навкаэько-
му мгст! Гiрюсах предмет «графiчнi
мисгептва». Там вш ааймаеться сусшль-
нокорнсною дiяльнiстю. ЦеЙ. ртк був У
нього напрочуд плiдним. Вш багато ма-
ЛЮ6. Iще напередоднi вш'Гзду, в 1913-
1914 рр., вш написав чудову картину
«Вулицi» («Трамвай» ) . Це - одна а
найулюбленiших могх робiт у нього. Все
ожило, все рухавться - трамвай, люд-
ськi постатi ...

1914 - один а найщасливiших рок!в
у батьковому жит-п. На полотна ви-
плесну лась сновцентровава енергiя йо-
го творчостi. Багато чудових робiт на-
писан! в цвй перiод: знаменита «Bip-
мввка», «Враження про Кавказ», де
яскравв вбрання жшок-вгрмевок висвiт-
чуе на фонi сiрих снелястих rip.



3 1914 по 1918 р. батько аробив ба-
гато малюнкiв вуглем, паствллю, мен-
те - анварелей. 3ате багато робiт олiв-
цем. Безлiч аамальовок а натури людей,
тварин. Майжв в кожшй картинi при-
сутнiй образ мами. Численнi портрета:
мама сумна, мама весела, чимосъ невдо-
волена ...

Тато прашов в Ггрюсах п~иблизно до
кшця 1917 р. Цъого ж року в КИ6вi
народилася Я. Вш пршадвть до нас у
вщпустку, вщвщуе hИIВ, 30ЛОТОНОШУ.
Iде революцiя. Вигхати а мгспя на мгс-
це часто просто неможливо.

у березнi батько влашговуеться пра-
шовати до 30ЛОТОНОСЬКОГО комвршйво-
го училища, але через ргк вивикав ков-
флгкт, i вш, авшьвившисъ, вшадать до
Кивва. У фондах батькового архгву в
свiдоцтво про дозвiл А. К. Богомазову
на вш'гад до Ниева вш 16.12.1917 р.

В липнi 1918 р. батько починав пра-
цювати вчителем графiчних мистецтв
у Будагвському училищi та по сумюна-
цтву У 7-рiчнiй трудовiй школi. 3 1 сгч-
ня по 1922 р.- в Боярсьюй залiаничнiй
трудовiй школi .м 12.

Пам'ягаю, було мент рокгв три. Бать-
ко вмайстрував спешальний сттльчик,
щоб носити мене за спиною. Утръох-
мама, тато зi мною за плвчима - виру-
шали шшки до Боярки. Очевидно, на
той час важно було потрапага на по-
13Д, а, можливо, вони й не вупинялись
тодi в Боярш. Видно, батьки тiкали вiд
голоду, який ох опив усю розбурхану
революшею та громалявською вгйною
крашу. Пам'ятаю, ми цовго-ловго йшли,
i я аасинала у тата за спиною.

Спогади про голоднi роки валвши-
лись на все життя. Одного разу батьки
зробили ПрИВ8.л на залiзничному ааси-
пу пiд грушею. Раптом, як 3 неба впа-
ла, а'явилась пляшка молока. Скшьки
лiт пройшло, не забуду, а якам аадово-
лвнням пила шлющвй нашй - видно,
надго вжв зголоднiла.

У Боярцi батъки стали викладати в

школах, жиги стало ситнiше. Батыю,
великий i сильвий, а лiсу приносив на
плечах кшька колод, розпилював та
колов lX, i ми топили пiч. у. хат! става-
ло тепло й аатишно. Купили козу, яка
незабаром принесла двох чудових козе-
нят. Мене батьки аачиняли разом 3 ни-
ми В хап, коли йшли на роботу (ба-
буся на той час вже вiд"iхала до КИ6-
ва). Коли козвнят продали, я щиро су-
мувала. Але молоком тепер ми були
забезпеченi. Почали отримувати такг-
сяк] пайки. Життя иоверталося на
краще.

Якось на Рiздво мама спекла смачнi
рум'яш пиргжки, тато принiс сосенку а
лiсу. Bci гуртом мн майстрували гграш-
ки для нашот красуш - ляльок iз па-
перу, золоченi горiхи, шишки i я була
по-справжньому шасливою.

Ваагаш, тато частенько вирiзував ме-
Hi рiзноманiтнi iграшки i розфарбову-
вав, Залвшилась у мене коробка, РО3-
писана олгею, фiгурка жшни (дуже
умовна) iз дерева, ргаьблвна розфарбо-
вана скринька у виглндi барильця, ста-
канчик для пензлiв та олiвцiв, виточе-
ний iз дерева, роз писаний танцюючи-
ми фiгурками, скринька у виглядi
колоцявя, чорнильввпя, зроблена а де-
рев'яних паличок 3 пщставкою для руч-
ки, Yci ц! речi дбайливо зберiгаються
у мене - адже це пам'ять про батька.

Але багато i аагублено. Гарне дере-
в'нне лтжечко, ширми, обтягнут! полот-
ном. Батько розписав Тх, у своему сти-
лi, метеликами, квггами.

Для нього мистецтво було не розва-
гою, а ааполегливою тяжкою працею,
що приносила задоволення, допомагала
осмислювати життя. У батька було мис-
лення фiлософа. Втн нгколи не аупи-
нявся у свотх творчих пошуках, а зав-
жди вбирав у себе все нове у мистецтвi.
Та самими лише мистецькими пошука-
ми не вповольнявся, ба був багатогран-
ною ЛЮДИНОЮ.

ЯК пльки на Украгш було всганов-
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лено радяноьку владу, батьке 'без коли-
вань, 3 юнацьким захопленням вщдае
yci свот художнi здiбностi, анання та
хист служшню народовi. Вере бевпосе-
рвдвю участь у художнъо-громадянсь-
кому життi Нивва.

Вш оформлюв полггвчш свята, став
учасивком пвршот профсшлки хуцож-
никш Нюша (невдовзi його обирають
першим секретарем профсшлки). Вхо-
дить до комггету мистецтв, керуе вщо-
мою висгавкою 1919 р. Цього ж року
став шспентором секцй хуцожнього
освггнього номггету образотворчого мис-
тецтва, старшим майстром у державшй
декоратившй майстерш. Напередоднi
приходу денiнiнцiв ааймастъся оформ-
ленним парсплаву «Пушкш» та оформ-
ленням i погадкою аптпогада. Погадка
ця стала' для нього фатальною: тато
сильно аастуцився, вгоцом ця хвороба
приввела до туберкульоау.

"у пам'ятi вiдбився страшний день.
Мама й наш добрий знайомий, в май-
бутньому професор НИIВСЬНОI консерва-
.торп по класу фортепiано, Микола
Францевич Нецаветський, схвильовано
перемовляються мiж собою, нудись по-
спiшають, повертаються й знову йдуть
·3 дому. Батька немае. Цього дня вш
тяжко захворiв. Вийшов а дому 3 висо-
ною температурою, iз марввням. Цiлий
день десь ходив, лише шэно вночi його
знайшли бiля церкви. Цього дня, ЯН
виявилося пiзнiше, вш шанаетъся про
вирок собi: у нього виявили тубарку-
льоз легевь. Тут МОI спогаци про бать-
на перериваються - вгн потхав лзнува-
тися. Очевидно, надовго, тому що я па-
м'ятаго, як майжв повнiстю вшвикла
вiд вього, i коли вш, шдлгкувввшись,
повернувся ДОДО'му,'дуже боязно до ньо-
го шшйшла. Жилось нам тодi нелегко.
, Перед очима 'постав висока, плечиста
батькова по стать. Роаумш блакитш очi
дивлиться уважно; виражаючи страж-
дання, Нгколи нв чула вiд нього про
його безнацiйну'Х!30ро6у (тодi ще. не
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було спасiння вiд туборкульояу). Тато
не снаржився на долю. Вш працював,
натхненно та напружено. Вщчувалося,
що йому не вистачав сил та часу, щоб
здiйснити все вамиолене. Хвороба пiд-
точувала його, а вш, як мп-, 3 нею 60-
·ровся.

На початку 1922 р. мене перевезли
до Ниева, на колишвю нашу квартиру
на Воанесенському узвозi - в будинон
ом 18, кв. 5. Сьогоднi ця вулиця носить
назву Смирнова-Ласточкша. Там я на-
родилася, там жили моя бабуся, тгтки
да дядьки, двоюрiдпий брат та сестри.
На той час у квартир! жила одна з
мотх тггок. "у цiй квартир! батько ство-
рив свот велик! полотна, жив, творив
та помер.

Незабаром туди перетхапи i батьки.
Тато почав .викладати у НИIВСЬКОМУ
хуцожньому iнститутi. Цей ванлад зна-
ходився поряд 3 нашою домгвкою.
"у 1922 р. його запросили на посаду
професора. 3 1926 р. батькьзосередив
свою дiяльнiсть на музвйво-екскурсгй-
ному вiддiлi педфаку KXI, де кврував
основними художнiми дисциплiнами.
Вш проводив шкавий експеримент: на-
магався подати живолис у тсторячному
аспектг, застосовуючи для поясневня
еволюцil просторових форм мистецтва
принципи соцiологiчного обгрувту-
вання.

Поступово жити став ало легше, Тато
багато працював, брав участь у сусшль-
ному життi. Оцнак вствгав. придiляти
увагу i моему вихованню, хоча день
його був розписаний майжв похвилинно
по суворому режиму, за яким пиль но
слщкувала мама. Лите за таких УМОВ
вгн мтг витримувати досить сильве на-
ввнтаженн я.

Кожного лiта ми ви!здили в Боярку,
на дачу. Ми знiмали i:i у братiв Петри-
чвнко. Гх було трое братiв, у кожного
був свiй будицок на територй однi61
великот садиби.

Це були одвi 3 найкрашах часiв у



моему життi. Ми гр али в крокет, го-
родки, у каааки-роабгйнвкв та горшки.
Тато завжди був у доброму гуморг, час-
то привднувався до наших розваг.
Вш же яавчив нас гри в городки й на-
вiть аробив чурки.

Вставали рано, снiдали. Тато брав
окяадний сгшъчин; i ми а ним вируша-
ли на будiвництво, що велося на галя-
винi посеред врубавого лiсу. Галявина
була аасипана свiжою тирсою, колоди
нiби дзвенiли на сонцi, смолистi, блис-
куч]. Постатi робiтникiв на кроквах
здавалися величезними на фонi яскра-
во-синього неба. В повiтрi бринiв висо-
кий звук пили. Осторонь на стiльчику
сидiв батько, ааглиблений у роботу.
У норотк! митi вшпочинку ми .а ним
заходили вглиб лiсу, вгн розповiдав про
рiзнi рослини, наэиваючи ножен листо-
чок, биликну, коиаху. Я аахопилася
абиранням гербарiю. Пiд кронами де-
рев ми не вiдчували спеки, ариваючи
а кущiв ягоди оживи, глоду. У трав!
ховалися суницi та кост явиш. Я слуха-
ла цiкавi розповiдiпро те, якг а ягщ
та грибiв lстивнi, .якi отруйш, Батько
ввертав ЦОЮ увагу на те, який мiнли-
вий колiрстовбурiв пiд сонячним про-
мгнням, на шкаву гру свггла й тiиi.

Перед могм вступом до школи батько
почав яайматися зi мною. Вгн аробив
чудову абвтку: кожна буква, дбайливо
вималювана, розмiщувалась на арнуши-
ку розмгром 5Х5 см на фонi предмету,
наава Я1:ЮГО почиааегься а цiвю букви.
Цифри були написанi на кружках па-
перу.

Iз задоволенням я вивчила батькгв
дарунок, i невабаром мене вiддали до
школи, вiдразу до другого класу (мен!
вже виповнилося 9 рокгв ).

Батько не розлучався iз блокнотом
та олiвцем. Де б вгн не ходив, обов'яа-
ково робив аамальовки людей 3 натури:
пара штрихiв - i на паперi виникала
фiгурка - крокуточа, бiжуча, зрiдка-
статична. Вш сприймав навкояишшй

свгг У невпинному русз.: мшливий . тв
вепередбачений. Часто розповщав, ЯКИ М
прекраовим буде наше. майбутне. Тато
внався на повай, музицi. Сам писав
вiршi та грав .на вiолончелi, навчав ме-
не гр! на пiанiно.

Одного разу 'Ми почали суперечку
про кольорв. Янамалювала метелика 3
чорною каймою на крилах. Тато ваува-
жив, що в природi не iснув чорного
кольору в чистому виглядг, вiи завжди
несе в собi вiдтiнок якогось шшого
тону. Я вiдчайдушно вахищалася, наво-
дячи уприклад чорних жучкгв, метели-
кш iз чорними ыаерунками. Але у бать-
ка був великий запас терпiння, i по-
ступово вш навчив мене дивитноя па
природу очима художника, схоплювати
митi, колисвггло .йтшь змiнюють фор-
му предмвтзв i на долi секунди роацвг-
чують усе навколо, шлком невимовно й
неповторно. Я вдивлялася у стонбури
сосен, i. на мить вони ставали лiловими,
пiд впливом гри свiтла й тш! то ввужу-
вались донизу, то знав ровширюваляея.
На очах усе первмгнювалося, раптом со-
нячний промiнь вихоплював аолотаво-
оранжевий стовбур та вiяло матово-зе-
лених лапатих плок.

3гадую, як радiв батько, коли, прога-
дом 3 пiвденного вщпочинку, до нас
раптом завiтали ХУДОЖНИН Двйнека а
дружиною. Вони пробули в гостях ли-
ше один день, але аапам'ягалооь, ЯН
жваво й радiено бесiдував батько зi
свотм товаришем. Вони весело про- щось
сперечалися, i тато був аадоволевий.

В 1929р. ми, вперше, вняли дачу в
шших хаяязв. Тато ходив усе менше й
менше. Видно, йому стало гiрше. Але
при нас його настрiй був рiвним. Мен]
й доеi адаеться, що того року вгн був
щасливим, васкгдьки мОже. бути шас-
ливою тяжко хвора людина.

Батько радiв тому, що iще живий, що
це i для нього поки що спiвають пгаш-
ки, евiтить сонце, цурманно пахнуть
квгти. Вш понад усе любив життя!
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Перед очима один з теплих лггнгх
вечорiв. Утрьох ми сидимо на гавку,
обгйнявшись, щасливi й васпоковнт.
Раптом тато заепiвав (у нього був при-
емний, трохи глухуватий голос). Ми з
мамою почали пiдтягувати. Шсня тихо
бринiла над засинаючим лгсом. Таких
хвилин у життi бiльше не було ...

Наприкшш 1929 та протягом 1930 р.
паше сшлкувавня з батьком скоротило-
ся. Мама прохала не турбувати його,
Мабуть, стан вдоров'я ргако погiршив-

. ел, та л, дитипа, була аахоплена iграми
а друаями-оцнолггнами. Навесш батъко-
Bi стало зовсiм погано. Приходили лi-
карт, медсестра, яка жила по-сусiдству,
нижче повврхом вiд пас. Було склинано
ковсишум.

Я умовляла еебе: тато не можв по-
мерти, вгн оцужае, i ми ааживемо, як
колись. Але серцем вiдчувала, що вiп
вмирае.

Була в мене подруга, Нша, моя одно-
лттка (до речi, ми й доеi товаришувмо).
Пам'ятаю, ми гуляли а нею по Пет-
ровському мгстку, 11 прко плакала,
а вона втiшала мене. Дорослам же бу-
ло не до мене. Вони намагалися не
пускати мене до батька, доводилсся
нишком прокрадатися до його кгмватв.

Я присiдала перед лгжком, цiлувала
тата, казала, що цуже люблю його,
i впкала.

в один iз днiв, коли мвн! вдалося
пробратвся до нього, я раптом побачи-
ла жахливу картину: батька сидiв
на эпжку, притиснувши руки да гру-
дей. Йога очi, розширенi вiд болю,
мене не бачили. Вш важко, напружено,
дихав. Я сбiзвалась до нього - вшпо-
вiдi не було. Злякана, я помчала за
мамою.

Бiльше я тата живим не бачила ...
Похорон. 'Виносятъ трупу. Лише в

цю мить я усвшомила, що батько по-
мер. Я почала кричати, голосно, страш-
но. Вся перетворилася на крик

Чорний катафалк чшляв квiтучi пл-
ки акацй, пвдюстки осипалися, грала
муаика.

Нарештi шсгалися Лук'нншськото
кладовища. Над могилою було сказано
багато теплих слiв татовими спiвробiт-
никами, делегатами вiд ртаних оргаш-
аашй,

На траурних вборах !\ИIВСЬRОГО ху-
цожнього iнституту було вирiшено: за-
мтстъ аакупни традицiйних вшнтв на
могилу батька, передати вс! кошти, на-
дiсланi профсшлковими та громадин-
ськимв органiзацiями у фонд будiвни-
цтва лтгака «В защиту Родины» та на
культурну роботу В колгосш на його
батькiвщинi.

Таи ми а мамою залишилися сам! ...

Статья Я. А. Ива/-/'lи",овой - это ее воспоминания о жиени и творчестве отца-
иев ес+ного у"'раиnс",ого художн,и",а А. К. Богомагов а (l880-1930). Эти с+раницы не
гольно раскрыеаю» перед чиа а+елем образ +алан+яиеоео живописца, гр аф ик а, +ео-
регина искусства, педагога, /-/,0 и освещают его вни+р енний ми.р, чело ееч есяие до СТО-
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