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1937 р. був с+рачений худОЖnUI>, гасно вния нацлонально; школ и мони",истецтва Михайло Львович Войчц « разом 01 йоео +аяано вигимн УЧ/{ЯМU
Тваном Теанов ичем Падалною та Василем Т'еофано еичем Себяяром. lx моннменгахьн;
твори +акож булu енищенл а'60 еагинц еи, 3 се р еди нц 60-х р оклв роепочав ся i йде донинл процес по еер нення шко мс до ши рокоео загалу шляхо", експонивання
на виспавках в цьльл и;» reopie та nублil>ацiй nраць досмднизав,
Особлива роль у влб+вор енн!
П приедиео;
iCTOpi! nалежиrь nублiкацii
дос+еменниа ар хьених допименг!«, Нев еяи/;ОЮ час+кою [х е пропоно ван! магерла.сц а фо/{дiв Дер жав ноео .uуаею y,;paincb';ozo
об р аео+вор чоео мис+ец+еа.

мен+альноео

Коли 1914 р. сталося так, що Михайло Львович
Бойчук 1, вааавжци
аалишивши Львiв, продовжив свою творчу й
педагогiчпу
дгяльшстъ
на терепi Схiдпо'i Украши, в його майстерш по вулицi Чарнецького,
26 аалишвлись
твори.
Й багато рокгв, неэважаючи
па вс! випробування
життя, Ух зберiгала
львгвська хуцожнвпя
Ярослава Львiвпа Мувина 2, щоб зрештою
заповiсти
Львiвоькгй картиннтй галеры. У 1967 р.вопа
передала
в дар музею украшського
образотворчого
мисгецтва
два твори
М. Бойтука початку 1910-х рокгв - рисунки
«Бтля
яблунц
й «Портрет
А. Шептипького.
3, що,
нiби цочекавшись часу i приедяавшись
до абгрки
Львшськот
нартиннот
галеры,
впврше
експонувались
у Львовi
у квiтпiчервпi 1990 р. па виставцi
«Бойчук i
бойчукгсти.
Бойчукзвм»,
а гакож невеликий,
але значпо'i науково!
BapTocTi
архтв, досi повшстю не опублзкований.
В архгвт анаходятъся
так; докумвнти:
автографи
листiв дО М. Бойтука - чо-

тири листи
1907 -1914
рр. вiд його
батька та один вiд брата Гвана з рiдного села Романгвки па Териопiльщипi,
три лисги 1912 р. вiд Софil Олександрiвни Налешвськот
4 3 Санкт-Петербурга та маетку Мвтквшки,
Вшенсько! губврнп: а також автографи двох записок
вiд Михайла Сергiйовича
Грушевсъкого 5, одна а них датсвана 1912 р. В арXiBi в також автограф листа М. Бойчука 1912 р. до М. Грушваського
- а Черпiгова до Львова.
В батькових i братових листах вжито
мюцевий дгалект, особливiстю
якого 6
наявшсть
полопiзмiв.
Найрашший
а
лиспв,
в якому
сповшгавтъсн
про
смерть
матерг,
датований
23 травня
1907 р. Початок його напиоаний
упевневвм, гарпии калп-рафгчнвм
почерком,
що далi дуже вмгвюетъся,
iнодi став
вовстм нерозбiрливим - рука не слухаеться батька, пригшченого
ТЯЖКИ1\!
гореи. На другому, написаному на пошто-
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вiй картцi, в поштовий штемпель з казвою
населеного
пункту Могельвиця
(нiмецькою
мовою ) й датою
12.ХII
[19] 12 та адресою, написаною
рукою
М. Бойчука:
Михайлови
Бойчукови
ву
Львовi вул. Чарнецкого
ч. 26. (робiтня
малярська}.
А на конвертт недатованого листа вiд брата
стоггь
пошговий
штемпель
а назвою того ж населеного
пункту й датою 23.Х. [19] 12.
Решта листiв не патована, але опосврепковано
lX можливо
приблизно
датувати. Так, той, В якому вкааано число й мiсяць - 1'7 жовтня, вiрогiдно, мгг
бути написаний
не ранiше 1913 р., оскшьки В ньому батько пише, що вiд
сина Дмитра, який емггрував в Аргентину, вже надходять
листи, тодi ЯН в
листi вiд 12 груцня 1912 р. аааначав,
що вiд нього немае жоднот звiстки. Четверта сторшка цього батькгвського
листа, . а тексту
якот став вiдомо,· що
8. я. Сагайдачний 6 гостював у Романiвцi, написана братом Гваном. На пiдстав] агадни про вiйну та минуле християнське
свято Введення
до храму21.XI. [04.хII]
можна вважати вiрогiдним, що батькiв лист, в якому внааано
ттльки число 20, мтг бути написаний
20 грудня 1914 р.
Непоказнi
селянськ!
листи написанi
загрубiлими
вiд важно]
працi рунами,
веавинлими
до пера. В них переважав
одвiчна турбота селянина
про землю,
що iнодi не вiддячув за працю, хлiб насущний, лиха вiд негоди й певрожаю.
Й адавалсоя
б, вони нiчого не можутъ
додати до вже вiдомого про художника,
який давно пiшов 3 рiДНОl хати у великий свгг, але ножен а них по-своему
висвгглюв середовище,
де а'явилася
неп:ересiчна творча особистiсть.
3 сторгнон листiв постав привабливий
образ
батька. Сповiщаючи
про смерть дружини проникливимя
ту жливими словами й
6еручи на себе весь тягар горя, що сшткало родину в той час, коли М. Бойчук
тшьки-но
прибув до Парижа,
вш що128

сили намагастъся
втiшити сина. й 01'0
авернення до сина «цорогий, любими Й»
зiгрiтi справжньою
тур60ТОЮ про ЙUI'II
життя Й роботу, бажанням
допомогт И ,
а в останньому листi ватьмарвн! породчуттям ровлуни.
Листи С. Налешнськш
написанi
ПНввсш - влiтку 1912 р., коли М. Бойчуя
як наречений
пршадвв
до Петербурга
внайомвтись
а матiр'ю й родиною Софil 7. Написан!
украшською
мовою, ц
янiй часто вживаються
польськг, ростйськг, француаьш
слова, вони виявляють
властивi
lЙ глибокий
аналггичвий
роаум, зануренiсть
у творчу роботу, жвртовшстъ i делгкатшстъ.
У листах Налешнськот
6агато
важливот
iнформацi:i
про коло осiб, 3 якими Бойчук сшлку'вався, що дав перопективи
подальшого
дослшжвння
його творчостi;
про його
творчу роботу, плави на майбутнв, в вгдомостт про учнiв. Листам Софi'i притаманна одна характерна
риса, сшлъна 3
листами Л. Бойчуиа,в них вiдчутнi
нестатки. бiднiсть. Ще в.1908 р., коли
помер батько, сiм'я втратила гоцувальника.
В однiй а ааписок М. Грушевського
йдеться про твгр А. Доде «Пригоди Тартарена 3 Тараскону»,
що дав пiдставу
датувати
й .1913 р.В Друга, патована,
написана
на вiзитнiй
картш,
на яшй
надруковано
двi адреси ученого: у Львовт - ул. Поншського,
6, У КИ6вiПанькiвська,
9.
Лист до М. Грушевського
- 6ДИНИЙ в
архтвт автограф
М. Бойчука - мютигь
цiкавi данi про його плави влаштування висгавки власних твортв i роботи над
роаписами в Ярославi. 3 його амгсту, що
торкавться
переважно
питань стану реставради пам'яток староцавнього
мистоцтва в Росц i на Украцп,
кртм вже l3iдомого про подорож художника
навосп!
1912 р. до Петербурга,
Новгорода й Москви 9, довiдувмось
також про перобування його в Чернiговi та Киеы. В 1 \ j·i
час художник
займався
ресгаврашсз

давшх [кон У Нацiональному
музе'i в
Львовi 10. Вгн тяжко переживав
варварське ставлення ДО творгв минулого. Тому наболший
рядок злиста
- «коли
очутят ся людиска. 'то будут мали чого
жалувати
на довгий ык» адаеться
не
тшьки
передбачевням
долi створено!
ним школи, айзверненою
до нас пересторотою.
Листи

до М. Л. Бойчука

вiд батька i брата Твана
(1907-1914)
Ромашвка

ДНЯ

23.05.1907

Дорогий сину, доношу тоб! вщомлстъ,
що а ласки пана Бога алоровгсьмо цшим
домом, правдоподiбно,
що не цiлим домом, тшько Л, батъко, i тво! брати та
малi сестрички.
А мати не -'- померли 9/4 квгтня,
Так литилисмо
ся як Til курята без
сво! мами. Будибисмо
борте 1 до тебе
написали,
але тне' зналисмо де ти ся
обертавш 1 адресу не було. Для чего 2
так за нас аабувавш?
Дуже а дуже сумно у нашiм домi, що
не видимо овот мами, от як той цвiт
сонця не бачить та в'яне, так само i в
нашiм домi тепер ся дiе. Хорували плько одинадцять .девь i так жит те скгнчили.
6вана' не аневтерували 3.
'Гимко 4 не вчиться
по-шмецьки,
бо
нгкому тепер не в головi тото, i тако:
нема коли i. нема авщки его вчити.
Пчоли сего року кепсько вийшли, жипв i пшеницi в нас нiц нема, всесмо
мусiли насгвати.. Гакем висiяв ячмiнь,
що худобi не маю що дати. Але тото ми
так всьо не докуло, як тото, що нема
мами. В нас бiда чорна, але так пан 6ir
дав гаке дотепер. Ян надалi буде, тоне
знаю. Але, ти тим .не журися, бо л доpIТь гризуся ..
Мама як ви~гала, то попрощаласи
в
сусгдами. 1 ~сi):!iт;и благословила.
1 те5

3-240

ОС не забула - навала: «Най i мого Михася Бог благословиты>., Дгвкв чесала
i благословила.
А хлопцi тоно словами,
видит
як то пан бiг яробив коротшм
часi.
В нас вдома тако дiв: сам: печемо, сам! варимо. 1 так бщуем, бо нема що робити i ради на Т06 нема. Хоть ой багацько маю писати ~ не можу, бо н ciдав 10 раз до листа i не мажу донгачити.
Поздоровляю
тя сердечно. Будь здоров i напиши мен! пораду !до я маю
робити. А не аабувай за маму, помолвся
богу, вона за вас молилася.
Досить тепер, я ти не можу много писатв. ба мене ся ровпука бере, що я маю почати
як ся застосувати.
Бог дав на нас такий крест. Мусимо его любити. Прошу
тя, мiй сину, н ти не мажу тото всьо
опширно писати, бо шзнаеш .поттм, ЩО
я 'негоден, бо видит - що строчок, то
iнча руна пише. Я 3 жалю не годен.
Но тшько не аабувай за маму i мен!
вщившя,
я ти поттм бiльше напишу.
Най тя Бог благословить.
Прошу як найскоршв вiдписати.

Михайлови

10.12.[19] 12
Бойчукови
ву Львовi

вул. Чарнецкого ч. 26
(робiтня малярсъка)

Ромашвка

ДНЯ

10/12

Дорогий сину, чому .мен! ти не пишеш, ЩО ти там робиш, iншим голова
забита. Вiд Дмитра нема жадно) вiсти.
Ти напиши до него, може би вiд тебе
борте шйшов.
Дорогий
сину , доноту
ти вiдомiсть
жим 5 за божот волi здоров i дiти адоровг, а поводження 6 як авикли 7 вцома.
Ти .мвш пишет за мiд, жи е на мщ купвць, а чому ти мен] не написав,
ЧИ
купец мае собi брати свогм коштом i кажеш прислати 5 кшо на покав. Я меду
на покаа не можу посилати
( ... ), тшко
кажу, же мед в твердий i купель, як
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то

хоче купити,
най пришле завдаток i
най напише, чи його коштом вiдсилати,
чи свогм КОШТОМ Я маю вiдсилати. А тобi зле посилати, бо тепер непевний час
( ... )
Поздоровлю
тя. Твiй отец Лев. Бойчук
Ромашвка

дн[л]

17/10 [1913?]

Дорогий сипу, картку вiд тебе отримаемо, за котру тобi дикуем. Я а ласки
пана Бога здоров i цiла МОЯ фамцпя.
Вiд Дмитра шсгасм тепер лист, i пише,
же здоров, а як йому ся поводит, ТО
того пе пише, а 8ванови госпоцаратъся
цуже добре.
Багато шкоци наробила нам сльота, я
трохи ся втримав,
але ще не зовсiм.
Меду щем не продав, бо ту цiпа стала 8
i дають мепi по сорок штири крейцарг,
а перече 9 був по п'ягдесят. От тя прошу,
мiй сипу, довiдайся про цiну, або може
би попгукав купця, що мтг бим вiдослати до него. А меду можв буде до шiсть
КИЛ.
Поадоровляс
тя твiй отец Лввонтiй
Бойчук.
А як же ациблиш купля, то най би си
забрав своем коштом, i найближчтм чаci, бо в нас чим раз мiд гашв 10.
Дмитрiв адрес:
J ап Вугузапаку]
Resp-ka Argentyna
Misiones Ор. Apostoles
1 можеш му написати, ба вш писав,
жвби [йо] го порадити - чивiн мае додому lхати i хтгв би ся оженитв,
то
подай му яку раду, як сам розумтеш.
(на

вво рот

дописано братом 1еаном )

Дорогий брате, жалою ся на тебе, що
ти втдтогди 11 погхав i жаднот вiдомости
не пришлеш - де ти ся вобертавш та й
що теперка робиш. Чи Сагайдачний
в
вже коло тебе, ЧИ може 6ГО ансетерували, та й що там роаповщас, Ю{ вму поводилося в мене. Та й шкавий Я знати,
чи Верховський
вже ЗДОРОВИЙ.
Нашки-
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ру 12 прошу дещо мен! написати, бо вжв
аж мент ся павкучило 13.
М06 поводавне Ю{ 6С видiв, Я а ласки
папа бога здоровий.
Вiд брата Гвана.
(23.Х. [19] 12)

Дорогий
брате,
втiш [и] в мене тв!
лист дуже, бо Я гадав, що ти, боже борони, вмер, бо я до тебе писав ктлька
листiв, а вiд тебе [нт] чутки,
Я знаю, що ти iще бу [в] бис не довiдав У мшм зцоров'ю i поводженю,
але
'тебе якась бiда притиснула.
у степер поводить ся незле, тимчасом, а надалi не знаю. У сцiлим домом
здоровi, но ттлько нам кобила по жнивах вiдiйшла, було би коштувала
пето~
ри СОТНИ.
.Напп цьотка Палажив
вже померли.
Доротiй писав до нас а Америки. Фетно Бойчук, Михайлишиного
Плька сан,
[писав], щоби твою фортибрафiю
14 ему
прислати,
аби ХОЧ адрес, то пришли, ЯН
хочеш ему фортибрафiю.
Не маю часу
я" пiзнiше напишу В6НЦИ 15. Тим часом
будь здоров.
Ромашвка,

д[нн] 20 груцвя

[1914]

Дорогий м! сипу, нартку твою л дiстав i посилаю тобi [меду'] не ттко на
прупку 16, але i для тебе, щобис мав на
якгсь час та й с того покажеш куппвви,
но не давай ему всього, боз Бувданова
деревенка шслав до сшьського господаря на прупку 5 кгльо меду та й пропав.
Та й напиши мен! докладно.
по якзй
цiнi вш меш заплатить i чи вш сам собi
воплатить
колею, чи Я буду мусгв воплачувати.
Та й кааати тому купцевг,
щоби прислав вавдагок, щоби було беспечнiш посилати,
бо щоби потому не
робив як их круцькш,
а може той мщ
зрiдне, що Я посилаю, то скажи ежу, що
перекопаний
мщ - то все рiдне 17, а за
той, в бочках, можвш бваринтувати
18,
що твердий. Я маю з бочки, десь буде

до 6 кил, аби i В6НЦИ. Та поспитай 6ГО,
чи вгн би мтг вернути бочки, бо ту треба за них ааплатити
по втсэм корон, а
так може би танче 19 куштувало.
Порахувати, якби танче куштувало,
то можна i вв [н] ци накупити таких бочок. Як
тото дiстанеш, добре 6ГО розпигаеш, тю,
зараз напиши до мене, як я маю а тим
ся застосувати,
бо ту мен! вцома дають
по 45 рИНЬСКИХ за килу: Та можеш порахувати - дорога
дотримбовала
20,
а
ще якби прийшлося
платити за колею,
то не треба 6ГО дуже просити, ян то
кажуть, на свою працю.
.l\ох.аниЙ Mi сину, можи ти би пригхав
на свята, як тобi час поаволве та твоя
вохота, бо хто знав, як воно буде а тим,
що такий неспокi [й] в краю с тими
войнами.
Та й ще ся питаю, що ти тепера робиш, чи ти маш там яку роботу, чи як
ти ся там отримувш? У нас тепер таких
новин нема, ттко щосмо поховали Сгрия
Глька на саме
Вовиденив
[... ] Про
Дмитра довщалисмося,
що вкравв него
Островского Гаврили Ш тифань а Сотки,
то энаем в чужих листiв. Веици не маю
що гаке писати, тшько гя поадоровляю,
мi[й] любимий сину. До милого зобачвне. Твiй батько
Лев Бойчук,

Вiд

с. о.

с [аннт]

Налепiнськоi

-П (етербург].

[Весна 1912]
Разъезжая,
36.

Дiсталам
вчора двi тво) нартки. дякую тобi, що не аабуваеш
[... ] Душе би
мвш ся хтiло погхати до цего Новгороду - не знаю, чи будуть грошi. Чи ти
бачив перков Спаса Нередицы?
Ту в
бiблiотецi, де ми робимо кальки а орнаменттв , в копй а фрвскгв в цей церкви,
дуже докладно й добре вроблени. Прекрасш рiчи, я навпъ думала, чи би не
зробити ще копil а тих кошй, але адасться, що то затрудно. 3ате можна буде

аняти нальки. Нинi ми оглядали в бiблiотецi
чудесну
книгу - з . моаайками
тай з фре снами а церкви. S. Maria Antiчиа в Римi. Добре би було таку кн [игу
куп] ити, але дорого. Вжв поробилисьмо
[... ] i кольори
а коптаских
тнанинакопьовалам,
3
обома 30СЯМ:И: 21 я ся
часто бачу. Я багато
рисую
щодень.
Вжем тепер i веселiша,
i спокгйнпца,
тшьки ти пиши частенько,
ароби мен!
вжв гаку привмнiсть.Скоро,
адавться,
потдемо на село. IЦо чувати у Львовi,
чи не писав Микола? 22 Айналов 23 казав, що в перших днях мая мають написати до тебе а Ноаельпн до Львова,
i як би то аробити, щоб лист не пропав,
як би ти ще до Львова
не вернувся.
А дО Покровського
чи ти написав? Напиши гакож до мене, ЧИСЬ дiстав мiй
лист а картною Грушевського.
Рерих 24
казав до Малеваной. що бачив десь ТВОl
рiчi i дуже ему сподабалися.
Крамаренно 25 заходит часто тай досить щiро зi
мною балакав. Дюгавам вiд Бодуена 26
гатвки й коломвйки,
занесу ему. Мен!
адаеться,
що Нрамаренно
прияадково
"вчепился в стиль вгаантийокэй,
певно
ще iriд впливом твогх парвжскгх
работ,
а при других обставинах мгг би тмгтувати Michel Angelo чи ще щось еншого.
Рисунка .аовсгм не розумш, то е а натури iмпрессiонiст.
Я:. так погано пишу, що тобi певно
неприемно читати. Може вошсш щобим
по-францускi
писала? .
Пиши до мене тай бувай здоров

с.

Австрiя Львовъ
Високоповажний
Пап Михайла Бойчук
вул. Петра Скарги 2а
Львiв

[27Ш.1912]

Не гнгвайся вже на мене за ТИl 'листи, постараюсь
бутибiльше
терпелива.
Двi нартки ТВОl дiсталам вчора; дуже,
дуже ти мене обрадовав ними.
Ту ду жв гарно йспонгйно,
я вжв досить добре вiдпочилам
i несогiрше ви-

13:1

тлядаю. Мама i Тадзiо 21 хочут шобим
потхала до Zakopanego,
бо вш неаадовго мае ту до нас приiхати,
а потiм
lде до Zakopanego.
Але я хiба не поiду,
бо шкода мвш грошей, тим бгльше, що
мама i .на зиму мае на мене цроекти.
Зося Б.28 мешкав
пiд Варшавою
на
«даче», малюе ТИl Zni\viarki 29 що ти поправляв, дуже часто до мене пише.
Дивув мене i тiшит перемiiIа, яка ся
в ней зробила - була вона аавсвгци егоютка i холодна, а тепер гака сердечна
тай вiдчутлива.
Друга Зася 30 мала поiхати во свотм
мужем заграницю.
Як бись мав коли час i охоту, то може бись пiслав тую малевьку книжечку
а веселими
анегдотами
унрашськвми
моему братови. Вш сидить в Петербурзi, бо мав там аанятте, вш би ся дуже
пшив цею книжкою.
Адресу ти пам'ятавш? Разъезжая
ул. ом 36.
. Як апибаеш де кукарева брата, то най
би вш тобi вiддав 2 норови, що я йо~
дала ва.чгисавна.
-Пиеанок
вгн меш
не врисдав. Волена у' якось- дуже пееимiстичио настроена.
пввно рiдня П до.~учав, .що 3 роботою так тихо. Писала
менг, що начала -кувати евангелiв. Як;
би тобi в Ярослав: випало що робити й
треба би було помогти, то напиши
до
ней, вона 3 охотою би приiхала.
ЯК будеш писати до Айналова, то не
аабуць на koperc~e 32 ааписати: Его Превосходительству
. Г [осподи] ну П рофее.сору, певно имя отчества ти не пам'ятаеш, то вше тодi лiпше
титуловати
«профессором»,
як помил~тися,
бо то у
ростян уважав ся за веляку образу.
Буде а мене, скшько вже написалам,
що може й так не схочеся тобi до кшця
прочитати. Пиши та й бувай здоров.
[Лiто 1912]

Дсрогий Михаську, не журись там
дуже невцачею в Ярославю, думаю, що
в Коаельцю а Айналовим
напевно уда132

стся, тшько щобись його ще там застав.
А раньше чи пiзнiше i так бись мусгв
перенести свою дiяльнiсть до Росй . Може там добре заплатят,
засадиш свогх
ученикiв чистити тконосгас,
а сам будеш мав час приготувати
сво] рiчi на
виставку.
Мвш вдався, що якби свою
виставку яробить в Росй, то би то душе
нам помогло. Бою ся, що мiЙ лист вже
не аасгане тебе ву Львовi. Прошу тя,
пиши до мене часто, ЯК пощеш до Нозельца, тай пришлi свою адресу. Той
сорочки не дiсталам - чи аагинула,
чи
не вислали твот авакоми.
Бодуени
мають
купити
на сплати
якгйсь кавалок
землi пiд Варшавою,
будовать дiм i за кшька рокгв перенестися там. Зося може пригде до мене
тепер по дорозi до Петербурга.
Я щодень купаюся в ВiлП i дуже .добре себе
почуваю. Чи не схочеш 1'У пршхати?
Ми будемо ту ще мiсяц, мгг бись собi
трошки вiдпочити,
певно амгзоршлесь
при тактм житью неспокгйном. Я не буду тобi докучала, З Нозельца ту не дуже далеко, коштувяв би бiлвт 5-6 руб.
Як там охочвш i аможвш.
Бувай здоровенький.
Пиши. Софiя .
Вiд М. С. Груiпевсыroго
Пана Михайла Бойчука уповажнив
Я
аанупити ДЛЯ мене рiчи. 3 коломийськот
вистави i грошi за рiчи ним для мене
закупленi
обов'язуюсь
без проволоки
i:rрислати.
М.
Грушевський
8 (2 '1)

IX. [1] 912

п [ановт]

М. Бойчукови
(Чар~ецного 26) [1913]

д'орогий М [ихайло] Л [ьвович]! Фо рмат книжки Доде про Тартарева
той же
сам, що Чупринки Н.оперник, котру мавте, або можете побачити в Н~нигарнi.
Просимо сноро прислати
[ ... ], бо нева.довго випускаемо.
1 напишгтъ, на яктм

кольор!
кувати.

i яким

паперу

кольором

надру-

Ваш М. Грушевський

л.

Лист М.
Бойчука
до М.
Грушевеького

с.

[1912]
Австргя. Галичи на.
Високоповажному
Добродiвви
Михайлу С. Грушевському
у Львовi
Свiй шм коло павсрами

Високоповажвый

в Стрийскзм парку.

Михайло

Сергiввич!

Пришавввем
ся а вiдповiдею на Вашу карточку,
тому. що вона догнала
мене аж в Москвг. Я вже в дороы до
Галичини,
за кшька днiв буду у ЛьвоBi - йно 33 В Черниговi
а'цень во два
побуду ( до Н'ИIва мимоходом .~ступлю
хотьби йно на оден день. В Росп я переглянув
Петербург,
Новгород i Москву. Найбшьш
мене шкавили
пам'ятки
штуки, що там переховують
ся: багато
там луже гарних ргчий, но мало котр!
можут рiвняти ся а кишськими
сгаринвостями. Дуже там' погано обходять ся
а стариною всяк! «аавсдующш
i храштелп муавгв, вщдають прекрасш
оорази i мальовила
на стшах до паправи
мало-роаганаяим
реставраторам
i тй
всшли за кшька
рок.в ттлько шкоци
наробити, що коли очутят ся ЛЮДР:'с~а',
.

•

о.

-;

~

•

.

~

ТО будут маяи чого жалуваги на довгий
вгк. Великот шкоди наробили в Новгородi i Москвг, а що вжв про Н'ИIВ, то й
спiмнути прко. Як поцумати, що це все
они в добрiй втр! роблять i гадают, що
кращв не. можна - то навiть не знати,
що 1М на Т06 кааати.
Тай не досить того, що вжв ттлко
намарнували
давнiйшими лiтами в НИIвi
i послiдними
в Новгородi, то чую, вбирають ел ще тй останки, що ще схоровились
в Софтйскгй церкв! i Михайлiвскiм монастври
в НИIвi «реставрувати», як подумаю,
що 3 того може
вийти, то мвн! ВОЛОС6 дубом встав.
Не знаю, може якнвбупь
вдасть ся
запобiгти тiй вагибели.
Я сподiю ся, що застану
Вас ще у
Львовi. Не знаю, як уложить
ся на се
лiто плян роботи, ба ще не рiшено
угоди мальованя церкви в Ярославi, ЩО
я надiю
дiстати i шдчас ТО1 роботи
виконувати
пiдготовленi.
вже
рiчиа не повикiнчуванi,
аби вiдтак можна
виставку уладити. Найкраще
я про все
устно розкажу,
бо на писмi путаюпутаю, а толку мало виходитъ. Прошу
передати поклiн Mapi'i С.З4 .i .паввочш
Н'улюнi 35.

ел

3 грубо:ким поважанем
Мих. Бойчук

13 июля 1937 г. б'ыд ~азнеn худ;ж/{и~,ос/{овоnодо.жnи~

национальной

шкояы

МО-

ниме н+аяьноео искц сс+во: 1Иихаил Львович Бойчцн вместе с его +алан+аи-вымн учеuuкамц Иваном Ив анов ичем ·ПадаJt~оЙ и Василием Теоф'аuовичеJ! Седляром, Их монименгаяьные 'nроиаведеnuя
+ахж е был.н .уuuчтожеnы ил'и поеиб ли,
сер еби ны 60-х еодо в начался и идет доныне процесс во гв р ащ ени я ш ко лы к исир окой общес+в еннос-пг
nутеJl! экспони.ров ани.я па выeTaв~ax. уцелевших
проиевебений
и. nубли~ацuи
трудов,,_
исс.себо еа+елей; Особая роль в во ссоеданин ее nравдивой
истории пр и надяежиз- nуб-

с

'дикации поб ли нных ар хив ных донименков. Н ебольшой частью их! являются' предлаеаемые магериомы из фоnдО1J Еосцдарс+венноео-миеея
y~paunc~oгo
иеоб р агиа еяь наео
иснисс+еа.

Бойчук .М. Л." (1882-1937) - хуцожнвк,
3' професоргв-аасноввикгв
Украшськот
доржаввоз
академй
мистецтв,
освовополож11I1[{ вашональвот
школи монументальврго
жиI

ОДИН

поипсу.
j

Мувяка

Л. Л. (1898-1973)

- художнипя.

"а Шептицький 'Андрей
(1865-1944) - МИ~
l'рополит.
.'
.
..
. •. Налешвсьна=Бойчун
С. О. (1Sg4-1.937).ХУДОЖНИЦЯ, дружина
М. Бойчука. .
.
_ 5 Грушввоький
М. С. (1866-1934) - украшський юторик.
. - .. -. . .
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6 Сагайдачний
6. Я. (1886-1961) - хуцожник, учень М. Бойчука.
7 Лист
до автора вiд сестри С. Налешнськот, Ганни Олександргвни
Печарктвсько]
(1902-1990) вiд 29.09.1990.
8 У вбтрш Львгвськог
картинво] галере! 6
твгр Бойчука - обкладивка до книги А. Доде
«Пригоди
Тартарена
а Тараскону».
1913.
Ф. Муаики, f-IV-314.
(Вштворення
У вид.:
Бойтук i бойчукюти. Бойчукгам. Ка талог виставки, Львiв, 1991.- С. 14.)
9 М. Бойчук.
Хранитель национального
Музея в Львове. Несколько замечаний по поводу
реставрации
живописи
в России.- Русская
Художественная
Летоаись.Спб.- Октябрь
1912, ММ 15-16.С. 220-222.
10 Св6J-ЩUЦЫ;UЙ. XXV лiт дiяльностi
нашонального
музею.- // Двадцятъп'нтъ-лггтн
Нацiонального музею у Львовi.Львiв, 1931.С. 11, 15.

1. Борше - швидше.
2. Dlaczego -'- чому.
3. Анситерувати - призвати до втйська.
4. Тимофiй
(Тимко)
Львович
Бойчук
(1896-1922) - художник,
брат
i
учень
М. Бойчука,

5. Ze- що.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Po\vodzenie - ycnix.
Zшуklе - авичайно.
Стала - аменшиласъ.
(Те) пвречки - зовсiм недавно.
Ташеё - дешевiти.
Вiдтогди - вшколи.
Нашкиру - найскорппе.
Навиучило - набридло.
Фортибрафiя - фотографiя.

15. Wi~шсеjпсу - бiльше.
16. Proba - проба. На прупку - на пробу.
17. Рiдне - рщшае,
18. Бваринтувати
- гарантувати.
19. Танче - дешевше.
20. Дотримбона ги - потребуваги кошпв.
21. Ученицi М. Л. Бойчука, художницi Софiя Сегно i Софгя Бодуев де Нуртенв (18871967).
22. Учень i друг М. л. .Бойчука, художник
М. 1. Касперович
(1885-193(?».
23. Айвалов Д. В. (1862-1938) - iс'горик
мистептва, професор Пвтербураького
увтверситету.
24. Pepix М. к. (1877-1947)художник,
25. Нрамаренко
Л. 10. (1888-1942) - художник.
26. Бодеун де Нуртене Ян (Гван Оленсандрович) - лiнгвiсг,
професор Петербурзыюго
унiверситету.
27. Поет
Тадеуш
Налвтпнськвй,
брат
С. О. Налешнсько].
18. Софья Бодуен де Нуртеве.
29. Zniwiarka - ЖШЩЯ, жниварка.
30. Софiл Сегно.
31. Олена
ШраМ1\! (Хелена
Шраммувна)
(1881-1942) - ученидя М. Л. Бойчука.
32. На Kopercie - на конверп.
33. Йно - тшьки. лише.
34. Софiя Сiльвестрiвна
Грушевська (18681948) - пврекяадачка,
дружина М. С. Грушевського, Див.: Г'р цш еесьни.й М. Спомвнв: Частина II: Сергiй Бшокшь.
Примггкв.с- кнув,
1989.- М 8.- С. 147.
35. Катерина
Михайлiвна
Грушевська
(Кулюня)
(1900-1941) - дочка
Грушевського.

О.К.ФЕДОРУК

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА МАйеТРА
МаМJоосдiожеnl
спорьннн жurrя
i +ворчос-п М. Войчика,
графii, свiдоцrво
про навчання г+ з ема crarriO.
Федор ика.

у другому том! «Матерiалiв до справ
Академй мистецтв у Нраковт» за 1895....,.
1939 рр., виданому .Польською
Анапеишю наук у 1969 р., внаходимо шформацiю
про студевтзв
цього
вiдомого
мистепького навчальиого
закладу, серед
них Михайла
Бойчука.
На стор. 239
аавначено такт данi: «Бойчук Михайло,
нар. 1882, Ромашвка,
батько Леон, при134

новь ООJ>у.чеnru, фОТО-

ватна школа малюнкiв у Вiднi, Акацемiя
мистецтв
1899/1900 - майстерня
Цинна, був прийнятвй
наприкiнцi
семестру
в випробувальним
термгном:
1899/1900 - 11 там же; 1900/1901 - 1
там же; 1900/1901 - 11 там же, броизова медаль;
1901/1902 - 1 маистория
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Вил. 1.

Унеживсьного,
двi грошов! нагороди за
"конкуров!
твори малюнкiв
а натури;
1901/1902 - 11 там же; 1902/19031 майстарвя
Ввчулковського:
1902/
1903 - II там же; 1903/1904 - 1 там же;
1903/1904 - 11 там же, срiбна медаль;
1904/1905 - 1 там же (KSI, 2, Т 18 В)) 1.
Цi документи
повиннi
попередити
можливiсть
дальтого
повторвнвя
поМИЛО1{, як! часто допускаютъся
при виклад; факпв
творчот бiографil
видатного митпя.
Зонрема
побутуе
хибне
тверджевня
нiбито Бойтук перед Краигвською Анадемiею
вчився
у Вiденськгй. Вининав
аанономтрне
питавня:
ЯН мтг 17-рiчний
юнак перейти а Вiдня
до Кракова для продовження
навчання
.i чи мгг вш поступити
У Вiденську
акацемцо, не маючи вщповщнш
пщготовки? Водночас тсвуе плутанина
а пврелгком нагород, як! студент академй
М. Бойчук оцержував
за роки навчання у ртаних майсторнях.
Довгi РОИИ допускалися
вiльиостi
у
виклаш
творчоi
бiографii
митця
паризького перiоду. Веляку яснiсть в це
питания внесла публiкацiя
Любовi Волошин
«Михайло
Бойчук».
Листи до
митрополита
Шептицького»,
в якiй: були обнародованi
маловiдомi
сторшки
життя
маляра
перiоду його навчання
в: Мюнхен! - та Парижi i нонкрвтиаован! етапи формування
творчот особистосTi майстра,
що поставив
перед собою
чгтку мету в життi, а також визначенi
ноордивати
вааемив мгж митрополитом
i початкуточим
автором 2. Ще лонедавна у змiстовнiй i грунтовнiй за викладом життввих
факпв
статт]
Л. Черевагеяка
про зустрiч з О. Павленко
помилково
аазначево,
що
Бойчук
«навчався
у Парижi
а 1907 по 1912
ргк» 3.
Перелiченi
петочностi
i неназвапi
тут iншi численнi помадки, що фiгурують у пубэпкашях,
пов'яааних
а викладом життепису
видатного митця-монумепталiста,
сталися внасшдок того, що

i

I
)

)

постать М. Бойтука
довгi десятилiття
була пiд iдеологiчною
забороною,
викреслена
а гсторй украшського
мистецтва. Гм'я Бойчука писалося а вщемними ошвками
i для негативнот характериствин
методу учителя
i учпiв було
придумано
тврмш «бойчукгзм».
Не випадково сам автор на Першому пленумi
оргбюро
Сшлки
художнишв
восени
1933 р. доведений
до вiдчаю проголотуе сдав а зречення
вiд усього, що е
«бойчокгзмом»
в гм'я чистоти засад соцгалгстичного
рвалгаму.
Таким
чином
зраками
гсторичну правду про М. Бойчука
заступали
легенди
i цомисли,
а конкретш
сторшки
йога бiографil
довiльно
тлумачилися.
Огже, важливе
вначення мае ознайомлення
з першими
джерельними
документами,
як! довволяють вщновити деякi моменти а життя й творчостi
художника.
Ця мета
стояла
перед автором
протягом
багатьох роктв. За цвй час вдалося розшукати ряд невiдомих матерiалiв,
як; доповнюють образ митця.
Насамперед
йдеться про кракгвський
перiод життя й творчостi майстра, пов'яааний
а навчанням
в анадвмп мистептв. Пiсля смертг Я. Матейка 1893 р.
Нраювсьиа
школаобразотворчого
мистецтва зберегла
статус,
ааклацений
в
основ! 11 фундатором.
У 1895 р .. директором став Юлiан Фалат, яробив реорганiзацiю
навчального
процесу, оновив
профэсорський
склад i цомггся переведення школи до рiвня академп,
Було
це 5 грудня 1900 р. Заяву для вступу
до школи У Краков! Михайло
Бойчук
аробив 3 лютого 1900 року, прийняли
його спершу а iспитовим термгном.
Архiви НракiВСЬНОl академп мистецтв
протягом
багатьох
рокгв були аакрит!
для сгороннгх
вiдвiдувачiв
у зв'яаку 3
ремонтом примццення,
а агодом а наступним пере13ДОИ архлву до iншого будинку. Одне слово, доступ для оанайомлення а матерiалами
архлву автор тих
пошукгв одержав тшьки- 1990 року, що
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дало йому вмогу вивчити
документа
про перiод навчання
митця в I{рюювi.
Пiд час пошукгв не було анайдвно жоцних малюнкгв М. Бойчука перiоду навчапня, хоча прашвнвки
архгву (мисгецтвоанавець
Гоанна Боброва)
аасвщчували
наявшсть
таких
компоаишй
в
попереднi
роки, Можв, а часом цi малюнки будуть
роашукаш.
Не аберег. лися танож медалi, якими нагороджувався студент.
Докумевти 'apxiBY (книжка
свiдоцтв,
що аберггаетъся
у секрегаргап
малярського
вiддiлу»,
« Родовiд
студентiв
школи обрааотворчих
мистецтв» ) вщкривае ааява Бойчука, написана рукою
автора польською
мовою на службово'му бланку 3 його шдписом, стогтъ дата - 3 лютого 19004, Автор заяви конкретно вщповщае
на поставлен] питавня документу:
мае 17 рокгв, народився
1882 р. релцтя греко-католипъка,
село
Ромавтвка, край Галичина, батько Леон
Бойчук мешкав за адресою: пошга Могильниш,
Теребовлявського
повiту.
Автор подав до заяви малтонки, якг. засвiдчують, що вчввся У приватнгй школi У Вiднi. Виявл яв бажання
вчитисп
у нласг -профвсора
Флоргана
Цинка.
Сам аамвшкуе в f\paKoBi на вулицi Райськгй, 6,
.
"
,
Через 90 .роктв автор цих рядкгв проВ1В кшька
годин у пошунах. нааванот
вулицi,знайшов'
зазначений
15УДИНОК,
де мешкав- у приватному помвшкашп
молоций студент а Галичини. Триповерховий будивон ТИПОВИЙ дЛЯ архггвктури .Х'[Х ст., 3 невеличкнм
поцвгр'ям
стогтъ якраа посередиш
мало! вулички.
f\ОЛ!J'СЬ.вош! впиралася
у ртчечку Млинув, вавпроти стояли казарми тнфангеpi! Франца Йосифа ii поруч - на самому ,розi - бароковавий
костел I{apMe:
лiтiв на Пяску, абудований ще в.ху СТ.
Це був СНрОМНИЙрайон, недалеко стояла цигаркова
фаБРИI{а. 3' вулиш Райськот Бойчук, очевидно, йщов вулицями Грабарською,
Баштовою до майдану
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Особиста

справа

М.' Бойчука

,3

академй мис-

теД:I;В,.. "\ '
'1.'

Матейка ---:сгм хвилин .ходу до акадеМй.
"
-,",
Свщоцтво про энавчания Бойчуна лга
вщдцп малюнюв протягом пвршото шврitrЧЯ,1899/1900
рр.ств.еРДШУ6,
що ;3
перспективв
i анатомй вш одержуваз
задовiльну i вiдмiнну ,оцiнки, мав стараншстъ
дуже добругэ , аразкову
i в
ав'яаку iз аакгнчевням
пвршого швртччя прийнятий
3 випробуаальним
термгном, 1'об1'О втв був на, той час пе :.1/111чайним студентом,
.а надавичайпим.
щось на аразон вшьного слуха ч , 11 ро'J;J'!TOM .цругого
пiврiЧЧi.l,МJf/аi1:JIО Ной-

..•

чук студiював
далi у класт Ф. Цинка
малюнок з голiв та постагей
антики i
живот натури, за що мав добрi оцшки
i стараншсть
i був залишений в школ!
для дальшого
навчанвя. Наступнi
два
свiдоцтва пiдписанi
Ф. Цинком 30 березня 1901 р. стверджують,
що малюнки антики ошнюються
добре, а живот
натури дуже добре. У другому кшргчч!
23 липня 1901 р. студент оцержуе бронзову медаль, свою першу нагороду за
працi з живот натури.
Новостворена
академiя
мистецтв
затверджус нов! бланки свiдоцтв. М. Бойчук переходить
на навчання
до класу
Юзефа Унвжиського.
"У' першому пiврiччi вш оцержуе дуже доGрi ошнки за малтонки i добрi за
вечiрнi малюнки
та вiдмiннi
а гсторй
миствцтва i науки про стилi. 28 березня 1902 р. професор стверцжуе двi грошовi нагороди виданi Бойчуков! за конкурснг працi малюншв а натурн. "у другому семестр! пильиiсть студента вростае i 17 липня 1902 р. Ю. Унежисъкий
ставить у свiдоцтвi гак! оцiнки: за маЛЮНОI<- дуже добре, з гсторй мисгецтва - добре i наум -про стил:i - дуже
добре.
..
Насгупний
перiод навчання
М. БоЙчук проходить у живописному
кяас! втдомого майстра
ставковш
картини
i
графгни. Леона Вичуяковсьного.
У цей
час Ю. Фалат втшював у життя реоргашвашю навчального
закладу, аамшюЮЧИ поступово старий склад професурн
новими викладачами.В
академiю були
аапрошев!
так] талановитз . митш.: як
Т.
Аксентович,
Я.
Мальчевський,
Я. Станiславський,
К- Лящчка, Л; Вичулковський,
С. Висп'янеькиЙ;'В.
['e,T~
майср,
Ю. Метоффер : та iншi,
що
сприяло
посиленнто
авторитету
навчального
закладу.
Вгн силадався
.а
класш малюнку,
живописуi
СКу;11ЬПТУри. Кафедру юторняного
жввопису
буJ10 аамшвно
па пвйаажну. Леон Вичулковський на початок 900-х рр. був вiдо-

мим
живописцем,
автором
багатьох
полотен, присвячевих
життю рибалок,
буряковошв,
плугатарiв,
де аосервцжував свою увагу на чисто
малярских
пленерних
аавданнях,
викорисговуючи
досвiд попередникгв - С. i М. Геримських, представиикiв
польського гмпресiоиiзму
В. Поцковгнського,
10. Панькевича i в першу черту французьних
iмпресiонiстiв.
М. Бойчук
потрапив
у сприятливу
атмосферу
творчого амагання,
яке живило професiйнi
iнтереси само; молодi
i професурн.
Авторитет
закладу
вростав, престижнгсть
професii: митця досягла в мгст] ВИСО!{ОГО
ртвня. "у цершому i другому
пiврiччi
1'902/1903
рр.
Бойчук виявляв
дуже добрi успiхи у
малярсты.
Унаступних
двох семестрах
1903/1904
рр. Бойчук
з малярства
одержуе
вщмтнн! ошнки i наприкгнш
навчального
року виборюв срiбну медаль. Це був останнiй
ртк навчання
Бойчука
у малярськзй
майстернi
Леона Вичулковсъког о. Настуине свщоцтво
(N~ 96) 1 швргччя 1904/1905 рр. "у клаci Л. Вичулковського
аалншаетъся
неааповневим,
що споввюв
нас переконавня
про аавершенн я навчання
двадцятидвохрiчним
юнаком
у KpaI<OBi.
"У травит 1904 р. вгн перебував у Закопане: "
Украгнське
Кракгвськв
середовище
початку
сголгття - нскрава
сторшка
формування:
нового тапу лворчот [нтешгевцй,
що.. дбала про првстижшстъ
украшськот
мисгецькот
"культури.
Яскравим
свщченням
доказу
цього 6
святкування
РО!{ОВИНТ. Г. Шввченка
в KpaKOBi(1890),
у якому брали участь
письменники,
" художники,
З0нрема
Юлiуш Коссан. На початку столiття в
Rpa!{OBi ВЧИЛИСЯ,працювали
В. Стефа-,
ник, Б. Лвпкий,
3 якими
М. Бойчук
шдтримував
цружн! вааеминиг.Втдомий
портрет Леш\ого;' виконавий
Бойчуком
(1909). Теплi стосунки еднали М. Бой~
чука "i С.Л{еромеького.
(ДИВ, про лист.
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М. Бойтук.

(3 Париаьког
В. Поповича).

колекцй
.

М. Бойчука
до С. Жеромсыюго
вiд
26 сгчня 1905 р., написаний
у Львовт,
в час, коли перебував
у помвшнанн]
М. Грушввського 5. 3 то! пори вiдомi
портрети Стефава
Жеромського
i Адася Жеромсьвого,
виконан!
М. Бойчуком пiд час перебування
в Заколаве
(1904). Цi портрети зберiгаються
у музе"iЖеромсыюго
у Наленчовi в Пояыш.
Свого часу А. Верба опублгкував тексти
ТрЬОХ лиспвон i4-лiтвьо'i
ДаНЬКИ пвсьменвина
Гепi ДО м атврг, написан!
в
травпi 1904 р. Перелавмо
'ix амтст за
порядком.
Перша листгвка:
«Пап Б. шбито маЛЮ6, але чи а цього шось вийде, не вгдомо».
Друга лиспвка (29.V.1904):
«Пап Б.
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внову яробив а Адася «чушрака»,
а татко не вiдомо ще як вийде, однак краще
вiд Адася. Ноли пав Б. маЛЮ6 Адася,
то я мушу сидiти j роакааувати
Адамкош байки, бо вш тнакше не всидить
на мгсш».
Третя листтвка: «Твпер його паи Б. дещо краще намалюваш
6.
Лист М. Бойчука
до митрополита
М. Шепгицького
17.03.1905
ДОЗВОЛЯ6
думати, що художник
двiчi побував у
Закопаве (1904 i 1905 рр.)
В акадвмп у Краков! у перiод 90-х 900-х рр. вчилося
багато
вихшшв
а
Украши, яких не мгг не знати М. Бойчук, зонрема М. Безпалiв
(1902-1903),
Я. Бурачек
(1896-1903),
П. Двмчук
(1898-1905),
О. Курилас
(18951901), О. Новангвський
(1895-1904),
Я. Рубчан
(1904-1911),
В. Рижвнко
(1901-1902),
М.
Сосенко
(189()1900), Я. Струхманчун
(1906-1910),
М. Жук (1900-1903),1.
Труш (18951896).
.
Багато нового щодо висвiтлення
бгографй митця, роаумгння його людських
якостей, характеру, симпапй, творчот
особистостi, прагнень та творчих iнспiрацiй проливають
неопублiнованi
листи
М. Бойчука до М. Грушввського
цвр!оду 1902-1904
рр.7 Це унгкальний
матерiал, який дозволяв
реновструюваги
пропес формуванпя
митця, його вепасигну спраглiсть
нових внань.
у KOMici'j по творчiй спалшиш
Михайла
Бойчука
Спiлки
художвиктв
Унраши
тверда домовлепiсть:
усе щонаймвнше, - будь-яка подробиця iЮПТЯ
й творчостi
митпя, - ПОСуТН6 ДЛЯ вiдтворения
його портрету,
а водночас
правдивот
мистецьноз
епохи. У свотх
споминах 6втен Бачвнсьний
писав, що
в Романiвцi
управителем
школи,
де
вчився М. Бойчук,
був штешгентвий
вчителъ Йосип Новалсьнвй,
а свяшеником Дяк!в, Добрий свящевик
благославив учня на цальшу науку по Львова, матерiально
на перших порах допо-

магав йому. Тут пiд орудою Ю. Панькевича М. Бойчук студiював маляротво,
ходив на натуру. Успiхи були тю, помггнг, що малюнни
покааалн
в НТШ
i в рваультат!
16-рiчний хлопець одержав першу винагороду
50 ринських.
Тодi Ю. Паньнввич
надумав снладати
iспити на пмнаагаяьного
вчителя i згбрався до Вiдня. Вгн запросив а собою
М. Бойчука. Той ПОГОДИВСЯ
i валишивсп жити У Вiднi шiсть мiсяцiв.
Дал:
шшов
крактвсьнвй
перiод
навчання.
1 врештi - Париж, який в його бюграфi'i починав фiгурувати
весною (13 квггня) 1907 р. Михайло Бойчук був одним
iз аасяовникш
Украшськот
громади в
Паришi
i йото присутнiсть
на вборах
14 лютого 1909 р. аафтксована.
Укратнська громада в Парижi донинi пам'ягас М. Бойчука.
Щонедiлi
'i'i членiв
можна аустргги в украшсью й парафi-

М. Бойчук.

3

членами' Украшсько!
Паришi 1910 р.

громади

в

альнти цвркв; Сент Жермен де Пре або
в бгблютеш iMeHi Симона Петлюри. Вiцомо, шо 1 груцня 1909 р. М. Бойчук
мав доповiдь на тему « Украшсъке
давНЕ: мистецтво».
Був вгн присутнтй
танож
на вборах
громади
18 лютого
1910 року.
BapxiBi
вщомого париаького
колекцiонера Володимира Поповича аберггаеться рiдкiсне фото частини Украгнськот
громади, ароблене 8 травня 1910 року.
Як судить Володимир
Попович,
злiва
направо аображвш:
Чуйно-Чинарський,
Сарматова,
Микола Касперович,
Свген
Бачинський,
Софiя
Сегно,
Михайло
Бойчук, А. Молчашв Максим (iз 3апоргжжя}, Василь Нонький. Цi вiдомостi
вгн отримав у 60-Ti рр. вiд €BгeHa Ба139

чипського - учпл
Михайла
Бойчука,
який емтгрував до США i аалишввся
живий.
у вичерппому каталозi творгв М. Бойчука, пiдготоnлепому
у Льnовi О. Рiп1<08, вмццений
вшмок молодого хуцожника у вгйськовзй формi австргйського
вояка без шапки на тлi мольберта. JДе
один антмок М. Бойчука
3 Ti61 ж пори - у вгйськовгй формi, але вжв у втйськоый шапцi, в цiй самiй обстановцi - эберп-ався у Поповича
в Парижi.
Bin подарував його мепi.
Михайло
Бойчук
i Софiя Налепивська побралися
либовь у Парижз. Чи
не ? тих дшв походить
ашмок, який
аображуе молоду краеиву жшку у СУНш, пошиттй за модою початку столiтТН?

Доля творгв М. Бойчука трагiчна. На
Украгш майжв yci вопи були авищеш,
за винятком тих, як! уцiлiли у Яросла.вв эМувикв. 1952 - року багато картин
художника
ааанали аутодафе у ЛьвОвi .
.Кожев новий внайцений твгр митця сьоi!;9AHi. становить
вагомий матертал для
пев них гiпотез i висновкгв.
. 'Майже
детентивяа,
але
за' ''СВО6Ю
суттю трагiчна
доля
пошукгв
слщтв
М. Бойчука на Украцп, яю втв у Празi
плвмшник митця доктор Ярослав Бойчун. Впгпрагнув
перелаги частипу його спадщини в Украшу,
але по дорозi
вона пропала й yci його намаганн я вiднайти реквгаован!
речi, листи на iм'я
Верховно! Ради ерср в особi М. Пiдгорного виявилися
нерезультативними.
Ярослав Бойчук був, очевидно, не а
ТЮ;, 'ХТО авик миритвся
3 невпачею
або
вшсгупати:
дошукувався
: найменших
поцробипъ
життя
й творчосп
митця.
У численних
листах
до Михайлсвих
сестер, Rатерини
Бьйцiв(у
Ромашвцi),Юлii
Кацан
(у Львовг)
шукав
хоч би найменших .слlдiв аадля ввеличення дорогого йому образу .. Згадував
Михайлового
брата Тимка:
«3 Тимком
я .бачився в селi ще перед першою вiй-
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С. Налепвнсъка-Бойчук.
3 колёкцп

В. Поповича.

~
до Мгжнародного
.'

Втн авертався
Червоного Хреста,ДО
СтплкиУуцожнвI,iи Украши
(десь 19G8:-.1970-Ti
рр.),
або почути;звiСТJ\У
-про' Петра - сина
Михайла i' Соф! Палвшвськог. _.BjH пи-:сан до КИ6ва мололому тощ мистецтвоанавпеа! д. Горбачову i той, чвмво дiлився <3 ним свотми анап яями.' У промгжок 1.968-1970-го
pOI\is аевгомний шукач 3 Прагп }:;уn шедрий i бевиорисний:
йшлося про вшновлвнв я чесвого iмепi
Михайла
Бойчука.
Вш
вислав
на
Украшу рiдкiсну кцигу Н. Антоновича
про Гимка Бойчука,
вицапу 1929 року
в Прааi. Вiп шукав слiдiв Бойчука
в
Правг, коли художник :3 Сецл ярвм i Тарапом мали щаслиnу подорок до ПариНОТО».

та ... То був поптук В iм'я коннретноз
iдеl. Потiм, у 1972 роцi Ярослава Бойчука не стало, i Ярослава
Бiтцанова,
його донька, переслала цi уншальн! матертали а Праги до Парижа ...
Важливт
також
деталi
паризького
життя
Бойчука.
Зустргчавоя,
очевидно, а Архипенком,
братом
i сестрою
Серпем Ястребцовим
i Оленою Еттшгер, можливо, а Аполiнером, Сонею ЛеМомоиссяебо
фии,

свидетельство

вицькою,
В. Полiсадовим.
Ще стоять
буцннки на вулицях де Б'евр, Катрань,
де вгн мешкав,
ще пам'ять
люцська
тримае дорогий образ. RpaRiB i Париж
у змiцненнi профвогйнот руки Михайла
Бойчука
вiдiграли
першорядну
роль.
Не менше аначення мали в житт! Бойчука навчання в Мювхенськгй
академй
(1905), погадки до 1талiY (1907, 1908).
Вони чекають свотх вшкригъ.

в анная

сз ро.ни.ца жиэни
U творчества
М.
об учебе,теоА!астатьи А. Фебор ина.

1 Materialy
do dziej6w Л"аdешii sztuk pi~knych
\у
Krakowie,
1895-1939.
WroclawWarsza\va - Krak6w, 1969.- В. 491.
2 Во лош и н Л.
Михайло Бойчук, Листи до
митрополита
Андрiя
Шептицького /1 Обраэотворче мистецтво.1990.6.- С. 18-23.
3 Чер ееа+енко Л. «Промовте життя мовi отримайте сльози ...» ХУДОЖНИИ Оксана Павленко згадув i розповiдавl/ Наука i культура.- 1987.- С. 379.
4 Архгв
Нракгвсько'[
Академй
мистецтв.
Тут i дал; - KSI 2 Т 18 В.

ом

Верба

5

ського
1963.

Бойчиха,

А. Листи

11 Украшський

но вые

фотогра-

украшшв
до С. Жеромкалендар.-."&
7.- .

6 Верба
А; 3 мандргвок по музеях Польщi 1/
Украшський
"калеядар.с- Варшава,
1969.С.85.
7 Центральпий
цержавний iсторичний архгв
УРСР. Фонд 1235, опис 1, ОД. аб, 350.
8 Войчук
i бойчукгств,
бойчукгам:
Монументальне
мисгецтво,
живопис,
графша.эЛьвiв, 1991.- С. 85.

СПОГАДИ ДОЧКИ '0. БОГОМА30ВА
1,
.
•

гвсттп

r

Е. ДИМШИЦЯ)

Ста'ТТЯ Я. О. Zeanl!uKoeoi
-''Це
п споминц про жил+я i +ворчлс+ь баты'й - вьбомо го украinсьnого
хr/дожnunа
О. К. Боеомаео в а (1880-1930)
Цi его рл нки: не зч.пь ки:
ро внрие аю+ь перед чиз ач ем образ +алановиаоео
жиео писця,
гра.фiка,
теоретика
..I!истецтва., педагога,
а й пер едаю+ь йо го вщп рйи.ни; св!», впе рше розnовiдають
про нееьбом!
бiографiчni
фаК1·U.
.
.

Загальнонульгурна
ситуашя,
що
диши
нашовального
.мистецтва,
Ряд
сучасвих
митцiв нершко в
снлалася
в республщг,
примушуе
нас . вщкриттзв
вторинним i нагадув новий «винахщ вене тшьки уважно поставитись ДО сучаслосипеду»
саме за рахунок
вванання
ного художнъого процесу,
й заглянути
ними досягнень украшсъкого
мистецтва
у минуле. Прiрва, яка роздiлила
творбiльш як семидесятиртчиш
даввини.
чу спадщину
художвиктв
Украгви
поПРИ,цъому
lX важно звинуватити
у
чатку ХХ ст. i твори кшпя 1980-хввкомпетенгвостт,
бо лише соцреалiзм
поч. 1990-х pOI,iB,- очевидна 'Га аначна.
стимулювався
i пщтримувався
у нашоНевеличквй
художшй сплеск часiв хруму.мистецтвознавствi
протягом кшькох
щовськот вшяиги, нiчого не пов'яауючи
вовдино, лише пшкреслюе величезну часову вiдстань штучноi перерваностi
тра.© Е. Димшиц, 1993
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