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ФоНД ІВаНа КаВалерІДзе У ЦДаМлМ УКраїНи
(до 125-річчя від дня народження видатного скульптора,

режисера і драматурга)

Висвітлено творчу біографію скульптора, кінорежисера, драматурга 
і. ка ва лерідзе, а також склад особового фонду, що зберігається в Цдамлм 
україни.
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14 квітня 2012 р. виповнилось 125 
років від дня народження видатного 
митця україни – скульптора, кіноре-
жисера, драматурга івана Петрови-
ча кавалерідзе (14. IV. 1887 – 3. XII. 
1978).

Центральний державний архів-му-
зей літератури і мистецтва украї ни 
зберігає особовий фонд і. кавалерідзе 
(ф. 442, оп. 1, 2, 116 спр., крайні дати 
документів 1896–1981 рр.). документи 
митця були особисто передані іваном 
Петровичем протягом 1968–1969 рр., а 
згодом у 1981 р. документи про і. ка-
валерідзе були передані Харківським 
відділенням спілки письменників 
україни через Бровко тамару іванівну. 
у 1987–1988 рр. скульптор та кіно-
режисер ростислав синько передав 
також низку документів про і. кава-

лерідзе на постійне державне зберігання.
основний масив документів складається з фотографій скульптур-

них робіт художника та фотографій кадрів із його кінорежисерських 
робіт.
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народився іван Петрович кавалерідзе 13 квітня 1887 р. на хуторі 
ладонському роменського повіту (нині с. новопетрівка сумської об-
ласті) у родині колишнього економа й покоївки, а згодом селян – Пе-
тра Васильовича кавалерідзе й килини луківни кухаренко. коли старі 
дати уточнювали за новим стилем, йому замінили “нещасливе” число 
13 на 14, що відтоді фігуруватиме в усіх документах.

дід майбутнього митця Васо кхаверідзе був привезений генералом 
ладонським із кавказської війни в Полтавську губернію з іншими не-
покірними грузинськими родинами1.

дитинство івана кавалерідзе минуло в с. талалаєвка, де він пішов 
до початкової земської школи. Після закінчення початкової освіти у 
1899 р. іван кавалерідзе переїздить до києва для продовження навчан-
ня у гімназії. до казенної гімназії не потрапив, оскільки розпочався 
навчальний рік, тож вступив до приватної прогімназії г. Валькера. у 
гімназії його посадили за парту разом із сашком архипенком – май-
бутнім скульптором зі світовим ім’ям. мешкав і. кавалерідзе у родині 
своєї тітки і хрещеної іуліти луківни – дружини художника сергія ар-
кадійовича мазаракі2. 

у домі с. а. мазаракі панувала творча атмосфера. на гостину до 
дядька збирались артисти оперного театру, товариші по академії мис-
тецтв – П. мартинович, П. сластьон, і. селезньов, с. Васильківський, 
київські художники с. свєтославський, Ф. красицький. Бував там і 
а. куїнджі, зі львова приїздив і. труш. дане середовище сформува-
ло мистецьке світосприйняття юнака і визначило подальшу дорогу в 
мистецтво. не закінчивши гімназію через матеріальну скруту в родині, 
поживши два роки у батьків, 1906 р. іван кавалерідзе повернувся до 
києва і вступив у художнє училище на скульптурне відділення (май-
стерня Ф. Балавенського)3.

Щоб якось заробити на життя, він працює статистом у оперному 
театрі, де також підробляє як скульптор. у 1907 р. на замовлення поль-
ської поетеси м. гроссек і. кавалерідзе створює портрет Євгенія онєгі-
на. Восени 1908 р. і. кавалерідзе закінчує свою курсову роботу “твор-
чість”, яка стала знаковою роботою на початку його творчої біографії. 
у 1909 р. на гастролі до києва приїхав Ф. Шаляпін. іван кавалерідзе 
познайомився зі співаком і також зробив його скульптурний портрет. 
на згадку Ф. Шаляпін подарував і. кавалерідзе власну фотографію в 
ролі з дарчим написом4.

З 1909 по 1911 р. навчається в академії мистецтв у Петербурзі (май-
стерня і. гінцбурга). Щоб вдосконалити майстерність, і. кавалерідзе 
радять поїхати навчатись до скульптора н. аронсона, який мешкав у 
Парижі. і. кавалерідзе поринає у життя провідного мистецького центру 
світу, знайомиться з провідними художніми течіями, художниками. За-
вдяки ользі миколаївні мечніковій зустрічається з огюстом роденом5.
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у тому ж році повертається до києва, де бере участь у конкурсі на 
проект пам’ятника княгині ользі. Пам’ятник за проектом і. кавалерідзе 
було відкрито 4 вересня 1911 р. 

у 1912 р. і. кавалерідзе починає працювати художником-оформ-
лювачем кінофірми “тіман і рейнгарт”, переїджає до москви. кавале-
рідзе поринає в нове на той час мистецтво, працює поруч з операторами 
мейєром, о. левицьким, режисерами я. Протазановим, В. гардіним, 
акторами максимовим, Волковим, Преображенським, Шатерніковим, 
уваровою. кавалерідзе бере участь у оформленні фільмів “анна каре-
ніна”, “гнів діоніса”, “крейцерова соната”, “Відхід великого старця”, 
які увійшли до “російської золотої серії”. Знайомство і. кавалерідзе з 
художником і режиссером Чеславом сабінським, який тонко відчував 
художні особливості кінотворення, сприяло формуванню у і. кавале-
рідзе власного погляду на кіно6. як він сам згадував, починає експери-
ментувати зі світлом, пропонує режисерам сміливіше використовувати 
натуру у кінотворенні, відійти від бутафорських несправжніх елемен-
тів. набутий досвід і навички на кіновиробництві і. кавалерідзе засто-
сує згодом, коли в 1920-х рр. обере професію кінорежисера.

у 1915 р. і. кавалерідзе призивають до армії, де він перебував до 
травня 1917 р. одержавши відпустку додому, і. кавалерідзе вже не 
повертався до революційного Петрограда. на батьківщині, в ромнах, 
скульптора відрядили до місцевого відділу народної освіти на будівни-

ескіз памятника на могилі т. г. Шевченка в каневі. 1930-і рр.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 1.
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цтво пам’ятника т. Шевченку. Відкриття пам’ятника тарасові Шевчен-
кові у ромнах відбулося 27 жовтня 1918 р. у тому ж році і. кавалерідзе 
у ромнах створює пам’ятник героям революції (споруджувався упро-
довж трьох років 1918–1921 рр.), який так і не був завершений в задума-
ному вигляді. у 1922 р. і. кавалерідзе в с. лохвиця створює пам’ятник 
григорію сковороді. і. кавалерідзе у 1923 р. бере участь у Всесозному 
конкурсі на проект пам’ятника артему в донбасі. отримавши другу 
премію (перша не була присуджена), і. кавалерідзе розпочав роботу 
над пам’ятником. Cкульптор вирішує будувати фігуру як архітектурну 
споруду – площинами, це було співзвучно конструктивістським і кубіс-
тичним тенденціям7. доля цього памятника склалася трагічно. Під час 
війни його було пошкоджено, і хоча робітники Юзівки зберегли деталі 
пам’ятника, щоб потім відновити, місцеве керівництво надало перевагу 
традиційному образу, замінивши його натуралістичною скульптурою 
1959 р. (а. Шарпан, м. декарменджі). коли почався активний наступ 
на формалізм, пам’ятник артему у виконанні івана кавалерідзе було 
“зараховано до шкідливих споруд”8.

у 1924 р. і. кавалерідзе переїздить до Харкова. В 1925–1927 рр. ка-
валерідзе створює пам’ятники леніну в Шостці та Запоріжжі, т. Шев-
ченку в Полтаві (1925), сумах (1926) (згодом знищений за формаліс-
тичну стилістику); бере участь у проекті памятника “тарасова могила” 
у каневі (1926). Визначальною роботою митця стало створення друго-
го пам’ятника артему в святогорську (нині – слов’яногорськ) (1926–

Фотокадр фільму “Прометей”
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 34.
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1927 рр.). Поряд із згаданими роботами наприкінці 1920-х кавалерідзе 
створює декоративні фігури на фасаді Будинку вугілля у Харкові (1927), 
декоративну групу “Змичка” (1927), рельєф “Здоров’я” на фасаді ро-
бітничої поліклініки у Харкові (1928), працює над погруддями остапа 
Вишні, михайла семенка, миколи куліша, проектом надгробку кіноак-
трисі Вірі Холодній та багатьма іншими скульптурами і пам’ятниками9.

у 1927 р. і. кавалерідзе у києві зустрів З. сідерського, заступника 
голови ВуФку, котрий запропонував йому знімати кіно так, як він 
сам його розуміє. З 1928 р. і. кавалерідзе на одеській кінофабриці 
розпочинає ставити фільм “Злива” за власним сценарієм, перебуваючи 
під враженням “гайдамаків” постановки леся курбаса. у 1929 р. від-
булась прем’єра фільму в москві, а потім – у києві, стрічка була 
сприйнята як унікальний зображувальний експеримент, однак згодом 
його було знищено як твір формалістичний. другий фільм і. кава-
ле рідзе “Перекоп” виходить 1930 р., 1931 р. – останній німий фільм 
“Штурмові ночі”, копії якого були знищено. у 1933 р. вийшов на екрани 
звуковий фільм “коліївщина”. роботу прийняли прихильно, але були 
й критичні статті з навішуванням ярликів, зокрема, у статті о. кор-
нійчука та і. Юрченка “розгромити націоналізм у кінематографії”. 
З 1934 р. і. кавалерідзе починає працювати режисером київської 
кіностудії “українфільм”. 13 січня 1936 р. відбувається прем’єра фільму 
“Прометей” у ленінграді, а вже 13 лютого в газеті “Правда” виходить 
стаття “груба схема замість історичної правди” авторства м. кольцова 
за вказівкою Й. сталіна. Фільм був заборонений самим вождем, а 

Портрет дочки майї, 
1960-і. Пап., олів.

ЦДАМЛМ України,
ф. 442, оп. 2, спр. 8.
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Фото кадру з фільму “коліївщина”. 1931.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 31.

Фото кадру з фільму “Перекоп”. 1931.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 30.
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і. кавалерідзе було заборонено знімати картини на сучасні й історичні 
теми10. у цьому ж році кавалерідзе здійснює художнє керівництво чо-
тирма випусками “українських пісень на екрані” і реалізує першу укра-
їнську кінооперу “наталка Полтавка”. у 1938 р. виходить на екрани 
кіноопера “Запорожець за дунаєм”. Цей рік запам’ятався і траге дією 
в родині кінорежисера: батько дружини, прозаїк Пилип капель го-
родський, був розстріляний. і. кавалерідзе перевозить родину П. ка-
пель городського з Полтави до києва. 

у червні 1941 р., знімаючи художній фільм “олекса довбуш” у 
львівській і станіславській областях, і. кавалерідзе разом із знімаль-
ною групою опинився на окупованій території. лише 20 вересня 1941 р. 
знімальна група дісталася києва. у роки окупації іван Петрович пере-
бував у києві. Цей факт біографії буде впливати в подальшому на його 
роботу. 

Після війни він працює на київській кіностудії, щоправда фільми 
він не знімає, його проекти з В. Заболотним щодо відбудови києва від-
кидають, квартиру, надану кіностудією, відбирають. рятівним колом 
стало те, що у 1944 р. і. кавалерідзе став членом спілки художників 
срср, і це у 1954 р. допомогло в отриманні житла11.

Повернувся до кінематографа іван Петрович лише 1957 р., на екран 
вийшли “григорій сковорода” (1960), “Повія” (1961). у 1962 р. відбу-
лася перша і остання (за життя митця) персональна виставка у вистав-
ковому залі спілки художників.

Фото кадру з фільму “Штурмові ночі”. 1933.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 32.
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Шістдесяті роки розкрили у івана Петровича талант драматур-
га; “Перекоп” (1967), “Вотанів меч” (1965), “Перша борозна” (1969), 
“григорій сковорода” (григорій і Параскева) (1968) – ці п’єси були 
поставлені в багатьох театрах країни. серед маловідомих п’єс – “сіль”, 
“миша в пустому кошику”, “куб, шар, таріль”, “оборона Полтави” 
за романом П. капельгородського, “Варнак” за поемою т. Шевченка, 
“Білі лебеді”, “Всадник на вздыбленном коне”12. З 1972 р. – член спіл-
ки письменників україни. 

Період 1940–1950-х рр., коли митець повернувся знову до скульп-
тури, позначився епохою панівного “соцреалізму”. Він створює проек-
ти пам’ятників Богдана Хмельницького для Переяслава (1945), олеко 
дундича для м. рівне (1947), скульптурні групи “Пушкін і няня” (1951), 
“м. горький і Ф. Шаляпін” (1954), “В. ленін і м. горький” (1947), 
“Після бою” (1949). Шевченківська тема супроводжувала митця і в по-
дальші десятиліття, станкові композиції “кобзар” (1954), “т. г. Шев-
ченко на березі неви” (1961), мініатюра “Шевченко у кріслі” (1963), 
портрет “т. г. Шевченко” (1963), група “якби ви знали, паничі…” 
(1974). у 1960-х рр., у часи так званої “відлиги”, і. кавалерідзе ство-
рює низку цікавих станкових композицій: кілька варіантів композиції 
“мільйон років” (1967), “Бунт” (1967), “журавлі летять…” (1967), “у 
глибині сибірських руд” (1967), “Пам’ятна стела бібліотеці ярослава 
мудрого” (1969)13. Перераховані роботи стали своєрідною “другою мо-
лодістю” скульптора. Позбавившись ідеологічних штампів, зовнішніх 
нав’язувань, автор розкрив нові грані пластики, узагальнивши провід-

Фото пам’ятника т. Шевченку в ромнах, 1920-і.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 1.
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ні світові та вітчизняні традиції. 
однак, попри пом’якшення іде-
ологічного режиму, на той час 
вони експоновані не були, впер-
ше показані глядачам уже у піс-
лярадянський час. створення па-
мятника “григорій сковорода” 
на контрактовій площі у києві 
(1976) стало підсумком багато-
гранної творчої діяльності мит-
ця, на той час івану Петровичу 
виповнилось 90 років.

Помер іван Петрович кава-
лерідзе 3 грудня 1978 р.

як зазначалось вище, доку-
менти особового фонду і. ка-
валерідзе (ф. 442) складаються 
з двох описів справ постійного 
зберігання. опис № 1 (спр. 56, 
крайні дати документів 1918–
1968 рр.) складається з шести 
розділів. 

Перший розділ – творчі до-
кументи: оригінали та копії фо-
тографій, скульптур і кадрів із 
фільмів і. кавалерідзе, ескізи пам’ятника на могилі т. г. Шевченка; 
фотографії скульптурних робіт: пам’ятники т. Шевченку в м. ромни, 
артему в м. Бахмут, т. Шевченку в м. суми, артему в м. святогорськ, 
фотографії кадрів із фільмів – “Перекоп”, “коліївщина”, “Штурмові 
ночі”, “наталка Полтавка”, “Прометей”, “григорій сковорода”14.

другий розділ – документи до біографії і. кавалерідзе представле-
ний афішами та фотокопіями афіш до фільмів і спектаклів і. кавалері-
дзе (1933–1968), афішею виставки скульптури і. кавалерідзе (1962)15.

третій розділ містить документи про і. кавалерідзе: вирізки з газет 
і журналів про творчість митця (1927–1966)16.

Четвертий розділ – документи, зібрані і. кавалерідзе. у даному 
розділі зберігаються дві статті – вирізка з газети “Вісті” лохвицького 
повіту за 23 грудня 1922 р. з приводу відкриття пам’ятника г. сково-
роді у лохвиці та стаття “свято в ромнах” про пам’ятник т.Шевченку 
авторства і. кавалерідзе з газети “Прапор жовтня” за 5 травня 1962 р.17

П’ятий розділ – образотворчі документи: індивідуальні фотогра-
фії і. кавалердзе (1927–1968), фотографія і. кавалерідзе під час де-
монстрації пам’ятників В. леніну та артему (1923–1924), фотографія 

Фото пам’ятника артема у Бахмуті, 1927. 
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 2.
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і. кавалерідзе з московськи-
ми митцями за роботою над 
пам’ятником т.г. Шевченку 
(1963), фото і. кавалерідзе 
з дружиною м. горького 
(к. Пешковою) у мануйлів-
ці, фотографія Ф. Шаляпіна в 
ролі з дарчим написом і. ка-
валерідзе (1909, копія)18.

у шостому розділі (до-
кументи, що відклалися у 
фонді і. кавалерідзе) збері-
гається один документ – це 
фотокопія автографа і. кава-
лерідзе великого формату19.

опис № 2 (спр. 60, край-
ні дати документів 1896–
1981) складається з девяти 
розділів.

Перший розділ – твор-
чі документи: фотографії 

пам’ятників григорію сковороді у лохвиці (1920-і), Ф. дзержинсько-
му (1940-і), П. Запорожцю (1971), княгині ользі; скульптур акторів – 
і. ільїнського у ролі акіма, Ф. Шаляпіна у ролі олоферна, а. Бучми у 
ролі миколи Задорожного (1950-і); бюсти та барельєфи – г. Петров-
ського, о. горького; портрет доньки майї, виконаний олівцем; фото 
кадрів фільму “Повія” (1961). Представлені також літературні твори 
митця: п’єси “Всадник на взыдбленном коне”, “григорий и Параскева”, 
вірші “две эпохи”, “нет денег” (1960-і, 1970-і); автобіографічна повість 
“Прокаженный иван” (1970-і)20.

другий розділ – епістолярна спадщина – містить листи доньки майї 
кавалерідзе до батька (1945–1967), катерини сенник (другої дружини 
і. кавалерідзе) до фондоутворювача (1925–1946)21.

третій розділ – дарчі написи окремих осіб фондоутворювачу 
(1958–1961).

Четвертий розділ – документи до біографії і. кавалерідзе. у роз-
ділі зберігається: посвідчення чле на Професійної спілки ро біт ників 
мистецтв срср (1920- і), запрошення на відкриття пам’ятників роботи 
і. кавалердзе г. сковороді 23 грудня 1922, меморіальної стели на честь 
бібліотеки ярослава мудрого 20 червня 1969, статті до ювілеїв фондо-
утворювача, афіша та програма спектаклю “Вотанів меч”22.

П’ятий розділ – документи, зібрані і. кавалерідзе: репродукції 
живопису російських художників (1920-і), рукописний варіант книги 

Фото пам’ятника т. Шевченку в Полтаві,
1920-і роки. 

ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 1.
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і. о. ку рилова “роменская ста-
рина”, фотографія л. толстого 
(1896), фотографії режисерів 
дореволюційного кіно, з яки-
ми працював і. кавалерідзе – 
В. гардіна, я. Протазанова, 
Ч. сабінського, П. Чардиніна, 
а. Ханжонкова (1920-і, фото-
копії), фотографії українських 
акторів – м. Заньковецької, З. 
діброви, я. долі, с. кузнєцо-
ва, т. литвиненко, л. ліниць-
кої, і. мар’яненка, і. Патор-
жинського, м. садовського, 
В. Холодної (1920- і, 1940-і, 
фотокопії)23.

Шостий розділ – доку-
менти про фондоутворю-
ча – представлений стаття-
ми л. Вла дича, В. давидова, 
н. ка пельгородської, Ф. ки-
риченка, м. Шудрі, л. лінгар-
та, В. сиська про творчість і. кавалерідзе (1967–1977)24.

сьомий розділ: образотворчі документи – особисті фотографії 
і. кавалерідзе (1920-і, 1970-і рр.), фотографія колективу роменського 
народного театру, в якому і. кавалерідзе працював режисером (1920-і), 
шарж на і. кавалерідзе під час зйомок фільму “коліївщина”, портрет 
і. кавалерідзе художника с. тарана25.

у восьмому розділі – документи родичів фондоутворювача – збе-
рігаються особисті фото катерини сенник (другої дружини) (1920-і), 
індивідуальне фото майї кавалерідзе (доньки) (1920-і), групове фото 
к. сенник з дочкою майєю (1920-і)26.

дев’ятий розділ складають документи, які відклались у фонді – 
газета “Вестник полтавского губернского общественного комитета” 
(2 квітня 1917), фотографії невстановлених осіб (1931–1970-і)27.

джерельна база особового фонду № 442 дає змогу в загальних ри-
сах окреслити творчі та біографічні етапи життя івана Петровича ка-
валерідзе.
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Фото пам’ятного знаку на честь бібліотеки 
ярослава мудрого.

ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 3.
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освещена творческая биография скульптора, кинорежиссера, драматурга 
и. кавалеридзе, а таже состав личного фонда, хранящийся в Цгамли укра-
ины.

Ключевые слова: и. кавалеридзе; художник; скульптура; фильм; кино-
режиссер; памятник; пьеса.

Deals with the creative biography of the sculptor, filmmaker, playwright 
I. Kavaleridze and warehouse personnel fund  stored in CSAMLA Ukraine.

Keywords: I. Kavaleridze; artist; sculpture; film; film director; memorial; piece.


