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УКраїнсьКе КозацтВо У тВорах 
жиВописУ та графіКи

(з архіВних зібрань цДаМлМ УКраїни)

розкрито зміст окремих архівних документів, присвячених темі зобра-
ження українського козацтва у творах живопису та графіки.
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українських живописців завжди цікавила тема козаччини, націо-
нально-визвольних війн, історичних постатей, що відіграли вирішальну 
роль в історії україни, це зокрема, Богдан Хмельницький, іван Вигов-
ський, Петро сагайдачний, северин наливайко, іван сірко, семен Па-
лій, іван мазепа та ін.

майстри пензля, починаючи з кінця ХVIII ст. і до початку ХХ ст., 
зверталися до теми козацтва не тільки з метою “шараварщини” та сво-
єрідної “екзотики”, бо, як відомо, у ХіХ ст. була “мода” в салонах мо-
скви, Петербурга, серед знаті, вельмож на все “малоросійське”.

Багато талановитої молоді з україни навчалося в академії худо-
жеств у Петербурзі, залишившись у столиці царської росії або по-
вернувшись в україну, ставали викладачами малювання, креслення, і 
все-таки були з рідною землею, з її історичним минулим і безрадісним 
сьогоденням.

митці пензля намагалися доторкнутися до славної козацької ми-
нувшини, навіть якщо це й було даниною моди на все “малоросійське”.

серед українських живописців ХіХ – початку ХХ ст. до козацької 
теми зверталися с. Васильківський, о. сластіон, м. самокиш, і. Їжа-
кевич, м. Пимоненко, к. трутовський, л. жемчужніков, т. Шевченко, 
Ф. красицький та ін.

отож, спробуємо замислитися над змістом слів і словосполучень 
“козак”, “козаччина”, “Запорізька січ”… Про що вони нам говорять, 
які думки будять у наших душах, душах українців ХХі ст.?

мабуть, не помилимося, коли в уяві спалахнуть образи сильних і 
мужніх, відданих рідній землі людей. коли говоримо про козаків, то, 
перш за все, пригадуємо історичні козацькі пісні “Засвіт встали коза-
ченьки”, “ой, на горі та й женці жнуть”, “Їхав козак за дунай”, “ой, 
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у полі жито”…, картину і. рєпіна 
“Запорожці пишуть листа турець-
кому султану”, с. Васильківсько-
го “козацький роз’їзд у степу”, 
Ф. красицького “гість із Запоріж-
жя”, м. самокиша “Бій максима 
кривоноса з ієремією Вишневець-
ким”, м. Пимоненка “Прощання 
козака з дівчиною”, твори м. го-
голя “тарас Бульба”, “страшна 
помста”, П. куліша “Чорна рада”, 
д. мордовцева “сагайдачний”, 
м. старицького “Богдан Хмель-
ницький”, танці “гопак”, “коза-
чок”, опери с. гулака-артемов-
ського “Запорожець за дунаєм”, 
м. лисенка “тарас Бульба”, 
к. данькевича “Богдан Хмель-
ницький”. Згадалися лише най-
більш відомі джерела, бо всі годі 
перелічити. Хотілося, щоб знання 
про козацтво, Запорізьку січ, на-

ших славних предків були повнішими, а для цього потрібно звернутися 
до незаперечних фактів, аргументів. і вони, звичайно, є – це архіви.

ми поведемо розмову про архівні документи, музейні предмети 
Цдамлм україни, що розповідають про художню спадщину, яку за-
лишили нам діячі мистецтва щодо зображення українського козацтва і 
його славних мужніх представників.

Здавалося, неможливо нічого суттєвого знайти серед збережених 
мистецьких творів про козаків, цю неповторну сторінку нашої історії.

серед архівних зібрань у Цдамлм україни зберігаються твори 
живопису і графіки, присвячені темі українського козацтва.

одним із найбільш відомих художників історичного жанру у жи-
вопису ХіХ – першої половини ХХ ст. є іван Їжакевич – живописець і 
графік , який працював у галузі станкового й монументального живо-
пису, книжкової та журнальної ілюстрації.

автор численних картин і малюнків на історичні теми, на теми 
життя і творчості т. г. Шевченка, і. П. котляревського, м. м. коцю-
бинського…

у Цдамлм україни зберігається особовий фонд митця (ф. 58, 
оп. 1). серед матеріалів – начерк до картини “кримський хан девлет-
гірей під москвою в 1571 році”, датований 1889 роком, матеріал і тех-
ніка – папір, олівець. Ця графічна робота – одна з найдавніших у фонді 
художника1.

н. григорова. ілюстрація до повісті 
і. нечуя-левицького “Запорожець”. 

офорт.
ЦДАМЛМ України, ф. 700, оп. 1, 

спр. 119.
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у музейному фонді 
і. Їжакевича зберігається 
два ескізи до картини на іс-
торичну тему, що являє со-
бою поєднання минулого з 
історії україни та сучасно-
го життя для художника, а 
також до картини з умов-
ною назвою “Путь на мос-
ковщину”, яка зображує по-
хід козацького війська на 
москву (ймовірно, під про-
водом гетьмана П. сагай-
дачного у 1618 році)2.

у фонді № 119 україн-
ського художника михайла 
дерегуса зустрічаємо ма-
теріали книжкової графі-
ки, ілюстрації до роману 
н. рибака “Переяславська 
рада”, що стосуються окремих сюжетних ліній, пов’язаних із Богданом 
Хмельницьким (папір, олівець, 1955 р.)3.

Відомо, що в колекції письменника н. рибака зберігаються дві кар-
тини на історичну тему – “козацька пісня”, “на Переяславській раді” 
(полотно, олія, 1950-і рр.)4.

козацька тема цікавила художника Віктора савіна (ф. 165, оп. 1). 
серед графічних робіт митця – тематичний малюнок “Богдан Хмель-
ницький під Збаражем” (1950-ті рр.)5.

книжкову графіку україни неможливо уявити без імен Володими-
ра Фатальчука та ольги Юнак (ф. 924, оп. 1). у фонді цих художни-
ків-графіків зберігаються обкладинки, форзаци, шмуцтитули, заставки 
до романів івана ле “Хмельницький”, натана рибака “Переяславська 
рада” (1948, 1953)6.

В іншого відомого українського живописця Валентина гаврило-
вича литвиненка (ф. 1000) серед безлічі малюнків, які зберігаються у 
його фонді, вдалося відшукати ілюстрацію до повісті м. гоголя “тарас 
Бульба”7.

тема козацтва зустрічається у театрально-декораційних ескізах 
фонду № 237 анатолія галактіоновича Петрицького, який виконував 
їх до опер м. лисенка “тарас Бульба”, к. данькевича “Богдан Хмель-
ницький” (папір, графіт, олівець, акварель)8.

у свій час до Цдамлм україни надійшли матеріали з фонду ху-
дожніх виставок україни (ф. 700), котрий містить деякі ілюстрації до 

о. данченко. северин наливайко. 
офорт. 

ЦДАМЛМ України, ф. 700, оп. 1, 
спр. 131, арк. 1.
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творів художньої літератури: 
ілюстрації н. григорової до 
маловідомої повісті і. нечуя–
левицького “Запорожці” (па-
пір, офорт)9, портрети героїв 
національно-визвольних зма-
гань в україні XVI–XVIII ст. 
северина наливайка, семена 
Палія – художника о. данчен-
ка (офорт, акватинта)10, робота 
“козака несуть” м. дерегуса 
(офорт, акватинта)11, ліногра-
вюри В. лопати, присвячені 
козацькій темі, окремим тво-
рам т. Шевченка12.

Підсумовуючи сказане про 
твори живопису та графіки, 
присвячені темі українського 
козацтва, що зберігаються у 

Цдамлм україни, хочеться сподіватися на їх ширше оприлюднення і 
використання дослідниками в галузі мистецтва.
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2 Цдамлм україни. музейний фонд.
3 Цдамлм україни, ф. 119, оп. 1, спр. 189–193.
4 Цдамлм україни. музейний фонд.
5 Цдамлм україни, ф. 165, оп. 1, спр. 9.
6 Цдамлм україни, ф. 924, оп. 1, спр. 4, 32.
7 Цдамлм україни, ф. 1000, оп. 2, спр. 22.
8 Цдамлм україни, ф. 237, оп. 1, спр. 1, 2, 25, 27.
9 Цдамлм україни, ф. 700, оп. 1, спр. 119.

10 Цдамлм україни, ф. 700, оп. 1, спр. 131.
11 Цдамлм україни, ф. 700, оп. 1, спр. 140.
12 Цдамлм україни, ф. 700, оп. 1, спр. 275.

В обзоре раскрыто содержание отдельных архивных документов, посвя-
щенных теме изображения украинского казачества в произведениях живописи 
и графики.
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The review gives the content of individual archival documents on the subject 
of the image of the Ukrainian Cossacks in the painting and graphics works.
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the graphics; the painting.
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