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Метричний запис прО нарОДження
та хрещення Катерини БілОКУр

(до 110-річчя від дня народження
народної художниці України)

Вперше публікується метричний запис про народження народної ху-
дожниці україни к. В. Білокур (російською мовою – Белокур) 24 листопада 
1900 р. 
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у грудні виповнюється 110 років від дня народження видатного 

митця, народної художниці україни, заслуженого діяча мистецтв укра-
їни, кавалера ордена “Знак Пошани” катерини Василівни Білокур. 

Складним та тернистим був шлях простої селянки-художниці з села 
Богданівки Черняхівської волості Пирятинського повіту Полтавської 
губернії (нині – Яготинський район київської області) до визнання її 
таланту. Сама навчилася писати і читати. “на цьому моя початкова, 
середня і вища освіта закінчилася”, – пригадувала пізніше катерина 
Білокур. 

Перші спроби малювання – вуглинкою на шматку домотканого по-
лотна – вона зробила у підлітковому віці. Проте її батьки були проти 
навчання доньки у школі, а малювання вважали заняттям не гідним ді-
вчини, що мала стати гарною господинею. Вдень її завданням була ро-
бота в полі та на городі, а ввечері, впоравшись з господарством, потай 
від батьків до ночі малювала. Самоучка, свої роботи писала на звичай-
них домотканих тканинах або фанері саморобними фарбами – з буряка, 
бузини, калини, різних трав. Сама виготовляла і пензлі. малювала пе-
реважно квіти, пейзажі та натюрморти, іноді – портрети.

З раннього періоду її творчості збереглися портрети сестри олі Бе-
локур (1928) і колгоспниці тетяни Бахмач (1932).

у 20-х роках ХХ століття катерина Білокур двічі хотіла вступити 
до художньо-керамічного технікуму в миргороді та київського теа-
трального технікуму, але через відсутність у дівчини атестату про 7-ми 
річну освіту, її не приймали до будь-якого навчального закладу. В цей 
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час вона малює переважно квіти, вчиться компонувати, поєднувати 
фарби в єдину гармонійну цілісність. 

у другій половині 30-х років минулого століття катерина Белокур 
самостійно оволодіває технікою живопису. одночасно з малюванням 
керує драматичним гуртком у сільському клубі, сама виявляє неабия-
кий талант актриси, виступаючи на сцені. Перші значні роботи цього 
періоду – “Берізка”, “квіти”, “Портрет племінниць”.

Завдяки сприянню видатної української співачки оксани Петру-
сенко, якій катерина Білокур написала листа, її роботами зацікавилися 
працівники Полтавського будинку народної творчості. 1940 року кар-
тини к. В. Білокур були виставлені спочатку в Полтаві, а потім на рес-
публіканській виставці в києві. Величезний успіх мала її персональна 
виставка, що відбулась у Полтаві 1941 р. на жаль, майже всі картини з 
цієї виставки були втрачені під час Великої Вітчизняної війни1. 

у тяжкі воєнні роки художниця не пише картин. у липні 1941 р. 
зник без вісти її молодший рідний брат Павло, про що сім’я дізналася 
тільки в 1943 р. Сиротами лишились двійко дітей … 

По війні катерина Білокур створює свої кращі твори – “декоратив-
ні квіти” (1945), “Привіт врожаю” (1946) та всесвітньо відоме полотно 
“Цар-колос” (1949).

1949 року її приймають до Спілки художників україни, а в 
1951- му – нагороджують орденом “Знак Пошани” та присвоюють 
звання заслуженого діяча мистецтв україни. 50-і роки ХХ ст. стали 
для к. В. Білокур найбільш плідним періодом творчості. Їй допомагає 
Спілка художників україни, вона бере участь в багатьох виставках, у 
Богданівку приїжджають представники української культури. катерина 
Білокур зустрічається та листується з видатними діячами української 
культури: Павлом тичиною, миколою Бажаном, Василем касіяном, 
антоном Середою, матвієм донцовим, Степаном таранушенком, Сте-
паном кириченком. у 1954 році в Парижі на міжнародній виставці де-
монструються її картини “Цар-колос”, “Берізка” і “колгоспне поле”, 
які високо оцінив Пабло Пікассо. коли всесвітньо відомий маестро по-
бачив картини катерини Білокур, то довго стояв біля них, як загіпноти-
зований, а потім назвав її геніальною і додав: “Якби у нас була такого 
рівня художниця, ми б змусили весь світ заговорити про неї”. на жаль, 
з виставки у Парижі картини к.В. Білокур не повернулися і де вони 
зберігаються зараз невідомо. З огляду на те, що в ті часи картини не 
фотографувалися перед відправкою на міжнародні виставки, в україні 
не лишилось навіть їх фотокопій. катерина Білокур в кінці 50-х років 
ХХ століття намагалась відновити картину “Цар-колос”, проте копія 
залишилась незакінченою... 

у 1956 році катерині Білокур присвоєно звання народної худож-
ниці україни. В цей час вона створила чудові картини “Піони”, “Букет 
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обкладинка метричної книги Преображенської церкви села Черняхівки 
Пирятинського повіту Полтавської губернії, в якій виявлено запис

про народження та хрещення катерини Василівни Білокур
24 листопада (за старим стилем) 1900 року.

Держархів Київської обл., ф. 1455, оп. 1, спр. 114, арк. 1
на 2-х арк. в 1-му прим.



унікальний документ 153

метричний запис про народження та хрещення катерини Василівни Білокур
24 листопада (за старим стилем) 1900 року з метричної книги Преображенської 

церкви села Черняхівки Пирятинського повіту Полтавської губернії.
Держархів Київської обл., ф. 1455, оп. 1, спр. 114, арк. 46 зв.

на 2-х арк. в 1-му прим.
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метричний запис про народження та хрещення катерини Василівни Білокур
24 листопада (за старим стилем) 1900 року з метричної книги Преображенської 

церкви села Черняхівки Пирятинського повіту Полтавської губернії.
Держархів Київської обл., ф. 1455, оп. 1, спр. 114, арк. 47

на 2-х арк. в 1-му прим.
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квітів”, “квіти і овочі”, “натюрморт”. неабияким психологом вона по-
казала себе в автопортретах.

В останні роки життя катерина Білокур тяжко хворіла, позначалися 
невлаштованість в особистому житті, тяготи сільського побуту, смерть 
батька, хвороба матері.

Померла художниця 9 червня 1961 року та була похована в цен-
трі рідного села. у 1977 році в селі Богданівка відкритий меморіаль-
ний музей-садиба катерини Білокур, на території якої їй встановлено 
пам’ятник (автор – племінник художниці скульптор іван Білокур).

творчість катерини Василівни Білокур належить до найкращих до-
сягнень української культури, вона стала предметом вивчення та до-
слідження мистецтвознавців. у Яготинському історико-краєзнавчому 
музеї розгорнуті експозиції її живописної та графічної спадщини, 
а в дер жавному музеї українського народно-декоративного мистецтва 
в києві є велика “Білокурівська” зала, в якій виставлені кращі творіння 
художниці. Відомий письменник Володимир Яворівський написав по-
вість “автопортрет з уяви”, композитор леся дичко в 1983 році створи-
ла балет “катерина Білокур”, поставлений однойменний телеспектакль 
(1980), створено фільми: документальний – “Чарівний світ катерини 
Білокур” (1986) і художній – двосерійний фільм “Буйна” (1989)2.

дата народження самородка українського мистецтва катерини Ва-
силівни Білокур – 7 грудня (за старим стилем – 24 листопада) 1900 р. 
була відома тільки зі слів художниці3. ніхто із дослідників її біогра-
фії та творчості (микола кагарлицький, Володимир Яворівський) не 
шукав метрику про народження художниці в архівах, бо державний 
архів Полтавської області (саме там зберігалася більшість метричних 
книг Полтавської духовної консисторії) під час Великої Вітчизняної 
війни зазнав величезних втрат (велика кількість документів згоріла), 
тому вважалося, що метрика видатної художниці також була знищена 
пожежею. Проте нещодавно в державному архіві київської області під 
емоційним впливом від екскурсії працівників архіву до садиби-музею 
катерини Василівни Білокур в селі Богданівка, начальник відділу ін-
формації та використання документів о. м. Бєлая переглянула доку-
менти колекції метричних книг, що зберігається в архіві, де виявила ме-
тричну книгу Преображенської церкви села Черняхівки Пирятинського 
повіту Полтавської губернії за 1900 рік. Саме в цій книзі, у частині 
1-ій, про народжених, під № 154 є запис російською мовою: “24 ноя-
бря 1900 года родилась и в этот же день крещена екатерина. Родители: 
села Богдановки казённый крестьянин Василий иосифов Белокур и за-
конная жена его акилина Павлова, оба православные. Воспреемники: 
крестьяне Пётр корнеев кононенко и марфа Павлова Черномурова. 
обряд крещения совершал священник иоанн Полянский”4. таким чи-
ном, виявлено унікальний документ – до цього невідомий. Більше того, 
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спростовано твердження деяких родичів катерини Білокур щодо хре-
щених художниці, які називались ними невірно. а підтверджено саме 
ту дату народження катерини Білокур, яку вона сама називала – 24 
листопада (за новим стилем – 7 грудня) – день Святої великомучениці 
катерини.

1 катерина Білокур очима сучасників / упор. м. Ф. кагарлицький. – к.: 
томіріс, 2000. – 432 c.

2 Горова Д. Буйна. минуло 105 років від дня народження катерини 
Білокур // “україна молода”, № 234. – 2005. – С.10.

3 інтернет-сайт: ru.wikipedia.org/wiki/Белокур,_екатерина_Васи льев на 
4 державний архів київської області, ф. 1455, оп. 1, спр. 114, арк. 1, 46 зв., 

47.

Впервые публикуется метрическая запись о рождении народной худож-
ницы украины е. В. Белокур 24 ноября 1900 г. 
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First published metric record of  birth of national artist of Ukraine K. V. Bilokur 
(in Russian – Belokur) November 24, 1900.
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