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Архітектор В. Г. Заболотний і його родина –хранителі та творці

української культури

Автор  уперше  розкриває  витоки  таланту  архітекта  В.Г.Заболотного,  розглядає

культурну  спадщину  його  родини,  послуговуючись  архівними  та  польовими

матеріалами уводить до наукового обігу нові біографічні відомості.

В нашому щоденному, перевантаженому різноманітною інформацією світі,  часто –

густо занадто швидко забувається спадщина окремої людини, її здобутки, її вклад

у  загальну  скарбницю  цивілізаційних  досягнень  людства.  Постать  Володимира

Гнатовича  Заболотного  (*30.VII.1898  –  +3.  VIII.1962)  настільки  яскрава  і

непересічна на  українському історичному небосхилі  ХХ століття,  що оминути її

увагою неможливо. Архітектор і художник, дослідник і педагог організатор і депутат,

співак і столяр, чоловік і батько та насамперед, вірний син України.

Зодчий  залишив  по  собі  велику  мистецьку  й  наукову  спадщину,  що  справила

визначальний  вплив  на  перебіг  формування  української  культури  в  галузі

архітектури  й  мистецтва  у  ХХ  столітті.  Академік  архітектури  Володимир

Заболотний стояв у джерел формування вітчизняного містобудівництва в 1930 –

1960  роках  та  національної  архітектурної  школи. Усе  життя  В.Заболотний

спрямовував  свою  творчість  на  пошук  нової  архітектури,  яка  б  достойно

репрезентувала українське суспільство ХХ століття. Зокрема, Павло Альошин так

характеризував діяльність свого учня: “Любов до свого народу, до його художньої

спадщини   й  до  його  нових  культурних  запитів,  відображені  в  архітектурних

роботах В.Заболотного, в його постійному вивченні кращих здобутків вітчизняної

архітектури”[26, 74]

Так,  всі  свої  організаторські  дії  Заболотний  підпорядковував  також  збереженню

української  мистецької  спадщини,  вихованню  високопрофесійного  покоління

неординарних  митців.  Серед учнів  Володимира  Гнатовича  послідовниками  його

творчого кредо в Україні стали такі відомі архітекти, як Дмитро Яблонський, Віктор

Самойлович,  Мусій  Катернога,  Валентин  Єжов,  Іван  Косаревський,  Анатолій

Добровольський, Наталя Чмутіна,  в Канаді - Василь Томашевський це доволі не

повний  перелік,  адже  всіх  учнів  архітект  мав  близько  двох  сотень[5,90;  6;  7,

73;.26,38; 26, 67-75 ]. 



В чому ж закорінений творчий феномен архітекта Заболотного, цього могутнього

сплаву мистецького таланту, патріотизму? Які події, життєві ситуації надали йому

силу у розпал творення “совєтської” архітектури здійснювати національні шедеври

українського  зодчества?  Відповідям на ці  питання присвячений науковий пошук

автора. Дослідження по виголошеній темі проводиться вперше і ґрунтується на не

опублікованих архівних матеріалах, а також польових матеріалах автора [1;12].

Витоки творчого  феномену Володимира Гнатовича Заболотного,  поза  сумнівом,

закорінені в батьках, їх вихованні, а також у впливі людей з якими звела його доля

у дитинстві та юнацтві.

Народився Володимир в 1898 році  30 липня в селі  Карань і  був першою

дитиною  Гната  (20.ХІІ.1870-6.VIII.1951)  та  Одарки  (14.III.1874  –12.VII.  1939)

Заболотних. Згодом з’явилась і донечка – Варвара. Перші роки подружнього життя

родина  займалась  сільським  господарством.  Дитину,  як  годиться,  змалечку

залучали до праці. Хлопчина у п’ятирічному віці пас гусей. Зазвичай у селі таких

пастушків було декілька, тому вони згуртовувались. Так у Володі з’явився перший

товариш  Максимко,  з  яким  одначе  він  не  лише  доглядав  птахів,  але  й  з

захопленням ліпив з річкового глею хатки, клуні, тваринок. Якоїсь днини роботи

хлопців  побачив  односелець.  Витвори сіроокого  малюка  зацікавили його  своєю

реалістичністю  і  він  запросив  Володю  до  себе  додому.  Хлопчик  був  вражений

своїми  першими  відвідинами,  адже  в  господі  нового  знайомого,  окрім  хатнього

начиння він уперше в житті побачив книги з малюнками. Сільський “покровитель”,

на жаль Володимир Гнатович тільки так його називав, виявився небайдужим до

хлопчика і навіть став навчати його малюванню. Він дозволяв Володі приходити до

нього додому і вчив перемальовувати книжкові ілюстрації, озвучив абетку, освітив у

дитячій душі велику мрію – стати письменним[ 26,29].

Водночас не можна дорікнути батькам Володимира у їх байдужому ставленні до

здібностей  свого  улюбленця,  тому  що  самі  були  людьми  обдарованими.  Мати,

Одарка  Кіндратівна,  ткала  чудові  килими,  а  ще  гарно  співала  і  була  першим

вчителем  співів  своїх  дітей. Коли  Володимир  та  Варвара  підросли,  то  стали

активними   учасниками  молодіжного  хору,  що  був  дуже  популярним  серед

прогресивної освіченої молоді  Переяслава. Володимир окрім співів любив ще й

музикувати на скрипці.

Інша грань  маминого вміння, а саме вдало  сполучати кольори і будувати узори

мабуть  вплинула  на  визначення  професійного  кредо  дочки.  Варвара (н.1907-

п.1970),  як  і  Володимир, в  подальшому закінчила Київський художній  інститут  і



отримала звання архітектора, але проектуванням займалась короткий час. Серед

її  проектних робіт  відомий  лише  будинок  бібліотеки  для  міста  Кривий  Ріг

розроблений  нею  в  1934  році[13  ].Також  у  1936  –  1939  роках  працювала  під

керівництвом  брата  над  робочою  проектною  документацією  будинку  Верховної

Ради. Та, усе ж більшу частину своєї праці Варвара Гнатівна присвятила вивченню

мозаїк  Софії  Київської  та  Михайлівського  монастиря.  Очоливши  відділ  фондів

заповідника  “Софія  Київська”  Варвара  Заболотна-Левицька  керувала  обмірами

мозаїчного  розпису  центральної  апсиди  Софії.  Дослідниця  за  допомогою

масштабних  обчислень  зробила  копії  мозаїк  –  як  в  дійсну  величину,  так  і  в

масштабному  зменшенні.  Досліджуючи  палітру  і  техніку  мозаїчної  іконографії

соборів Варвара Гнатівна об’єктивно, на підставі ґрунтовних досліджень визначила

характер кольорової гами смальти, її склад, калібр кубиків залежно від характеру

зображень, висоти і місця розташування. Варвару Гнатівну Левицьку (Заболотну)

впевнено  називають  однією з  видатних  вчених  української  культури.  Завдяки  її

кропіткій праці була доведена версія про місцеве виробництво смальти в Києві, що

засвідчило в такому разі високу професійну майстерність  київських майстрів ХІ-ХІІ

століттях[8;9;14]. 

Окрім маминих наук діти з дитинства зростали серед творчої праці батька.     В

1903  році  родина  переїхала  до  міста.  Гнат  Павлович  навчився  золотарської

майстерності  у  переяславського  ювеліра  Орлова. Доволі  швидко  опанував

золотарську  справу  і найнявся  до  церковної  мастерні  при  переяславському

Вознесенському монастирі. Вкривав позолотою ікони, виготовляв для ікон модні на

той час оклади із золотої фольги. Згодом почав приймати замовлення від жителів

Переяслава  на  виконання  різноманітних  виробів  із  дорогоцінного  метала.

Ланцюжки, сережки, персні та обручки, вензелі на скриньки й портсигари, оправа

для кишенькових годинників – ось і  весь перелік  речей які  замовляли майстру.

Вироби  Гната  Павловича  мали  традиційні  форми   й  оздоблення,  тому  що

базувались на споконвічних народних уподобаннях місцевого населення.       У

переяславских  родинах  і  до  сих  пір  зберігаються   сережки:  “місяці”,  “дуті”,

“пуговички” виготовлені Гнатом Заболотним.

Виявивив свої творчі здібності батько ще й в справі проектування та будівництва. В

1911 році  прикупивши поруч зі  своїм обійстям ділянку землі (20 соток) майстер

Заболотний зводить для родини новий будинок за своїм особистим проектом. Для

будинку  за взірець обрав житло типове для переяславських дворянських родин,

яке  відрізнялось від тогочасних селянських  хат  насамперед  розмірами,



підмурівками, застосуванням грубного опалення. Гнат Павлович запозичив також

конструктивні форми вікон, дверей, але от спланував кімнати за власним задумом.

Батьківський будинок зберігся до сьогодення без змін і є яскравим репрезентантом

переяславського міського житла початку ХХ ст. витвореного думкою українського

народного майстра. Коли зводили новий будинок Володимир не просто спостерігав

за  будівництвом,  а  й  виконував  посильні  підручні  завдання  батька,  на  той  час

хлопцю виповнилось 13 років. Вочевидь Володимир Гнатович любив свою домівку,

бо після смерті батька у 1951 році не просто укріпив зовні дерев’яні стіни цеглою, а

й декорував фасади різними архітектурними деталями.

Окрім власного будинку Гнат Заболотний збудував в Переяславі ще два житлові

будинки для продажу[15].

Уяву  обдарованих дітей збуджувало також широкомасштабне будівництво, яке на

початку ХХ століття переживав Переяслав. Поруч з власною домівкою, на подвір’ї

сусідньої земельної ділянки, в 1907 році постав величний корпус чоловічої гімназії.

За квартал від  гімназії, в 1910 звели корпус комерційного училища. Обидві будівлі,

виплекані  творчою  думкою  профісійного  архітектора  Федора  Олтаржевського

вирізнялись  незвичним  модерновим   плануванням  та  декоруванням  фасадів.

Неподалік, через базарну площу в цей же час піднявся навчальний корпус жіночої

гімназії, архітектурний стиль якого витриманий у кращих класицистичних зразках.

Величні  об’єми,  нові  конструктивні  форми,  багаті  цегляні  декори  вражали

допитливе єство дітей переяславського майстра. “– Тільки б читати навчили... Тоді

б усього дізнався і  навчився” -  мріяв Володимир. У цій фразі  – бажанні  малого

Володимира проявилась не проста допитливість, це було устремління невгамовної

творчої натури до вдосконалення. “Мені все ж пощастило. Батьки мої віддали мене

до гімназії” [1,6]

Так,  пощастило,  і  насаперед  із  великою,  мудрою  любов’ю  Гната  Павловича.

Незважаючи на хворобу своєї дружини (15 років була прикута до ліжка парлічем)

батько Гнат уважно ставився до духовних потреб своїх дітей. Помітивши у сина

інтерес до художніх наук, Гнат Заболотний з 1909 по 1915 рік передплачував до

Переяслава  щорічні  журнали  московської  спілки  архітекторів-художників  та

щорічники імператорської спілки архітекторів.  [16].  Не  шкодував Гнат Павлович

коштів і на освіту в 1908 році віддав юнака до чоловічої гімназії. Навчання юнака

в  гімназії  було  сповнене  життєвою  енергією.  Зокрема,  викладач  Костянтин

Єфімов  часто  влаштовував  літературні  диспути,  організовував  зустрічі  з

видатними  діячами  мистецтва,  часто  організовував  костюмовані  вечірки,  де



обов’язковою  була  театралізація  якогось  літературного  твору.  В  гімназії  на

здібного  хлопця  звернули  увагу  вчитель  історії  Петро  Жуковский  та  вчитель

німецької мови Карл Аре. Останній всіляко намагався розвинути здібності юнака.

Володимир часто відвідував оселю свого вчителя,  де мав змогу користуватись

бібліотекою, а також отримував цінні поради від дружини вчителя, яка займалась

живописом. Аби переконати хлопця в необхідності  подальшої художньої  освіти

вчителі доручали Володимиру оформлювати програмки для гімназійних вечірок. Їх

дизайн всім подобався, тому юнака згодом стали називати не інакше як – наш

художник.  Коли  в  Переяслав,  до  родини  свого  чоловіка,  приїхала  знаменита

актриса Віра Холодна,  вирішили організувати в гімназії  спектакль за її  участю.

Для  постанови  вибрали  “Снігуроньку”.  Декорації  загадали  намалювати  Володі

Заболотному. Вистава відбулась з великим успіхом, а художника навіть гойдали

на  руках.  Після  від’їзду  сім’ї  Аре  до  м.Риги  сестра  Варвара  тривалий  час

листувалась  з  дочкою  вчителя,  а  коли  Володимир  Гнатович  отримав  звання

лауреата  Державної  премії,  гімназійний  наставник  одним  з  перших  надіслав

колишньому учню вітального листа в якому зазначив: “Велика была радость всей

нашей семьи, когда прочли о награждениях. Мне так и казалось, что иначе быть

не может, ибо еще, когда ваш учитель заботился о Вас, то интуитивно чувствовал,

что  Володя  со  временем  сделает  что-нибудь  замечательное  и  достойное

внимания”[17; 26,30].

Також  необхідно  зазначити,  що й  інші навчателі  уважно  ставились  до  ініціатив

своїх  учнів.  Наприклад,  коли  гімназист  шостого  класу  Володимир  Заболотний

запропонував організувати малювальний гурток, то вчитель малювання Костянтин

Тимощук не тільки підтримав свого учня, а навіть довірив йому вести цей гурток

самостійно. Гімназист із захватом  керував гуртком  до самого закінчення гімназії,

тобто до 1919 року.

Як і  кожному з  молодих людей,  Володимиру в юнацькому віці  були притаманні

енергія, непосидючисть. Йому завжди хотілось пізнати щось нове, відчути себе в

новій  іпостасі.  Тому  виявляти  свої  фантазії  на  папері  йому  стало  замало  і  він

вирішив спробувати себе в ролі актора. Гімназійну театральну студію в 1918-1923

рр. очолював товариш Володимира – Близнюк Григорій Степанович. За спогадами

Медведенко  Єлізавети  Сергіївни  її  чоловік  Данило  Симонович  та  Володимир

Заболотний  брали  участь у постановці спектаклю “Наталка – Полтавка”, де роль

Петра  виконував  Данило  Медведенко,  а  басову  партію  Возного  –  Володимир

Заболотний.  Репертуар  драматичного  гуртка  складався  виключно  з  творів



українських  письменників.  Найчастіше  ставили  п’єси  за  мотивами   Т.Шевченка

“Назар Стодоля”; В.Винниченка “Гріх”, “Брехня”; М. Кропивницького “Пошились у

дурні”;  Квітки-Основ’яненко  “Шельменко  –  денщик”,  “Сватання  на  Гончарівці”,

Карпенка–Карого   “Хазяїн”,  “Наймичка”,  “Мартин  Боруля” Улюбленим  твором

Володимира  була  оперета  М.Лисенка  “Чорноморці”.  На  домашніх  вечірках  він

полюбляв виконувати партію старого козака Кабиці. Навіть сам перелік авторів і

творів, яскраво свідчить про те, які фактори впливали на свідомість Володимира,

хто пробуджував у його душі почуття палкої любові до України, гордості за неї.

Також  в  юнацькі  роки  Володимир  був  активним  учасником,  надзвичайно

популярного серед прогресивної освіченої молоді Переяслава, молодіжного хору. В

1912  році  на  посаду  вчителя  підготовчого  класу  прийшов  Нестор  Феофанович

Городовенко. Молодий викладач з ентузіазмом приступив до роботи і не просто

вчив  діток  писати  літери,  а  виявив  себе  неперевершеним  організатором.  За

короткий строк Нестор Городовенко залучив всіх  хлопців  у  дружній  молодіжний

співочий гурт. Хор одразу полюбили не тільки в місті, його виступи завжди радо

зустрічали жителі навколишніх сіл. Слава про гімназійний хор швидко долетіла до

столиці. Молодого хормейстера запросили до Києва, але він полишив Переяслав

лише в  буремний 1917  рік.  Через три роки  Нестор Городовенко став художнім

керівником  і  головним  диригентом  професіональної  хорової  капели  “Думка”

(Державна українська мандрівна капела) Не зважаючи на від’їзд керівника співочий

гурт  не  розпався:  “Навесні,  коли  цвіли  верби,  запам’ятались  прогулянки  на

єврейське  кладовище  в  гурті  моїх  молодих  друзів,  які  прекрасно  співали”,  -

згадувала подруга  Володимира відома скульпторка Марія Холодна,  яка в 1918-

1922 роках проживала в Переяславі в родині свого діда [27,33].

Взагалі,  потрібно  зазначити,  що  любов  до  української  народної  музики,  пісень

збереглась  у  архітектора  упродовж всього  життя  та  єднала  щирими  почуттями

любові й ніжності до рідної України з іншими видатними українцями.  Так, Павло

Тичина на двох своїх томиках поезій написав такі присвяти: “Дорогому Володимиру

Гнатовичу Заболотному з яким удвох увесь Урал ми обспівали і ще співати будемо.

28.  VII.1945”;  “Любому  Володимирові  Гнатовичу  Заболотному  славному

архітекторові, будівничому і художнику, а ще й першому басюзі хору за столом, як

збереться бува, наша півча братія...  як от і сьогодні. 28.  VII.  –50” [17] Любов до

української музики була в зодчого настільки сильною, що виявилась і в останньому

бажанні, аби над труною покійного линула лише українська народна пісня. Так і



здійснилось,  до  самого  Байкового  кладовища  (в  Києві)  хор  Вірьовки  співав

українському зодчому пісні його дитинства.

Великою  мірою  на  розвиток  особистості  Володимира  Заболотного  вплинув

життєвий устрій переяславської громади, який панував у містечку на початку ХХ

століття, а також складне політичне життя країни взагалі і  Переяслава зокрема.

Перша світова війна, німецька інтервенція, нестабільність і строкатість політичних

уподобань переяславської громади в 1917 – 1919 роках не могла не відобразитись

на  життєвій  біографії  В.  Заболотного.  Водночас  цей  період  його  життя  в

Переяславі найбільш таємничий. Так, наприклад, вступивши до гімназії у 1907 році

Володимир Гнатович закінчує її  лише у 1919. Чому на восьмирічний курс освіти

Заболотний витратив майже удвічі більший термін, частково розкрили нещодавно

виявлені  відомості  про  те,  що  перед  самою  більшовицькою  революцією,

Володимир свідомо прокинув гімназію через вступ до якоїсь партії.  Його батьку,

Гнату  Павловичу  довелося  докласти  чимало  зусиль,  щоб  син  повернувся

навчатися до гімназії[15].

В особистій біографії складеній Володимиром Гнатовичем зазначається, що після

закінчення гімназії в 1919 році: “Обставини і умови 1919 року не дозволяють мені

вступити в Академію Мистецтв. В 1919 році я вступив на службу регістратором в

Переяславський музей, де працюю лише декілька місяців, а після відходу білих, за

пропозицією  військового  комісару,  заступаю  на  службу  в  Політосвітвідділ

Переяславського  Райвійськкомату,  на  посаду  художника-інструктора.  Малюю

плакати, лозунги, декорації для спектаклів і т.п..”  Але в документах, які  зберігає

архів Київської області,  засвідчено, що Володимир Заболотний з 5 червня 1921

року працював ще й секретарем районного надзвичайного санітарного комітету м.

Переяслава. [4,97;18]

Документи,  які  б  підтвердили  участь  Володимира  Заболотного  в  будь–яких

революційних організаціях допоки невідомі.  Натомість встановлено, що відверто

дружні, товариські відносини пов’язували його з активістами різних революційний

течій:  націонал–анархістом  Олексанром  Рубаном,  націонал–боротьбістами

Данилом Медведенком, Григорієм Близнюком, Андрієм Козачковським. Зі спогадів

онуки  Данила  Медведенка  –  Годліної  Лариси  Олексіївни,  найліпших  друзів

Володимира  –  Данила  Медведенка  та  Андрія  Козачковського  було  засуджено

більшовицькою  владою  до  розстрілу  за  націоналістичну  діяльність,  але  обоє

залишились живими і встигли втекти поза межі України, бо Володимир Заболотний

таємно надав друзям грошову допомогу. В подальшому своєму житті Володимир



Гнатович також надавав підтримку своїм учням,  наприклад Д.Н.Яблонському та

В.П.Самойловичу здобути вищу освіту, вони з погляду комуністичної партії мали не

більшовицькі родоводи[19].

Нарешті в 1922 році Володимир вирішує покинути Переяслав. На той час йому вже

виповнилось  25 років,  це  вже був не юнак,  а  цілком зріла людина з  власними

переконаннями  і  визначеним  бажанням  –  здобути  освіту,  стати  професійним

архітектором.  Згідно  направлення  Райвійськкомату  вступає  до  Київського

Політехнічного Інституту на інженерно-будівельний факультет.  

Навчання у Київському художньому інституті  давалась легко. Дитяча мрія

про освіту помножена на цілеспрямованість, твердість характеру та прищеплену

батьком  рису  логічного   завершення  поставленої  мети  сформували  в  особі

Володимира Заболотного високопрофесійного митця. Надзвичайно плідною була

діяльність  В.Заболотного  після  здобуття  вищої  освіти.  З  1930  по  1962  рік  за

проектами  талановитого  архітектора  будують  напрочуд  органічні,  високохудожні

пам'ятки, що можуть являти собою шедеври світового архітектурно–будівельного

мистецтва.  Насамперед  -  це  будинки  Верховної  Ради  й  Укоопспілки  в  Києві,

Облспоживспілки у Вінниці палац культури у Дніпродзержинську, житлові містечка

на Придніпров’ї та в Башкирії. У 1945 році за його ініціативою створюється на базі

філіалу Академії архітектури СРСР перша в історії України Академія архітектури.

Володимира  Заболотного  обирають  її  першим,  незмінним  до  1956  року,

президентом.  Академік  архітектури  В.Заболотний  вдосконалює  систему

архітектурної  освіти  України,  запроваджуючи  до  вузівське  художнє  навчання  і

відкриваючи при Академії інститут аспірантури, мета якого полягала у підготовці

високопрофесійних архітекторів – зодчих.

 Архітектор,  педагог,  художник,  дослідник,  організатор,  депутат,  чоловік,

батько, та насамперед вірний син України: “…Я – українець, я за Україну, люблю її

гарну, дорогу страдницю, як син матір, і  умру за неї, за Україну ” [25]. Рідне місто

він любив щиро і завжди з радістю приїджав до батьківської оселі, щоб посидіти з

мольбертом на його тихих вуличках чи з вудкою на річці. Захоплення риболовлею

прийшло з дитинства. Ще тоді разом зі своїм товаришем Іваном Бутком постійно

їздив човном по рибу по Трубайлу за Слобідку... Одного разу малі рибалки чуть не

потопилися  перебираючись  через  лотоки   Слобідського  млина.  Полюбляв

Володимир  Гнатович  вже  й  в  поважному  віці  взяти  вудки,  сісти  на  свою  яхту

“Соната” і  гайнути разом зі  своїм старим друзякою Ісідором Грабовським (також

переяславцем, відомим архітектором) по Дніпру до с.Козинець.  Та,  здебільшого



виїжджав митець на пленери. Краєвиди переяславських околиць переважають в

живописі художника Володимира Заболотного.У 50-х роках Володимир Заболотний

написав  більше  20  етюдів  р.Дніпра  та  р.Трубежа.  Природа  України,  щедра  на

чорнозем,  зі  своїми  заливними  луками,  розкішними  дніпровськими  плесами,

таємничими курганами, справляла на майстра велике враження і знаходила відгук

у його творчій уяві. Дзвінка небесна синь, зелений верболіз під палаючим сонцем,

жовта  стрічка  піску  та  зваблива прохолода блакитної  води  – улюблений мажор

фарб митця. Головне в його картинах  – чудове, завжди світоносне й легке небо,

тонке  поєднання  чистих  та  стриманих  зеленавих,  прозоро-блакитних,  синьо-

лілових тонів,  а  також величний спокій,  відчуття закономірності  процесів  буття.

Акварельні  роботи  Володимира  Заболотного  такі,  як  “Хата  в  Карані”,  “Козинці”,

“Андруші”,  “Пристань”,  “Вулиця  в  Переяславі”,  “Кладовище”,  “Старий  двір  в

Козинцях”,  “Хрест  над  Дніпром”  взагалі  є  цінними  у  вивченні  особливостей

української архітектури та історії міста, бо від деяких споруд зараз не залишилось

навіть підмурівок[11; 21].

Переяслав, Дніпро й Трубіж для Заболотного усе це було не просто степові

простори  й  луки,  ріки  й  яри  –  для  нього  це  була  земля  українців,  що  на  ній

споконвіку проживають. Тож праця Заболотного, його проекти, будинки все це було

для  людей,  які  живуть  і  будуть  жити  на  його  улюбленій  Україні:  “-  Дуже  хочу

попрацювати і  щось зробити хороше для наших колгоспників.  Хочеться скоріше

перебудувати наші  села,  перетворити їх  у красиві  міста”.  – написав Володимир

Заболотний у своєму листі до земляка, архітектора В.Костенка[22].

За  спогадами  Д.Н.Яблонського,  учня  Заболотного,  Володимир  Гнатович

буквально “заражав” всіх своєю пристрастю до народної культури України. Восени

1945  року  Заболотний  домігся,  щоб  Академії  надали  “студебекер”,  спеціально

обладнаний,  і  разом  з  групою  молодих  архітекторів  їздив  по  містах  і  селах

Київщини, Полтавщини й Дніпропетровщини. Описував та замальовував пам’ятки

архітектури,  хати,  церкви.  Побувала  експедиція  і  в  Переяславі.  Володимир

Гнатович  розробив  проект  реставрації  Спаської  церкви,  Іван  Косаревський

зафіксував  вигляд  церков  після  другої  світової  війни,  Дмитро  Яблонський

змалював барокові  портали культових споруд.  А найголовніше,  за результатами

експедиції в Україні вперше був складений реєстр архітектурних пам’яток[23]

В 1946-1947  роках  Володимир  Гнатович  розробив  серію  проектів  житлових

будинків  для  колгоспників  України.  В  селах  Підварки-Чирське  Переяславського



району Володимир Гнатович особисто вів спостереження за будівництвом. В ці ж

самі роки спланував реконструкцію рідного села Карань[26,20-22].

Турбувався  й  про  Переяслав.  Зокрема  в  1946 разом  зі  своїм  колишнім

однокурсником Михайлом Гречиною приймає активну участь у розплануванні нової

центральної площі. І,  хоча, адміністративний центр, був збудований за проектом

інших  архітекторів,  але  композиційна  ідея  В.Заболотного, залишення  площі  на

місці старого майдану, була врахована[2].

За рішенням президента академії архітектури України Заболотного, в  1946 році

інститут  будування  міст  приступив  до  написання  архітектурно-історичної

монографії  по м. Переяславу– Хмельницькому. Книга була  надрукована в 1954

році  під  редакцією Ісідора Грабовського. Вболіваючи за   естетику рідного  міста

Володимир Гнатович разом зі скульптором І.Кавалеридзе вже на початку 1946 року

закінчив триметрову фігуру Б.Хмельницького для пам’ятника в місті Переяславі -

Хмельницькому. Скульптура була виконана в глині і  вже прийнята комісією, але

монумент так і  не був споруджений[3,48]. Незважаючи на такі  прикрі  обставини

Володимир  Гнатович  у1954  році  знову  із  ентузіазмом  очолює  творчу  групу  по

розробці   проекту  монумента,  який  передбачалось  встановити  в  Переяслав  –

Хмельницькому  на  честь  300  –  річчя  возз’єднання  України  з  Росією.   Група

Заболотного запропонувала два варіанти. За проект під назвою “Трубіж” автори

дістали першу премію, а за інший, що мав назву “Під прапором партії”  почесну

грамоту.  Обидві  розробки  групи  Заболотного  залишились  не  здійсненими,  хоча

ініційований Академією архітектури конкурс дав позитивні  наслідки, в 1961 році

центральну  площу  Переяслава  таки  прикрасив  монумент,  який  є  пам’яткою

мистецтва національного значення[24].

В  1953  році  Володимир  Гнатович,  скориставшись  званням  депутата  Верховної

Ради  України  допоміг  переяславському  історичному  музею  поповнити  свої

експозиції раритетними експонатами[10, 190.].

1958  р.  академік  Академії  архітектури  СРСР  В.Г.Заболотний  стає  головним

консультантом  археологічної  експедиції  організованої  Інститутом  археології  АН

УРСР, Інститутом теорії та історії архітектури, Академією будівництва й архітектури

УРСР  та  Переяслав-Хмельницьким  історичним  музеєм,  що  під  керівництвом

М.Ю.Брайчевського,  Ю.С.Асєєва,  М.І.Сікорського  та  О.К.Козіна  проводила

розкопки архітектурних споруд  давнього Переяслава. 

З  огляду  на  все  вище  згадане  можна  з  певністю  стверджувати,  що  саме  такі

українці  як  Володимир  Гнатович  та  його  родина  були  носіями  української



національної  культури.  Витоки  таланту  видатного  митця  були  виплекані  й

живилися усталеними народними звичаями та традиціями, що панували в родині,

серед переяславської громади в роки його дитинства та юності.

Україна пошанувала пам’ять свого відданого сина і після його смерті, в 1962 році в

родинному  будинку  Заболотних  був  відкритий  меморіальний  музей.  У

меморіальній  експозиції  близько  двох  тисяч  експонатів  основного  фонду,  які

репрезентують  творчість  та  наукові  напрацювання  вченого.  Численні проекти,

креслення, макети, робочі малюнки різноманітних споруд, виконані В.Заболотним,

вводять у  таємничий світ творчих пошуків автора  та  знайдення ним  власного

стилю в мистецтві архітектури.
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