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У статті розглядається фондова колекція ліногравюр до «Кобзаря» Т.Г. Шевченка відомого 
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У фондах НІЕЗ «Переяслав» широко представлені графічні роботи ХХ століття: гравюри, 
ксилографії (гравюра на дереві), ліногравюри (випукла гравюра на лінолеумі), автолітографії 
(виконання художнього твору на камені або офсетному цинку). З надходжень останнього періоду 
цікавою є колекція ліногравюр до «Кобзаря» Т. Шевченка талановитого художника, графіка, 
відомого ілюстратора української класичної літератури, письменника, що написав кілька цікавих 
книжок, автора макетів української гривні Василя Івановича Лопати. Восени 2007 року він 
подарував заповіднику частину свого творчого надбання.

Народився Василь Лопата 28 квітня 1941 року в селі Нова Басань Бобровицького району на 
Чернігівщині в селянській родині. 

Батько, Іван Миколайович Лопата, працював директором будинку культури. Талановитий 
самородок, він не мав спеціальної освіти, але акторський, вокальний, художницький хист, 
ентузіазм і любов до своєї справи дозволяли ставити спектаклі, грати в них головні ролі, співати, 
писати декорації. На початку Великої Вітчизняної війни був мобілізований на фронт і загинув у 
Сталінграді у 1942 році у віці 33 років. Його незнайомий образ завжди супроводжував малого 
Василя. В. Лопата у своїй книзі «Десь на дні мого серця» писав: «Батько… Його відсутність 
вплинула на формування мого характеру, особистості чи не більше, ніж реальні обставини».

Мати, Ганна Антонівна Лопата (Кучерина) – селянка, колгоспниця, винесла на своїх плечах 
непомірний тягар вдівства, виснажливої праці. Сама ростила двох синів. Якийсь глибинний зв’язок 
існував між суворою, скупою на ласку матір’ю і Василем. За її життя він сором’язливо ховав свою 
любов до неї і зізнався лише на папері: «Мамо, мамо! Я нічим не віддячив вам за ваш подвиг 
жити... Ваша покалічена доля мучить мене як докір за всі радощі, що дісталися мені...».
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Василь Лопата зробив десятки портретів матері, які зібрав у персональній виставці в Києві 
«Мамине святе ім’я» (2009).

Надзвичайний вплив на формування особистості В. Лопати мала бабуся, батькова мати, 
Наталя Остапівна Лопата. Без будь-яких наставлень, тенденційних засобів виховання, вона 
власним прикладом навчала доброти, моральності, самовідданості. «Я думаю, вона була ідеальним 
взірцем християнки, коли любов до ближнього не вихована або продиктована страхом перед 
Божим покаранням, а природно, невід’ємно притаманна їй, як обличчя, колір очей тощо» – 
розповідає Василь Іванович.

Інтерес і потяг до мистецтва виявився у В. Лопати ще в ранньому дитинстві. 
Вдалий, на його погляд, малюнок, зроблений на печі, чомусь не викликав захвату матері – і 
хлопця було покарано. Але ніщо не могло зупинити потребу в творчості, мати зрозуміла це 
і більше не перешкоджала.

З 1948 В. Лопата відмінно навчався в Ново-Басанській середній школі. У 1955, всупереч 
своєму бажанню, але по волі дядька, брата матері, був зарахований не в художню школу, а в 
Майнівський зоотехнічний технікум, який закінчив з «червоним» дипломом у 1959 році, здобувши 
непотрібну йому спеціальність молодшого зоотехніка. Кожну хвилину, вільну від нудного, 
чужого йому навчання, Василь малював, готувався і успішно склав екзамени до Київського 
училища декоративного і прикладного мистецтва, які співпали у часі з випускними екзаменами у 
Майнівському зоотехнікумі. Скромний, сором’язливий хлопець раптом виявив неабияку сміливість 
і наполегливість у досягненні своєї мети.

Навчання в художньому училищі тривало недовго: у 1961 Василь Лопата був мобілізований 
у лави радянської армії, де служив у піхотних військах і завершив службу у званні єфрейтора. 
І знов складну армійську службу поєднував з малюванням. Товариші охоче позували йому, і солдат 
наважився поступати, минаючи художнє училище, одразу до Київського державного художнього 
інституту (зараз Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), куди і був 
зарахований у 1964 році.

Навчання давалося важко, адже, на відміну від своїх однокурсників, В. Лопата не мав 
системної попередньої освіти. Але фанатична працездатність і майже релігійна відданість мистецтву 
допомагали долати труднощі.

Дитяча мрія почала наближатися, коли студента Василя Лопату було прийнято у книжкову 
майстерню професора В. І. Касіяна.

Шість років занять завершилися високо оціненою дипломною роботою – блискучим циклом 
з десяти дереворитів на тему українських народних дум, зарахуванням до творчих майстерень 
Академії мистецтв СРСР під керівництвом Народного художника М. Г. Дерегуса і першою 
груповою виставкою (Ю. Бондаренко, В. Лопата, О. Ніколаєць) у Товаристві дружби і культурних 
зв’язків із зарубіжними країнами (1970).

Почалася самостійна творча робота: республіканські, всесоюзні виставки, ілюстрування 
книжок. Молодому художнику кожного разу треба було доводити свою професійну 
спроможність і, поступово, він завойовує право на більш складні та відповідальні замовлення. 
Тож незабаром у видавництві «Веселка» за власною ініціативою, не розраховуючи на гонорар, 
замість двох виконує шістнадцять ксилографій до роману В. Шевчука «Побратими» (1971 р.). 
За цю роботу митець отримує кілька вагомих відзнак, цього ж року Василь Лопата стає членом 
Спілки художниківУкраїни.

Творчий доробок художника нараховує понад 700 робіт. Вони високо оцінені багатьма 
відомими митцями. Усі вони глибоконаціональні, виразно поетичні. На його рахунку 
30 персональних виставок.

Сьогодні він мешкає у далекому Сан-Франциско, але щороку буває в Україні і є вічним 
українцем за всіма параметрами життя. А поїхав туди художник за сімейними обставинами та ще 
й за станом здоров’я. І слава Богу, що теплий приокеанський клімат дає йому сили і наснагу для 
праці. Цьогоріч йому виповнилось сімдесят два роки.

А про те, що Василь Лопата живе Україною і з Україною, свідчать такі промовисті 
факти. Перебуваючи за кордоном уже 19 років, він здобув звання народного художника України 
(2001 р.), лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1993 р.) та лауреата літературної премії 
ім. Олеся Гончара (2007 р.).

У його роботах відчувається дивовижна послідовність творення світлоносного середовища, 
неповторний ліризм з розлогою гамою вібруючої душі майстра. Василя Лопату знають у 
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мистецькому світі за Шевченківською тематикою, унікальними малярськими роботами. Він відомий 
як ілюстратор до творів історичної та класичної української літератури, письменник, автор кількох 
цікавих книг, як батько української гривні [1, c. 17].

Василь Лопата працює в різних жанрах і техніках. Особливо високої майстерності він 
досягнув у гравюрі, як чорно-білій, так і багатокольоровій. В. Лопата – блискучий гравер, який не 
знає перешкод у практичному виконанні задуму. Він робить гравюри в сім, вісім, дев’ять дощок, 
що є безпрецедентним прикладом в українській графіці. У роботах Василя Лопати виявлено його 
високу графічну культуру. Йому властиве романтичне, лірико-епічне світосприйняття [2, c. 24]. 

Тематика графічних циклів В. Лопати, принципи його образного мислення, високий ступінь 
узагальнення свідчать про народні джерела творчості митця. 

Образний світ творів Василя Лопати – метафоричний, виразно-поетичний. Його творчість 
присвячена трактуванню та глибинному осмисленню історії українського народу від найдавніших 
часів. Історичні факти, постаті давнини та сучасності, природу, літературу, народну і релігійну 
творчість він трактує у своєрідному та неповторному лірико-поетичному ореолі. 

У 1982 році Василь Лопата створює серію з 11 графічних робіт присвячених «Слову о 
полку Ігоревім» в техніці ліногравюри [8, c. 37].

Ліногравюра – це порівняно новий напрям в мистецтві, вона отримала визнання як 
мистецтвознавців і художників, так і людей, далеких від мистецтва по всьому світу. Не одне 
покоління художників-граверів присвятили себе даному виду мистецтва. Створення ліногравюри – 
це по істині цікаве заняття.

Ліногравюра – вид гравюри, створений вирізуванням малюнка на лінолеумі. Лінолеум – 
благодатний матеріал для будь-яких творчих задумів: від екслібриса і книжкової заставки до 
великої станкової гравюри як чорною, так і кольоровою. Гравюра на лінолеумі сприяє розвитку 
пластичного бачення [7, c. 63].

Техніці ліногравюри, яку обрав автор, притаманні енергійні контрасти чорного та білого, 
а об’ємні фігури на чорному фоні посилюють драматичні події, що відбувались [3, c. 112]. 
У 1985 році В. Лопата поповнює серію трьома роботами, одночасно перетворюючи техніку в 
кольорову ліногравюру [5, c. 12]. За цю серію художник був нагороджений почесним дипломом 
Академії Мистецтв (1986 р.).

Твори майстра зберігаються у Національному художньому музеї в Києві, художніх музеях 
Чернігова, Полтави, Дніпропетровська, Сум, а також в Українському музеї в Нью-Йорку, в 
бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні, музеї при Українському католицькому університеті в Римі, 
музеях Російської Федерації (Третьяковській галереї в Москві, Будинку-музеї О. Пушкіна в Санкт-
Петербурзі, в галереях Єкатеринбурга, Магнітогорська), у приватних збірках Італії, Великобританії, 
Канади, Швейцарії. Українського художника знають і шанують у цілому світі. Є його роботи і в 
колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Ще з дитинства Василь Лопата захоплювався «Кобзарем» Шевченка, але уявити собі не 
міг, що сам буде ілюструвати книжки. П’ять років (1987–1992) присвятив художник ілюструванню 
великої книги українського народу «Кобзаря» Т. Шевченка у техніці ліногравюри [6, c. 79]. За 
цю роботу В. Лопата був удостоєний звання лауреата Національної премії імені Т. Шевченка. 
«… Він (Лопата) – глибокий психолог і знавець народної душі, народного характеру, бо сам – 
частина цього народу. Його любов до України до національного – не поза, не ідея, не умоглядний 
висновок, а пристрасть, поклик душі, натхнення…» – це слова народного художника СРСР, лауреата 
премії ім. Тараса Шевченка М. Г. Дерегуса.

Шлях Василя Лопати до осмислення й «перекладу» на мову гравюри «Кобзаря» 
закономірний і водночас досить складний. 

Закономірність – в органічній близькості йому з дитинства подій і героїв, оспіваних 
Шевченком. Через багато років Василю Лопаті не довелось «відкривати» Тараса Шевченка. 
«Гайдамаки» він прочитав іще в ранньому дитинстві, яке минуло серед чарівної природи 
Чернігівщини. Там він уперше відчув силу і мудрість слова Тараса Шевченка. Звідси витоки 
натхнення художника, різцем якого створені оригінальні гравюри – ілюстрації до безсмертних 
творів класика української літератури. 

Як і будь-який геніальний твір, «Кобзар» щоразу висвічує новими гранями. Знайти свій 
ключ до розгадки таїни – завдання не з легких. 

У зібранні НІЕЗ «Переяслав» колекція ліногравюр Василя Лопати до «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченка представлена 28 предметами основного фонду [4, c. 68]: 
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1) М-3327/1 – ліногравюра до твору «Відьма». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

2) М-3327/2, М-3327/4 – ліногравюри до твору «Слєпая». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

3) М-3327/3 – ліногравюра до твору «Титарівна». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1). 

4) М-3327/5 – ліногравюра до твору «Марина». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

5) М-3327/6 – ліногравюра до твору «Марія». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

6) М-3327/7 – ліногравюра до твору «Гайдамаки». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1).

7) М-3327/8 – ліногравюра до твору «Гайдамаки». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

8) М-3327/9, М-3327/10 – ліногравюри до твору «Катерина». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

9) М-3327/11 – ліногравюра до твору «Іван Підкова». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

10) М-3327/12 – ліногравюра до твору «Русалка». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1).

11) М-3327/13 – ліногравюра до твору «Садок вишневий коло хати». Київ. 90-ті роки 
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. (Додаток 1).

12) М-3327/14 – ліногравюра до твору «У неділеньку та ранесенько». Київ. 90-ті роки 
ХХ ст. Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

13) М-3327/15 – ліногравюра до твору «І досі сниться…». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

14) М-3327/16 – ліногравюра до твору «Мар›яна-черниця». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

15) М-3327/17 – ліногравюра до твору «Причинна». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

16) М-3327/18 – ліногравюра до твору «Єретик». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

17) М-3327/19, М-3327/22 – ліногравюри до твору «Сон». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, 
фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

18)  М-3327/20, М-3327/24 – ліногравюри до твору «Заповіт». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

19)  М-3327/21– ліногравюра до твору «А. О. Козачковському». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см.

20)  М-3327/23 – ліногравюра до твору «Причинна». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

21)  М-3327/25 – ліногравюра до твору «Хустина». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

22)  М-3327/26 – ліногравюра «Юність поета». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

23)  М-3327/27 – ліногравюра до твору «У нашім раї на землі…». Київ. 90-ті роки ХХ ст. 
Папір, фарба, ліногравюра, 30х21 см. 

24) М-3327/28 – ліногравюра до твору «Кавказ». Київ. 90-ті роки ХХ ст. Папір, фарба, 
ліногравюра, 30х21 см. 

Роботи В. Лопати свідчать про неперервність творчого осмислення Шевченкової поезії, 
пребагатої на твори козацької тематики. Тим паче це складно, коли своє вагоме слово сказали 
імениті попередники: Опанас Сластьон, Іван Їжакевич, Василь Седляр, Василь Касіян і, нарешті, 
Олександр Данченко, офорти до «Кобзаря» якого, виконані у 80-ті роки, підтвердили майстерність 
одного з найталановитіших художників історичної тематики.

Хоча ще студентом Василь Лопата намагався робити замальовки на шевченківські мотиви, 
біля «Кобзаря» він заходився вже сформованим художником зі своєю творчою індивідуальністю, що 
увійшов у радянську книжкову графіку як майстер широкого діапазону, інтересів та пристрастей. 
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Його завжди хвилювали події значні, характери неординарні, особистості сильні, котрі лишили в 
історії народу, в літературі визначний слід. 

«Роботи Василя Лопати, – писав академік Г. Якутович, – крім глибини змісту, 
яскравості почуття, мають ще й витончену красу, виконані з блискучою віртуозністю. 
В них хочеться вдивлятися, милуватися красою ліній… Вони завжди дають високу 
естетичну насолоду глядачам».
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«Кobzar» of Taras Shevchenko in linoengraving of Vasyl Lopata (on materials of fond collection of 

NHER «Pereyaslav»)
In the article fond collection of linoengraving to «Kobzar» of Taras Shevchenko by known Ukrainian 

engraver Vasyl Lopata is examined.
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(Переяслав-Хмельницький)

РОБОТИ СТЕПАНА КУЦОГО В КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Скульптура подібна до вимовленого слова. 
І треба, щоб це слово було енергійним.

(Етьєн Моріс Фальконе)

У статті розповідається про переяславського скульптора Степана Куцого та його роботи з 
колекції НІЕЗ «Переяслав».

Ключові слова: Переяслав, Степан Куций, скульптура, фонди. 

Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який 
передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних 
категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування 
мистецтва пов’язані з його багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її 
емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє 
художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних 
формах культурного життя суспільства.

За останні роки значно пожвавився інтерес людей до естетичного осмислення явищ, як 
класичної художньої спадщини, так і сучасного мистецтва, до виховання смаку і правильного 
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розуміння прекрасного. Особливо посилився цей інтерес у зв’язку з жвавими дискусіями навколо 
проблем сучасного мистецтва, його особливостей, його досягнень і окремих недоліків. Досягнення 
образотворчого мистецтва вельми помітні в різних видах мистецтва, помітні вони і в скульптурі.

Скульптура – це мистецтво, яке говорить мовою пластичних мас. На відміну від живопису, 
твори скульптури об’ємні. Скульптуру можна споглядати, можна обійти навкруги, подивитись на 
неї з різних точок зору. При цьому змінюється її ракурс, силует, освітлення. Основним предметом 
зображення в скульптурі є людина, але митець не копіює натуру – він створює нову форму, втілює 
творчу ідею. Один із геніальних скульпторів та архітекторів Італії ХVІІ ст. Лоренцо Берніні 
говорив: «Мабуть і сам Бог – скульптор, він створив людину не за допомогою чар, а шматок за 
шматком, як різьбяр». Скульптура проста, зрозуміла та переконлива, в усі часи вона втілює ідеальні 
уявлення про красу людської постаті та особливості моральних якостей епохи, вона має особливу 
художню виразність: вона об’ємна, її можна торкнутись, відчути жорсткуватість чи гладкість 
поверхні, округлість форм [5, c. 27].

Із початком ХХ ст., коли взагалі пожвавився мистецький рух на Україні, коли, з одного боку, 
в майстрів мистецтва момент національної належності зі стадії пасивного намагання розвинувся до 
активної свідомості, а з іншого – українські майстри почали шукати зв’язків із мистецтвом Заходу 
та з національними українськими традиціями, – всі ці моменти благодійно вплинули на розвиток 
української скульптури. Уже в другій половині ХХ ст. з’явилися молоді майстри, котрі виявили в 
своїй творчості чимало сили, енергії, поривів та класичного світовідчуття. Творчість одного такого 
талановитого митця з Переяслава-Хмельницького Степана Куцого ми розглянемо. 

Куций Степан Юхимович народився 14 жовтня 1952 року в селі Зведенька (Попелівка) 
Шаргородського району Вінницької області. Закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва 
у 1977 році і Львівський інститут прикладного мистецтва у 1982 році, де навчався у Емануїла 
Миська і Дмитра Крвавича [3, c. 381]. 

Творчий шлях переяславського скульптора припадає на вісімдесяті. Після закінчення 
Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, Степан Куций приїздить до Переяслава-
Хмельницького. Тут він започатковує студію образотворчого мистецтва. А на базі цієї студії у 
1990 році відкривається перша і єдина в області дитяча художня школа, засновником і директором 
якої є Степан Юхимович [1, c. 9].

У 2007 році Степану Куцому присвоєно звання «Заслужений художник України». 
6 вересня 2012 році рішенням сесії Переяслав-Хмельницької міської ради Степану Куцому 

присвоїли звання «Почесний громадянин міста» [4].
Степан Юхимович працює в галузі монументальної, станкової та декоративної скульптури. 

Член Національної спілки художників України з 1989 року. Він є учасником багатьох Всеукраїнських 
художніх виставок. Яскравим явищем у його творчості є участь у пленері-симпозіумі скульпторів у 
місті Пайде (Естонія) та у творчій групі скульпторів у місті Дзинтарі (Латвія).

Мистецтво скульптури в результаті свого довгого розвитку почало поділятись на 
форми, види, типи тощо. Скульптура за своєю формою ділиться на два основних види: круглу 
скульптуру і рельєф. 

У круглій скульптурі зазвичай опрацьовано всі її боки, і тому глядачеві хочеться обійти 
її кругом і оглянути з усіх точок кола, щоб повніше сприйняти зміст образу. Кругла скульптура 
завжди пов’язана з певним просторовим середовищем, висвітлена природним або штучним світлом. 
Світло і тінь служать засобом виявлення художньо-пластичної суті скульптури. Кругла скульптура 
призначена для огляду з різних боків, вона «живе» у вільному просторі. Є кілька різновидів круглої 
скульптури: статуя, група, статуетка, торс, бюст. 

Рельєф – рід скульптурного мистецтва, що розташовує обʼємне зображення на лінії, 
перпендикулярній до площини. У свою чергу, рельєф поділяється на барельєф та горельєф. 
Рельєфні зображення використовуються при художньому оформленні стін будівель і постаментів 
пам’ятників. Рельєфу також властива тривимірність, проте один із його вимірів – глибина – 
передається частково. 

За своїм змістом та функціями скульптура поділяється на 
• монументальну – пам’ятники, статуї, рельєфи, що безпосередньо пов’язані з архітектурою 

і пейзажним середовищем, вирізняється значущістю ідей, високим рівнем узагальнення, великими 
розмірами. Це пам’ятники героям, культові зображення, меморіальні скульптури; 

• станкову, яка виготовлена на спеціальному верстаті з поворотним кругом, має камерний 
характер і представлена жанром портрета, не залежить від середовища, має розміри близькі до 
натури чи менші і конкретний поглиблений зміст;


