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У статті досліджено твори відомого майстра живопису Ф. М. Гуменюка. Особлива 
увага приділена хліборобським зображенням в акварелях, декоративних пластах, полотнах, 
представлених у музеях Переяслава. Автором узагальнено науковий доробок із досліджуваної 
теми, введено до наукового обігу нові матеріали про музейну колекцію. 
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Феодосій Гуменюк – видатна постать українського та світового малярства, народний 

художник, визнаний мистецький діяч. Його ім’я знане не тільки в Україні, але й далеко за її 
межами: у Франції, Швеції, Канаді, Чехословаччині, США [29, с. 51]. Вивченням і 
дослідженням його творчості займалися: Михайло Селівачов [29, с. 51–58], Григорій 
Міщенко [26, с. 20–21], Олеся Томенко [30, с. 99], Світлана Зубер [1, с. 55] та інші. 
М. Р. Селівачов вважає Ф. Гуменюка послідовником школи М. Бойчука [29, с. 52]. 
Г. Міщенко називає його роботи цікавими зразками новітнього українського станкового 
малярства [26, с. 21] та наголошує на тому, що митець відображає в полотнах історію 
українського народу [27, с. 22]. Олеся Томенко зазначає, що творчість художника поєднує 
українську живописну та європейську традиції [30, с. 99]. С. М. Зубер у своїй публікації, яка 
вийшла друком у 2013 р. у матеріалах Всеукраїнської наукової конференції, подає узагальнену 
характеристику робіт автора, акцентує на відображенні в його роботах вірувань, обрядів та 
звичаїв, традицій українського народу. Авторка наголошує на живописній декоративності 
творів, їх образності та алегоричності змістів [1, с. 54], виразності ритму, кольору, фактури; 
зазначає, що збірка досить різноманітна в композиційному та етнографічному планах і в 
переважній більшості висвітлює календарну обрядовість українців [1, с. 55]. 

Разом із тим у науковій літературі відсутні дослідження акварелей, хліборобських 
зображень на левкасі, полотна на історичну тематику «Козацьке повстання в Переяславі 1666 
року» та триптиху «Гайдамаки» із експозиції та фондів НІЕЗ «Переяслав». 

У Заповіднику налічується 24 роботи талановитого живописця Ф. М. Гуменюка. У Музеї 
хліба експонуються акварелі «Жнива» [12], «Останній сніп» [11], «Натюрморт з 
пейзажем» [10]. У Музеї українських обрядів представлені декоративні розписи: 
«Обжинки» [8], «Їду, їду калиту кусати» [23], «Коляда» [3], «Святий вечір, добрий вечір» [24], 
«Водохреща» [4], «Зустріч весни» [15], «Зелені свята» [14], «Русалчина неділя» [22], 
«Купала» [2], «Івана Купала, гадання на вінках» [13], дві роботи на великодню тематику [21; 
[6]. В експозиції Музею історії української православної церкви – картини «Зима» [18], 
«Весна» [20], «Літо» [17], «Осінь» [19], розпис «Масляна» [5]. У фондосховищі перебувають: 
художній розпис «Зелені свята» [7], малюнок «Гойдалка» [9], картина-триптих 
«Гайдамаки» [16] та картина «Козацьке повстання в Переяславі в 1666 році» [25]. 

Твори були виконані на замовлення директора Переяслав-Хмельницького державного 
історико-культурного заповідника М. І. Сікорського. Усі роботи, за винятком картини-
триптиху «Гайдамаки», написані художником у майстерні, що розміщувалася в 
Петроградському районі Ленінграда, куди він переїхав із Дніпропетровська. 

У щоденнику Ф. М. Гуменюка збереглися занотовані про це спогади: «Перші роки після 
повернення з України були для нас матеріально скрутними, бо роботи в місті ми не знаходили. 
Допомогли друзі з України: Олександр Мельник запропонував виконати кілька творів на тему 
українських звичаїв і обрядів для музею в Переяславі-Хмельницькому. Директор музею 
Сікорський склав договір про написання кількох живописних та графічних творів. То була 
цікава робота: треба було багато переглянути літератури й нарешті стати за мольберт» [31]. 
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У бібліотеці імені Миха́йла Салтико́ва-Щедріна́ митець студіював джерела з історичної 
минувшини українського народу, його традицій, прадавньої культури. Тільки після цього він 
приступив до роботи. Спочатку майстер намалював ескізи на папері, а потім багатою 
кольоровою палітрою розкривав зміст задуманих творів. Роботи виконані казеїновою 
темперою на левкасі, акварелями на папері та олійними фарбами на полотні. 

Технологія створення декоративних пластів на левкасі досить складна й схожа з 
технологією створення основи для написання ікон. Її автор навчився у викладача техніки та 
технології живопису Ленінградського інституту живопису, скульптури й архітектури 
ім. І. Ю. Рєпіна (колишня імператорська Академія мистецтв) Мирослава Шкандрія. На дошку 
наклеюється полотно, на яке мастихіном поступово наноситься декілька шарів левкасного 
грунту (розчин крейди або гіпсу, клею та води). Зображення зроблене темперою та покрите 
дамарним лаком [28]. 

Роботи Ф. Гуменюк привозив особисто та відправляв із Росії поштою. 26 грудня 1985 р. 
художник зробив запис у своєму щоденнику: «Відправив дві роботи на левкасі для Переяслав-
Хмельницького музею «Великдень», «Купальська ніч» («Купальська ніч» – так автор спочатку 
назвав свій твір «Купала») [31]. 

Акварелі написані на папері, фактура якого виконана на станку, фарбами, виготовленими 
в Англії. Властива цим фарбам насиченість кольорів дала більші можливості художнику для 
підбирання різноманітних тонів та відтінків під час роботи над акварельними малюнками. 
Створення композиції акварелі «Останній сніп», «Жнива» відбулося під вливом майстрів 
школи М. Бойчука. Хліборобські мотиви також простежуються в декоративних пластах 
«Святий вечір, добрий вечір», «Обжинки» та в картині «Осінь» [28]. 

У фондовому зібранні зберігаються також твори, написані в історичному жанрі. Про 
одну із них – картину «Козацьке повстання в Переяславі в 1666 р.» – збереглося декілька 
записів у щоденнику художника: «Під час літньої відпустки, я побував у Переяславі-
Хмельницькому, де познайомився з директором музею Михайлом Сікорським, який 
запропонував виконати для музею історичне полотно «Повстання Переяславського полку» 
(таку назву художник запропонував для картини «Козацьке повстання в Переяславі в 1666 р»). 
Cюжет взятий з історії Переяслава. Михайло Сікорський склав листа до комбінату, з яким я 
повернувся в Пітер. Замовлення мене не обмежувало в розмірах, вільний вибір композиції, 
трактовці образів. Понад місяць я працював над ескізами і коли показав на художній раді та 
відразу затвердила до виконання.... Для мене виконали підрамник, видали фарби, полотно і 
розпочалась робота в майстерні по пр. ім. Кірова. Полотно ледь вміщалося в кімнаті, написане 
не оглянути, відстань коротка, ліва сторона відрізнялася від тої, що ближче до світла. У роботі 
відійшов від ескізу, писав, орієнтуючись на українське бароко, народну картину, зовсім не 
схоже на те, що писалося в комбінаті. Праця доходила до завершення, я покликав шановну 
комісію на оглядини, усі мовчали, а потім голова комісії промовив: «Робота не може бути 
прийнята, такого живопису ми не можемо затвердити». Хоча хтось замовив добре слово, за 
оригінальність, звернення до українських традицій. Я не очікував іншої оцінки моєї картини, 
а треба по-новому все переписати, а я не міг спромогтись. Спочатку запросив подивитись моє 
полотно знайомого земляка Юрія Семаша, він відразу зрозумів, що мені потрібно і 
запропонував взяти в помічники Славу Михайлова, випускника нашого інституту… Коли він 
оглянув моє полотно, довго мовчав, трохи випив вина для сміливості, взяв пензлі, приготував 
палітру, розпочав писати вбрання. По тому, що було написано, видно було руку майстра, 
полотно мінялось на очах… Пощастило з натурщиками, в Пітер приїхали троїсті музики з 
Гуцульщини та кубанський хор, декого я покликав в майстерню…, вбрання було їх власністю 
і це дуже допомогло в роботі. У майстерні лунали пісні, музика, дехто позував, інші 
розважались… Хлопці з кубанського хору, троїстих музик як історичні постаті легко 
вписувались в полотно, нарешті полотно було завершене…» [31]. 

У липні 1987 р. художник також занотував у своєму щоденнику 8.7.1987, Пітер: «Коли я 
написав декілька досок на левкасі на тему звичаїв українського народу…. директор 
запропонував написати велике полотно «Повстання козацького полку 66 року». Тема була 
цікава. Я погодився…Замовив велике полотно на підрамнику… та велику кількість фарб. Весь 
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матеріал переніс у майстерню на сьомий поверх... Під час роботи я скористався можливістю 
написати декілька портретів з чоловіків, які приїхали до Петербургу з Кубані, Кубанський хор 
козаків. Козаки терпляче позували. Я частував їх напоями та розмовляли про козацтво в 
чужому краю. На жаль, робота просувалася дуже повільно… Нарешті, коли я покликав 
Художню раду комбінату і вони оглянули полотно, то було багато зауважень і не прийняли 
мої докази того, що це «парсуна», як традиції давньої української культури. Повна поразка. Я 
довго переживав, не знав як далі рухатись, як перенести те, що так дорого було для мене. 
Нарешті мої колеги порадили звернутись до відомого художника випускника академії Слави 
Михайлова. Я покликав Славу оглянути мою роботу і дати пораду, що робити далі. Слава 
Михайлов навчався у знаменитого професора Мойсеєнка і вважався самим талановитим 
студентом. Слава довго розглядав моє полотно, не наважувався братись за роботу. Я 
почастував його міцним напоєм і мовчки очікував, коли він погодиться взятись до роботи. Я 
подав фарби, пензлі. Слава прохав, щоб я позував. Він розпочав із поперок рук, голови. Робив 
перші прописки, не наважувався відразу переписувати все полотно. Так ми впродовж 
декількох днів працювали, переписували все, що я натворив... Через декілька днів я покликав 
декількох своїх знайомих, які були здивовані новим полотном. Зауважили, що це витвір 
Гуменюка та Михайлова. Це полотно я доставив у художній комбінат на огляд мистецької 
ради. Роботу уважно оглядали, зауважили вдалу переписку і нарешті прийняли на нашу 
радість. Це полотно було відправлено в Переяслав…» [31]. 

Пізніше Ф. М. Гуменюку повідомили, що картина виявилася завеликих розмірів і не 
вмістилася навіть на найпросторішій стіні одного з виставкових залів і тому, щоб 
безповоротно не відкраювати частину зображення, вирішили один край загорнути до, так би 
мовити, кращих часів. 

Картина експонувалася до 2004 р. в Історичному музеї. Потім її розмістили у 
фондосховищі. У фондах Заповідника також зберігається триптих «Гайдамаки», написаний 
художником у 1979 р. У цих полотнах – глибоке проникнення в духовний світ персонажів, 
свідомо об’єднаних високою метою боротьби за волю і віру [31]. 

Роботи Ф. М. Гуменюка виконані професійно, під впливом українського народного 
малярства. Реалістичні зображення – наближені до народної картини. У них використані 
принципи умовності, узагальнення форм, поетичності, притаманні українському народному 
мистецтву. Твори є оригінальними за своїм композиційним виріщенням та належать до 
побутового та історичного жанрів. На них відтворено народні типажі (селян, козаків), 
зображено національне вбрання, сільськогосподарський реманент, зброю, військове 
спорядження, характерні для України минулих століть. 
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Olena Tonkonoh 

WORKS OF FEODOSIY HUMENIUK FROM THE STOCK COLLECTION OF THE 

NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» 

 

The article researches works of famous artist F.M. Humeniuk. Particular attention is paid to 
agricultural images in watercolors, decorative layers, and canvases, presented in Pereiaslav 
museums. The author summarizes the scientific achievements on the research topic, introduced new 
materials about the museum collection into scientific circulation. 

Key words: museum, works, artist, F. M. Humeniuk, National historical and ethnographic 
reserve «Pereiaslav». 

 

  
 

 
Рис. 1. Ф. М. Гуменюк. «Обжинки». 

Музей українських обрядів НІЕЗ 

«Переяслав». Автор фото 

Р. О. Литвишко 

 

Рис. 2. Ф.М. Гуменюк. «Святий вечір, 

добрий вечір». 1986 р. Музей українських 

обрядів НІЕЗ «Переяслав». Автор фото 

Р. О. Литвишко 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У ФІЛЬМОГРАФІЇ 

1970–2020 РР. 

 

У публікації наводяться дані щодо відображення пам’яток НІЕЗ «Переяслав» у 

художніх і документальних фільмах та телесеріалах, створених упродовж 1970–2020 рр. 

Подано відповідний перелік пам’яток з наведенням наявної фільмографії. 

Ключові слова: пам’ятки, НІЕЗ «Переяслав», Музей просто неба, скансен, кіно, зйомки, 

фільмографія. 

 

За час виконання наукової теми «Історико-культурна спадщина Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» у ігровому та документальному кіно» автором було 

досліджено понад 50 відеоджерел, серед яких: художні та документальні фільми, телесеріали 

тощо [12–18]. Аналіз наявного контенту дозволив виявити наявність у фільмографії 1970–

2020 рр. понад 100 пам’яток, основна частина яких розташована на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини [19–36]. З поміж виявлених пам’яток 

зустрічаються як окремі об’єкти (церкви, хати, млини, господарські споруди), так і комплекси 

споруд, серед яких: садиби, двори, тощо [1–11; 31]. 

Окремо слід зауважити про появу екстер’єрів та інтер’єрів музеїв НІЕЗ «Переяслав», що 

фігурують у ігровому та документальному кіно 1970–2020 рр. Так, зокрема, інтер’єри та 

експозиція Археологічного музею були представлені у фільмах:, д/ф «Історія трьох столиць 

Східної Європи – відвідування її спадщина та культура» (「東欧三都物語～歴史・その遺産

と文化を訪ねて」) (2002), д/ф «Михайло Сікорський: Заповіт» (2008), д/ф «Україна. 

Повернення своєї історії» (2017). Експозиція Музею-діорами «Битва за Дніпро в районі 

Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 р.» демонструється у д/ф 

«Михайло Сікорський: Заповіт» (2008). Зокрема полотно діорами – у д/ф «Военные 

художники – грековцы» (1974) та курсовій роботі Наталії Ноєнко «Вишні» (2012). Інтер’єри 

Рис. 3. Ф. М. Гуменюк. «Натюрморт з 

пейзажем». Музей хліба НІЕЗ 

«Переяслав» 

 

Рис. 4. Ф. М. Гуменюк. «Жнива». Музей 

хліба НІЕЗ «Переяслав». Автор фото 

Р. О. Литвишко 
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