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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Друга половина ХХ – початок XXI 

ст. як історичний відрізок часу для українського образотворчого мистецтва 

мав свої соціально-політичні та культурні особливості. До кінця 1980-х рр. 

уся система художньої культури, рівно ж як і науки та освіти, була 

підпорядкована моделі тоталітарної влади, з такими її атрибутами, як 

обмеження творчої свободи, тематично-змістовне та методологічне 

підпорядкування панівній комуністичній ідеології. Це визначало певну 

уніфікацію світоглядної платформи для художників з різних республік СРСР, 

з домінуванням російської професійної мистецької освіти і відповідного 

трактування традиції. Художні виставки переважно відображали офіційну 

(політичну) доктрину культури як поєднання «соціалістичного змісту» та 

«правдивого зображення дійсності». Альтернативне бачення суті творчого 

пошуку в Україні, як і в інших республіках Радянського Cоюзу, 

переслідувалось. З початку 1990-х рр., після розпаду СРСР та від часу 

утворення незалежної Української держави, ідеологічна складова культури 

зазнала змін, а взамін цензури повернулася притаманна дорадянському часу 

множинність естетичних ідей і поглядів на формально-образні аспекти 

пошуку.  

Саме в такому діапазоні функціонування політико-адміністративних 

систем та світоглядних трансформацій і розвивалася творчість одного з 

провідних українських живописців і педагогів Василя Івановича Забашти 

(1918 – 2016). Як митцю, який був глибоко перейнятий долею українства в 

складних реаліях XX ст., йому було вкрай непросто зберігати духовно-

ціннісний стрижень своєї індивідуальності. В той час, коли чимало його 

ровесників змушені були залишити рідну землю і продовжувати творити поза 

Батьківщиною, або ж покоритися режиму, прославляючи його своїми 

творами, В. Забашта зумів відстояти право розвивати суб’єктивований 

погляд на народне життя в його різних проявах, відповідно трактуючи 

людину, предметне та природне середовище життєдіяльності. Проживши 

довге і складне життя, В. Забашта залишив багату творчу спадщину, в якій 

закріпив свою національну поставу і розвинув жанрово-тематичну 

самобутність українського малярства в його історичному розвитку.   

Василь Забашта був свідком багатьох подій, які відбувалися в 

українському мистецтві. Власні творчі принципи митця вирізнялися 

послідовністю і цілеспрямованістю. Хоч художник завжди віддавав перевагу 

зображальності, фігуративному малярству, однак його композиції далекі від 

натуралізму, копіювання навколишнього світу. Його експресивна манера 

письма, любов до насичених, дзвінких барв та сміливих їх зіставлень ніколи 

не вписувалися в ідейні засади соцреалізму, тривалий час панівної 

«методології» радянського образотворчого мистецтва. З іншого боку, В. 

Забашту ніколи не захоплювали крайнощі авангардного експерименту, 

формотворчість заради самої себе, пошук нетрадиційних форм виразу.  
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Майстерно володіючи арсеналом обраних ним виражальних засобів, він 

постійно рухався до їх поглиблення, чуттєво-емоційного наповнення. Його 

широкий та впевнений мазок немов би й не несе безпосереднього 

зображення, в ньому швидше формується внутрішньо-емоційна суть 

зображуваного.   

Василь Забашта завжди залишався вірним улюбленій тематиці. Його 

захоплювали портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетна, тематична картина. При 

цьому митець не творив на замовлення, в угоду панівній системі та 

ідеологічним настановам. Любов до українського духовно-культурного 

ландшафту, його природи, історії, до людей, які населяють цю землю, 

відчувається в усіх працях художника. В сумі вони становлять велику 

розповідь про життєвий шлях художника, в них відчувається його 

національна приналежність, великий патріотизм і бажання творити для свого 

народу. 

Незважаючи на цілий ряд публікацій про В. Забашту, які появилися в 

останні роки, можемо стверджувати відсутність комплексного дослідження 

його життєвого, творчого та педагогічного досвіду. Живописний доробок 

художника, як видатного колориста сучасності, недостатньо висвітлений і 

систематизований. Саме цей факт, поруч із наведеними вище аргументами, 

визначає актуальність нашого дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з планами і тематикою наукових досліджень кафедри 

історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі 

положення і результати дисертації пов’язані з проблематикою науково-

дослідної теми «Західні теорії й українське мистецтво ХХ ст.: інтелектуальні 

інновації, особливості методології, мистецтвознавчий дискурс» (державна 

реєстрація № 0110U005313), яка виконувалася колективом науковців ЛНАМ 

в 2010-2012 рр. на замовлення Міністерства освіти і науки України. 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні творчого 

доробку Василя Забашти, висвітленні сукупності факторів, які впливали на 

його творчість, визначенні ролі видатного митця і педагога в контексті історії 

українського мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

Для досягнення поставленої мети нами були поставлені наступні 

завдання:  

- зібрати та узагальнити фактологічний, матеріал, що стосується 

життя і творчості художника;  

- проаналізувати літературні джерела, які висвітлюють загальну 

специфіку розвитку мистецтва окресленого у роботі періоду і творчі пошуки 

В. Забашти;  

- розглянути соціальні фактори впливу на творчість художника в різні 

періоди його життя і прослідкувати еволюцію розвитку його творчих 

методів;                                                                                                                         

- систематизувати творчий доробок видатного майстра живопису 

відповідно до обраної тематики та жанрової специфіки (портрет, пейзаж, 

натюрморт, тематична картина);  
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- окреслити специфіку художньо-образних рішень та творчого методу 

художника, відстежити  динаміку його професійного зростання;  

- узагальнити педагогічний досвід В. Забашти і визначити його роль 

як відомого наставника творчої молоді;  

- розглянути творчість митця у загальному контексті еволюційних 

перемін в процесі розвитку українського мистецтва другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. 

Об’єкт дослідження: творчий доробок В. Забашти в усьому його 

розмаїтті малярських технік, тем і жанрів, а також його педагогічна 

діяльність, методологія викладання спеціальних професійних дисциплін. 

Предметом дослідження визначено авторську художньо-образну 

мову, жанрові та стильові особливості живопису В. Забашти у контексті 

розвитку українського та європейського малярства другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію сучасної 

України, осередки, де зберігаються живописні твори В. Забашти – творчі 

майстерні, музеї і приватні колекції. 

Хронологічні межі дослідження визначає проекція творчого доробку 

В. Забашти на мистецькі проблеми другої половини ХХ – початку ХХІ ст. і, 

разом з тим, період активної творчої діяльності художника – від кінця 30-х 

років ХХ ст. до 2016 року. 

Методологічною основою дослідження обрано комплексний підхід, 

який зумовлює поєднання історичного та формально-мистецького дискурсів, 

з пріоритетністю мистецтвознавчого аналізу. Виходячи зі специфіки творчої 

індивідуальності В. Забашти, його великого творчого шляху, різних 

соціокультурних контекстів появи авторських мистецьких творів у 

дослідженні використано історико-порівняльний метод. З метою розгляду 

усього масиву творчої спадщини митця було застосовано структурно-

типологічний метод, а для з’ясування світоглядних джерел необхідно було 

звернутися до питань етнічної психології. В основних розділах дисертації 

спеціальна увага приділена методу формального аналізу стильових рис, 

авторського живописного почерку, оперування автором кольором, 

світлоносністю барви, фактури тощо.  

Наукова новизна виконаної роботи полягає в тому, що в ній вперше 

комплексно досліджено та систематизовано доробок видатного українського 

живописця, активна творча і педагогічна праця якого охоплює більшу 

частину ХХ та початок ХХІ ст. Багатогранна діяльність художника 

розглядається на тлі основних тенденцій розвитку українського мистецтва, у 

його нерозривному зв’язку із західноєвропейським. Творчість митця 

досліджується в органічній єдності з його педагогічним досвідом, а також 

певними суспільно-політичними перемінами в Україні, загостренням  

                                                                                                                                  

поглядів різних груп художників на питання форми, змісту, стилю, 

національних джерел через проекцію модернізму та інших тенденцій в 

загальноєвропейському мистецькому процесі. Виходячи зі специфіки творчої 



                                                                                                6 

особистості В. Забашти здійснюється спроба визначити базові риси його 

малярської методології і, відповідно до цього, педагогічні принципи автора 

як керівника живописної майстерні НАОМА.   

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її 

основних висновків і теоретичних положень у процесі наступних досліджень 

українського мистецтва другої половини XX – початку ХХІ ст., поглибленого 

вивчення доробку інших українських художників і творчих угруповань, 

проведення аналогій та зіставлень, зокрема в площині авторської методології 

та множинності поглядів українських митців на проблематику авторського 

стилю, структури виражальних засобів, тематично-смислового діапазону 

мистецтва періоду тоталітаризму, а згодом трансформації політико-

адміністративної систем в Україні. Виявлені і залучені автором до наукового 

обігу матеріали, проведені ним узагальнення, стануть корисними для 

молодих науковців, які працюють над актуальними проблемами дослідження 

процесів розвитку сучасного мистецтва, зокрема, малярства. Результати 

роботи можуть знайти застосування у процесі підготовки видань з історії 

українського мистецтва, підручників, навчальних посібників і методичних 

розробок для фахівців творчих спеціальностей. 

Апробацію роботи здійснено на засіданнях кафедри рисунку 

Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну ім. М. Бойчука (2009-2016), науково-теоретичних конференціях з 

актуальних питань розвитку образотворчого мистецтва та професійної 

мистецької освіти в Україні у Києві (Міжнародний культурологічний 

симпозіум Міністерства культури України «Українська ікона: іконопис 

мистецтва України», 2003, XX Ювілейна міжнародна науково-практична 

конференція «Українознавство та всесвітня історія: теоретично-

методологічні засади наукових парадигм», 2006), «Бойчуківські читання», 

2012), у Львові (Міжнародна наукова конференція «Співіснування та 

ідентичність. Подібності та відмінності на кордоні культур. Польща і Україна 

– взаємне натхнення в мистецтві», 2015), у Харкові (конференція в рамках 

VIII Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», 2015), на методичних 

семінарах, що проводилися у КДІДПМД ім. М. Бойчука (2011-2016).  

Публікації. Головні результати дисертації були висвітлені в 5 

публікаціях, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ДАК України 

для апробації дисертаційних досліджень у галузі мистецтвознавства. Одна з 

публікацій надрукована у виданні, включеному до міжнародних науково-

метричних баз.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (114 позиції) і 

додатків (ілюстрації). Обсяг основної частини роботи становить 165 сторінок, 

загальний обсяг дисертації – 276 сторінки. 

                                                                                                                         

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного 

дослідження, визначаються його мета і завдання, об’єкт і предмет 
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дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, що 

реалізуються в інституції, де виконувалась робота, висвітлюється наукова 

новизна і практичне значення, подано інформацію про апробацію результатів 

дослідження.  

У Першому розділі «Історіографія, джерельна база та методи 

дослідження» розглядається історіографія даної проблематики, джерельна й 

теоретико-методологічна основа дисертації.  

1.1. Історіографія. Кількість публікацій присвячених творчості Василя 

Івановича Забашти, на жаль, не відповідає реальному творчому доробку та 

заслуженому авторитету художника. Його мистецтво згадується в низці 

видань довідкового характеру, які вийшли у світ в радянський час. Так, 

наприклад, в довіднику «Українські радянські художники» (1972) В. Забашта 

фігурує лише у короткій біографічній довідці. Серед творів станкового 

малярства згадуються його тематичні полотна «Язика привели» (1949), 

«Петро Чайковський у Миколи Лисенка» (1954), «У роки підпілля» (1955), 

«Спогади про Україну» (1964), «Олександр Пархоменко» (1967), що 

пояснюється їх приналежністю до групи т. зв. творів «ідейного 

спрямування». Зазначена також участь митця у республіканських (з 1949 р.), 

всесоюзних (з 1954 р.) та зарубіжних (з 1955 р.) виставках. Є інформація про 

отримані художником нагороди у роки другої світової війни. В «Словнику 

художників України» (1973), інформація про В. Забашту концентрується у 

ще меншій біографічній довідці. Однак до переліку названих у попередньому 

випадку творів додані «Портрет доктора біологічних наук проф. М. 

Шарлеманя» (1969) та  «Куркульська помста» (1971). Зазначена також 

викладацька праця художника в Київському Художньому Інституті, з 1955 

року. Ще коротшу інформацію про художника знаходимо в «Українському 

радянському енциклопедичному словнику» (видання 1986 р.). Крім двох із 

названих вище творів тут публікується портрет «Бандурист Г. Ткаченко». 

Додаткова інформація – факт отримання митцем почесного звання 

Заслужений діяч мистецтв УРСР (1979) – не давала можливості хоч 

мінімально окреслити професійну унікальність В. Забашти у контексті 

тогочасного мистецького процесу.   

Як бачимо, радянські видання енциклопедичного жанру подають 

певну інформацію про В. Забашту, однак цілком очевидно, що враховуючи 

реальні здобутки і творчий доробок митця, вона мала б бути значно більшою 

за обсягом. Перепоною цьому, мабуть, було те, що художник завжди уникав 

характерної, властивої ідеології соцреалізму тематики, не виконував так 

званих «замовних» творів. Його значно більше цікавили реальні мистецькі 

проблеми, а не використання мистецьких засобів для творення певних 

ідеологічних сюжетів, які б ідеалізовано відображали дійсність. Крім того,  

надто експресивна живописна манера В. Забашти, улюблена ним активізація 

барв не відповідали стриманості кольорової гами мистецтва передвижництва, 

на яке орієнтувалися тогочасні українські радянські художники.  

Низка видань та згадок про Василя Івановича Забашту з’являється в 

часи незалежності, в 1990-х – 2000-х роках. До їх числа відносимо 
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змістовний тематичний альбом «Василь Забашта й відродження школи 

українського пейзажу – картини», який вийшов у світ у 1999 році. В ньому 

опубліковані основні твори художника, присвячені улюбленому для нього 

жанру – пейзажу. У вступній статті В. Підгори проаналізовано витоки його 

творчості та джерела високої виконавської майстерності. Значну увагу 

приділено проблемам вирішення колориту, композиційній побудові картин. 

Найбільшим і найповнішим виданням, в якому всебічно висвітлена 

творчість художника, є альбом «Василь Забашта. Малярство» (2008). У 

виданні можна простежити певні періоди творчості художника. Поряд з 

чисельними репродукованими творами тут опубліковані думки про нього 

відомих мистецтвознавців і художників (В. Овсійчука, Р. Чумака, М. Протас, 

Р. Яціва) та учнів (П. Колісника). Доповнюють книгу у завершальній частині 

доволі детальна біографія, вибрані чорно-білі життєві та сімейні фото.  

Чимало матеріалів про В. Забашту з’являється у наукових збірниках і 

періодичних видання. В журналі «Образотворче мистецтво» надруковано 

значний за обсягом матеріал Ф. Азовця, присвячений 80-літньому ювілею В. 

Забашти. Відповідно до специфіки урочистої репрезентативної публікації її 

автор наголошує на значних заслугах митця, на його неповторній творчій та 

педагогічній життєвій практиці, на стосунках з людьми, які його оточували, 

на формуванні власного творчого середовища. Текстовий матеріал доповнює 

галерея кольорових репродукцій. Подібною за загальним спрямуванням та 

змістом є стаття М. Дьоміна в журналі «Вітчизна» (2003), на цей раз 

присвячено 85-річчю від дня народження художника. В ній згадуються 

ключові живописні праці ювіляра, його заслуги і здобутки. Наголошується на 

винятковому педагогічному таланті В. Забашти. Високим фаховим рівнем 

мистецтвознавчого аналізу вирізняється матеріал М. Протас, Р. Чумак. 

Основу його, як свідчить сама назва публікації («Vivere Memento – Пам’ятай, 

що живеш»), складають філософські погляди митця на життя, його 

принципова громадська та творча позиція. Дослідники прагнуть окреслити 

творчу особистість митця, виявити його особливе творче обдарування.  

Іншою групою видань, які стали важливими для реалізації поставленої 

в дисертації мети, були книги з історії розвитку українського образотворчого 

мистецтва другої половини XX ст. До таких, у першу чергу, належать 

колективні та авторські монографії 1990-х – 2010-х рр., які були позбавлені 

ідеологічних кліше радянського періоду і де представлена сукупність проявів 

як в т. зв. «офіційному» (радянському) мистецтві, так і в альтернативних 

творчих середовищах. На цьому, зокрема, наголошується у Нарисах історії 

українського мистецтва, виданих у Києві в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН 

України за загальною редакцією Г. Скрипник.                                                                                                                       

Особливу цінність в сенсі теоретичного усталення шляхів розвитку 

українського мистецтва мають праці останнього десятиліття. Серед інших 

відзначимо, насамперед, монографічне видання «Мистецтво ХХ століття. 

Український шлях» О. Голубця, де вперше подано аналітичний 

узагальнюючий погляд на складний період розвитку українського мистецтва. 

Важливою є, на наш погляд, думка автора про те, що його книга не являє 
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собою підручник з історії мистецтва в традиційному розумінні. Автор 

висвітлює основоположні факти та тенденції які за часів тоталітарного 

режиму були свідомо замовчаними чи висвітлені не в достатньому обсязі, що 

призводило до не зовсім об’єктивної інформації. На цьому дослідницькому 

матеріалі, як зазначає сам автор, можливо надалі розширювати теоретичні 

дослідження.  

Таким чином, хоч ім’я В. Забашти у цій праці безпосередньо не 

згадується, досліджувана нами творчість художника вповні знаходить своє 

місце у теоретичних конструкціях, які розбудовує дослідник. 

Подібний науковий формат представляє ще одне монографічне 

дослідження В. Сидоренка «Візуальне мистецтво: від авангардних зрушень 

до новітніх спрямувань». В ньому виявлені основні процеси модернізації 

новітнього мистецтва, характерні метаморфози образно-художнього 

мислення українських художників. На реальних фактах тут прослідковано 

тенденції до збереження традиційних малярських підходів та адаптації 

сучасних мистецьких форм. Крім згаданих чотирьох груп використаних 

літературних джерел, констатуємо певне значення низки спроб дослідження 

становища культури і мистецтва в радянській тоталітарній системі, 

реалізованих закордонними ученими, а, рівно ж, фундаментальних 

досліджень, які стосуються актуальних проблем теорії і практики сучасного 

мистецтва. Зазначимо також, що, крім актуальних матеріалів, взятих з 

літературних джерел, написання дисертації на тему творчості В.І. Забашти та 

її проекції на мистецькі проблеми другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. було 

можливим лише на основі безпосереднього тривалого пізнання і всебічного 

осмислення автором складних процесів, які відбувалися в сучасному 

мистецькому середовищі. В цьому плані цінною науковою розвідкою є 

дисертація О. Ковальчука «Історія живописного факультету НАОМА і його 

роль у вихованні мистецьких кадрів та формуванні національної живописної 

школи України 1917-1941 років», в якій рельєфно показано всю складну 

динаміку розвитку відомого осередку національної мистецької освіти, в 

якому багато десятиліть працював Василь Забашта.  

1.2. Джерельна база. Вирішення поставлених у дисертації завдань 

неможливе без опрацювання фактологічного матеріалу, найперше творів 

художника, які зберігаються в багатьох державних музейних закладах, 

приватних колекціях та в родини художника. Це картини, етюди, начерки 

композицій, академічні рисунки, виконані В. Забаштою ще в студентські 

роки, а також спеціальні методичні розробки з навчальних дисциплін, які 

вів художник як педагог Київського художнього інституту (тепер – 

НАОМА). Значимий джерельний матеріал почерпнуто з публікації самого В. 

Забашти у журналі «Вітчизна» (2005 р.), яка пізніше вийшла окремим 

виданням під заголовком «Світ очима художника» (2009). Вона знайомить 

читача з власними оригінальними поглядами митця на проблеми творчості, 

відображення в живописі навколишнього світу, вибір відповідної тематики і 

засобів художнього виразу. Особливо цінними, виходячи з мети нашого 

дисертаційного дослідження, є ті розділи книги, в яких автор розказує про 
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свій життєвий шлях, з його ж оцінкою тих чи інших ситуацій, судженнями 

про важливі питання морально-етичного та національного змісту. Саме тут 

можна було знайти деякі ціннісні посили, що розкривалися в пізнішій 

творчості В. Забашти. Розповіді про такі визначні персоналії, як В. Касіян, О. 

Шовкуненко, Г. Світлицький, В. Савін, Г. Меліхов, С. Таранушенко, І. 

Кавалерідзе та ін. дозволили чіткіше означити коло вчителів, друзів та колег, 

завдячуючи яким формувався художник та стверджував себе як творча 

індивідуальність.  

Ще одним джерелом дисертації стали особисті розмови, проведені з 

Василем Забаштою у Києві, в його професорському класі живопису НАОМА, 

а також в рідному селі (2009-2010 рр.).  

  1.3. Методи дослідження. Виходячи з предмету дисертаційної 

роботи нами використано такі наукові методи, які дозволили розкрити 

особливості творчої індивідуальності В. Забашти на широкому історико-

культурному тлі. Відповідними для цього стали біографічний, 

порівняльно-історичний та синхронний рівні, які дозволили 

реконструювати загальний ланцюг подій, пов’язаних з особою митця, а 

також з’ясувати причино-наслідкові зв’язки, що визначили тематично-

смислове поле творчості художника упродовж усього його мистецького 

життя. Для висвітлення питання авторської художньо-образної мови, 

жанрових та стильових особливостей живопису В. Забашти нами 

використано метод мистецтвознавчого аналізу та наукової інтерпретації. 

Для підведення підсумків дисертаційного дослідження використано 

структурно-типологічний метод. При розгляді стильових рис малярства 

художника нами розроблений суто авторський метод картографування 

структурних особливостей живописного письма, з визначенням 

психологічних – раціональних та ірраціональних – засад живописної 

концепції Василя Забашти.    

У Другому розділі «Етапи формування творчої особистості Василя 

Забашти» розглядається сукупність історичних, психологічних, творчо-

побутових у скріпленні мистецької індивідуальності В. Забашти.  

2.1. Духовно-культурні витоки мистецького світогляду Василя 

Забашти. У творчості кожного митця важливе значення мають родинно-

побутові обставини, в яких відбувалося становлення його характеру та 

вироблявся морально-етичний імператив на подальше життя. Для В. Забашти 

такими був його родовід, перебіг дитинства, вплив культурного середовища 

на ті чи інші творчі реакції юного і молодого автора. Василь Іванович  

                                                                                                                                   

народився 18 липня 1918 р. на хуторі Бабенковому, поблизу м. Ізюм 

Харківської обл. Він був молодшим з одинадцяти дітей. Його батько походив 

з відомого чумацького роду, про який згадує письменник і етнограф Григорій 

Данилевський у своїй роботі «Побут і звичаї українських чумаків» (1857). 

Будучи дитиною, Василь почав малювати вугіллям і крейдою на стінах хати, 

стовбурах дерев, огорожах. Він дуже любив читати, майструвати, але 

захоплення малюванням запанувало над усім. Цьому, зокрема, сприяла 

http://www.people.su/ua/4057
http://www.people.su/ua/38862
http://www.people.su/ua/33492
http://www.people.su/ua/33492
http://www.people.su/ua/4057
http://www.people.su/ua/22875
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атмосфера народного життя, природне оточення, з якого дитина, а потім 

юнак, черпав натхнення. Згодом вступає в ізостудію і в дванадцять років 

пише олійними фарбами портрет свого дядька. Його першими вчителями 

були художники В. Яковенко та В. Савін. 

У 1938 році В. Забашта іде вчитися у Харківське художнє училище, яке 

стало для нього першим храмом мистецтва. Його наставниками були К. 

Гріпич, А. Головаш (учень В. Сєрова), В. Касіян. Ще будучи 

першокурсником, Василь стає переможцем конкурсу творчих студентських 

робіт. У картині-ескізі «Замах на сількора» вже проявляється символічна 

сторона його творчості. На початку другого курсу училища в 1939 році В.  

Забашта був мобілізований в армію і в статусі радиста скерований на війну з 

Фінляндією. Перший бій виявився для нього фатальним. Отримавши важке 

поранення, Василь багато місяців провів у госпіталях, але з початком Другої 

світової війни пішов добровольцем на фронт. Пройшовши важкі дороги 

війни, 1945 р. він повернувся до творчості. Після складання іспитів у 

Харківський художній інститут його приймають на другий курс живописного 

факультету. 1947 р. він стає студентом Київського художнього інституту, де 

навчається в майстерні К. Трохименка – керівника історико-батальної 

майстерні. Диплом захистив 1951 р., після чого продовжив навчання в 

аспірантурі. Саме тоді розпочала вибудовуватися жанрово-тематична 

структура його творчості на тривалу перспективу.  

Від дитинства до років життєвої зрілості В. Забашта перебував під дією 

усього комплексу родинного виховання, а його морально-етичні принципи 

відіграли провідну роль в пізнішій соціальній активності та національній 

позиції.  

 2.2. Професійне становлення Василя Забашти у контексті розвитку 

мистецької освіти в Україні середини XX ст. Становлення В. Забашти як 

професійного художника відбувалося в обставинах тоталітарної політичної 

дійсності, ознакою якої була панівна комуністична ідеологія та табуювання 

творчої свободи. Позатим молодому митцю вдалося набути якісні фахові 

знання та розвинути свої творчі можливості в рамках існуючої в 1950-1980-х 

рр. системи ціннісних пріоритетів. Одразу після закінчення навчання в 

аспірантурі Київського художнього інституту В. Забашті вдалося у складі 

творчої групи радянських художників здійснити творче відрядження до 

Китаю. Побачене і пережите він намагався перенести на полотно, папір. 

Групова звітна виставка «Сто днів у Китаї», на якій була представлена серія 

його живописних і графічних робіт (1957), мала успіх у Києві і в Москві. Для  

Василя Забашти відкривалися можливості творчої кар’єри. Одна з робіт 

цього часу зберігається зараз у Донецькому обласному художньому музеї : 

один невеликий етюд «Джонка. Шанхай» (1957). Написаний широко, 

розкуто, сповнений повітря і сонця картон є своєрідною візитною карткою 

Забашти-пейзажиста. 

1960-1970-і рр. для В. Забашти – час переосмислення громадського та 

особистого життя, пошуку себе як митця і громадянина. Він шукає і 

знаходить тих, хто міг розказати справжню історію України. Це колишні 
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ув'язнені сталінських таборів біолог М. Шарлемань, бібліограф Г. Коляда, 

відомий мистецтвознавець С. Таранушенко. Непідроблені скарби народного 

мистецтва відкрив і показав для нього, як і для багатьох інших, скульптор, 

етнограф і колекціонер І. Гончар. Ці особистості стали героями його 

портретів-картин. У 1970-1980-ті рр. у творчості художника все частіше 

переважає пленер. Тривожне небо з хмарами – його герої-бунтарі. Розбиті 

собори – трагічні образи його Батьківщини. Разом з однодумцями – 

художниками, письменниками, вченими В. Забашта багато сил віддає захисту 

культурної спадщини України. Він веде активну роботу в Товаристві 

охорони пам'яток історії та культури (1978-1990). 

Розглядаючи індивідуальну творчу практику художника, важливо 

зіставити його погляди на мистецтво через призму існуючих на той час 

стандартів профільної мистецької освіти. Зважаючи на існуючу традицію, у 

Київському художньому інституті проявлялась спадкоємність професорських 

шкіл знаних митців-педагогів довоєнного часу – Ф. Кричевського, К. 

Трохименка, О. Шовкуненка, Г. Світлицького, М. Бурачека, Г. Меліхова, В. 

Касіяна та ін. Переважна більшість з них представляли реалістичні напрямки 

живопису, пов’язані з українською класикою ще XIX ст. Імпресіоністичні 

елементи в їхніх творах проявлялися не так виразно, зважаючи на офіційну 

критику так званих «буржуазних течій мистецтва». Тим не менше Василь 

Забашта зумів розбудувати свою індивідуальну манеру живописання, а відтак 

і систему викладання живопису, на основі професійного академічного 

мистецтва, в тому числі і з впливами імпресіонізму та інших мистецьких 

течій модернізму.  

2.3. Творчість Василя Забашти в умовах концептуальної 

багатовекторності в українському живописі 1950-1960-х рр.  Говорячи про 

мистецтво часів сталінізму, потрібно, насамперед, звернути увагу на його 

тоталітарну природу, на насильницьке впровадження певних ідеологічних 

постулатів, а значить, й на швидке і насильне руйнування попередніх 

здобутків українського авангардного мистецтва. Поява останнього на 

початку ХХ ст. виявляла новаторський, нерідко відверто скандальний 

характер. По суті, авангард завершив тривалий процес модернізації 

мистецтва, розпочатий у момент появи імпресіонізму ще у 1870-х рр. Він 

передбачав кардинальний перегляд усталених досі естетичних понять. Нові 

творчі напрямки декларували не лише теоретики і критики, а й самі творці – 

художники і літератори. 

Щоб виявити тоталітарну природу ідеологічних основ радянського 

мистецтва, надзвичайно важливо усвідомлювати безпосередню причетність 

українських митців до зародження і розвитку мистецьких явищ 

європейського авангарду. Тривалий час ця інформація замовчувалася і була 

практично недоступною  дослідникам мистецтва. Наукові ж розвідки 

останніх років відкривають низку правдивих фактів.  Показовими у цьому 

сенсі є судження мистецтвознавця Д. Зельської-Даревич, яка виокремлює 

українських митців, які на початку ХХ ст. серед російських художників 

активно творили російське авангардне мистецтво. Найвизначнішими серед 
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них були Давид і Володимир Бурлюки, О. Екстер, К. Малевич, В. Баранов-

Росіне та В. Татлін. Наприкінці 1920-х років, Малевич та Татлін 

повертаються викладати до Києва. Трохи раніше, коли обидва Бурлюки 

виставлялися в «Блакитному вершнику» в Берліні (1911 р.), О. Екстер 

приносить до Києва новітні футуристичні ідеї та влаштовує виставки. В. 

Кандінський, що виріс в Одесі, був членом Асоціації південноукраїнських 

художників, а також брав участь у Міжнародних салонах в Одесі 1909-1910 

рр.  

Поза сумнівом, що такі риси авангарду, як кубофутуризм, 

експресіонізм, конструктивізм знайшли відбиток у творчості ряду митців 

повоєнного часу, натомість вони не стали визначальними в поглядах 

педагогів мистецьких вузів Києва, Харкова чи Львова 1950-1980-х рр. Це 

було пов’язано з особливим ідеологічним пресингом над творчою 

інтелігенцією, який спричинив чимало творчих драм у художників (А. 

Горська, І.В. Задорожний, О. Заливаха, С. Шабатура, К. Звіринський та ін.). У 

Київському художньому інституті конфронтація поглядів на формальні та 

стильові аспекти мистецтва була вкрай гострою, через що важко було 

притримуватися суб’єктивних суджень професорам чи студентам. Через таку 

драму судилося пройти і В. Забашті, перш ніж він здобув заслужений 

авторитет як митець і педагог з власним мистецьким світоглядом.  

2.4. Національний вектор творчих пошуків Василя Забашти 1980-

2000-х рр. Для Василя Забашти цей історичний час став інспірацією для 

дальших внутрішніх перемін. Як громадянин він солідаризується з 

державницькими процесами в політичному житті, як художник використовує 

нагоду для поглиблення етнонаціональних саморефлексій в кожному з 

живописних жанрів. Як ветерану Другої світової війни, солдату Червоної 

армії, у віці понад 70 років, йому було непросто ув’язати суспільні цінності 

своєї молодості і зрілості з новою реальністю. Саме цим можна пояснити 

взаємопроникнення в творах зламу 1980-1990-х рр. елементів відмінних 

світоглядних парадигм: радянської та української національної.  

У розділі 3 «Жанрово-тематичний діапазон творчості Василя 

Забашти» розглядається загальна структура творчості художника, еволюція 

його формально-образного мислення.  

3.1. Жанрово-видова система малярства Василя Забашти. Виразний 

індивідуальний творчий характер митця був сформований в руслі                                                                                                                               

загальноєвропейської реалістичної школи. Його неспокійній сміливій творчій 

натурі були тісними усталені рамки та переконання радянської тоталітарної 

ідеології. Початок власного становлення як художника припадає на час 

складних етапів в перемінах історії, відчайдушне протистояння суперечливих 

суспільних процесів. Це часи, коли зміни несли в собі навіть радикальні 

наслідки безжалісного корегування в свідомості суспільства, насамперед 

творчої інтелігенції.  

Неповторність кольорової палітри, емоційність та експресивність 

стилістичного виразу, пластична узагальненість творів – виокремлюють його 

індивідуальність. Різноплановість творчої натури художника не обмежує 
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його в жанровому виборі. Його творчість тісно пов’язана з українською 

землею, історією та постатями, що її творили. Загостреність переживань та 

пильна увага до навколишньої дійсності сформувала його як неповторно 

творчу особистість з виразними національними традиціями та характером. На 

цих засадах і були сформовані самобутні риси особистості та індивідуальний 

стиль його творчої методики. З іменем Забашти тісно пов'язаний, перш за 

все, жанр пейзажу якому художник присвятив значну частку свого творчого 

доробку. Його натюрморти несуть в собі закодовану символічність, писану з 

широкою сміливою енергією. Особливе місце посідають історичні полотна 

сповнені високими моральними засадами вираженими оригінальною мовою 

художньої форми мистецтва. 

3.1.1. Пейзаж. Одним з улюблених жанрів Василя Забашти упродовж 

всього життя залишався пейзаж. Головна риса пейзажів В. Забашти є, в 

першу чергу, висока майстерність виконання. Художник віддає перевагу 

експресивності живописного мазка, характерному рельєфному накладанню 

густої фарби, її безконечним кольоровим і тональним градаціям. Його роботи 

витончено настроєві, завжди здатні викликати у глядача активну емоційну 

реакцію. Головну роль у цьому випадку відіграє колорит, відповідна 

живописна гама, обрана автором неповторно, у кожному випадку спеціально, 

для передачі певного мотиву.  

У багатолітньому захопленні пейзажним жанром розкривається 

непересічне природне обдарування художника, його органічний ментальний 

зв’язок з навколишнім світом. Незважаючи на загальну високу майстерність 

та осягнення загальноприйнятих закономірностей відтворення пленерних 

мотиві, у більшості випадків пейзаж Василя Забашти засвідчує про його 

національну приналежність. Вона простежується у самому процесі творення. 

Не випадково художник висловлює свої пріоритети в таких думках: 

«Живопис для мене – це живе творіння вищого рангу. Коли я пишу, то фарби 

мені пахнуть квітами... Упродовж всього життя шукаю кольорову гармонію, 

засоби які б найкраще розкривали думку яку я вкладаю в кожну роботу. 

Намагаюсь передати красу, де здавалось би її немає. Мене хвилюють сильні, 

непересічні особистості в історії мого народу й природи. Природа для мене 

то любимий образ Батьківщини».  

 

3.1.2. Натюрморт. Натюрморти – особлива ділянка в малярському 

доробку В. Забашти. У порівнянні з портретом, пейзажем та сюжетною 

картиною, Василь Забашта значно рідше звертається до жанру натюрморту. 

Причиною є, мабуть, те, що емоційна, динамічна і вразлива натура 

художника в цьому випадку знаходить менше простору для виразу емоцій. 

Виконання натюрморту для митця – це швидше своєрідний відпочинок у 

невтомній праці, малярська вправа, підтвердження і розвиток живописної 

майстерності. Характерно, що звернення до жанру натюрморту стає у нього 

популярним  дещо пізніше, у 1990-х – 2000-х роках. В цілому, виразності у 

найбільш знакових для його образного мислення натюрмортах автор 

добивається за рахунок підкресленої декоративності. Виразність цілісного 
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кольорового задуму та насичена, наближена до локальної плями площина, 

надають тієї неповторності цим полотнам.   

        3.1.3. Портрет. В. Забашта доволі часто звертався до портретного 

живопису, все більше розширюючи і збагачуючи засоби його вираження 

власними пошуками і знахідками. Так само легко і невимушено, як пейзажні 

композиції, звучать його портретні рішення. Навіть ранні автопортрети, 

створені у 1950-х рр., не несуть ознак того часу, вони практично не позначені 

специфічними вимогами, які ставило перед художниками радянське 

псевдокласичне мистецтво. Пройдений та засвоєний класичний вишкіл 

давали ту легкість й невимушеність в зображальних засобах, які не 

допускали скутості чи напруги в роботі. Часто зустрічається в інших 

тогочасних авторів те, чого ми не бачимо у В. Забашти – добру школу яка 

межує з напругою авторських зусиль. Цю рису зберігав та удосконалював 

Василь Забашта впродовж цілого життя. Роботи останнього періоду, початку 

2000-х рр., такі як «Контражур. Портрет дружини з парасолею», «Жінка в 

червоному береті» виразно репрезентують художника-майстра який маючи 

міцні класичні підвалини, створює вже своє особисте бачення людського 

стану-характеру.  

3.1.4. Сюжетна картина. У жанрі сюжетної картини можна 

відстежити як з часом змінюється живописна техніка Василя Забашти: від 

академічного малярства 1950-х років до експресіоністичного, 

темпераментного накладання кольорів і своєрідного фактурного «ліплення» 

пластичних форм у 1990-х – 2000-х роках. Так зокрема у цілком академічній 

манері виконана композиція «С. Гулак-Артемовський і М. Глінка» (1950). 

Реалістично створені образи, характерні для мистецтва 1950-х років, 

передусім дуже переконливо передають епоху діяльності митців. Полотно «У 

роки окупації» (1955) створене у подібній академічній живописній манері та 

відповідає тематиці тих часів, коли панування єдиного творчого методу, 

соціалістичного реалізму, залишалося усе ще безперечним. Цими працями 

художник віддає данину своїм учителям та школі в цілому. Далі ми можемо 

спостерігати як, починаючи з роботи ”Народні мелодії. Микола Лисенко 

слухає Лесю Українку” (1962р.), автор починає стрімко відходити від 

засвоєних методів та створювати свій неповторний шлях. Сюжетних полотен 

в Забашти не так багато, зате на цих картинах прочитується довга 

наполеглива праця, позначена вивіреністю та продуманістю кожного 

квадратного сантиметра  композиції. За винятком композиції «Увертюра. М. 

Лисенко й П. Чайковський» (2008р.), де художник не може відмовити собі в 

експресії, всі його сюжетні картини вибудовані в вишуканій декоративній 

колірній манері, зокрема звернемо увагу на такі полотна як «Прометей духу» 

(1991-2008 рр.) та «Заповіт» (2008 р.) 
 

3.2. Тематично-смислове поле творчості митця. Розглянувши загальну 

структуру живописної спадщини В. Забашти, необхідно окреслити діапазон 

тем, який у художника сформувався в процесі еволюції його творчого 

мислення. Зіставляючи жанри пейзажу, портрету, сюжетної картини та 
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натюрморту, можна побачити органічний зв’язок кожної з цих ланок з його 

світоглядним фундаментом. Домінуюча частина творів розкриває збірний 

образ України: панорамні зображення ландшафту, мотиви традиційних 

сільських хат, оспіваних у народних піснях та творах Т. Шевченка, щемливі 

образи природи Наддніпрянщини. Деякі картини та етюди були виконані 

безпосередньо в улюблених місцевостях Шевченкового краю, зокрема в 

Седневі, Качанівці та ін. Найбільше краєвидів створив у дорогому серцю селі 

Дешки. За два останні десятиліття В. Забашта виконав багато пейзажів з 

проникливою філософсько-смисловою основою. Цій же парадигмі 

підпорядковані і портретні твори, психологічні або символічні образи носіїв 

української традиції, відомих сучасників, а також сюжетно-побутові 

композиції.  

На основі аналізу творів усіх жанрово-тематичних груп нам вдалося 

вирізнити 5 основних тематично-смислових конструкцій, які наскрізь 

охоплюють всю творчу спадщину художника, уособлюючи його мистецько-

ціннісний імператив:  батьківське (родинне) середовище, історико-героїчна 

епіка, національний характер, український простір та український духовно-

культурний ландшафт. 

У розділі 3 «Художньо-естетичні особливості малярства Василя 

Забашти» розглядається сукупність питань, які розкривають унікальність 

мистецької спадщини художника в контексті історії розвитку українського 

образотворчого мистецтва та мистецької освіти другої пол. XX – поч. XXI ст.  

4.1. Еволюція авторського творчого методу Василя Забашти. Довгий 

професійний шлях художника був позначений етапами засвоєння засадничих 

принципів академічної традиції українського живопису та вироблення 

індивідуальної формальної мови. В масштабах усього творчого життя В. 

Забашта створив власний образ Шевченківського краю та індивідуальну 

естетичну манеру українського пленеризму. Дистанціюючись від описового 

реалізму, художнику вдалося максимально виразно узагальнити й довести до 

знаковості символ української природи. Загалом формально-образна 

концепція Забашти стала новим явищем в українському образотворчому 

мистецтві періоду незалежності та в подальших роках її становлення.  

Еволюція авторського творчого методу проявилася через динаміку пошуків 

індивідуальної манери письма, від усереднених академічних задач з 

реалістичним трактуванням форми, через імпресіоністичну модель 

пленерного живопису до адаптованої щодо структури чуттєвості митця 

авторської редакції стилю, світлоколірної організації малярського 

середовища та ін.  

4.2. Духовно-етична і світоглядна платформа Василя Забашти як 

митця і педагога. Виходячи зі змісту попередніх розділів здійснюється 

узагальнення значного досвіду художника, який і в практичній, і педагогічній 

діяльності розкрив свої найкращі професійні якості, а також духовно-ціннісні 

принципи. Для цього розглядаються деякі основні цикли пейзажів В. 

Забашти, а також трактування ним образів людини. Світоглядні аспекти 

живопису художника зіставляються з його педагогічними принципами.  
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4.3. Формальноі особливості малярства Василя Забашти. Зважаючи на 

багатство живописної мови творів художника у підрозділі детально 

розглядаються питання концептуального і техніко-виражального рівня. На 

конкретному матеріалі висвітлюється динаміка змін в манері виконання В. 

Забаштою творів упродовж 1950-х – 2000-х рр. Обґрунтовуються причини 

тих якісних перемін, яких зазнавало малярство художника в 1980-1990х рр. 

Основна увага звертається на пластичну мову картин, стильові особливості 

письма.  

Композиція – одна з найважливіших складових творчої методології 

художника. У В. Забашти цей аспект відчувається на численних прикладах як 

у ранньому, так і в пізньому періоді творчості. Основними принципами, 

якими керувався митець при компонуванні своїх творів, була класична 

організація всіх елементів зображення, рівновага базових пластичних і 

кольорових мас, майстерність в передачі руху (пейзаж, портретні образи).  

Світлоколірна палітра В. Забашти є одним з головним ідентифікатів 

його живописної мови. Художник пройшов тривалий шлях заглиблення в 

секрети майстерності оперування чинником кольору в його різних 

функціональних призначеннях. Колір і світло належать до тих засобів, якими 

визначають живописний талант цього художника. За зміною колірної палітри 

можна визначати стадію розвитку авторської концепції малярства. У 

залежності від постановки професійної задачі колір і світло дають цілісний 

образ природи, середовища, а також образ людини.           

4.4. Педагогічні принципи Василя Забашти. Висока працездатність і 

талант живописця-практика значною мірою вплинули на його педагогічний 

хист. Оскільки В. Забашта досить рано почав викладати в Київському 

художньому інституті (сьогодні – НАОМА), то десятиліття праці від доцента 

до професора, керівника індивідуальної академічної майстерні позначилися у 

багатьох методичних напрацюваннях.  

В дисертації розглядаються основні педагогічні принципи В. Забашти: 

організованість і системність надання професійних знань і навиків, увага до 

суб’єктивного фактора митця (студента), його індивідуальної психології,  

власне бачення засобів композиції в її класичній основі, з адаптацією до 

конкретного творчого завдання, обов’язковість постійної пленерної 

практики, яка сприяє здатності до проникливого спостереження над натурою, 

вироблення індивідуальної мови письма. Одним з базових принципів В. 

Забашти-педагога є постійна робота над чинником кольору, над 

проблематикою світла, сонценосності барви при структуруванні художнього 

образу людини і природи.  

4.5. Внесок Василя Забашти в історію розвитку українського 

образотворчого мистецтва другої пол. XX – поч. XXI ст. Як видатна творча 

індивідуальність – художник, педагог, автор цінних споминів з наведеними 

фактологічними відомостями про своїх вчителів, а також й відповідну 

історичну епоху, В. Забашта став одним з найбільш авторитетних носіїв 

мистецької традиції. Його живописна спадщина в повноті жанрово-видової 

структури збагачує історію українського образотворчого мистецтва. 
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Водночас, як педагог, В. Забашта залишив власну методологію викладання 

фахових предметів (рисунку і живопису), а також виразно самобутню 

світоглядну платформу, яка продовжує розвиватися його безпосередніми 

учнями.  

ВИСНОВКИ 

Василь Іванович Забашта залишив велику спадщину як художник і як 

педагог. Значення його сукупного творчого доробку полягає в кількох 

аспектах. Перший з них – це суто професійний, і він стосується спеціальних 

питань живописної практики, авторської методології, майстерності і творчо-

концептуальних особливостей його малярської мови. Другий аспект – 

національно-світоглядний, в певній збірності ціннісного морально-етичного 

комплексу, який і визначав тематично-смисловий спектр його мистецтва. 

Третій, не менш значимий – це ідейно-естетичний аспект, що визначає певну 

парадигму національної традиції в сфері образотворчого мистецтва. В цьому 

плані досвід В. Забашти виходить поза рамки індивідуальності і проектується 

на поняття мистецької академічної школи, в чому вбачаємо велике значення 

для перспектив розвитку відповідної творчої спеціальності в мистецькій 

освіті сучасної України.  

 Як засвідчив фактологічний матеріал, живописна спадщина В. 

Забашти є сплавом професійних знань, творчої волі і ціннісних установок, які 

вибудовані авторським світоглядом. З погляду мистецтвознавства не можна 

розділяти зазначених чинників при оцінці його творчого доробку. Через те, 

відповідно до мети і завдань дисертаційного дослідження вдалося отримати 

наступні Висновки:  

1. Малярство В. Забашти в своїй жанрово-видовій і тематично-

смисловій структурі є цілісним мистецьким комплексом, який виражає 

світогляд та професійні критерії автора. Сукупними формально-образними 

засобами, через живописні жанри пейзажу, натюрморту, портрету, 

тематичної картини художник залишив індивідуалізовану візію Батьківщини  

в історичній, характерологічній, духовно-етичній, глибоко особистісній 

проекціях, закріпивши у високомистецьких формах ціннісні ідеї відповідної 

історичної епохи.  

2. Зібраний фактологічний матеріал, історіографія, спогади художника 

та його учнів дали можливість відстежити загальну хронологію життя, 

творчості і педагогічної діяльності В. Забашти, з’ясувати базові чинники 

формування його творчої особистості. При цьому з’ясовано, що формування 

творчої індивідуальності митця вплинули різні соціокультурні та 

психоемоційні фактори. Драматичні події Другої світової війни, гострі ідейні 

протистояння в мистецьких академічних колах Харкова і Києва в 1950-1970-х 

рр. позначилися на еволюції поглядів художника щодо живописної мови та 

тематично-смислового спектру творчості.  

3. Розгляд соціальних і родинно-побутових факторів дав змогу виявити 

джерела інспірацій творчості В. Забашти, його національних духовно-

етичних засад, а також тематичного репертуару його картин. Встановлено, 
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що визначальними для митця стали духовно-ціннісні ідеали, притаманні його 

родині, а також українському народу в цілому. Саме цим можна пояснити 

наявність в художника цілісного морального стрижня, який став 

об’єднуючим для його живописних творів різних періодів і різних жанрів. 

Вироблена упродовж багатьох десятиліть громадянська позиція ствердилася 

на всіх рівнях творчості і педагогічної діяльності В. Забашти, 

трансформуючись в його гуманістичне національне кредо.  

4. У результаті систематизації творчого доробку митця здійснено 

типологію його художніх образів в рамках жанрів портрету, пейзажу, 

натюрморту, тематичної картини. Як показало дослідження, домінуючим 

живописним жанром для автора став пейзаж, який за своїм функціональним 

призначенням переріс зі статусу академічного чи пленерного краєвиду в 

статус ідейно-символістського твору з яскраво вираженими філософічними 

установками. Саме в рамках пейзажного жанру відбувалися найбільш 

відчутні зміни в методології авторського малярства, які поширилися й на 

інші жанри. Натюрморт, хоч і не відігравав настільки великого значення в 

загальній жанрово-тематичній структурі творчості В. Забашти, все ж 

підсилював етнонаціональну скерованість мистецьких уподобань художника. 

В увазі до деталей предметного антуражу теж проявилася глибока духовна 

основа його світовідчуття. Портрет і тематична картина органічно пов’язані 

між собою на рівні ціннісної парадигми. У відборі митцем портретованих 

осіб (крім родинного кола – чимало визначних представників української 

інтелігенції) проявилася громадянська, національно-зорієнтована сутність 

Василя Івановича Забашти як одного з кращих репрезентантів культурно-

мистецького піднесення другої пол. XX – початку XXI ст.  

На основі аналізу творів усіх жанрово-тематичних груп вирізнено 5 

основних тематично-смислових конструктів, які наскрізь охоплюють всю 

творчу спадщину художника, уособлюючи його мистецько-ціннісний 

імператив:  батьківське (родинне) середовище, історико-героїчна епіка,  

національний характер, український простір та український духовно-

культурний ландшафт. 

5. Виходячи з конкретики творчих завдань автора, відповідно до 

живописного жанру В. Забашта розв’язував відповідні формально-образні 

проблеми композиції, тональної і світлоколірної організації малярського 

середовища, пластичних засобів тощо. Сукупно це визначило авторський 

стиль живописання, який органічно пов’язаний з екзистенцією автора, його 

психологією, світоглядно-ціннісним імперативом. Розмаїття в застосуванні 

автором технічних прийомів щодо трактування живописної поверхні картини 

систематизувати за формальними ознаками три типологічні групи. 

Характерною ознакою першої групи можна назвати особливу легкість 

трактування Василем Забаштою поверхні полотна чи картону. Подекуди 

залишаючи незаписаним полотно, автор досягає  характерного відтінку, що 

суттєво поступається в білизні акриловим ґрунтам, більше органічно 

вписуючись у контекст живописної поверхні самої картини. Наступна, друга 

група виявляє інший спектр авторських практичних навиків, а саме 
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увиразненою пастозністю. Для прикладів цієї типологічної групи 

характерний роздільний мазок середньої густини. Творам, що належать до 

третьої групи, притаманне складне переплетіння відверто пастозного 

накладання фарби, яке є результатом багатолітньої й складної еволюції 

малярської методології автора.  

6. Вироблена митцем творча методологія стала основою педагогічного 

досвіду В. Забашти. У дисертації розглянуто основні педагогічні принципи 

художника: організованість і системність професійної практики, праця у 

пленері, вироблення авторського стилю письма, узгодження малярської мови 

з екзистенцією автора, спеціальна увага над питаннями світла і кольору при 

організації живописного середовища полотна. Як педагог Василь Іванович 

Забашта направляв енергію і талант кожного свого студента до вирішення 

художньо-образних завдань. Особливого значення надавав він здатності 

учнів до саморозвитку і самореалізації, як запоруки майбутньої успішної 

діяльності кожного молодого фахівця.  

Згідно з його педагогічними настановами кожному студентові слід 

насамперед прагнути передати «відчуття» природи. Не просто змалювати 

мотив, «описавши» його об’єктивні фізичні властивості, а «вловити життя», 

настрій природи, яка неодмінно викликає в людині співзвучний стан та 

емоційні реакції. Улюбленим завданням у майстерні В. Забашти була натурна 

постановка на тлі великого вікна з пейзажем, у якій акцентувалася увага 

студентів на вирішенні проблем кольору і світла. Художник спонукав своїх 

учнів домагатися співвідношення внутрішнього простору із зовнішнім; 

зведення в одне ціле всіх інтегральних складових художнього образу.  

Поза суто фаховими питаннями малярської практики Василь Забашта 

виховував у молоді фундаментальні громадянські риси, які повинен 

культивувати в собі кожен український художник. Морально-етичні питання, 

на його переконання, повинні визначати ціннісний ґрунт творчості.                                                                                                                     

Творча спадщина Василя Забашти як живописця і педагога займає вагоме 

місце в загальній динаміці розвитку українського образотворчого мистецтва 

та мистецької освіти другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Ім’я художника, 

поруч з такими постатями, як О. Шовкуненко, А. Петрицький, Ф.  

Кричевський, В. Касіян, І. В. Задорожний, М. Стороженко та інші видатні 

митці і педагоги відповідного історичного часу. Як живописець Василь 

Забашта вніс в національну мистецьку культуру особливо тонке відчуття 

українського пейзажу, світлоповітряного простору, ментальних 

(етнопсихологічних) рис портретованих сучасників художника, атмосферу 

народного побуту Наддніпрянщини.  

Творча спадщина Василя Івановича Забашти з дистанції часу виразніше 

проектується на вершинні явища національної мистецької класики. 

Здійснений у дисертації історико-порівняльний аналіз дав змогу розкрити 

ключові аспекти творчого індивідуалізму художника, зокрема в парадигмі 

культуротворчого процесу в Україні другої пол. XX – початку XXI ст. 

Наукове осмислення його багатого творчого доробку матиме вагоме значення 

для дальших перспектив розвитку українського мистецтва в сучасному світі. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Логінський Я.В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку 

українського мистецтва другої половини XX – початку XXI ст. – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. – 

Львівська національна академія мистецтв МОН України. – Львів, 2018.  

У дисертації вперше в українському мистецтвознавстві комплексно 

досліджено та систематизовано доробок видатного українського живописця, 

народного художника України Василя Івановича Забашти, активна творча і 

педагогічна праця якого охоплює більшу частину ХХ та початок ХХІ 

століття. Багатогранна діяльність митця розглядається на тлі основних 

тенденцій розвитку українського мистецтва. Творчість художника 

досліджується в органічній єдності з його педагогічним досвідом, а також 

певними суспільно-політичними перемінами в Україні. Виходячи зі 

специфіки творчої особистості В. Забашти здійснюється спроба визначити 

базові риси його малярської і педагогічної методології.  

Ключові слова: образотворче мистецтво, малярство, педагогічні 

принципи, авторська живописна концепція, чуттєво-емоційне наповнення 

твору, тематично-смислове поле твору, пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетна картина.   
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ABSTRACT 
 

Lohinskyy Y. “Vasyl Zabashta painting in context of the development of 

Ukrainian art in the second half of XX - early XXI century.” - Manuscript. 

The thesis for a scientific degree of the Candidate (Ph. D.) in Art Studies, 

speciality 17.00.05 – Fine Arts. Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2018. 

In the dissertation, for the first time in the Ukrainian art studies, the work of 

the outstanding Ukrainian painter, national artist of Ukraine Vasyl Ivanovich 

Zabashta has been thoroughly investigated and systematized, whose creative and 

pedagogical work  covers most of the 20th and the beginning of the 21st century. 

The artist's multifaceted activity is considered on the background of the main 

tendencies of  development of the Ukrainian art, in its inextricable connection with 

the West European art. Artwork of the artist is studied in organic unity with his 

pedagogical experience, as well as socio-political changes in Ukraine, the 

aggravation of the views of various groups of artists on the question of form, 

content, style, national sources through the projection of modernism and other 

trends in the European artistic process. For the solution of the set scientific 

problems, it was important for the researcher to track the stages of the formation of 

the creative personality of Vasyl Zabashta through the prism of historical, 

psychological, creative and everyday factors. At first, attention is paid to the 

spiritual and cultural origins of the artistic mindset of the painter. The family and 

everyday environment in which the formation of his character and the moral and 

ethical imperative for the subsequent life took place is of great importance in the 

creativity of each artist. For V. Zabashta it was his ancestry, the course of 

childhood, the influence of the cultural environment on certain creative reactions 

of the young author. From the childhood to the years of life maturity, V. Zabashta 

was under the influence of the entire complex of family education, and his moral 

and ethical principles played a role in later social activity and national position. 

Artists’ creativity has been studied in organic unity with his pedagogical 

experience, as well as certain social and political changes in Ukraine, the 

aggravation of the opinions of various artists’ groups on the gist of form, content, 

style, national sources through the projection of modernism and other trends in the 

European artistic process.  

Creative principles V. Zabashta were distinguished by consistency and 

purposefulness. Although the artist preferred pictorial, figurative painting, his 

compositions are far from naturalism, copying the surrounding world. His 

expressive style, the love for saturated, ringing colors and their daring comparisons 

never fits the ideological foundations of socialist realism, a long time dominant 

"methodology" of Soviet fine arts. On the other hand, V. Zabashta never admired 

the extremes of the avant-garde experiment, form-writing for the sake of himself, 

the search for non-traditional forms of expression. Skilfully possessing an arsenal 

of expressive means chosen by the artist, he constantly moved to their deepening, 

sensory-emotional filling. 
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      Proceeding from the specifics of V. Zabashta's creative personality, the 

thesis is attempting to determine the basic features of his painting methodology 

and, in accordance, the pedagogical principles of an artist as the head of the 

painting studio National Academy of Fine Arts and Architecture. 

Key words: fine arts, painting, pedagogical principles, author's painting 

concept, sensory-emotional content of the work, thematic-semantic field of the 

work, thematic-semantic construct, landscape, portrait, still life, genre painting.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Логинский Я.В. Живопись Василия Забашты в контексте развития 

украинського искусства второй половины XX – начала XXI в. – 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Львовская 

национальная академия искусств МОН Украины. – Львов, 2018.  

       В диссертации впервые в украинском искусствоведении комплексно 

исследованы и систематизированы наследие выдающегося украинского 

живописца, народного художника Украины Василия Ивановича Забашты, 

активная творческая и педагогическая работа которого охватывает большую 

часть ХХ и начало XXI века. Многогранная деятельность художника 

рассматривается на фоне основных тенденций развития украинского 

искусства. Творчество художника исследуется в органическом единстве с его 

педагогическим опытом, а также определенными общественно-

политическими переменами в Украине. Исходя из специфики личности В. 

Забашты осуществляется попытка определить базовые черты его 

художественной и педагогической методологии. 

           Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, 

педагогические принципы, авторская живописная концепция, чувственно-

эмоциональное наполнение произведения, тематически смысловое поле 

произведения, пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


