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АНОТАЦІЯ 
 

Логінський Я.В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку 

українського мистецтва другої половини XX – початку XXI ст. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.    

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 

«Образотворче мистецтво». – Львівська національна академія мистецтв МОН 

України, Львів, 2017.  

У дисертації вперше в українському мистецтвознавстві комплексно 

досліджено та систематизовано доробок видатного українського живописця, 

народного художника України Василя Івановича Забашти (1918 – 2016), 

активна творча і педагогічна праця якого охоплює більшу частину ХХ та 

початок ХХІ ст. Багатогранна діяльність митця розглядається на тлі основних 

тенденцій розвитку українського мистецтва, у його нерозривному зв’язку із 

західноєвропейським. Творчість художника досліджується в органічній 

єдності з його педагогічним досвідом, а також 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 особистості В. Забашти здійснюється 

спроба визначити базові риси його малярської методології і, відповідно до 

цього, педагогічні принципи автора як керівника живописної майстерні 

НАОМА.  

Творчі принципи В. Забашти 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 не вписувалися в 

ідейні засади соцреалізму, тривалий час панівної «методології» радянського 
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образотворчого мистецтва. З іншого боку, В. Забашту ніколи не захоплювали 

крайнощі авангардного експерименту, формотворчість заради самої себе, 

пошук нетрадиційних форм виразу. Майстерно володіючи арсеналом 

обраних ним виражальних засобів, він постійно рухався до їх поглиблення, 

чуттєво-емоційного наповнення.  

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. За радянські роки згадки про митця мали здебільшого 

епізодичний характер. Більш активно до творчого досвіду Василя Івановича 

Забашту звертаються дослідники в часи незалежності, в 1990-х – 2000-х 

роках. До їх числа відносимо 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 прослідкувати певні періоди творчості художника. Поряд з 

чисельними добре 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 ювілейові 
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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 приурочена 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. 

Хоч ім’я В. Забашти у цій праці безпосередньо не згадується, досліджувана 
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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.  

Ці та інші наукові та науково-популярні видання та публікації 

здебільшого мають характер загальних історичних або біографічних нарисів, 

в яких не відображено спеціальних питань мистецької та педагогічної 

практики В. Забашти у комплексі наукових проблем. Саме це й визначає 

актуальність нашого дослідження. Мета дослідження полягає у 

комплексному вивченні творчого доробку Василя Забашти, висвітленні 
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сукупності факторів, які впливали на його творчість, визначенні ролі 

видатного митця і педагога в контексті історії українського мистецтва другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Розглядаються, зокрема, такі аспекти, як 

структура творчого доробку видатного майстра живопису у відповідності до 

обраної ним тематики та жанрової специфіки (портрет, пейзаж, натюрморт, 

тематична картина), специфіка художньо-образних рішень та творчого 

методу художника в динаміці його професійного зростання, багатий 

педагогічний досвід В. Забашти і, відповідно, роль митця як відомого 

наставника творчої молоді, творчість митця у загальному контексті 

еволюційних перемін в процесі розвитку українського мистецтва другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. 

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 використано з публікації самого В. Забашти у журналі 

«Вітчизна» (2005 р.), яка пізніше вийшла окремим виданням під заголовком 

«Світ очима художника» (2009). Значне число фактологічного матеріалу з 

життя і творчості художника зібрано та систематизовано автором, частина з 

нього вперше вводиться у науковий обіг.  

Для вирішення поставлених наукових завдань важливим для 

дослідника було відстеження етапи формування творчої особистості Василя 

Забашти через призму історичних, психологічних, творчо-побутових 

чинників. Спершу звертається увага на духовно-культурні витоки 

мистецького світогляду художника. У творчості кожного митця важливе 

значення мають родинно-побутові обставини, в яких відбувалося 
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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. Від самого дитинства до років життєвої зрілості В. Забашта 

перебував під дією усього комплексу родинного виховання, а його морально-

етичні принципи відіграли роль в пізнішій соціальній активності та 

національній позиції.  

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

стало для нього першим храмом мистецтва. На початку другого курсу 

училища в 1939 р. В.  Забашта був мобілізований в армію і в статусі радиста 

скерований на війну з Фінляндією. Пройшовши важкі дороги війни, 1945 р. 

він повернувся до своєї мрії бути художником. Після складання іспитів у 

Харківський художній інститут його приймають на другий курс живописного 

факультету. 1947 р. він переходить на навчання до 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. Становлення 

його як професійного художника відбувалося в обставинах тоталітарної 

політичної дійсності, ознакою якої була панівна комуністична ідеологія та 

табуювання творчої свободи. У зв’язку з тим окремо розглядається питання 

творчо-концептуальних конфронтацій в українському живописі 1950-1960-х 

рр. 

При розгляді жанрово-тематичного діапазону творчості Василя 

Забашти значну увагу приділяється еволюції його формально-образного 

мислення. Після з’ясування жанрово-видової системи малярства В. Забашти 

аналізуються в історичному розвитку його пейзажі, натюрморти, портрети та 

сюжетні картини. Важливим результатом цього розгляду усіх жанрів, в яких 

митець працював, є виокремлення п’яти тематично-смислових конструкцій, 

http://www.people.su/ua/117762
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що пронизують усю динаміку творчого поступу автора. Виходячи з 

мистецтвознавчого аналізу змісту картин В. Забашти, такими тематично-

смисловими конструктами є батьківське (родинне) середовище, історико-

героїчна епіка, національний характер, український простір та український 

духовно-культурний ландшафт. Виділені тематично-смислові конструкти 

«покривають» усю сукупність тем, жанрів його живопису. Саме через них 

можна «відчитувати» усю повноту образних ідей, що відповідали 

авторському мистецькому світогляду. В життєвій динаміці, що 

супроводжувалася як емоційними піднесеннями, так і драматичними, 

подекуди трагічними подіями, художник поглиблював свою гуманістичну 

мистецьку доктрину. Саме через взаємозв’язок кожної з названих тематично-

смислових конструктів і вибудувалася мережа ціннісних координат творчості 

В. Забашти як однієї з найбільш яскравих індивідуальностей в 

образотворчому мистецтві України другої половини XX – початку XXI ст.    

Художньо-естетичні особливості малярства Василя Забашти 

розглядаються як сукупність питань, через які унаочнюється унікальність 

мистецької спадщини художника в контексті історії розвитку українського 

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

Спершу висвітлюється питання еволюції творчого методу В. Забашти. 

Довгий професійний шлях художника був позначений етапами засвоєння 

засадничих принципів академічної традиції українського живопису та, на 

цьому ґрунті, вироблення індивідуальної формальної мови. В масштабах 

усього творчого життя В. Забашта створив власний образ Шевченківського 

краю та 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.  
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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. Світоглядні аспекти живопису художника зіставляються з 

його педагогічними принципами. Як цілісна мистецька індивідуальність В. 

Забашта упродовж всього життя і багатогранного творчого шляху реалізував 

масштабну національно-культурну програму. Його творче мислення було 

органічним щодо української традиції, ментальності, історії, всього 

комплексу звичаєвості. На це, зокрема, вказує чітко окреслена тематична 

платформа його полотен, ті духовні смисли, які закладав автор у свої твори 

різних живописних жанрів.  

Зважаючи на багатство живописної мови творів художника детально 

розглядаються спеціальні питання концептуального і техніко-виражального 

рівня, а саме динаміка змін в манері виконання В. Забаштою творів упродовж 

1950-х – 2000-х рр. Основна увага звертається на пластичну мову картин, 

стильові особливості письма, композиційні принципи. У митця цей аспект 

відчувається на численних прикладах як у пізньому, так і в ранньому 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).  

Щоб вірно інтерпретувати творчу спадщину В. Забашти, не можна 

обійтися без розгляду його світлоколірної палітри. 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 

виростанням колірної палітри можна визначати стадію розвитку авторської 
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концепції малярства. В залежності від постановки професійної задачі колір і 

світло дають цілісний образ природи, середовища, а також образ людини.  

Висока працездатність і талант живописця-практика значною мірою 

вплинули на його педагогічний хист. Оскільки В. Забашта досить рано почав 

викладати в Київському художньому інституті, то десятиліття праці від 

доцента до професора, керівника індивідуальної академічної майстерні 

позначилися на багатих методичних напрацюваннях. До основних 

педагогічних принципів художника належать: організованість і системність 

набування 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.  

Відповідно про мети і завдань дисертаційного дослідження вдалося 

отримати наступні висновки: Малярство В. Забашти в своїй жанрово-видовій 

і тематично-смисловій структурі є цілісним мистецьким комплексом, який 

виражає світогляд та професійні критерії автора. Зібраний фактологічний 

матеріал, літературні джерела дали можливість відстежити загальну 

хронологію життя, творчості і педагогічної діяльності В. Забашти, з’ясувати 

базові чинники формування його творчої особистості. Розгляд соціальних і 

родинно-побутових факторів дали змогу виявити джерела інспірацій 

творчості В. Забашти, його національних духовно-етичних засад, а також 

тематичного репертуару його картин. В результаті систематизації творчого 

доробку митця здійснено типологію його художніх образів в рамках жанрів 

портрету, пейзажу, натюрморту, тематичної картини. Виходячи з конкретики 

творчих завдань автора, відповідно до живописного жанру В. Забашта 
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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. 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.  

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 рис 

портретованих сучасників художника, атмосферу народного побуту 

Наддніпрянщини.  

Ключові слова: образотворче мистецтво, малярство, педагогічні 

принципи, авторська живописна концепція, чуттєво-емоційне наповнення 

твору, тематично-смислове поле твору, тематично-смисловий конструкт, 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетна картина.   
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ABSTRACT 

 

Lohinskyy Y. Painting Vasyl Zabashta in the context of Ukrainian art of 

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, 2017. 

In the thesis, the work of the outstanding Ukrainian painter, the national artist of 

Ukraine Vasyl Ivanovych Zabashta (1918 – 2016) has been comprehensively studied and 

systematized for the first time in the Ukrainian art studies. His active creative and 

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

artist's multifaceted work is considered against the background of the main tendencies of 

the development of Ukrainian art, in its close 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. Based on the specifics of V. 

Zabashta's creative personality, an attempt is made to determine the basic features of his 

painting methodology and, accordingly, the pedagogical principles of the author as the 

head of the NAOMA painting studio.  

Creative principles of V. Zabashta were distinguished by consistency and 

determination. Although the artist always preferred pictorial, figurative painting, 

his compositions are far from naturalism and copying the surrounding world. His 

expressive painting style, love for rich, clear colors and their bold comparisons did 

not fit into 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-making for the sake of itself, the 

search for non-traditional forms of expression. Mastering an arsenal of expressive 

means chosen by him, he constantly moved to their deepening, sensory-emotional 

filling.  
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Despite a series of publications about V. Zabashta that appeared in recent 

years, we can state that there is no comprehensive study of his life, creativity and 

pedagogical experience. His artwork, as an outstanding colorist of the present, is 

not sufficiently covered and systematized. In Soviet times, references to the artist 

were mostly episodic. In the years of independence, in the 1990s–2000s, 

researchers more actively investigate the creative experience of Vasyl Ivanovych 

Zabashta. Among them is the meaningful thematic album "Vasyl Zabashta and the 

Revival of the School of Ukrainian Landscape Painting", which was published in 

1999. It contains the main works of the artist, devoted to his favorite genre – the 

landscape painting. The sources of his artwork and high performing skills are 

analyzed in the introductory article of V. Pidgora. Considerable attention is paid to 

the problems of coloring solution, compositional structure of paintings.  

The largest and most complete edition comprehensively covering the artist's 

work is the album "Vasyl Zabashta. Painting" (2008). Certain periods of artist's 

work can be followed in the publication. Along with numerous well-reproduced 

works, here are published opinions of famous art historians and artists (V. 

Ovsiychuk, R. Chumak, M. Protas, R. Yatsiv) and students (P. Kolisnyk). The 

book is completed with a very detailed biography in the final part, with selected 

black and white life and family photos. Numerous materials about V. Zabashta 

appear in scientific collections and periodicals. The Fine Arts magazine published 

a rather big material by F. Azovets devoted to the 80th anniversary of V. Zabashta. 

In accordance with the specifics of the solemn representative publication, the 

author emphasizes the great merits of the artist, his unique creative and 

pedagogical life practice, relations with the people around him, the formation of 

his own creative environment. The gallery of color reproductions complements the 

text material. The article by M. Dyomin in the Fatherland magazine (2003) is 

similar in general direction and content. It is dedicated to the 85th anniversary of 

the artist's birthday. It mentions the key paintings of the artist, his merits and 

achievements. It also emphasizes the exceptional pedagogical talent of V. 
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Zabashta. The material of M. Protas, R. Chumak is distinguished by the high 

professional level of art-study analysis. The basis of it, as indicated 

by its very name (Vivere Memento – Remember That You Live), are philosophical 

views of the artist on life, his fundamental social and creative position. The 

researchers seek to outline the creative personality of the artist, to reveal his special 

creative talent.  

The books on the history of the development of Ukrainian fine arts of the 

second half of the 20th century were another group of publications that became 

important to achieve the purpose set in the thesis. First and foremost, these are 

collective and author monographs of the 1990's and 2010's that were deprived of 

the ideological clichés of the Soviet period and where the set of manifestations is 

presented in both so-called "official" (Soviet) art and alternative creative 

environments. This, in particular, is noted in the Essays on the History of 

Ukrainian Art, published in Kyiv at the Rylsky Institute of Art Studies, Folklore 

and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, edited by G. 

Skrypnyk. 

The works of the last decade have a special value in the sense of the 

theoretical establishment of the ways of development of Ukrainian art. First of all, 

the monographic edition of "Art of the 20th Century. Ukrainian Way" by O. 

Holubets should be noted among others. It contains the analytical generalization 

view on the difficult period of development of Ukrainian art. Although the name of 

V. Zabashta is not directly mentioned in this work, the artist's work we studied 

fully finds its place in the theoretical structures that the researcher builds. A similar 

scientific format is represented by another monographic study by V. Sydorenko 

"Visual Art: From Avant-Garde Shifts to New Directions". It identifies the main 

processes of modernization of modern art, characteristic metamorphoses of 

figurative and artistic thinking of Ukrainian artists. Based on the real facts, there 

are trends in the preservation of traditional painting approaches and the adaptation 

of modern artistic forms. In addition to the four groups of used literary sources, we 
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note a number of attempts to study the situation of culture and art in the Soviet 

totalitarian system, implemented by foreign scientists, and, equally, fundamental 

researches, dealing with the actual problems of theory and practice of modern art. 

It should also be noted that, in addition to the actual materials from literary 

sources, writing a thesis on the topic of artwork of V.I. Zabashta and its projections 

to the artistic problems of the second half of the 20th century – beginning of the 

21st century was possible only on the basis of direct long-term learning and 

comprehensive understanding by the author of complex processes that took place 

in the modern artistic environment. In this regard, the thesis of O. Kovalchuk 

"History of the Painting Faculty of NAOMA and Its Role in the Education of 

Artistic Personnel and the Formation of the National Painting School of Ukraine in 

1917-1941" is a valuable scientific research. It clearly illustrates the complex 

dynamics of the well-known center of national artistic education, where Vasyl 

Zabashta worked for many decades.  

These and other scientific and science-oriented publications mostly have the 

character of general historical or biographical essays, which do not reflect the 

special issues of V. Zabashta's artistic and pedagogical practice in the complex of 

scientific problems. That is what determines the relevance of our research. The 

purpose of the research is to comprehensively study the creative work of Vasyl 

Zabashta, to cover the combination of factors that influenced his work, to define 

the role of the outstanding artist and teacher in the context of the history of 

Ukrainian art of the second half of the 20th – beginning of the 21st century. In 

particular, we consider such aspects as the structure of the creative work of the 

outstanding master of painting in accordance with his chosen themes and genre 

specifics (portrait, landscape, still life, thematic picture), the specificity of artistic-

figurative solutions and the artist's creative method in the dynamics of his 

professional growth, the rich pedagogical experience of V. Zabashta and, 

accordingly, the role of the artist as a well-known mentor of creative youth, the 
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artist's work in the general context of evolutionary changes in the development of 

Ukrainian art of the second half of the 20th century – 21st century. 

Solving the tasks set in the thesis is impossible without processing the 

factual material, first of all the works of the artist, which are stored in many 

state museum institutions, private collections and the artist's family. These are 

paintings, sketches, sketches of compositions, academic drawings made by V. 

Zabashta in student years, as well as special methodological developments on 

educational disciplines conducted by the artist as a teacher of the Kyiv Arts 

Institute (now NAOMA). Significant source material was used from the 

publication of V. Zabashta himself in the Fatherland magazine (2005), which 

later appeared as a separate publication entitled "The World Through the Eyes 

of the Artist" (2009). A significant number of factual materials from the artist's 

life and work is collected and systematized by the author. Some of it is 

introduced into scientific circulation for the first time.  

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.  

 In 1938, V. Zabashta started to study at the Kharkiv Art School, which 

became the first temple of art for him. At the beginning of the second year of his 

study in 1939, V. Zabashta was mobilized into an army and in the status of a radio 

http://www.people.su/ua/117762
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operator he was sent to the war with Finland. After passing the difficult roads of 

the war, in 1945 he returned to his dream of being an artist. After passing the 

exams at the Kharkiv Art Institute, he was accepted to the second course of the 

painting department. In 1947, he was transferred to the Kyiv Art Institute, where 

he studied in the workshop of K. Trokhymenko, the head of the historical and 

battle workshop. He received his degree in 1951. After that he continued his 

postgraduate studies. It was then that the genre-thematic structure of his creativity 

started to be built up for a long-term perspective. His formation as a professional 

artist took place under the circumstances of a totalitarian political reality, marked 

by the dominant communist ideology and the tabulation of creative freedom. In 

connection with this, the issue of creative-conceptual confrontations in the 

Ukrainian painting of the 1950s-1960s is considered separately. 

When considering the genre and thematic range of works of Vasyl Zabashta, 

considerable attention is paid to the evolution of his formal-figurative thinking. 

After determining the genre-specific system of V. Zabashta painting, his 

landscapes, still lives, portraits and plot paintings are analyzed in the historical 

development. An important result of this studying of all the genres in which the 

artist worked, is the identification of five thematic-semantic structures that pervade 

the entire dynamics of the creative progress of the author. On the basis of the art-

study analysis of the content of V. Zabashta's paintings, such thematic-semantic 

structures are the parent (family) environment, historical heroic epic, national 

character, Ukrainian area and Ukrainian spiritual and cultural landscape. These 

thematic-semantic structures "cover" the whole set of themes and genres of his 

painting. It is through them that we can "read" all the completeness of figurative 

ideas that correspond to the author's artistic mindset. In the dynamics of life, 

accompanied by both emotional ups and dramatic and sometimes tragic events, the 

artist deepened his humanistic artistic doctrine. It is through the interconnection of 

each of the named thematic-semantic structures a network of valuable coordinates 

of V. Zabashta's creativity was built as one of the most striking individualities in 
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the fine arts of Ukraine in the second half of the 20th – beginning of the 21st 

century.    

The artistic and aesthetic peculiarities of Vasyl Zabashta's painting are 

considered as a set of issues, through which the uniqueness of the artistic heritage 

of the artist is presented in the context of the history of the development of 

Ukrainian fine arts and artistic education of the second half of the 20th – beginning 

of the 21st century. First, the evolution of the creative method of V. Zabashta is 

discussed. The long professional way of the artist was marked by the stages of 

adoption of the basic principles of the academic tradition of Ukrainian painting 

and, on this basis, the development of an individual, formal language. During his 

creative life V. Zabashta created his own image of Shevchenko's region and the 

aesthetic style of Ukrainian plein air painting. Being distanced from descriptive 

realism, the artist managed to summarize and symbolically characterize Ukrainian 

nature as clearly as possible. In general, the formally-shaped concept of Zabashta 

has become a new phenomenon in the Ukrainian fine art of the period of 

independence and in the subsequent years of its formation.  

The evolution of the author's creative method was manifested through the 

dynamics of the search for an individual manner of painting, from averaging 

academic tasks with a realistic interpretation of the form, through the 

impressionistic model of plein air painting to the adapted author's sensibility, 

author's style, the light-colored organization of the painting environment, etc. The 

worldview aspects of the artist's painting are compared with his pedagogical 

principles. As a holistic artistic personality, V. Zabashta implemented a large-scale 

national-cultural program throughout his life and multi-faceted creative path. His 

creative thinking was organic in relation to Ukrainian tradition, mentality, history, 

and the whole complex of customs. This, in particular, is indicated by a well-

defined thematic platform of his canvases, those spiritual meanings that the author 

laid in his works of various scenic genres.  
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Taking into account the richness of the picturesque language of the artist's 

works, special issues of the conceptual and technical-expressive level are 

considered in detail, namely the dynamics of changes in the manner of V. Zabashta 

works during the 1950s-2000s. The main attention is drawn to the plastic language 

of the paintings, the style features of painting, compositional principles. This 

aspect is felt in numerous examples, both in the late and early period of creativity. 

The basic principles of the artist in his works were the classical organization of all 

elements of the image, the balance of basic plastic and colored masses, the skill in 

the transfer of motion (landscape, portrait images).  

It is impossible to correctly interpret the creative heritage of V. Zabashta 

without consideration of his light-colored palette. The artist has gone a long way of 

deepening in the secrets of the skill of operating the color factor in his various 

functional purposes. The color and light belong to the means that determine the 

artist's pictural talent. It is possible to determine the stage of development of the 

author's concept of painting in accordance with the color palette. Depending on the 

setting of the professional task, color and light give a holistic image of nature, 

environment, as well as the image of a person.  

The high efficiency and talent of the painter-practitioner have greatly 

influenced his pedagogical ability. Since V. Zabashta started teaching at the Kyiv 

Art Institute rather early, the decades of his work from the senior lecturer to the 

professor, the head of the individual academic workshop, affected the rich 

methodological developments. The main pedagogical principles of the artist 

include: the organization and systematic acquisition of professional knowledge and 

skills, attention to the subjective factor of the artist (student), his individual 

psychology, the actual vision of the means of composition in its classical basis, 

with adaptation to a particular creative task, binding a constant plein air painting 

practice that promotes the ability to penetrate the observation of nature, the 

development of an individual language of painting. One of the basic principles of 
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V. Zabashta as a teacher is constant work on the factor of color, on the problem of 

light, the harmony of color when structuring the artistic image of man and nature.  

According to the purpose and tasks of the thesis research, it was possible to 

obtain the following conclusions: Painting of V. Zabashta in his genre-type and 

thematic-semantic structure is an integral artistic complex, which expresses the 

worldview and professional criteria of the author. The collected factual material, 

literary sources gave an opportunity to trace the general chronology of life, 

creativity and pedagogical activity of V. Zabashta, to find out the basic factors of 

the formation of his creative personality. Consideration of social and family-related 

factors allowed revealing the sources of inspiration of V. Zabashta's creativity, his 

national spiritual and ethical principles, as well as the thematic repertoire of his 

paintings. As a result of systematization of the artist's creative work, a typology of 

his artistic images was made within the genres of portraiture, landscape, still life, 

and thematic picture. Based on the specifics of the author's creative tasks, in 

accordance with the scenic genre V. Zabashta solved the corresponding formally-

shaped problems of composition, tonal and light-colored organization of the 

painting environment, plastic means, etc. Taken together, this determined the 

author's style of painting, which is organically associated with the existence of the 

author, his psychology, world view and value imperative. The creative 

methodology of the artist became the basis of V. Zabashta's pedagogical 

experience. The thesis addressed the main pedagogical principles of the artist: 

organization and systematic professional practice, work in the plein air painting, 

elaboration of the author's style of painting, harmonization of the painting language 

with the author's existence, special attention to the light and color when organizing 

the painting environment of the canvas.  

Vasyl Zabashta's creative heritage as a painter and teacher takes a 

significant place in the overall dynamics of the development of Ukrainian fine arts 

and artistic education in the second half of the 20th and the beginning of the 21st 

century. The name of the artist, along with such figures as O. Shovkunenko, A. 
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Petrytsky, F. Krychevsky, V. Kasiyan, I.V. Zadorozhny, M. Storozhenko and other 

prominent artists and teachers of the corresponding historical time. As a painter, 

Vasyl Zabashta introduced into the national artistic culture a particularly subtle 

sense of the Ukrainian landscape, light-air space, the mental traits of the portrayed 

contemporaries of the artist, the atmosphere of the national life of the Dnipro 

region.  

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.   
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ВСТУП 

Перед сучасним українським мистецтвознавством постають нові задачі 

з введення в науковий обіг широкого кола явищ образотворчого мистецтва 

XX ст. Націленими зусиллями багатьох вчених упродовж двох останніх 

десятиліть перебудовується наукова методологія, скерована на поглиблення 

фахової інтерпретації мистецьких творів, які раніше розглядалися в дещо 

звужених концептуальних проекціях. Повернення з небуття багатьох творчих 

імен, наукова реконструкція історичної динаміки розвитку національного 

мистецтва в різних політико-адміністративних системах на сьогодні дає 

змогу розкрити важливі аспекти творчих практик митців, зокрема витоки 

авторського світогляду, етнокультурні джерела творчості, а також відстежити 

концептуальні зв’язки їх доробку з іншими явищами мистецтва.  

Актуальність теми дослідження. Друга половина ХХ – початок XXI 

ст. як історичний відрізок часу для українського образотворчого мистецтва 

мав свої соціально-політичні та психологічні 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 союзу, 

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

утворення незалежної Української держави, ідеологічна складова культури 

зазнала змін, а натомість цензури повернулася притаманна дорадянському 
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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. 

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 
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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.  
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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 

уподобань;  

- систематизувати творчий доробок видатного майстра живопису у 

відповідності до обраної ним тематики та жанрової специфіки (портрет, 

пейзаж, натюрморт, тематична картина);  

- окреслити специфіку художньо-образних рішень та творчого методу 

художника, відстежити  динаміку його професійного зростання;  

- узагальнити педагогічний досвід В. Забашти і показати 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. 
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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 наших днів. 

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 цього 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 
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загальноєвропейському мистецькому процесі. Виходячи зі специфіки творчої 

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 
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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 6 

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 позицій) і 

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

загальний обсяг дисертації – 276 сторінки. 
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Розділ І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія. Українське мистецтвознавство за два останні 

десятиліття перебуває на стадії вироблення нової якісної наукової парадигми. 

Спадок тоталітарного часу з його панівною ідеологією досі стримує процес 

поглиблення інтерпретації багатьох феноменів художньої культури різних 

історичних періодів. Упродовж більш як двох десятиліть українська наука 

про мистецтво серед пріоритетів вибрала, з одного боку, максимальну 

документацію явищ та імен, а також творчої спадщини митців, з іншого – 

поглиблення теоретико-методологічної бази, на подолання наслідків ідеології 

в підходах до інтерпретації мистецтва у радянський час. Відкриваються нові 

імена, які з причин ідеологічних заборон були недоступними дослідникам. 

Це стосується, перш-за-усе, представників українського модернізму. Разом з 

тим поглиблюються фахові оцінки творчості тих художників, які жили і 

творили у роки тоталітаризму, зберігаючи відданість українським 

національним ідеалам та реалізуючи вагомі професійні задачі мистецтва. Це 

такі яскраві постаті українського образотворчого мистецтва другої пол. XX 

ст., як Віктор Зарецький, Алла Горська, Георгій Якутович, Тетяна Яблонська, 

Охрім Кравченко, Опанас Заливаха, Микола Стороженко, Анатолій 

Криволап, Олекса Шатківський, Роман Сельський, Карло Звіринський, 

Володимир Патик та ін. Окрему сторінку історії мистецтва відповідного 

відрізку часу займає визначний живописець і педагог, народний художник 

України Василь Забашта (1918 – 2016).    

Кількість публікацій, присвячених Василеві Івановичу Забашті, 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» [95, с. 165] В. Забашта фігурує лише у короткій 

біографічній довідці. Серед творів станкового малярства називаються його 
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більші 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 війни. 

В «Словнику художників України» [85, с. 85] 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 КХІ, з 1955 року. 

Ще коротшу інформацію про художника знаходимо в «Українському 

радянському енциклопедичному словнику» [94, с. 631]. Крім двох із названих 

вище творів тут з’являється 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 
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(відповідно до цього руху в історії російського мистецтва XIX ст.), на яке 

орієнтувалося чимало тогочасних українських радянських художників.  

Низка видань та згадок про Василя Івановича Забашту появляється в 

часи незалежності, в 1990-х – 2000-х роках. До їх числа відносимо 

змістовний тематичний альбом «Василь Забашта й відродження школи 

українського пейзажу – картини», який вийшов у світ у 1999 році [12]. 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) [13]. У 

виданні можна прослідкувати певні періоди творчості художника. Поряд з 

чисельними добре 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. У передньому слові сам митець наголосив: «Істинна творчість вимагає 

від художника повної самовіддачі, емоційної та духованої напруги. Вона 

здатна вивести його з душевної рівноваги, спричинитися навіть до фізичних 

мук. Але заразом – це велика насолода. Коли творчо натхненно працюю, 

заглиблююсь у роздуми, коли живу мистецтвом і світом краси – я почуваюся 

щасливим». [13, с. 6]. Тут же ж В. Забашта звертає увагу на перепони, які 

йому треба було долати в тоталітарні часи: «Упродовж життя мене не раз 

насильно позбавляли можливості творити, тоді я відчував себе 

найнещаснішою, обездоленою людиною. Коли ж знову мав змогу брати 

пензель до рук і відтворювати вже з новими знаннями те, що хвилювало, 

коли вдавалося втілити задумане, тоді щастя поверталося…» [13, с. 6]. В цих 

емоційних словах автора відчувається важливий для розуміння його 
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творчості психологічний контекст, а також і окремі особливості його творчої 

методології: художник неодноразово повертався до деяких тем, які не 

вдалося йому реалізувати в молоді роки.  

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 ювілейові 

В. Забашти [4]. 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 приурочена 85-річчю від дня народження 

художника [29]. В ній згадуються ключові живописні праці ювіляра, його 

заслуги і здобутки. Наголошується на винятковому педагогічному таланті В. 

Забашти. Цей же автор написав біографію життя і творчості Василя Забашти 

в «Енциклопедії Сучасної України», зазначивши, зокрема: «Майстер 

істор[ично]-жанр[ової] картини, портрета, пейзажу та натюрморту. 

Живописна манера З[абашти] еволюціонувала від мінорно-хроматич[ного] до 

мажорно-світлонос[ного] колориту, акцентованої звучності барв. Надавав 

естет[ичної] самоцінності барвистому, багатошаровому пастоз[ному] 

малярству» [30].  

Окрему групу становлять радянські видання, монографії і статті у 

наукових збірниках та періодичних виданнях, опублікованих до середини 

1980-х років. Всі вони, в тій чи іншій мірі, були підпорядковані конкретним 

ідеологічним постулатам і пріоритетам, а тому не відображали справжньої 

картини розвитку мистецтва і тих проблем, які хвилювали художників. Їх 

автори аналізували швидше офіційний зріз  розвитку радянського мистецтва. 

У зв’язку з таким підходом, згадані видання обминають цілі творчі пласти, а 
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також низку яскравих особистостей, які довгі роки продовжували активно 

працювати «у затінку», на неофіційному рівні. Видання цього плану можемо 

брати до уваги здебільшого лише у сенсі констатації певних явищ, імен і 

окремих творів. Це такі публікації, як «Історія українського мистецтва: У 6-и 

томах», а саме том 5, де представлене радянське мистецтво 1941-1967 рр. 

[39], «Мистецтво оновленого краю: Науково-популярний нарис» (стаття про 

живопис написана В. Овсійчуком) [64]  та ін. Чимало видань радянського 

періоду подавали критичні матеріали щодо основних течій західного 

мистецтва ХХ століття. Багато з них будувалися за єдиною схемою, 

визначеною усталеними нормами і настановами, якими передбачали певний 

стандартний пошук контраргументів щодо вільного творчого пошуку. 

Висвітленню ідейних підстав, цілей і реальної природи кожного із «ворожих» 

мистецьких напрямків тут приділяється мало уваги. Незаперечним і 

прогресивним на їхньому тлі виявляється лише «метод соціалістичного 

реалізму», принцип відображення навколишнього світу з певних 

ідеологічних позицій. При всій однобокості подібних публікацій цінним є те, 

що вони несуть значний обсяг інформації і  фактологічного матеріалу.  

Публікації, які відносимо до третьої групи, в радянський час були 

маловідомими. Однак, вони регулярно появлялися в середовищі української 

еміграції. Такі матеріали фіксують спогади очевидців, незаангажовані думки 

і реальні історичні факти, повертають з небуття імена художників, які 

змушені були надовго покинути рідну землю, їхній творчий доробок. Поза 

Батьківщиною працювало чимало високообдарованих живописців, які 

успадкували важливі особливості традиції національного мистецтва та 

розвинули їх в нових культурних обставинах. Цілий ряд визначних імен 

задокументовано в книзі Г. Стельмащук «Українські митці у світі: Матеріали 

до історії українського мистецтва XX століття» [88]. Серед них, у контексті 

нашого дисертаційного дослідження, найцікавішими є постаті Миколи 

Азовського, Миколи Анастазієвського, Андрія Бабича, Миколи Бідняка, 
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Северина Борачка, Ярослава Вижницького, Дем’яна Горняткевича, Михайла 

Дмитренка, Василя В. Кричевського, Миколи Кричевського, Михайла 

Мороза, Людмили Морозової та ін. Оскільки ці та інші митці працювали 

синхронно щодо хронології творчості В. Забашти, в них можна вбачати і 

певні паралелі трактування форми, пластики і кольору. В окремих випадках 

(як це у творчості Людмили Морозової), аналогії більш ніж очевидні, 

зважаючи на професійну школу. Це видання Г. Стельмащук дало можливість 

розкрити значно багатший контекст міграції ідей реалістичного та 

постімпресіоністичного живопису в різних мистецьких середовищах, що, в 

кінцевому результаті, підсилило наші мистецтвознавчі оцінки творчої 

методології Василя Івановича Забашти. Виходячи з цілісного наукового 

погляду на історичну динаміку розвитку українського образотворчого 

мистецтва XX ст., авторка, зокрема, зауважила: «Великим завоюванням 

останнього двадцятиліття в Україні є те, що сьогодні на власні очі можемо 

побачити творчість тих, кого в УРСР в умовах жорстокого тоталітарного 

режиму шельмували «зрадниками, буржуазними націоналістами» і навіть 

«ворогами народу», користуючись тим, що ніхто в Україні їх не знає і не 

бачив їхніх творів. (…) Сьогодні маємо можливість вивчати українське 

мистецтво в Україні і за її межами як єдиний скарб української культури і 

українського народу. Український мистецький процес, розщеплений на два 

такі різні потоки поза мистецькими подіями і причинами, повертається в 

рідні природні береги, збагачуючи скарбницю українського мистецтва і 

загальнолюдської духовної культури. Для повного дослідження і висвітлення 

українського мистецького процесу мистецтвознавча наука повинна докласти 

максимум зусиль» [88, с. 17-18].  

Галина Стельмащук у своїй книзі загострила увагу на важливій 

науково-методологічній проблемі необхідності бачення концептуальних 

зв’язків між різними лініями досвідів мистецтва як на Батьківщині, та і в 

діаспорі. Через те залишаються цінними деякі публікації українських 
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емігрантів, які писали на відповідні теми в професійних мистецьких 

виданнях, зокрема в авторитетному журналі «Нотатки з мистецтва», який 

виходив у Філадельфії (США) за редакцією художника і критика мистецтва 

Петра Мегика. Стосується це, зокрема, статей Є. Блакитного [9, 10] та В. 

Ладижинського (псевдонім Володимира Поповича з Парижа) [50]. Зважаючи 

на те, що за жанрово-тематичним спектром живопис В. Забашти тяжіє до 

класичного вектора розвитку української національної мистецької традиції, 

важливо побачити це явище на тлі загальних культуротворчих процесів, з 

урахуванням усієї повноти пошуків українськими живописцями національної 

моделі народного життя, українського ландшафту, а також образу людини.  

З об’єктивних причин саме за останні два десятиліття 

мистецтвознавча кваліфікація творчості В. Забашти набула збалансованих та 

компетентних оцінок. Сприяло цьому, зокрема, й те, що популяризації його 

імені сприяла родина художника, зусиллями яких і видано основні книги 

«Світ очим художника» [35] та «Василь Забашта. Малярство» [13]. Високим 

рівнем фахового аналізу вирізняється матеріал М. Протас та Р. Чумака. 

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. 

Влучними, на нашу думку, щодо окреслення духовно-ціннісних аспектів 

творчої особистості В. Забашти, є наступні слова: «…Твори майстра 

відзначаються змістовністю, глибиною задуму, за якими щира, відверта 

життєва позиція і набута мудрість, чуйність, здатність до співчуття, особлива 

загострена чутливість до суспільного болю, до потреб громади – це і є 

істинним скарбом ментальності нашого народу, що доступний лише для тих, 

хто вміє бачити, відчувати, розуміти; він є базовим, архетипічним для 

національного досвіду колективного підсвідомого. (…) Живопис Василя 

Забашти дозволяє долучитися до високого поняття «духовна Україна», і не 
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лише словами й теоретичними екзерсисами ерудованого інтелекту, але й 

особисто вистражданим болем рідної землі, її державності, світоглядної 

культури та істинної традиції» [101, с. 12].  

У цьому, найбільш повному на сьогодні, виданні про В. Забашту, дані 

й інші наукові інтерпретації творчої індивідуальності митця. Так, Володимир 

Овсійчук, зокрема, зауважив, що «Забашта був, звісно, обізнаний з 

основними мистецькими напрямками XIX та XX століть, але жоден із них не 

задовольнив його творчих запитів сповна. Внутрішній світ художника 

прагнув до чогось іншого, що могло б запалити його палітру незнаним досі 

сяйвом...» [65, с. 15]. Роман Яців, уточнюючи творчу методологію В. 

Забашти, зазначає: «…В інтонаційному багатстві його живописної мови 

вгадуються імпресіоністичні та постімпресіоністичні прийоми, елементи 

експресіонізму, чуттєвість та елегійність метафізичного вслухання у простір. 

Настрої (смисли) природи кореспондуються із образом Людини в розмаїтих 

іпостасях – рідних (дружини та дітей), визначних сучасників, персоналій 

історичного минулого. Натурні портрети трансформуються в портрети-

біографії, наповнюються згустками духовно-моральних і громадянських 

значень» [112, с. 14].    

Іншою групою видань, які стали важливими для реалізації поставленої 

в дисертації мети, були книги з історії розвитку українського образотворчого 

мистецтва другої половини XX – початку XXI 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 у так званому «офіційному» (радянському) мистецтві, 

так і в альтернативних творчих середовищах України. На цьому, зокрема, 

наголошується у п’ятому томі «Історії українського мистецтва», виданому у 

Києві в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України за загальною редакцією Г. 

Скрипник [40]. Деякі тенденції в розвитку українського образотворчого 

мистецтва автори видання пов’язували із загальною ситуацією в культурному 
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і політичному житті всього СРСР. Так, у розділі «Живопис» О. Петрова 

вбачала виразні паралелі у творчості українських живописців (І. Григор’єва, 

І.В. Задорожного, В. Зарецького, В. Рижих, О. Хмельницького та ін.) з т. зв. 

«суворим стилем», який найбільш виразно проявився на вернісажах Москви 

як столиці Радянського Союзу і був свого роду реакцією молодшого 

покоління на тотальний ідеологічний соцреалізм. На думку дослідниці 

«суворий стиль» «…можна вважати модифікацією соцреалізму, який 

художня молодь прагнула вдосконалити. На початку 60-х років серед 

молодих талановитих художників практично не було відвертих противників 

соціалізму та його нормованого соцреалістичного методу, як не було митців, 

грунтовно обізнаних з модерністичною спадщиною України та Європи. 

Пробудження лише починалось. Свідомих особистостей бракувало» [70, с. 

452]. Далі О. Петрова розглянула велику кількість творів живописців, які 

представляли основні мистецькі середовища України, і здійснила спробу 

відстеження трансформації художньо-естетичних ідей співвідносно 

локальним особливостям Києва, Львова, Одеси, Харкова упродовж 1970-х -

2000-х рр. На жаль, при такому авторському підході до великого масиву 

індивідуальних творчих досвідів поза її увагою опинилося цілий ряд 

значимих імен, в тому числі і Василя Забашти. Пояснити це можна, не лише 

суб’єктивністю суджень дослідниці, але й самодостатністю цього художника 

як мистецького явища, яке складно конфігурувати з іншими іменами в 

образотворчому мистецтві України другої половини XX – поч. XXI ст.  

У цьому ж томі нового п’ятитомника «Історії українського 

мистецтва», на жаль, В. Забашта не згаданий і в інших розділах загальної 

хронології. Так, у параграфі «Живопис» розділу «Мистецтво другої половини 

1950-х – першої половини 1950-х років Л. Бєлічко подає широке історико-

культурне тло, на якому формувалась молодша генерація митців. Авторка 

звертає увагу на ідейно-політичні фактори, що гальмували творчий пошук 

художників, у зв’язку зі строгою вертикаллю спілчанської підпорядкованості 
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(після ліквідації  всіх літературно-мистецьких об’єднань). Чимало місця в 

цьому розділі приділено академічним наставникам або старших колег В. 

Забашти – Ф. Кричевському, К. Трохименку, Д. Шавикіну, В. Костецькому Г. 

Світлицькому, М. Бурачеку О. Шовкуненку та ін. На думку дослідниці 

«чималих успіхів було досягнуто в пейзажному жанрі, який традиційно, 

поряд із побутовим, був провідним в українському образотворчому 

мистецтві, починаючи з XIX століття. (…) І хоч особлива увага приділялася 

індустріальному пейзажеві, традиції якого були започатковані ще в 1930-х 

роках, головні успіхи були досягнуті у відображенні рідної природи через 

розкриття співзвучності з настроями людини» [8, с. 305-306]. На нашу думку, 

це наукове спостереження безпосереднім чином стосується і В. Забашти, 

який у 1950-1960-х рр. починав закладати авторські погляди на цей 

живописний жанр.   

Підсумовуючи розгляд проблематики 5 тому нової історії 

українського мистецтва, необхідно все ж звернути увагу, що у відповідних 

розділах бракує збалансованого мистецтвознавчого погляду на сукупність 

явищ та ідей мистецтва в двох хронологічних відтинках – періоду 

радянського тоталітаризму в радянській Україні (1940-і – кінець 1980-х рр.) 

та періоду державної незалежності України (поч. 1990-х – 2000-і рр.). 

Зокрема, на це вказує і відсутність імені В. Забашти як одного з діяльних 

суб’єктів мистецького процесу відповідних періодів. Лише у Вступному 

слові до тому його прізвище називається серед тих, хто спричинився до 

«яскравого прориву національно-патріотичних сил» у середовищі київських 

митців (крім нього називаються ще й імена В. Задорожного, В. Зарецького, 

Ф. Гуменюка [40, с. 22].  

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 
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узагальнюючий погляд на складний період розвитку українського мистецтва. 

Важливою є, на наш погляд, думка автора про те, що його книга «не є 

історією мистецтва чи, навіть, нарисами з історії мистецтва, у традиційному 

їх розумінні... основу праці становить виявлення основоположних тенденцій, 

рухів і явищ, скритих і завуальованих фактів, зіставлення їх із процесами, що 

відбувалися у світовому мистецтві, повернення втраченого і заповнення 

“білих плям”... здійснюється побудова своєрідного теоретичного каркасу, на 

який, при бажанні, можна монтувати додаткові факти, події та імена» [20, 

с.8]. 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» [80]. 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. Окреме місце у монографії присвячене питанню 

творчої методології в обставинах тоталітарної ідеології. Так, автор, зокрема 

пише: «На відміну від академізму соціалістичний реалізм знищував саму суть 

мистецтва, коли можна було не зважати на думку самого художника, а також 

визнаних науковців, мистецтвознавців зокрема. Настанови декларувалися в 

центральній партійній пресі. (…) У такій суперечливій і парадоксальній 

атмосфері деформувалася свідомість художників, що мали нагоду вже 

пізнати свободу і нові шляхи розвитку вільного мистецтва початку ХХ 

століття. Ті з них, хто намагався хоча б якимось чином зберегти своє «я», 

змушені були «вибудовувати» власний внутрішній світ, ізольований від 

зовнішнього або відкритий лише для вузького кола однодумців. Усе це 

суперечило логіці розвитку художніх процесів, а тому обеззброювало митців, 
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не залишаючи можливості висловлювати жодних контраргументів» [80, с. 

74]. Це значною мірою стосувалося й особи Василя Забашти, який змушений 

був приховувати глибину своїх національних заангажувань і тривалий час 

перебувати в стані внутрішньої ізоляції.  

Крім згаданих груп використаних науково-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 важливих 

проблем теорії і практики сучасного мистецтва. Зазначимо також, що, крім 

актуальних матеріалів, взятих з літературних джерел, написання дисертації 

на тему творчості В. 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» [43], в 

якій рельєфно показано всю складну динаміку розвитку відомого осередку 

національної мистецької освіти, в якому багато десятиліть працював Василь 

Забашта. У цьому дисертаційному дослідженні автор значну увагу приділив 

проблемі ідейно-естетичних конфронтацій серед педагогів Київського і 

Харківського художніх інститутів у сталінський час. Так, серед іншого автор 

зазначає: «…Розглянувши такі, на перший погляд, антагоністичні художні й 

педагогічні концепції, як бойчукізм і соціалістичний реалізм, можемо 

зробити висновок, що вони використовували ідентичні методи для 

розв’язання однакових ідеологічних проблем. Обидві педагогічні концепції 

брали за основу створення нового мистецтва шляхом виховання самого 

художника і суспільства. Але це завдання вони вирішували не за допомогою 

створення абсолютно нових художніх засобів виразності, а шляхом 
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перенесення старих методів, вироблених у інших суспільних формаціях, на 

новий ґрунт. Бойчукізм став дійсно революційним, оскільки відстоював 

методи колективної художньої творчості тоді, коли більшість митців 

перебувала під впливом індивідуалістичних художніх концепцій. Метод 

соціалістичного реалізму засновано на відродженні принципів класичного 

академізму і критичного реалізму у той час, коли художнє життя країни 

переживало кризу, зумовлену ідеологічними і формальними проблемами 

пошуків пролетарського мистецтва. Закономірно, що в процесі впровадження 

цих мистецьких концепцій було досягнуто бажаних результатів. І бойчукізм, 

і соціалістичний реалізм стали консолідуючими факторами. Чітко визначені 

ідейні орієнтири дали змогу художникам стати на шлях удосконалення суто 

професійних навичок і розв’язання проблем мистецької освіти, не 

відволікаючись на пошуки нових мистецьких концепцій. З одного боку, це 

призвело до підвищення професіоналізму студентів, а з іншого – 

призупинило самостійний творчий пошук молодих митців» [43, 11]. 

Погоджуючись, в цілому, з думкою О. Ковальчука щодо методологічних 

суперечностей в українській радянській мистецькі освіті, все ж відзначимо, 

що імперативне насадження ідейного, а не художньо-естетичного, методу, 

яким був соцреалізм, вкрай негативно позначилося на розкритті творчих 

індивідуальностей в національному мистецтві 1930-1970-х рр., а також на 

певній асиметричності розвитку формально-образних ідей в живописі 

порівняно з європейським та світовим мистецьким процесом.   

Окрім публікацій, які прямим чином стосуються творчості і 

педагогічної діяльності В. Забашти на увагу заслуговують наукові монографії 

і статті про інших митців відповідної хронології. Це, перш-за-усе, праця О. 

Авраменко «Терези долі Віктора Зарецького» [2], в якій, на нашу думку, 

вдало знайдено теоретико-методологічний підхід до розкриття 

індивідуальних професійних рис і психологічного контексту життя 

визначного українського митця, з яким мав безпосередні контакти і Василь 
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Іванович, її ж монографія «Метафізика чистого кольору Анатолія 

Криволапа» [3] з добре збалансованим поглядом на кожен з етапів розвитку 

авторської концепції живопису знаного українського митця. Певні 

світоглядні паралелі з В. Забаштою вбачаємо у його колеги по НАОМА, 

художника і педагога Миколи Стороженка. Цінні матеріали, що це 

підтверджують, опубліковані у виданні «Микола Стороженко» [60], в якому 

публікуються судження автора щодо деяких аспектів власної мистецької 

практики.  

З публікацій останнього десятиліття найбільший інтерес 

представляють статті О. Щербакової «До питання становлення харківської 

школи станкового живопису кінця XIX – першої третини XX століття» [106], 

в якій розглядаються окремі аспекти системи мистецької педагогіки у 

Харківському художньому інституті, І. Павельчук «Жанр краєвиду в 

творчості Миколи Бурачека» [66], І. Мельничука «Завдання з пейзажу під час 

літньої практики: методичні аспекти» [56] та «Проблеми колориту у 

майстерні пейзажного живопису НАОМА» [57]. В останній з них автор 

покликається і на педагогічний досвід В. Забашти: «На початку 1990-х років 

за ініціативи професора В. Забашти в академії була відроджена пейзажна 

майстерня, яку він і очолив 1993 року. Як колорист високого професійного 

рівня, художник підтримує і розвиває донині колірну традицію, 

започатковану в Україні М. Бурачеком та А. Маневичем. / Завдання, які 

ставляться перед студентами пейзажної майстерні, не є характерними для 

інших майстерень, тому що в ній твори виконуються у яскравій колірній гамі. 

При цьому колір не є нарочитістю. Колір – то велика любов, яка 

проявляється в різній тональності. З точки зору імпресіонізму, колір в 

кожному конкретному творі має певне емоційне звучання. У максимальному 

вимірі колір існує на початковій стадії, коли фарба з тюбика потрапляє на 

полотно. Загалом фарба є фарбою тоді, коли знаходиться в тюбику, а вона ж 

на полотні – це вже колір з певною емоціональною напругою. Наприклад, 
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якщо взяти червоний колір, його максимальне звучання від теплого, за 

градусною шкалою, до нуля, буде спадати, і тон поступово ставатиме 

холоднішим. При цьому хтось із митців працює на завищеній колірній 

позиції, хтось – на слабших колірних тонах» [57]. І. Мельничук, як і І. 

Павельчук [66], М. Юр [107] та інші сучасні дослідники схильні вбачати в 

педагогічній системі викладання живопису в НАОМА певні методологічні 

установки, розвинені в Україні, а також у Східній Європі в цілому ще на 

початку XX ст.   

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 (2009) вийшла окремим 

виданням під заголовком «Світ очима художника» [35]. 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 

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 
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індивідуальність. Важливими для відображення авторського мистецького 

світогляду є ті частини спогадів, які стосуються його дитячих років, зокрема 

батьківського виховання, морально-етичних засад родинного життя. 

Інформативно багатими, з цього огляду, є розділи «Дорога навпростець», 

«Хутір із «вовчими очима»», «Бабенків хутір», «Ангел на греблі», особливо 

«Батькова хата» та «Серце завмерло» [35, с. 16-21]. Ще іншим фрагментом 

авторських спогадів є розділи з воєнних реалій, у яких довелося перебувати 

В. Забашті. «Жорстока дійсність майже знищила в мені людину і, як тоді 

здавалося, навіть вбила художника», – резюмував семирічне перебування на 

фронтах Другої світової війни Василь Іванович [35, с. 47]. Матеріали про 

роки, проведені В. Забаштою на війні, містять цінні відомості про його 

психоемоційні стани, які з часом знайшли відлуння в тематичних 

композиціях митця.   

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.). Під час проведення інтерв’ю авторові 

дисертаційного дослідження вдалося зафіксувати деякі важливі погляди 

митця на практичні аспекти живопису, а також на його педагогічні принципи, 

що теж входить в обсяг нашого дисертаційного дослідження.  

Найбільш об’ємним джерельним ресурсом для написання роботи були 

твори Василя Івановича Забашти, які зберігаються у державних музейних 

збірках, приватних колекціях, а найбільше – у власності родини художника. 

Як уже зазначалося, значна робота зі систематизації творчого доробку митця 

була проведена упорядниками альбому-каталогу «Василь Забашта. 

Малярство» [13], однак тут поміщено лише незначну частину малярських 

творів і рисунків автора. В нашому дисертаційному дослідженні вперше 

використовується багато маловідомих, неопублікованих творів В. Забашти, в 

тому числі начерків, пошуків композиції, «професійної кухні» в цілому. 

Відповідно до цього здійснена спроба створення розширеного каталогу 
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творчої спадщини митця, куди ввійдуть і такі праці автора, що були ним 

виконані після 2008 р., часу виходу згаданого альбому-каталогу.   

  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 методи, 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.    

Низка питань, які піднімалися в роботі, зокрема, процеси формування 

особистості та методично-педагогічна діяльність художника, диктували 

очевидну потребу виходу поза межі специфічних мистецтвознавчих проблем. 

Переміни в ділянках культури і мистецтва виявляли помітний і нерозривний 

зв`язок з відповідними суспільно-політичними, та соціокультурними 

процесами. В осмисленні питань, порушених у дисертації, автор опирається 

на досвід відомих українських учених – Г. Стельмащук, В. Овсійчука, О. 

Голубця, О. Федорука, О. Авраменко, О. Петрової, Р. Шмагала, Г. Скляренко, 

О. Роготченка, Р. Яціва, О. Ковальчука, В. Сидоренка та інших, а також 

окремих зарубіжних дослідників мистецтва ХХ ст. Важливими для 
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написання роботи, насамперед в сенсі порівняльного аналізу, виявилися 

візуальні матеріали постійних музейних експозицій, тимчасових виставок, 

що проходили в Україні упродовж 1990-х рр. та на початку ХХІ ст., 

матеріали, вміщені в чисельних каталогах і буклетах.  

Висновки до розділу. В результаті проведеного аналізу літератури та 

джерельної бази дисертаційного дослідження вдалося зібрати та 

систематизувати великий об’єм матеріалу. Творчість В. Забашти лише 

частково висвітлена у виданнях довідникового та енциклопедичного  жанрів, 

в наукових працях з історії професійної мистецької освіти у Харкові та Києві 

його ім’я фігурує лише дотично, як випускника і як педагога. В історії 

українського образотворчого мистецтва 1970-х рр. та 2000-х рр. висвітлено 

лише загальний соціокультурний контекст, в якому формувалися творчі 

індивідуальності, в тому числі В. Забашти. На сьогоднішній день кількість 

публікацій та науково-теоретичний інструментарій мистецтвознавчих 

досліджень відповідного явища є незадовільним. Відповідно до цього для 

нашого дисертаційного дослідження була використана методологія, завдяки 

якій живопис художника постає у складних концептуальних зв’язках з 

суспільними настроями часу, родинно-побутовими чинниками, психологією 

автора, світоглядом та його морально-етичними принципами. Для повноти 

наукових висновків у роботі використано значний джерельний матеріал, 

частина якого вводиться у науковий обіг вперше.  
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РОЗДІЛ 2. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ВАСИЛЯ 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 

атмосфера народного життя, природне оточення, з якого дитина, а потім 

юнак, черпав натхнення. Про найбільш значимі джерела інспірацій періоду 

дитинства Василь Іванович залишив спогади. Ось деякі з цікавих фрагментів: 

«…Хата моїх батьків очима-вікнами дивилася на річечку Сухий Ізюмець, а 

стріхою підпирала крейдяну гору, якою проходив Бугаївський чумацький 

шлях. Навколо хати садок. Перед нею просторий двір, де ми, дітлахи, 

бавились, борюкались, майстрували собі забавки. / Я любив майструвати. 

Змайстрував дерев'яний велосипед, фотоапарат (перша світлина – портрет 

матері), самопал, за що отримав схвалення хлопців-однолітків. / Хата наша 

велика, чиста, гарна – на дві половини. Світлиця з великою кількістю ікон, 

релігійних книжок. Посеред гостини стіл білою полотняною скатертиною 

засланий, попід стінами – широкі лави. / На Великдень на лавах розставлено 

височенні паски-«баби»: від найбільшої, яку мати витягали з печі, лише 
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поклавши на бік, до найменшої. / Ой які ж вони смачні, ті паски! / Гостей-

родичів багато наїжджає на свята. Веселяться, пісень співають. / Друга 

половина хати – робоча й житлова. У першій кімнатці-кухні – теж божниця 

(щоправда, менша аніж у світлиці), стіл, лави. У печі мати варить взимку 

(влітку надворі). Взимку хата наповнюється пахощами узвару, влітку – 

свіжих огірків, помідорів, восени – кавунів. Багато їх було в нас. На зиму 

заквашували, у глину замазували, на горищі в сіно клали, аби весною ще 

ласувати» [35, с. 20]. З великою любов’ю описував В. Забашта й довколишню 

природу: «…Як же хороше, гарно в нас! / Маленька річечка Сухий Ізюмець 

ділить хутір навпіл. Береги Ізюмця красуються розлогими вербами. Весною, 

коли річечка розливається, верби купають свої віти-коси у воді, а влітку, 

коли пересихає, коси самі заплітаються. / На правому березі, під крейдяною 

горою, – хатки хуторян, і наша там. Вийду на гору – пахтить різнотрав’я, 

битий шлях в’ється стрічкою. / Селянські городи переходять у левади. Наш 

город теж з левадою. Коли починається косовиця, старші брати йдуть на 

леваду – та й ну косити. Я теж беру косу. За старшими не встигаю, але кошу 

щосили, аж піт очі заливає…» [35, с. 17-18].  

Ці та інші ліричні епізоди часто виринали в пам’яті В. Забашти як 

підвалини його світогляду. «…Упродовж усього життя батькова хата 

неодноразово являлася мені у снах і завжди приносила відчуття радості і 

спокою», – писав він немов спомин про  ідилію, бо зовсім скоро прийдуть 

інші реалії, і він напише: «На місці хати – згарище. (…) У вогні згоріли всі 

мої скарби, згоріло моє дитинство. Тоді гадалося, що голодомор 1933-го та 

пожежа – найбільша трагедія нашої родини. / Але трагедія родини й цілого 

хутора продовжувалася…» [35, с. 20-21]. І якщо прямих виходів на 

тематичний спектр ці враження і болі дитинства не мали, вони розкрилися на 

більш високому – морально-етичному рівні мистецтва Василя Івановича, тих 

ціннісних акцентах, які він вибудував у своїй творчості вже у зрілі роки. Від 

самого дитинства до років життєвої зрілості В. Забашта перебував під дією 
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усього комплексу родинного виховання, а його морально-етичні принципи 

відіграли роль в пізнішій соціальній активності та національній позиції. 

«Першим моїм учителем став сонячний промінчик, що пробився крізь 

затемнені вікна до ліжечка, на якому лежав хворий, - так поетично описував 

найбільш ранні побудження до творчості В. Забашта. – Зрадів йому. Тоді ще 

малим відчув, яку радість несе світло. / Місяць став моїм другим учителем 

(…). Красу кольорів осягнув на крейдяній горі, що підносилася над рідним 

Бабенковим хутором і була всіяна польовими квітами. / Шевченків «Кобзар», 

який читали всією сім’єю зимовими вечорами, розкрив гірку правду 

людського життя (…) І плакав я з усіма над долею Катерини, Мар’яни, 

наймички й завжди був разом із гайдамаками» [35, с. 69].  

Схильності до малярства проявилися у В. Забашти вже у дитячі роки. 

Закріплював їх він в одній із місцевих «ізостудій», де отримав перші фахові 

настанови. Його першими вчителями були художники Володимир Яковенко 

та Віктор Савін. У дванадцять років він уже пише олійними фарбами портрет 

свого дядька. У 1938 році В. Забашта іде вчитися у Харківське художнє 

училище, яке стало для нього першим храмом мистецтва. Його наставниками 

з малярського фаху були К. Гріпич, А. Головашов (учень В. Сєрова), В. 

Касіян. Ще будучи першокурсником, Василь стає переможцем конкурсу 

творчих студентських робіт. У картині-ескізі «Замах на сількора» вже 

проявляється цікавість початківця до символічних аспектів художнього 

образу, попри його реалістичну основу.  

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. Воював на Південно-Західному (1941-

1942), Брянському (1943) і I Українському (1944) фронтах. Після важкого 

поранення, отриманого в 1942 році, Василь Іванович тривалий час провів у 

http://www.people.su/ua/38862
http://www.people.su/ua/130347
http://www.people.su/ua/96784
http://www.people.su/ua/117762
http://www.people.su/ua/38862
http://www.people.su/ua/31365
http://www.people.su/ua/99933
http://www.people.su/ua/45481
http://www.people.su/ua/4057
http://www.people.su/ua/90974
http://www.people.su/ua/4057
http://www.people.su/ua/129471
http://www.people.su/ua/88611
http://www.people.su/ua/4057


 55 

госпіталі на Уралі. Однак, у лютому 1943 року він знову повертається в 

діючу армію. Воював командиром бронетранспортера 7-го окремого 

гвардійського мотоциклетного батальйону у складі 10 гвардійського 

танкового Уральського Добровольчого корпусу 4 танкової Армії. Пройшов 

Орловсько-Курську дугу і все пекло війни до Берліна і Праги. За доблесть і 

мужність, проявлені на фронті, В.І. Забашта нагороджений орденами Слави II 

і III ступенів (1944), багатьма медалями. У червні 1945 року в угорському 

містечку Шопрон він зустрічає художника Йожефа Сопроні Хорвата (Soproni 

Horvаth Jоzsef) і вперше після семирічної перерви півтора місяці працює за 

мольбертом. Про цей важливий епізод своїх відвідин майстерні відомого 

угорського живописця В. Забашта залишив цікавий спогад: «…Вона 

містилася у садку, була затишним місце праці художника й своєрідним 

мистецьким витвором. (…) Я вперше побачив великі акварельні роботи, які 

були оформлені у красиві рами (пан Хорват – талановитий художник 

європейського рівня), уперше в житті спілкувався з художником такого 

високого творчого лету. У його робітні мені відкрилося мистецтво до цього 

мало бачене й знане» [35, c. 51]. Ці враження молодості надійно осіли у 

свідомості українця. Більше того, вони стали часткою майбутнього 

світогляду В. Забашти: Й.С. Хорват належав до митців реалістичної 

орієнтації, з високою виконавською культурою, колористів. Ці ж професійні 

якості були властивими і для Василя Івановича вже у зрілий період творчості.  

У серпні 1945 року Василь отримує десятиденну відпустку додому. 

Він важко переживає загибель матері і двох братів, хворобу батька. За час 

відпустки здає два іспити, з живопису і композиції у Харківський художній 

інститут. На здачу інших часу не залишається. Василь повертається в свою 

частину, але незабаром отримує повідомлення про його зарахування на 

другий курс живописного факультету Харківського художнього інституту. 

1947 року він переходить на навчання до Київського художнього інституту, 

де навчається в майстерні Карпа Трохименка, керівника історико-батальної 
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майстерні. Диплом захистив 1951 р., після чого продовжив навчання в 

аспірантурі. Саме тоді розпочала вибудовуватися жанрово-тематична 

структура його творчості на тривалу перспективу.  

2.2. Професійне становлення Василя Забашти у контексті розвитку 

мистецької освіти в Україні середини XX ст. Після демобілізації, бажаючи 

на власні очі побачити відомі шедеври світового мистецтва, Василь Забашта 

разом зі своїм армійським другом, московським художником і військовим 

кореспондентом Віктором Цигалем, здійснює подорож по Європі та Греції. 

Однак, у всіх великих містах Центральної Європи музеї були ще закриті, а до 

Греції потрапити їм зовсім не вдалося. Побувавши на перегляді робіт 

студентів Київського художнього інституту в січні 1947 року, В. Забашта 

використовує нагоду продовжити навчання живопису у Києві, в майстерні 

Карпа Трохименка. На той час керівник історико-батальної майстерні 

вважався одним з найбільш іменитих в Україні мистецьких педагогів. Лекції 

професора були дуже цікавими. «Робочий день починали з живопису й 

композиції, малювали ввечері, – згадував Василь Іванович. – Карпо 

Дем’янович навідувався до майстерні у пізні години, аби при вечірньому 

освітленні звірити тональні й колірні співвідношення академічних 

постановок із живопису. У такі години він розповідав багато цікавого зі свого 

власного життя: як учився в Петербурзькій академії, як разом із Сергієм 

Івановичем Васильківським розписували церкву в Україні…» [35, с. 89].  

Важливими в контексті нашого дисертаційного дослідження є та 

частина спогадів, в якій В. Забашта розказує про педагогічні принципи 

керівника професорської майстерні. Ось як він описав про академічні 

постановки завдань для своїх студентів: «Постановки ставилися відповідно 

до жанрового «профілю» кожної творчої майстерні, з відповідним 

реквізитом, костюмами, типажем натурників. / Карпо Трохименко любив 

постановки з натурниками в українському строї з бандурою. Для цього він 

часто сам приводив інститутського сторожа пана Мацієвського із засмаглим 
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обличчям і густими вусами. Одягали його в полотняні штани, вишивану 

сорочку, голову покривали солом'яним брилем. / Професор академічні 

постановки створював разом зі студентами. При цьому кожен із нас по черзі, 

а то, бувало, й усі разом з неймовірним захопленням вносили корективи, 

змінювали пози натурників, жести їхніх рук, одяг. Кожен намагався навіть 

драперії якнайяскравіші підібрати за колоритом, за контрастом. Карпо 

Дем’янович сидів посеред майстерні в накинутому на плечі пальті й уважно 

стежив за нашими спробами. Іноді наші власні постановки натури його 

відверто смішили, і тоді в майстерні чулося голосне і характерне: «охо-хо! 

охо-хо-хо!» А під кінець, коли всі наші «варіанти» вичерпувалися, і ми всі 

зовсім вибивалися із сил, він серйозно зауважував: «Ну, добре, добре можна 

вже залишити й так». / При цьому підходив до натури й ніби ненароком 

змінював положення руки, трохи спокійніше повертав до світла голову, щоб 

не було багато тіней на обличчі, а там ледь перекривав дуже строкату 

драперію... Постановка набувала чіткого, спокійного силуету, майже 

монументального звучання. Від наших варіантів постановок нічого не 

залишалося. Але він зі своїм «охо-хо-хо! Хай буде по-вашому», обходив 

навколо постановки, і, переконавшись, що вона виглядає добре з усіх 

позицій, додавав: «Тепер до роботи. Не зволікайте, працюйте швидко, щоб не 

загубити першого враження» [35, с. 90]. 

Цінними з погляду творчої методології, яка частково була успадкована 

В. Забаштою від свого наставника, є його спостереження над практичними 

питаннями  роботи над студентськими постановками: «Із самого початку 

роботи над постановкою Карпо Дем'янович вимагав добре намалювати 

фігуру, закомпонувати у формат полотна, потім уже приступати до 

живопису. Щоб менше переробляти на полотні (адже від цього живопис 

чорніє), рекомендував класти мазок якомога точніше «за формою», точніше - 

поперек форми, а не впродовж. / Він не часто брав пензля, щоб виправити 

студентську роботу. За весь час навчання він лише один раз узяв у руки мою 
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палітру, щоб виправити помилку в роботі. Це було на п’ятому курсі. 

Пам’ятаю, ми писали постановки з двох оголених чоловічих фігур у складних 

динамічних ракурсах. Співвідношення освітлених і затемнених частин 

натури я вловив більш-менш правильно, але вгадати колір або виявити форму 

руки напівлежачого чоловіка, якою він опирався на подіум і яка перебувала в 

тіні, було надзвичайно важко (та я, правду кажучи, й не дуже звертав увагу 

на неї, бо вона містилася при краю полотна). Легенько протер умброю контур 

руки, гадаючи, що досить і того, що зберіг її силует у потрібній тональності. 

Проте професор Трохименко кілька разів підходив і робив зауваження: «Руку 

в тіні теж виліпіть і знайдіть потрібний колір» [35, с. 91]. 

З пошаною згадував Василь Іванович як педагога Василя Касіяна, в 

якого він учився лише один рік. «Василь Ілліч не тільки повертав мені 

пам’ять, викорінював з мене манкурта, але, як янгол-охоронець, стояв на 

захисті моїх творчих задумів, попереджав про неприємності, які на мене 

насувалися, щоб я міг підготуватися та відстояти свою творчу позицію», - 

згадував В. Забашта [35, с. 96]. Чимало цікавих спостережень художник 

залишив і щодо інших педагогів – Григорія Світлицького, Георгія Меліхова, 

Олександра Пащенка, найбільше Володимира Костецького. Ось як він описав 

один з уроків від цього свого професора:  «…За два дні до оцінки, прийшов 

Володимир Миколайович, обійшов, оглянув декілька студентських робіт і 

зупинився біля моєї. Нічого не кажучи, відсунув мольберт, щось мугикаючи 

собі під ніс, уважно примружив очі, поглянув на натурника потім ЗНОВУ на 

мою роботу (за постановку правила оголена чоловіча фігура зі спини, до 

глядача силуетом на тлі тепло-сіруватої стіни з білою драперією на сидінні). 

Моделювання форми білявої, мало засмаглої людської спини на тлі світлої 

стіни мені давалося нелегко. Особливо важко було реально відтворити 

«анатомічні вузли» фігури та загальні кольорові співвідношення. Та все ж 

мені здавалося, що з поставленим завданням упорався, тому не збирався 

більше писати, боячись зіпсувати роботу. Виявилося – помилився... / 
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Володимир Миколайович ще раз перевів погляд з моєї роботи на натурника, 

витяг цигарку з рота, взяв у руки палітру, вибрав найбільші пензлі, попросив 

видавити побільше білила й охри. Виглядало на те, що він зразу й почне 

правити. Утім, він ще довго, примруживши очі, вдивлявся в натуру. Лише 

після цього повільно почав шукати потрібні суміші на палітрі – і раптом 

вдарив по полотну великим пензлем так, що воно підскочило на мольберті... 

Розпочався справжній «штурм» полотна швидкими порухами майстра. Усе 

рухалося, двигтіло й... оживало під його натиском. Я ледве утримував 

полотно на мольберті, щоб не впало на підлогу. Воно підстрибувало, 

скрипіло, фарби не тільки лягали на нього, але й розліталися навсебіч. У моїх 

очах жах: від живописної роботи, в яку вклав не тільки чимало зусиль, але 

майже всю кольорову гаму палітри, нічого не лишилося. Мої двомісячні 

старання щезли.... Натомість з'явилася мозаїка з барв, які, на моє тодішнє 

переконання, не відповідали реальному стану речей і якими не можна було 

ліпити форму. Стояв за спиною професора, заціпенівши... За два дні оцінка! 

Що ж буде?! / Костецький без перепочину працював три години, запалюючи 

цигарку за цигаркою, роблячи суміші фарб уже прямо на полотні, наносячи 

їх сильними ударами пензля. Коли фарби за три години роботи назбиралося 

на полотні занадто багато, він мастихіном почав її знімати, одночасно 

обробляючи пластичні форми натури ніжними зелено-холодними відтінками. 

З палітри бралися фарби чистих, відкритих кольорів – англійська для 

позначення загорілих частин тіла, ультрамарин для чорного волосся, 

смарагдовою окреслювалися глибокі тіні на контурах рук, торса, голови і 

складок світлої драперії. Володимир Миколайович любовно й влучно 

наносив пастозні мазки. Кожний новий мазок вкладався межи попередніми, 

витворюючи потрібну кольорову гаму. Нарешті освітлений торс натурника 

вписався в живописну тканину роботи виразною кольоровою плямою» [35, с. 

108].  
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Ці та інші творчо-методичні спостереження, які навів Василь Іванович 

у спогадах про своїх наставників, достатньо рельєфно відтворювали ті 

ідейно-естетичні принципи, якими керувалися харківські і київські педагоги, 

працюючи в системі радянської мистецької освіти. Відповідно до цього і 

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 КХІ В. Забашті 

вдалося у складі творчої групи радянських художників здійснити творче 

відрядження до Китаю. Побачене і пережите намагався перенести на 

полотно, папір. Групова звітна виставка «Сто днів у Китаї», на якій була 

представлена серія його живописних і графічних робіт (1956-1957), мала 

успіх у Москві і в Києві. Для Василя Забашти відкривалися можливості 

творчої кар’єри. Одна з робіт цього часу зберігається зараз у Донецькому 

обласному художньому музеї – це один невеликий етюд «Джонка. Шанхай» 

(1957) (рис. 2.2.8.). Написаний широко, розкуто, сповнений повітря і сонця 

картон є своєрідною візитною карткою Забашти-пейзажиста.  

Зважаючи на те, що китайський цикл живописних творів містить 

важливі творчо-методологічні засади раннього, академічного, періоду 

творчості Василя Івановича Забашти, розглянемо деякі з них з позиції 

виконавської манери та оперування системою формальних засобів. У складі 

цих творів 1956-1957 рр. є картини та малоформатні етюди, за жанровою 

специфікою – пейзажі та портрети, усі виконані олійною технікою. Фактично 

усі вони були виконані з натури, про що свідчить сама структура 

малярського письма. В етюдах – більша, ніж у картинах, свобода в 

організації повітряного простору, тонкість у відтворенні настроїв природи, 

світлоколірного багатства. Між окремими пейзажними мотивами можна 
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вбачати певні формальні розбіжності. Так, етюди «Торгова вулиця в 

Ханджоу» (рис. 2.2.1.) та «Джонки на Янцзи» (рис. 2.2.2.) вирішено за 

манерою виконання та тональним розв’язанням планів і деталей тяжіють до 

реалістичної школи  живопису кінця XIX ст., у першу чергу відповідної до 

академічних стандартів Петербурзької АМ. Такі ж методологічні принципи 

відчуваються і в портретних творах В. Забашти цього тематичного циклу 

(«Артистка цирку Янь Ченьмей» (рис. 2.2.3.), «Школярка» (рис. 2.2.4.). 

Натомість більший етюд «Набережна Шанхая» (рис. 2.2.5.) відповідно до 

засад пленерного живопису є доволі близьким до класичних творів 

французького імпресіонізму. До європейських академічних стандартів 

тяжіють і деякі інші етюди автора, зокрема «Площа в Пекіні» (рис. 2.2.6.), 

«На острові Хайнань» (рис. 2.2.7.), «Джонки у Шанхаї» (рис. 2.2.8.).  

Виходячи з того, можна зробити висновок, що на самих початках 

самостійної живописної практики Василя Івановича Забашти його погляди на 

формально-виражальні засоби мистецтва були збалансованими поміж 

національною та загальноєвропейської традиціями мистецької освіти, про що 

більш детально мова буде пізніше.       

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 XX ст. Це і 

колишні ув’язнені сталінських таборів зоолог Микола Шарлемань (рис. 

2.2.9.), бібліограф Григорій Коляда (рис. 2.2.10.), відомий мистецтвознавець 

Стефан Таранушенко (рис.2.2.11.). Непідроблені скарби народного мистецтва 

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

колекціонер Іван Гончар. Всі ці люди 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 
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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 

КХІ проявлялась спадкоємність професорських шкіл знаних митців-педагогів 

довоєнного часу – Федора Кричевського, Карпа Трохименка, Олексія 

Шовкуненка, Григорія Світлицького, Миколи Бурачека, Георгія Меліхова, 

Василя Касіяна та ін. Переважна більшість з них представляли реалістичні 

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

Імпресіоністичні елементи в їх творах були проявлені 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 високих 

академічних зразків мистецтва, в тому числі і з впливами імпресіонізму та 

інших відомих мистецьких течій минулого.  

Перша тематична картина «Язика привели» (1949), написана Василем 

Забаштою на 4-му курсі, була даниною його особистим фронтовим 

переживанням і враженням. Пластична мова, в якій вона була побудована, 

сповна відповідала засадничим принципам існуючого на той час жанрового 

стандарту. Треба звернути увагу і на те, що крім суто розповідної, плакатної 

представленої сцени, дія розвивається в умовно-герметичному середовищі, з 

метою загострення самої колізії відповідної ідейної теми. Ще в більшій мірі 

це проявилося в наступному його тематичному полотні «У роки  окупації» 

(1955) (рис. 2.2.12.), виконаному як підсумку навчання в аспірантурі КХІ. У 

картині художник вирішував проблему штучного освітлення для розкриття 

ідеї твору. Обидві – по суті ще студентські – картини мали успіх у глядачів, 

вони експонувалися на республіканських, всесоюзних і міжнародних 
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виставках. Їх образно-формальні особливості відповідали існуючим на той 

час ідейним та естетичним стандартам.  

Для того, щоб розглядати творчість В. Забашти 1950-1980-х рр. у 

контексті українського образотворчого мистецтва тоталітарного часу, 

необхідно систематизувати головні творчо-концептуальні напрямки 

відповідного історичного періоду. При цьому слід врахувати увесь спектр 

ідей, якими супроводжувався культурно-мистецький процес, через 

протиборство так званого офіційного та неофіційного мистецтва.   

2.3. Творчість Василя Забашти в умовах концептуальних 

конфронтацій в українському живописі 1950-1960-х рр. Творчий доробок 

Василя Забашти, як і будь-якого художника, неможливо аналізувати без 

врахування особливостей середовища в якому він формувався. Хронологічно 

це – 1930-ті рр., коли митець починає здобувати художню освіту – та кінець 

ХХ ст., період активної творчості досвідченого митця в умовах незалежної 

держави. Окреслений відрізок часу  надзвичайно складний, сповнений 

історичних катаклізмів і суперечностей. Основні їх причини криються у 

перемінах суспільно-політичних формацій, які спричинили певні ідеологічні 

впливи на творчість українських художників. 

1930-ті рр. – кінець ХХ ст. охоплює різні історичні політико-

адміністративні системи, які істотно різняться між собою: розквіт і 

завершення часів сталінізму, які принесли заборону усіх мистецьких течій та 

насильне впровадження так званого «єдиного творчого методу» – 

соціалістичного реалізму;  короткотривалі, але надзвичайно важливі для 

української культури роки «відлиги», нового етапу національного 

відродження та істотного послаблення ідеологічного пресингу; десятиліття, 

які деякі дослідники схильні називати «тихим тоталітаризмом» [21, с. 90], й, 

врешті, довгоочікувані десятиліття незалежності,  котрі завершують ХХ й 

продовжуються у новому ХХІ ст., де відбувається парадоксальне, напружене 

зіткнення традиційних та постмодерністичних мистецьких форм. 



 64 

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 роках. 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 

відношенні є слова Дарії Зельської-Даревич,  досвідченої української вченої-

мистецтвознавця, яка проживає в Канаді: «На початку ХХ ст. українські 

митці були серед творців російського авангардного мистецтва. 

Найвизначнішими серед них були Давид і Володимир Бурлюки, Олександра 

Екстер, К. Малевич, В. Баранов-Росіне та В. Татлін. Малевич винайшов 

супрематизм, а Татлін став батьком конструктивізму після того, як вони 

залишили Україну та осіли в Росії, але обидва повернулися викладати до 

Києва наприкінці 20-х років. Екстер, яка часто їздила до Парижу, принесла 

до Києва ідеї футуризму і помагала влаштовувати в Києві виставки 

авангардного мистецтва. Виставки українського авангарду були організовані 

в Києві, Харкові, Одесі в той же сам час, як обидва Бурлюки виставлялися у 

“Блакитному вершнику” в Берліні (1911 р.). В. Кандінський, росіянин, що 

виріс в Одесі і був членом Асоціації південноукраїнських художників, 
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продовжував виставляти свої твори з цією групою, навіть коли працював в 

Німеччині. Він також приймав участь у Міжнародних салонах в Одесі у 

1909-1910 рр. організованих скульптором В. Іздебським» [38, с. 75-76].  

Так само, очевидну причетність українських художників до 

актуальних мистецьких ідей авангарду, їхні новаторські позиції відзначає 

відомий дослідник авангардного мистецтва Ірина Горбачова: «Революційні 

течії Франції, Німеччини та Італії – кубізм, футуризм і експресіонізм – 

викликають моментальну реакцію в Україні, де виникає такий оригінальний 

напрям як кубофутуризм, творцями якого були Олександра Екстер і 

Олександр Богомазов. Веде перед і Олександр Архипенко – перший 

скульптор-кубіст у світі» [24, с. 92]. Варто згадати і слова знаного митця і 

мистецтвознавця Святослава Гординського, котрий змушений був у свій час 

емігрувати з рідної землі. Вони також стосуються цієї теми: «Кубізм не був 

чужий українським митцям, але перед революцією вони культивували його 

не на українському, а на російському ґрунті в Москві, Тут були О. Грищенко 

і О. Шевченко та ціла група народжених на Україні митців: М. Ларіонов, 

брати Володимир і Давид Бурлюки, В. Татлін, К. Малевич. Всі вони були 

фактичними творцями російського кубізму та інших модерних стилів доби» 

[25, с. 457]. Розвиваючи цю тему, знаний дослідник мистецтва початку ХХ 

століття Дмитро Горбачов, пишучи про К. Малевича, зазначав: «Перші його 

художні вправи – візерунки на печі подільської хати. Перші враження – 

селянські розписи... Біле тло тут безконечність, що в ній проростають ритми 

життя. Саме так космічно буде трактувати біле тло своїх абстрактних 

картин...» [23, с. 64].  

Талант українських художників-авангардистів у повній мірі 

проявився  в 1910-1930-х рр. Серед інших відзначимо, насамперед, таких як 

О. Богомазов, Д. Бурлюк, О. Екстер, К. Малевич, А. Петрицький, В. Татлін 

та інші. В числі найвидатніших потрібно згадати й про першовідкривача і 

теоретика абстракціонізму, одесита  В. Кандинського, неперевершеного 
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винахідника та новатора у сферах скульптурної пластики О. Архипенка, а 

також талановитого винахідника нового українського стилю, міцно 

закоріненого в давніх традиціях – М. Бойчука. Вони стали авторами творів, 

які є надбанням музеїв всього світу, насправді безцінної скарбниці світового 

мистецтва.  

Історична доля видатних митців складалася, однак, трагічно. Усі 

здобутки авангарду у подальшому розвитку мистецтва були однозначно 

відкинуті, а твори самих авангардистів знищені варварським чином або ж на 

довгі роки закриті у музейних запасниках особливого типу – так званих 

«спецфондах». У 1932 р. в СРСР централізовано – наказовим чином – було 

заборонено усі мистецькі течії та угруповання, відверто силовим методом 

запроваджено «єдиний творчий метод», названий згодом соціалістичним 

реалізмом. Окреслюючи його специфіку, слід наголосити, що соціалістичний 

реалізм жодною мірою не представляв собою художнього методу, а 

уособлював ідейно-політичну доктрину, виражену в партійній політиці у 

галузях естетичної творчості. В такий спосіб радянська влада централізувала 

методологію контролю над творчою свободою митців. 

Базуючись на традиціях класичного мистецтва, насамперед на 

критичному реалізмі художників-передвижників, соціалістичний реалізм, 

разом з тим, намагався претендувати на роль найпередовішого, 

найпрогресивнішого мистецтва. Ідеологічні засади відповідного мистецького 

напряму нерозривно поєднувалося з ідеями  інтернаціоналізму, а тому він 

фактично відкидав національні шляхи розвитку мистецтва, втому числі й 

українського: «... Позбавленим будь-яких історичних підстав були б сьогодні 

твердження про якусь винятковість поетики українського мистецтва, про 

виключність національних мотивів і образної мови творчості українських 

художників. Українське мистецтво розвивається за спільними законами 

розвитку всього багатонаціонального мистецтва» [32]. 
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Приналежність до нової мистецької форми вимагала виконання 

митцями певних правил. Однією з таких основних в мистецтві 

соціалістичного реалізму була вимога «народності».  Довкола цього терміну 

відбувалися постійні інсинуації, які по суті нищили елітарну природу 

мистецтва. За названими формулами «ідейності» і «народності» були 

знищені або приречені на злиденне існування чимало художників, як знали 

про реальні мистецькі цінності й намагалися надалі їх сповідувати.  

Тематичний діапазон творів радянських митців був доволі вузьким. 

Соціалістичний реалізм мав свої особливості. Зокрема, він приніс усталений 

раз і назавжди набір «типових образів в типових обставинах». У засиллі 

штучно створюваних «типових» образів людину, яка постійно прагне 

пізнавати навколишній світ і, при цьому, сумнівається, думає не так, як усі, 

страждає і мучиться оголошували непотребом і пережитком минулого. Теза 

«мистецтво для народу» насправді не породжувала безпосередньої 

необхідності підвищення культурного та естетичного рівня трудящих 

засобами мистецтва, а швидше диктувала вказівку для самих художників – 

догодити потребам і смакам широких мас. Кожному, хто не мав навіть 

найменшого поняття про мистецтво, його історію і специфіку творчого 

процесу, про справжні критерії краси, надавалося право визначати цінність 

праці художника [21, с. 53].  

Саме в таких нелегких умовах, які пригнічували споконвічну природу 

вільного мистецтва, формувалася творча особистість Василя Забашти. 

Безперечний диктат соціалістичного реалізму, період його насильного 

становлення і повсюдного запровадження, охоплював роки його навчання у 

Харківському художньому училищі (1938 – 1939), Харківському художньому 

інституті (1945, 1947) та Київському державному художньому інституті 

(1947 – 1951). В останньому зі згаданих у переліку навчальних закладів (який 

нині є Національною академією образотворчого мистецтва) молодий 

художник розпочинає педагогічну працю у 1952 році, а згодом навчається 
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тут в аспірантурі. Очевидно, що ідеологічний вектор отримання освіти і 

перших років педагогічної праці був у художника чітко визначеним. Разом з 

тим, можемо припускати, що, незважаючи на усю суперечливість 

мистецького життя в УРСР кінця 1930-х – початку 1950-х років, Василь 

Забашта напевно що мав певну інформацію про першу українську Академію 

мистецтва, створену у 1918 році за безпосередньої участі М. Грушевського та 

групи видатних українських художників, про реальний плюралізм 

мистецьких уподобань, які тут панували у відповідний історичний період. 

Очевидно, що загальноприйнята у межах всього Радянського Союзу 

підготовка на ґрунті реалістичного мистецтва, де головну роль відігравало 

вивчення творчості та творчих методів художників-передвижників, відіграла 

важливу, ключову роль у формуванні творчої методології художника. 

Успішно пройдена академічна школа дала міцну основу для його майбутніх 

формальних експериментів і творчих починань. Саме в той час молодий 

митець пізнає закони колористичної гармонії, тонального рисунку, виробляє 

власну манеру живописного письма. 

Дуже важливим слід вважати й той факт, що повноцінне становлення 

творчої особистості Василя Забашти припадає на роки «відлиги», яка мала 

особливе значення для подальшого розвитку українського мистецтва. Цей 

період позначений, насамперед, низкою політичних перемін, які спричинили 

усі інші зрушення. Як відомо, після смерті Й. Сталіна до влади в СРСР 

приходить М. Хрущов. Його доповідь на ХХ з`їзді КПРС 1956 року 

«розвінчала культ особи» Сталіна, відкрила деякі історичні факти минулого. 

Радянська влада на деякий час послабила ідеологічний тиск, надала немов би 

ілюзорні можливості розвитку національних культур в межах Радянського 

Союзу. Таке послаблення крайніх тоталітарних форм державного 

керівництва спричинило в Україні значний, довгоочікуваний  ефект. Потужна 

хвиля національного відродження піднялася, насамперед, в столиці УРСР, у 

Києві. Національне відродження ініціювали відомі діячі культури і науки. 
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Їхні аргументовані протести і сміливі починання невпиннно наростали і в 

кінцевому результаті увінчалися значними поступками «лібералізованої» 

тоталітарної системи. Зокрема, в кінці 1950-х – першій половині 1960-х років 

були здійснені видання «Українського історичного журналу», Української 

Радянської Енциклопедії, «Словника української мови», «Історії українського 

мистецтва», «Історії української літератури», «Історії міст і сіл України» [21, 

с. 72]. Дуже важливим наслідком періоду «відлиги» було формування нового 

покоління української творчої та наукової молоді. Їх поява була відчутною в 

багатьох ділянках. Особливо в цьому відношенні виділялася література. В 

українській літературі того часу прозвучали імена багатьох нових авторів, які 

своєю творчістю якби відкривали нову якісну парадигму розвитку 

української національної літератури – Ліну Костенко, Василя Симоненка, 

Івана Драча, Миколу Вінграновського, Дмитра  Павличка та інших. Їхні 

думки були свіжими та відкритими, захоплювали сміливість та глибинним 

патріотичним поривом. Переміни в культурно-мистецькій сфері найбільш 

масштабно проявилося в сфері кінематографа. Фільм «Тіні забутих предків» 

режисера Сергій Параджанова (1964) став свого роду естетичним маніфестом 

молодшого покоління тих українських митців, які здолали інерцію 

ідеологічної скерованості офіційного радянського мистецтва.   

Безумовно, що дух часу, оптимізм позитивних перемін  не могли 

оминути молодого художника – Василя Забашту. Мабуть, саме в цей момент 

виникають задуми його живописних полотен, присвячених темі історії, 

видатним національним героям, забраженням простих людей та краси рідної 

землі. Значний вплив на нього справляє популярна у часи «відлиги» тема 

козаччини, славного історичного минулого. Серед інтелігенції набирали 

популярності наукові праці М. Брайчевського, О. Опанович, в яких 

грунтовніше висвітлювалася історія Запорозької Січі, інших важливих 

сторінок минувшини.  
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Час «відлиги», однак, виявився короткотривалим. Повернення 

тоталітарних стандартів стало неминучим в момент зняттям з посади 

першого секретаря ЦК Компартії України П. Шелеста, автора монографії 

«Україно наша Радянська» (1972). Якщо взяти до уваги всю протяжність 

цього процесу десталінізації культурних стандартів, можна помітити цілу 

низку парадоксів. В час послаблення ідеологічного пресингу окремі 

мистецькі явища повертаються до творчих практик, однак з надто великим 

запізненням. Сказаному можна було б навести низку прикладів. Достатньо 

згадати хоча б дизайн, який в СРСР набув термінологічного окреслення як 

«технічна естетика». Іншим характерним і відповідним нашому 

дисертаційному дослідженню прикладом може служити хоча б той факт, що 

лише після палких виступів О. Довженка у пресі на захист імпресіонізму і 

утвердження думки про потребу «розширення творчих меж соціалістичного 

реалізму», в радянському мистецтвознавстві в середині 1950-х років 

відбулася свого роду «реабілітація» і нова хвиля захоплення імпресіонізмом і 

постімпресіонізмом – течіями, які на заході вже давно стали складовими 

минулої історії [21, с. 72]. 

Виходячи зі зазначеного, можна можна виділити кілька основних 

типологічних ліній розвитку українського живопису 1950-1960-х рр., які, з 

одного боку співіснували в загальному річищі радянського мистецтва, а з 

іншого формували певне конфронтаційне поле естетичних ідей. Це, перш-за-

усе, академічна стратегія розвитку живопису, пов’язана з офіційною 

доктриною «соціалістичного реалізму» з близькою до натуралізму 

методологією «протокольної» точності у передачі натурної інформації. До 

цієї категорії митців належали і безпосередні педагоги В. Забашти у ХХІ та 

КХІ. Іншою типологічною лінією розвитку українського радянського 

живопису відповідного періоду стала адаптація досвіду європейського 

імпресіонізму, редакційно збагаченому яскравими представниками 

українського пленерного живопису 1920-1930-х рр. в особі М. Бурачека, Г. 
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Світлицького, О. Шовкуненка, О. Буднікова та ін. Безпосередньої 

конфронтації з митцями першої типологічної групи в цих авторів не було, 

натомість навіть хронологічно запізніла імпресіоністична методологія 

вважалася більш прогресивною порівняно з академічним реалізмом, чим 

нерідко викликала застереження з боку офіційних кіл радянської влади – 

чиновників культури. Ще іншою, хоч і нечисельною, типологічною групою 

була творчість художників з певною альтернативністю до офіційних 

поглядами на мистецтво в частині пластичної форми, стилістики, сукупності 

формально-образних засобів. Ця лінія розвитку вітчизняного живопису не 

була цілісною, а значною мірою диференційованою за суб’єктивними 

поглядами митців на формотворчі ідеї забороненого на той час модернізму. 

Саме в 1950-1960-і рр. закладаються оригінальні естетичні концепції таких 

українських живописців, як І.В. Задорожний, В. Зарецький, О. Заливаха, К. 

Звіринський та деяких інших, які більше або менше дистанціювалися від 

канонічних засад соцреалізму, розбудовуючи власну мову живопису. Попри 

те, що В. Забашта не належав до жодного кола з таких альтернативних груп 

митців, силою різних обставин він був учасником такого роду дискусій серед 

колег щодо бачення переспектив розвитку українського живопису. Можна 

ствердити, що на нього мали вплив не лише його академічні наставники, але 

й усе культурно-мистецьке оточення.  

Наскільки це реально вплинуло на професійні принципи Василя 

Забашти, свідчать його твори відповідного періоду. Розглянемо найбільш 

характерні з них. Так, два портретні етюдні зображення дружини – «Під 

рожевою парасолькою» (1959) (рис. 2.3.1.) та «Портрет дружини» (1958) 

(рис. 2.3.2.) дають змогу відчути певні зусилля автора подолати академічну 

сухість в передачі портретної достовірності впевненим живописним мазком 

та підсиленням колірної палітри. Структура письма першого з них виявила 

потенцію митця до узагальнення, оперативного розв’язання основних 

співвідношень світлоколірної палітри. У полотні «Бузок зі скульптурою» 
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(1959) (рис. 2.3.3.) живописне середовище натюрморту розбудоване 

спонтанно, але з тонко градійованою палітрою відтінків. Ще більшу 

внутрішню свободу В. Забашта виявив у циклі седнівських етюдів (1961). В 

оперуванні пластикою та загостреним кольоритом ці твори є близькими до 

живописних етюдів М. Бурачека, О. Новаківського та інших вихованців Я. 

Станіславського у Краківській академії мистецтв. Не слід вбачати в цьому 

якийсь методологічний парадокс, оскільки професійний ріст молодого 

живописця якраз і проходив на стику різних академічних традицій першої 

половини XX ст.  

Натомість, на противагу цим творам полотно «Народні мелодії. 

Микола Лисенко слухає Лесю Українку» (1962) (рис. 2.3.4.) виконане в іншій 

концептуальній заданості. Тут автор намагався максимально достовірно 

відтворити один з історичних епізодів, пов’язаних із творчістю видатних 

діячів української культури. Увага до найменших деталей дещо розсередила 

світлові та кольористичні акценти, натомість в композиційному плані В. 

Забашті вдалося достатньо виразно «описати» зміст самої події. Ця 

описовість – одна з очевидних прикмет саме соцреалістичної методології 

живопису, з якої теж розпочинав свій творчий шлях митець.  

2. 4. Національний вектор творчих пошуків Василя Забашти 1980-

2000-х рр. Наступний період, який охоплює 1970-і та першу половину 1980-х 

рр., в офіційній історичній науці прийнято вважати часами застою. Головним 

підсумком його стала неспроможність подальшого існування радянської 

політичної системи та очевидна потреба кардинальних перемін. В середини 

1980-х рр. вони отримують назву «перебудови» і «гласності».  

У порівнянні з усім тогочасним радянським простором, особливості 

української ситуації визначає, насамперед, трагедія Чорнобиля 1986 року. 

Загроза ядерної катастрофи стає каталізатором багатьох тогочасних подій. 

Подібно до 1960-х рр., в Україні піднімається потужна хвиля національного 

відродження. У столиці, в приміщенні Київського політехнічного інституту 
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відбувається перша виставка неформального мистецького угруповання – 

«Погляд» (1987). Зусилля українських дисидентів і представників інтелігенції 

підтримують антирадянські виступи радянських учених, поетів і 

письменників. Головним центром політичної активності в середині 1980-х 

років стає Львів. Тут відбувається установча конференція Товариства 

української мови ім. Т. Шевченка. У квітні 1989 р. у місті, на одному із 

чорнобильських мітингів протесту, вперше піднято національний синьо-

жовтий прапор. Згодом тут проведена Установча конференція Крайової 

організації Народного Руху України, який перетворився в межах усієї 

України у могутню політичну силу. Свідченням єднання українців заходу і 

сходу став так званий «живий ланцюг» між Львовом і Києвом, створений на 

початку 1990 р. з нагоди відзначення чергової річниці історичного Акту 

Злуки. Логічним завершенням процесу перемін було проголошення  

новообраними депутатами Верховної ради державної символіки і Акту 

незалежності України (24 серпня 1991 року). 

Політичні переміни такого історичного масштабу не оминають, а, 

можливо, й у першу чергу стосуються сфер духовності і культури. Саме 

сюди переміщується епіцентр багатьох актуальних подій. В межах завдань 

відродження та ідентифікації нового українського мистецтва окреслилися три 

основні напрями: грунтовне вивчення втрачених у ході історичних 

катаклізмів чи свідомо знищених сторінок давньої і новітньої історії; 

повернення великого доробку художників-емігрантів, реабілітація митців-

нонконформістів, які, працюючи в Україні, перебували в духовному підпіллі, 

легалізація і популяризація створеного ними. Праця на кожному з названих 

напрямів передбачала бути нелегкою і тривалою. Адже потрібно було 

досягти вагомих і, найголовніше, відповідно аргументованих результатів. 

Особливо важливим було їх наступне оприлюднення і широка популяризація 

у світі, де все українське тривалий час ігнорували, наполегливо і підступно 

втискали в межі практично безрозмірного поняття «russian» [21, с. 115] 
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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 його творах зламу 1980-1990-х рр. елементів відмінних 

світоглядних парадигм: радянської та української національної.  

Відзначаючи саму комбінацію громадянських рис В. Забашти, 

необхідно наголосити на глибинному характері його внутрішніх перетворень, 

що позначилося на усій системі його творчих пріоритетів аж до завершення 

життєвого шляху. На це вказує, зокрема, переміна смислових акцентів в 

творах художника різних живописних жанрів. Полотно «Рятуйте, люди, 

пісню! Портрет бандуриста Василя Литвина» (1990-і рр.) (рис. 2.3.5.) можна 

розглядати в загальному ряді його портретних зображень знаних діячів 

української культури (раніше такими були, зокрема, професор Григорій 

Коляда (рис. 2.2.10.), бандурист Георгій Ткаченко (рис. 4.2.4.), історик 

мистецтва Стефан Таранушенко (рис. 2.2.11.) та ін.), натомість саме в образі 

В. Литвина, одного з найактивніших пропагандистів української культури 

підчас   політико-адміністративної системи зламу 1980-1990-х рр., Василь 

Забашта означив свою національну позицію, якби солідаризуючись з 

політичними державотворчими процесами в Україні у цей переломний 

історичний час.  

Уже зазначалося, що Василь Іванович Забашта власні патріотичні 

почуття не зводив до декларативних маніфестів, нарочитих тематичних 

композицій з ідеологічним змістом. Пройшовши тривалий шлях 

професійного розвитку як митця-практика і як педагога, він зумів виробити 

власну методологію творчості і на рівні формально-образної проблематики 
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розв’язувати актуальні проблеми української мистецької академічної школи. 

Керівником майстерні пейзажного живопису НАОМА він став 1993 р., уже 

після того, як став членом Товариства української мови (від 1989 р.), членом 

Народного Руху України (1991 р.), беручи участь у створенні Всеукраїнської 

громадської організації «Зелений світ» (від 1989 р., був членом її Правління). 

Перебудова системи професійної мистецької освіти означала для художника 

повернення до базових рис українського пленеризму. Насамперед власним 

прикладом, а також авторськими навчальними програмами В. Забашта 

вибудовував концептуальний «місток» з класикою українського 

національного краєвиду, фундаторами якого були знані митці першої 

половини XX ст., а також деякі його безпосередні педагоги з ХХІ та КХІ. 

Саме ці педагогічні принципи стали дієвими в переміні парадигми 

викладання спеціалізованого предмету живопису в Національній академії 

образотворчого мистецтва та архітектури на цій стадії реформування цього 

відомого навчального закладу.  

Одна з найбільш принципових фахових задач, які вирішував у 1990-і 

рр. Василь Іванович, полягала в подоланні стеретипів радянської мистецької 

освіти, які, частково, були притаманними і йому самому на попередніх 

етапах творчого розвитку. Належачи до демокративної частини українського 

суспільства, плекаючи в родинному колі справжні національні культурні 

традиції, в перші роки відновлення державної незалежності України він 

посилював в собі пошуки тих глибинних ідентифікатів традиції, якими 

можна було включитися в масовий громадсько-політичний рух. Персональна 

виставка «Учитель і учні», присвячена його 80-річному ювілею (1999 р.), 

виявила цілісність постави В. Забашти і як художника, педагога і 

громадянина.    

Висновки до розділу. Як творча індивідуальність Василь Забашта 

пройшов складний шлях еволюції поглядів на мистецтво. Визначальну роль в 

процесі формування його особистості відіграли чинники родинного 
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виховання, ті духовно-етичні чинники, які були властивими для його роду. 

Фактор середовища, українські  народні звичаї, а також рідний ландшафт 

вплинули на подальший мистецький світогляд художника. Важкі 

випробовування під час Другої світової війни, загострення світосприйняття 

через призму великої гуманітарної трагедії збагатило емоційну палітру його 

творчості.  

Саме в 1940-1960-і рр. сформувалися базові якості живописної 

методології В. Забашти. Вони визначилися на стику двох професійних шкіл: 

академічного реалізму та інваріанту пізнього європейського імпресіонізму. 

Синтез цих двох традицій живопису зіставився з унікальною творчою 

індивідуальністю автора, що надалі виразно проявилося в його творах різних 

жанрів. На зламі 1980-1990-х рр. художник поглибив національний вектор 

творчих пошуків, сформувавши індивідуальну мистецьку доктрину як у 

живописній практиці, так і в педагогічній діяльності.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 77 

 

РОЗДІЛ 3. ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНИЙ ДІАПАЗОН ТВОРЧОСТІ 

ВАСИЛЯ ЗАБАШТИ  

 

Розглянувши основні чинники формування творчої індивідуальності 

Василя Забашти та відстеживши ранні етапи його мистецьких зацікавлень, 

нами ставиться задача здійснити диференціацію творчості художника за 

ознаками видів образотворчого мистецтва та системи жанрів. У 

попередньому розділі наголошувалося на тому, що ранні творчі спроби 

автора були ситуативними, відповідаючи тим чи іншим родинно-побутовим 

обставинам, а дещо пізніше скерованим прагненням до малювання. Тому 

якщо його дитяче захоплення було звичною реакцію на красу, то в роки 

юнацтва і молодості його творчі пориви були свідомо вмотивованими.  

Василь Забашта виростав в обставинах шанобливого ставлення до 

родинно-побутових традицій. Як відомо, українське селянство, зокрема на 

Наддніпрянщині, культивувало різні ремесла і фольклорні форми, в тому 

числі пісенний та образотворчий фольклор. Багатьма мотивами вербальні, 

музичні та візуальні форми були об’єднані в єдиний духовно-естетичний 

комплекс, який інспірував і творчість професійних митців. В. Забашта 

пройшов етапи професійної мистецької освіти, тому тематично-смисловий 

спектр його мистецтва, і, відповідно, жанрово-видова система творчості 

розбудовувалася еволюційно. За співвідношенням видів і жанрів можна 

вбачати наявність авторського світоглядного стрижня, що й розкрився у 

відповідних мистецьких формах.  

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 
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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 

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.  

Аналізуючи життєві факти і творчість Забашти в радянський період та 

період незалежності, зауважимо, що вони ніколи не втрачали силу 

художнього виразу,  постійно несли в собі закодовану форму інформації про 

минулі часи. Та й на завершальному етапі вони вповні підтвердили та 

демонстрували унікальність творчої особистості майстра.  

3.1.1. Пейзаж.  

Одним з улюблених жанрів Василя Забашти упродовж за всі роки 

творчого життя був пейзаж. Він найбільшою мірою міг відображати питомі 

світоглядні риси автора, передавати його настрої і філософські роздуми про 

сокровенне. З професійного боку головною якістю пейзажів митця є, в першу 

чергу, висока майстерність виконання. Художник віддавав перевагу 

експресивності живописного мазка, характерному рельєфному накладанню 

густої фарби, її безконечним кольоровим і тональним градаціям. Його праці 
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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. В динаміці творчого розвитку В. Забашті 

вдалося виробити таку концепцію пейзажного жанру, коли в структурі творів 

відбувалися зміщення смислових (або емоційних) акцентів, відповідно до 

стратегії живописання. Пояснити це можна тим, що упродовж великого і 

складного життєвого шляху художник вдосконалював самі творчі задачі в 

кожному із жанрів. Пейзаж, як найбільш запотребуваний з них, нерідко 

виконував функцію «тематичного твору», через який художник міг виражати 

дуже особистісні думки про Україну, про національні духовні вартості. Така 

«езопова» мова була притаманною для багатьох митців в Україні, як «тиха 

альтернатива» офіційній ідеологічній доктрині СРСР.  

Виходячи з того можна розрізнити кілька основних авторських 

підходів до пейзажу як живописного жанру. Перший з них – пряма 

реалістична реакція на побачене в природі чи міському середовищі. Василь 

Забашта реалізував свої перші враження від натури або безпосереднім 

пленерним етюдом, або ретельною академічною студією. Другий з них – це 

переосмислення етюдного (пленерного) матеріалу, доведення певної 

живописної (але реалістичної) ідеї до епічного картинного образу. Третій – 

це створення збірного образу природи (міського мотиву), з загостренням 

формальних характеристик малярства: пластики, кольору, фактури, 

тональних співвідношень тощо. За комбінацією концептуальних рис і можна 

відстежувати еволюцію поглядів митця на засадничі питання живопису в 

цілому. 

Для того, щоб розкрити етапи розвитку методології живопису В. 

Забашти, необхідно взяти до уваги як його твори зрілого і завершального 

періодів, так і ранні праці, зокрема ті, які уже розглядалися у попередньому 

розділі. Пошуки власних шляхів, а з ними й авторська методологія живопису 
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починає набирати індивідуальне спрямування вже з другої половини 1950-х 

років. Як згадує сам митець, до певної міри цьому посприяла поїздка до 

Китаю (грудень 1956 – березень 1957). Там художник зумів «почуватися 

розкутим у кольорі, й саме тоді відбулося осмислення своєї творчості та її 

значення для народу й Батьківщини» [12, с. 51]. Від того часу робота з 

кольором набула більш системного, ніж того, характеру, де колір стимулював 

більшу свободу письма, випробовування світлом у внутрішньому безмежжі 

картин. Митець відмовляється від механічного копіювання, а почав вчитися 

писати, аналізуючи побачене. «Завдяки китайським враженням відмовився 

від вечірнього освітлення й перейшов на живопис пленерного характеру. Тут 

виникла потреба вирішувати колористичні проблеми. Мене вже цікавили не 

так пропорції та лінійна перспектива, як власне колорит...» [13, с. 24]. Власне 

непересічний талант митця-колориста бачимо у його ранніх творах, 

написаних у вищезгаданім періоді. Так, зокрема, у творі «Вулиця Кантона» 

(1957) (рис. 3.1.1.) В. Забашта зобразив один з багатьох  урбаністичних 

пейзажів, зафіксованих митцем  підчас творчої поїздки. Художник дуже 

вдало передав весняний дощовий день на одній із затишних вуличок міста. 

Вертикальні архітектурні споруди зі специфічними виступами, вікнами та 

активною яскравою рекламою обрамляє тісну вуличку з двох боків, на якій 

групами чи поодинці рухаються перехожі: хто під парасолькою, хто під 

широким плащем-накриттям чи, ховаючись, під дахівками будівель. 

Кольорова палітра картини стає порядком яскравішою, передає настрій та 

дієвість житлового осередку. У блакитно-охристі тони будівель із зеленими, 

біло-фіолетовими дашками вплітаються активні червоні та рожеві вставки 

рекламних вогнів, написів, графічні ієрогліфи тощо. Дощову погоду митець 

передав світло- та темно-кобальтовою барвою вулиці, що майже 

перетворилася на річковий потік. Кольорові парасольки на цьому тлі 

виглядають дуже жваво і скрашують похмурий дощовий день. Робота В. 

Забашти багата за колористикою, сміливі, широкі мазки переконливо 
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передають атмосферу куточка Китаю, його унікальну палітру настроїв і 

видовищних панорам, частинку побуту, культури, звичного щоденного життя 

пізнаваної країни. 

Яскравими барвами насичена ще одна з багатьох робіт, створених В. 

Забаштою у Китаї – «Джонки на Янцзи» (1957) (рис. 2.2.2.). Пейзаж 

виконаний на горизонтальному форматі, що дозволяє ширше охопити 

незначну частинку потужної ріки Китаю. Робота поділена на три плани. На 

передньому – на тлі синьо-блакитної ріки зображені човни-джонки з веслами, 

подані яскравими жовто-червоними барвами, що пришвартовані біля сірої 

стіни-пристані. Про ясний сонячний день  свідчать  темні тіні від човнів, що 

простяглися на тлі глибокої води. На другому плані зображено великий міст 

через ріку з двома широкими каналами. На його жовто-фіолетовому тлі 

графічно позначені темні постаті. Дальній план митець широко окреслює 

архітектурним ландшафтом міста,  будівлі якого виконані теплими охристо-

кадмієвими відтінками на тлі спокійного блакитного неба. Художник щедро 

ділиться своїми емоційними кольоровими враженнями. Позитивним 

емоційним звучанням робота захоплює глядача, немовби запрошуючи у 

подорож до загадкової прекрасної країни. На окрему увагу заслуговує робота  

«Селянин із буйволом. Острів Хайнань»  (1957) (рис. 2.2.7.).  В цьому 

невеликому картоні, котрий відноситься до одного з останніх ключових робіт 

китайського циклу,  з’являється та розкутість письма, що згодом переросте в 

його власну живописну стилістичну мову. Тут пейзажне середовище 

організоване автором так майстерно, що складається враження, начебто цей 

твір виконав художник-експресіоніст. Незважаючи на ранню хронологію 

появи цієї групи творів В. Забашти, можна зробити висновки, що автор вже у 

молоді роки тонко розумів суть тієї чи іншої професійної задачі, адекватно до 

специфіки природного мотиву якби «налаштовуючи» мистецьку оптику для 

досягнення образної виразності.                    
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Хронологічно близькими до проаналізованого китайського циклу були 

пейзажі з України. Зупинимось на аналізі тих творів, які найкраще 

характеризують його творчий підхід саме у цьому жанрі. До числа таких 

належить, зокрема, полотно «Шевченкова липа. Седнів» (1958) (рис. 3.1.2.). 

Композиція розгортається у горизонтальній площині. Міцне коренисте 

дерево з широкою розлогою кроною асоціюється з твердим і непохитним 

духом видатного українського поета та художника, який став символом нації. 

Картина сприймається сонячною й легкою, активні світлотіневі 

протиставлення тут досягаються за рахунок точно знайдених митцем 

колористичних співвідношень. Гармонію тіней побудовано на широкому 

діапазоні відношень фіолетових та синьо-зелених відтінків. Тонко і точно 

вловивши основні  природні кольори і тонові зіставлення, художник 

вільними мазками пензля вибудовує силует і форму дерева. Передаючи всю 

його потугу і велич, він разом з тим, не порушує поетичного підтексту 

відчутого мотиву. Важливий момент у творі займає тендітна фігурка дитини 

на середньому плані живописного полотна, що властиво й підкреслює 

монументальність Шевченкової липи, надає твору нового змістового 

звучання в своєму порівняльному протиставленні.   

Седнівський простір надалі став важливою локацією пленерних 

практик В. Забашти. Наступна група творів (картин та етюдів) походить з 

1961 року, і дає можливість відстежити розвиток авторської методології 

живописання за кількома важливими формальними ознаками. Так, в етюді 

«Чумацький шлях» автор майстерно будує перспективу дороги засобами 

кольору. Просторова організація пейзажного середовища досягнута 

мінімальними засобами, точними «ударами» пензля при відтворенні настрою 

природи. Посилення колірної сили сонця, що заходить на обрії, засвідчило 

прагнення автора підпорядковувати формальні засоби вирішенню конкретної 

творчої задачі. В іншому етюді з цього ж циклу «Захід сонця. Седнів» (1961) 

(рис. 3.1.3.) художник ще більшою мірою насичує світлоколірну палітру в 
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ділянках неба, наближаючись до деяких класичних взірців пленерного 

живопису часу пізнього імпресіонізму в традиціях краківської академічної 

мистецької школи (кола Яна Станіславського та його українських студентів, 

зокрема Олекси Новаківського та Миколи Бурачека).  

Ще в іншому пейзажному етюді того ж циклу «Вечірній супокій. 

Седнів» (1961) (рис. 3.1.4.) Василь Забашта демонструє віртуозну 

живописно-пластичну техніку. Широкими мазками пензля, зближеними 

колірними і тональними відтінками він організовує цілісне настроєве 

середовище літнього вечора. Нехтуючи описовими деталями, він досягає 

цілісного емоційного образу українського села. Навіть у такому малому, 

етюдному форматі художник міг створити твір, доволі близький українській 

пейзажній класиці кінця XIX – поч. XX ст. На цьому, зокрема, акцентують М. 

Протас та Р. Чумак: «…автор ввібрав у себе й свідомо розвиває досвід 

національної школи живопису. Творчий зв’язок поколінь у його полотнах 

перегукується насамперед з образно-композиційною досконалістю та 

колористичним ладом робіт видатних українських малярів кінця XIX – 

першої половини XX ст.: О. Мурашка, К. Костанді, Ф. Кричевського, М. 

Бурачека, Л. Крамаренка, О. Новаківського, А. Ерделі…» [101, с. 12-13].     

На нашу думку, Седнів та околиці цього славного на історичні події 

селища на Чернігівщині, ввійшли у серцевину поетико-філософських 

роздумувань митця про Україну в її історичному розвитку, сполучившись з 

родинними місцями Ізюмщини та селом Дешки, де він проводив більшу 

частину свого вільного часу вже від 1970-х рр. Трактування природного 

середовища Седнева з роками збагачувалося, поглиблювалася смислово. 

Водночас, в рамках пейзажного жанру, В. Забашта вдосконалював саму 

методологію пленерного живопису, про що свідчать його пізніші твори з цієї 

ж теми. Так, своїм полотном «Зимові сутінки. Седнів» (1974) (рис. 3.1.5.) 

Василь Забашта створив проникливий зимовий пейзаж. Знайдений 

горизонтальний формат добре виявляє конкретний емоційний стан природи у 
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зимовий день. Підкреслена силуетність хаток з парканами та деревами 

вирішена умбристо-зеленкавими кольорами, що добре контрастує на тлі 

фіолетово-блакитного снігу з вкрапленням рожево-сієнних відтінків. В силу 

зорового сприйняття підсиленого зображенням дороги, перспективним 

скороченням огорожі художник майстерно об’єднує передній план із 

середнім. Цей композиційний прийом вдало посилив глибину  площини та 

дав змогу уникнути штучних тональних градацій способом підсиленого 

поетичного звучання. Мороз ніби скував землю, дерева, садиби,  стріхи яких  

вкриті білим снігом, і все це ніби створює головний колірний ефект. Задній 

план зі  смугою лісу та складним тепло-блакитним небом підкреслює 

контраст з пастельними тонами середнього плану. Попри основні холодні 

тони робота сприймається достатньо теплою, чуттєвою, вражає тонко 

переданим ліричним настроєм у відтворенні затишного провінційного  

куточка у холодну зимову пору.  

Збагачення формально-образної мови в пейзажах В. Забашти 1970-

1980-х рр. синхронізувалось з поглибленням лірично-філософського 

трактування мотивів або окремих їх елементів. Стосується це, зокрема, 

зображення дерева, яке нерідко відігравало основний акцент у його 

композиціях. Так, наприклад, у творі «Дешківська тополя» (1978) (рис. 3.1.6.) 

митець відтворив ще один живописний куточок української землі. Немає 

надуманої умовності у трактуванні природи, художник її передає такою, як 

бачить, такою, як відчуває. Горизонтальний розвиток формату створює 

узагальнений, виразний мотив площини землі до контрастно-динамічного 

неба. У кольоровому аспекті роботи існує тоновий розподіл по горизонталі – 

світлий, неоднорідний простір неба і темний моноліт землі. Крім того, 

відчитується поділ твору по діагоналі зліва направо – темно-зелені барви 

поступово переходять у світлу масу теплих кольорів. Струнка тополя в 

оточенні хаток, дерев, тримає центр композиції. Розбираючи динаміку 

письма, бачимо як контрастують рівномірні зелені пагорби з дорогою та 
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клаптиком жовтого поля  із експресивним, динамічним небом біло-синьо-

фіолетових барв. У творі митець досягає необхідної виразності, наповнює 

його поетичним звучанням.  

В експресивному полотні «Осінь в Качанівці» (1984) (рис. 3.1.7.) в 

черговий раз проявляється захоплення митця рідною природою та здатність 

автора відображати кожну мить її неповторної мінливості світлоколірними 

засобами. Активна кольорова енергетика теплого осіннього дня проявилися у 

вмілому співставленні автором барв та фактури письма. Меланхолійну 

динаміку твору породжує протиставлення жовто-гарячих кольорів до 

рожево-блакитних та фіолетових прохолодних тонів. Передній план 

заповнений чорно-жовтими та багряно-оранжевими осінніми деревами, що 

чітко вирізняються на цілісній площині другого та третього планів, у якому 

лінію неба візуально підтримує смуга ріки чи озера, а кольорово-

поступальної динаміки додає фіолетова пляма та окремі стрункі, ще зелені 

контури дерев. Активну роль у творі відіграє контраст темних стовбурів зі 

золотистим листям, зеленої трави, що вирізняє передній план і додає спокою 

для задньої площини. Робота ніби дихає осінньою прохолодою і разом з тим 

нагадує і наче зберігає тепло минулого літнього часу. 

Наступним полотном, написаному того-ж року – «Золоті крони 

Седнева» (рис. 3.1.8.) – В. Забашта відтворив спокійний, ніби зачарований 

стан золотої осінньої пори. Картина побудована за правилами класичного 

пейзажу, а саме,  за кольоровою градацією – у трьох планах. Передній план 

своїм теплом жовто-оранжевих тонів, наче віконна рама, огортає наступні 

плани зображення. Золотисті крони дерев з темними стовбурами є основним 

колористичним акцентом картини. Автор плавно, пом’якшуючи барви від 

багряних до зелених і далі – синьо-блакитних, забезпечує рух у глибину 

картини, де відкривається вид на містечко, що потопає у жовто-зелених 

вальорах осені. Зелені крони посередині роботи, сині і червоні дахівки 

будинків гармонійно співіснують з жовто-гарячим обрамленням і служать 
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насичено-інформативним наповненням. На задньому плані темна смуга 

синього кольору, яка з’єднується з блакиттю неба, є лінією горизонту, що 

збагачує і зберігає цілісність картини. У творі домінують різні відтінки 

жовтого, оранжевого, зеленого і блакитного кольорів. Власне вони 

наповнюють твір відчуттям широти, особливого затишку, ясного спокою і 

поезії. Автор легко і вдало передає своє захоплення перед життям, перед 

красою природи. Аналізуючи пейзажний доробок цього періоду, слід 

звернути увагу на особливу м’якість кольорових градацій, що гармонійно й 

плавно заповнюють декоративні плями композицій. Художник наче по 

новому переживає станкові правила кольорової перспективи. Переймаючись 

повітряною перспективою в цей же час автора турбує насиченість загального 

кольорового строю картини та легкість передачі матеріальної сторони, не 

відкидаючи загальної колористичної «збитості» твору.  

Красиву, витончену гру протиставлень холодних та теплих відтінків 

бачимо у обмежено-просторовому полотні майстра «Алея взимку. Седнів» 

(1985) (рис. 3.1.9.). Живописна поверхня твору набула самодостатньої 

естетичної цінності яка добре вишукана та гармонізована з тими естетичними 

пошуками, що будуть в подальшому тією базовою основою в реалізації 

пластичних завдань. Легкими, тонкими, наповненими світла, мазками митець 

лаконічно і переконливо переносить глядача у сонячний, зимовий день. 

Великі фіолетово-коричневі плями дерев, що є частинкою парку чи саду, 

творять уявний простір – обрамлення довгої алеї, що вкрита іскристим 

снігом. Стовбури дерев, освітлені сонячним промінням, яскравими синьо-

рожевими пасмами тіней  відбиваються на сніговому покрові. Бачимо, як 

художник дбайливо розставляє теплі акценти по всій  площині твору 

виваженими дозами.  Делікатно знайдене співвідношення фіолетової барви 

до кобальто-блакитної гармонійно відтіняє і підсилює сонячну теплоту. 

Проте, холодне зимове небо художник подає блакитно-хромовими 

кольорами, а вкраплення  фіолетового кольору слугує тут ніби барвою 
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примирення.  Митець робить активний акцент на постаті людини, що 

позначена яскравим червоним кольором. Фігура частково зображена на тлі 

будиночка, що проглядається на задньому плані. І, мабуть, невипадково він 

подається теплими барвами, адже дім – це затишок, спокій, тепло...  

Прекрасний зимовий пейзаж, створений митцем, сприймається як відчуття 

правдивості натури, передає дивовижно яскравий і цілісний образ природи, 

що зафіксований у певну мить яка допомагає повніше розкрити авторський 

задум. Продовженням у вирішенні пластичних розробок та нових технічних 

прийомів витонченого колоризму може слугувати  робота «Вербовий 

супокій» (1986) (рис. 3.1.10.). Вибрана горизонталь формату, адже так краще 

передати розлогу широчінь простору, допомагає обраній ідеї контрасту за 

формою та змістом. Ще один пейзаж  синтезує захоплення митцем природою 

рідного краю. Ідея улагодженості, гармонії висловлена в композиційній 

побудові, в передачі кольору та світла, колористики барв. Майже вся 

площина на полотні виконана пошуком холодно-благородних кобальтових 

барв. На тлі світло-складної градації блакитних тонів неба навіть дерево, що 

творить вертикальний композиційний центр роботи, митець подає  насичено-

синьою кольоровою модуляцією як своєрідне кольорове перефразування. 

Проте, за рахунок його силуетної пластики, це надає композиції відчуття 

пастельної м’якості. Теплими барвами позначений передній план роботи, 

який переданий  тонкими мазками жовто-рожево-фіолетовим кольором 

літнього різнотрав’я, урізноманітненого технічним трактуванням. 

Розмежування холодних і теплих тонів підсилює зелена смуга, яка ніби існує 

автономно. Дзвінкий, прохолодний колорит якраз чудово відповідає відчуттю 

літнього супокою та в однойменній назві твору. В тих роках Забашта 

розпочинає паралельні пошуки пластичних композиційних прийомів на не 

великих за розміром картонах. Таким прикладом може слугувати етюд «Вид 

на море. Гурзуф» (1988) (рис. 3.1.11.). Бачимо відтворення митцем куточка 

природи, в яку він вклав всю міру свого захоплення красою  в передачі 
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свіжого  пластичного вирішення пленеру. В першу чергу сприймається 

виразність вертикального задуму праці. На першому плані спостерігаємо 

монолітну поліхромну  площину, на якій розміщено овал столика й вазочка з 

букетом, підкреслених не тільки кольором, але й новим пластичним засобом 

– контуром.  Другий план із зображенням струнких дерев, виконаних в 

поєднанні синіх з  жовто-оранжевими барвами та білої стіни будинку, які 

підтримують задум вертикальної площинності. Порівнюючи верхню і нижню 

частину твору в колористично-тоновому плані, помітне чергування-повтор 

теплих і холодних тонів, які створюють динаміку вібрації ритмів плям. Тонко 

і влучно вловивши основні кольори, художник вільними і впевненими 

ударами, подекуди свідомо порушуючи силуетність, добивається 

невимушеної цілісності пейзажу. Полотно випромінює експресію і напрочуд 

завершене за своїм художньо-образним звучанням.  

Надзвичайно витончене мистецьке письмо спостерігаємо у творі 

Забашти «Мудрий сонях» (1992) (рис. 3.1.12.). Витонченою колористичною 

гамою, котра звучить, ніби багатогранний, коштовний діамант за своїм 

художньо-пластичним задумом. Композиція зібрана за тональними 

кольоровими групами, які не заважають одна одній, а навпаки, допомагають 

виразності твору. Чіткий розподіл між небом і землею створюють градації 

теплих і холодних барв. Витончене переливання гарячих тонів на передньому 

плані  – червоно-брунатних, зелено-фіолетових, з переходом до синьо-

блакитних не входять у конфлікт з простором складного за кольоровим 

строєм неба на задньому плані, а створюють ефект глибини простору 

композиції.  На горизонтально-хаотичних пагорбах самотньо виріс жовто-

гарячий соняшник із зеленим, великим листям, який за тоном і кольором  

читається контрасною плямою, що допомагає увиразнити передній план 

картини. Він, наче мудрець, споглядає з своєї висоти на розлогі луки. Світлий 

силует річки композиційно пожвавлює монолітність землі й перекликається з 

холодною перспективою неба. Колористичною гармонійністю, невибагливим 
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сюжетом, композиційною довершеністю звучить створений  живописний 

твір. Зовсім іншими художніми засобами наповнюється полотно створене 

дещо пізнішим часом. Митця починає цікавити незавершені пошуки в етюдах 

другої половини вісімдесятих. Та рвучкість та динамічність, що була 

притаманна етюдам, дещо пом’якшується технічними прийомами й 

оповідальністю обраного сюжету. В більшій стриманості кольорового строю 

картини можна зауважувати більшу поміркованість трактування автором 

природи вже у зрілі професійні роки. 

Повнозвучною та насиченою, у звуженому сенсі цього визначення, 

виявилась мелодія барв у творі Василя Забашти «Відроджена церква. Седнів» 

(1995) (рис. 3.1.13.). Робота побудована в прохолодному колориті, а 

композиційно,  дуже вдало вирішена через центральну симетрію. Тонально 

митець протиставляє темну ліву частину переднього плану до  більшої 

світлої другого плану, на якій головним об’єктом є будівля церкви з 

дзвіницею. Вибраний полудневий контражур дає змогу відтінити темний 

купол церкви і дзвіниці на світло-голубому тлі неба з блідо-рожевими 

хмарами-«баранцями». Робота насичена активними тонами зближених 

кольорових рядів. Особливо добираються тони при написанні світлих 

об’єктів з додаванням світло-фіолетової барви, що контрастує з темною 

зеленню дерев, трави, та світлішим пагорбом перед церквою. Світлі плями 

доріжок, що ведуть до храму, червона барва дахівки будиночка, схованого 

поміж деревами, підсилюють звучання основного об’єкта. Образне 

наповнення та емоційний настрій полотна є потужним, тому картина 

справляє цілісне, глибоке і позитивне  враження. 

Загалом пейзажі Василя Забашти кінця 1990-х початку 2000-х років 

вирізняються особливою розкутою живописною манерою, свідчать про 

високу майстерність та великий досвід художника. Він уникає деталізації і, 

здається, що для передачі певного зображення йому достатньо лише декілька 

мазків. Кожен такий мазок несе потужну енергетику, яка невпинно наповнює 
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цілість загального композиційного задуму немов би зливається у загальний 

колористичний лад, створений вправним композитором. Твори того періоду 

характерні своєю лаконічністю композиційної побудови, що в деяких 

моментах мають відчутні монументально-декораційні риси.   

Так живописний твір «Дорога луками. Дешки» (2001) (рис. 3.1.14.) 

виконаний у вищезгаданих описових рамках. Ландшафтний, колоритний 

пейзаж, наповнений умовною глибиною та обмеженим повітряним 

простором. Робота поділена на три плани: передній та середній виконано в 

теплій гамі та не поділяються тоновими розмежуваннями, задній  – 

прохолодній моноліт. Перспективне скорочення дороги і звивистий рух її, що 

зникає десь посередині, за схилом, підкреслює умовність динаміки та її 

глибини. Жовто-рожеві  луки із зеленою травою виразно контрастують із 

темно-синьою смугою дерев та голубизною неба, яке видається теплим, ніби 

зігрітим землею. Жовто-зелене листя із вкрапленням оранжевої барви додає 

колористичної палітри деревам, які своїми кронами створюють певне, наче 

декораційне обрамлення для твору. Світлий, ніби прозорий краєвид, 

намальовано легко, впевнено, іскристою палітрою настрою, із захопленням 

перед красою природньої простоти.  

Привабливість картини «Грозові хмари» (2003) (рис. 3.1.15.) полягає у 

декоративній безпосередності відтворення динамічного трактування хмар, 

які нещадно жене вітер. Майстер живописного пейзажу, В. Забашта на 

своєму полотні дуже вдало відтворив стан природи у передгрозовій часині. 

За кольором та композиційним строєм робота ділиться на дві частини:  

верхня – велика і холодна, нижня – менша і тепла автор виявляє 

принциповість та мінімалізм твору. У горішній частині широкими, 

експресивними графічно підкресленими мазками  намальоване небо, вкрите 

розбурханими хмарами, що переливаються фіолетово-синіми в перемішку з 

теплими барвами. Передній план роботи подається насиченою напругою 

жовто-оранжевих тонів  з поступовою зміною до фіолетових і зелених, що 
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розділяє роботу по лінії горизонту. В передчутті грози перебувають кущі і 

дерева, зокрема, тополя, що вигнулася під поривом вітру і змінила колір під 

грозовими хмарами. Важливим моментом   у роботі є масштабність, яка 

трактується через фігури людей та будиночки, що  дає глядачеві відчуття 

масштабності та простору. Загалом, у творі авторові вдалося тонко передати 

невідану силу природи, її манливий стан, що виявляється у кольоровій 

тональності, у світлових градаціях та ефектах грозового дня.  

Настроєво-емоційна тональність, строга і ясна пластика простору 

притаманна живописному пейзажному твору Василя Забашти «Левада в 

контражурі» (2003) (рис.3.1.16.). В підкреслено-витягнутому 

горизонтальному форматі, робота наповнена активними, насиченими 

барвами. Ідея горизонтальності закладена в кольоровому поділі картини за 

тоном та за кольором. На прохолодні синьо-голубі тони верхньої частини 

роботи  накладаються теплі жовті барви, утворюючи розбурханий стан неба. 

На ближньому плані – активна смуга гарячо-оранжевих барв, які через 

червоні тони, взаємодіють з фіолетовим, що творить загальний прохолодний 

стан. Через такий рух до взаємозближення і вплітання теплих кольорів на 

холодному і навпаки,  твориться кольорова гармонія. Блакитний колір 

майстерно переходить до  зеленкавого звучання, а внизу, біля дерев 

підтримується зеленим кольором. Хоча зеленої барви небагато, проте завдяки 

колористичним поєднанням, досягається ефект гарячої землі. Об’єднуючим 

моментом роботи є контрастний композиційний центр – високе дерево, 

позначене темно-синьою і рожево-фіолетовою барвою, крони якого охоплені 

контражуром. Письмо майстра у названій роботі вирізняє дивовижне 

відчуття кольору, присутня майстерна градація світлих і темних тонів, які 

залишаються відкритими, чистими, або часто гармонійно переплітаються.  

В роботі «Літо в розпалі. Спека» (2007) (рис. 3.1.17.), митець відтворив  

живописний куточок своїх країв. Емоційний зміст пейзажу надзвичайно 

багатий, при тому, що сюжет його відзначається простотою композиційного 
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вирішення. Основний колірний ефект побудований на домінуючих гарячо-

жовтих та блакитних тонах. Робота умовно розділена на три горизонтальні 

площини. На першому плані – смуга кольорових квітів і зеленої маси трави, 

по якій рухається велосипедист. Його образ у світлій футболці динамічний, 

рух сконцентровано біля постаті, проте ця динаміка не порушує гармонії 

цілого, навпаки – додає ненав’язливого співставлення до інших частин. На 

другому плані художник подає розлогий схил гори жовто-гарячих кольорів із 

темно-синіми деревами як колористичне протиставлення, що полегшує 

завдання автору у виявленні контражуру. Таким прийомом художник уникає 

надмірної темноти полотна. Завершує горизонтальний вимір смуга голубого 

неба із хмарками які дуже м’яко поставлені на тон, не порушуючи цілісності 

площини. Митець вклав у твір всю свою високу майстерність, тому полотно 

звучить як витончена поезія колоризму.       

Василь Забашта є яскравим прикладом митця, настільки закоханого в 

дійсність, що для нього ніколи не виникає проблеми пошуку сюжетного 

мотиву. Володіючи даром поетичного бачення світу, він захоплюється тим, 

що його оточує. Яскравим підтвердженням сказаного є живописний твір 

«Ворота з лебедями» (2008) (рис. 3.1.18.). У куточку українського села автор 

знайшов мотив, що став центральною увагою обраного сюжету не тільки у 

однойменній назві, але й в композиційній побудові. Колористична 

композиція повна експресії, без чіткого розподілу тональних градацій. Автор, 

скоріш, свідомо зближає «колірні пороги» й таким чином добивається 

тональної монолітності. Середину площини займають геометричні форми – 

будівлі зі своїм світло-тіньовим протистоянням і кольоровою напругою, 

завершенням яких є ворота, передані синьо-жовтими барвами і білими 

лебедями посередині. Цей невеликий штрих у глибинці звичайного села так 

яскраво і з щирою наївністю полонить душу, що стає суттю картини. Задля 

більшого виявлення центру композиції, краї твору витримані у  стриманіших  

барвах. Динамічною підтримкою до кольорової середини є передній план, на 
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якому поліхромними  широкими-мазками автор позначає стежку, пагорби, 

присадибні ділянки. Додають  акценту в роботі жовто-коричневі осінні 

дерева, що підтримується окремими штрихами яскраво-жовтими, рожевими, 

зеленими і синіми кольорами. На задньому плані  автор надає перевагу 

спокійному,  блакитному небу, що є певним протиставленням експресії 

насиченого кольором простору.  Такими  мотивами автор крок за кроком 

дошукується узагальненого образу нашого сучасного села. Художник хоче 

затримати й донести глядачу типовий образ затишного стану, що потроху все 

далі й далі залишається поза увагою до наших витоків які замінюються 

модерними здобутками сучасності. Останній період творчості Василя 

Івановича наповнений більше філософськими роздумами, а ніж пошуком 

новаторських здобутків. Його хвилюють психологічні образи-стани природи 

які побачені й початі з натури, але доводяться  ним до завершення  

безпосередньо в   робітні.  Характерними прикладами  можуть  слугувати  

серія таких робіт, як «Вечірні контрасти» (2011) (рис. 3.1.19.). Цей твір 

сповнений внутрішнім теплом, що передається не тільки матеріальністю 

кольору, але й чимось більшим, аніж просто барви. Картина умовно поділяє 

площину на ритмічні чергування барв. Композиційним центром роботи є 

тепло-зігріваюча оранжева пляма, підсилена оточенням глибоких синіх та 

фіолетових кольорів, які на передньому плані накреслюють горбисту 

звивисту дорогу. У правому верхньому куті і по краю зліва темнішими  

синьо-зеленими барвами, із вкрапленням брунатно-краплачних з оранжевими 

тонами, позначені вертикальні дерева. Глибина картини передається за 

допомогою спадання кольорової та тональної напруги в планах аж до 

спокійних бузково-рожевих тонів. Спокійне письмо неба переплітається із 

поривчастим мазком пензля, що накреслює  передній та середній план 

пейзажу. Горизонтальна смуга оранжево-червоних кольорів з окресленим 

тином умовно виділяє задній план роботи. На ньому схематично зображені 

людські постаті, що працюють на золотистому лані. Робота наповнена 
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повітряним простором теплого літнього дня. Все розмаїття форм, насичених 

відтінків сплітається в полотні у складний гармонійний ритм, виявляючи 

невтомний і неординарний талант митця.      

У роботі «Дерева на пагорбку» (2011) (рис. 3.1.20.) при всій 

декоративній барвистості, широті мазка, мотив дерев відтворений В. 

Забаштою у витриманій тоновій гамі. Завдяки досягнутому відчутті 

насиченого кольором  простору, утворюється глибина пейзажного простору. 

Сила композиційного вирішення дозволяє автору зберегти його характерну 

динаміку письма не зашкодивши тихому спогляданню за окраїною села.  На 

передньому плані – дорога оранжево-охристої барви на щільному зеленому 

пагорбі. Пляма дороги в своєму спектрі перекликається із  зелено-хромовими 

кронами дерев, а також з темно-синіми плямами, які в поєднанні творять 

середній план. Ця кольорово-тональна група стоїть ніби осібно від заднього 

плану, проте органічно вписується у срібно-бузкові барви літнього неба. 

Ліричності і спокою роботі додають окремі плями у правому куті твору – 

хатки та копичка сіна. Їх біло-оранжеві кольори підсилюють гармонійність 

пейзажу, доповнюють художній образ краєвиду. 

Особливу увагу заслуговує робота Василя Забашти «Доля хати, що 

скраю» (2010-2011) (рис. 3.1.21.), що захоплює своїм символізмом та 

винятковістю творчого темпераменту митця. Він виявився, насамперед, в 

енергійній фактурній обробці, в рельєфному накладанні мазків, а також в 

живописно-барвистому композиційному ладу в цілому. У творі відчувається 

активна експресія, ніби буря (природня, чи створена людською байдужістю) 

пронеслася над хатою і спричинила до її руйнації і занепаду. На тлі темно-

синього і синьо-чорного неба стоїть покинута біла хата, про що свідчать 

перекошені, повідкривані вікна, зсунута стріха, зрізане дерево і чорні ворони, 

що хазяйнують на подвір’ї. Дуже символічно, у лівому куті роботи, на 

занедбаному подвір’ї, подає автор залишену картину з козаком Мамаєм та 

вишитим рушником, адже цей символ в українській хаті був другою іконою... 
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А тепер чорні ворони розносять залишки пожитків колишніх господарів. 

Художник доводить до максимальної напруги і композицію і звучання 

кольорів. У високопрофесійному синтезі, через символи  митець показав 

руйнацію чийогось життя, щоби воно стало німим  застереженням до 

прийдешнього покоління.  

Про справжні переживання художника, які передували створенню 

згаданого полотна, свідчать його слова: «…200 років, а який образ. І оця хата 

наштовхнула мене на одну думку… Картина буде називатись «Доля хати, що 

з краю», тобто, ми звикли говорити – «моя хата з краю, я нічого не знаю» і 

ота байдужість в більшості населення, в більшості інтелігенції, в більшості 

депутатів «моя хата з краю, я нічого не знаю», там хтось буде робити… От і 

довели, що хата в такому стані. І звичайно вороння, чорне вороння налетіло, 

це не вороння, а окупація. Ото вони там викинули нашу історію і козака 

Мамая, це все ще буду робити. Там повинен сидіти ворон, я його хочу 

зробити двоголовим, ніби ідея двоголового орла Московського. От оце, що 

навівають залишки сьогоднішнього села»2.  

Наведені приклади висвітлюють характерні риси пейзажного малярства 

Василя Забашти. У багатолітньому захопленні цим 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 

конкретну національну приналежність. Вона відчувається 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 

                                                 
2 З розмов автора з В.І. Забаштою про природу і проблеми сучасного малярства (жовтень 

2011 р.). 
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сильні, непересічні особистості в історії мого народу й природи. Природа для 

мене то любимий образ Батьківщини»3.   

В пейзажних композиціях В. Забашти покладені пластична рівновага, 

матеріальність  зображення, виважена композиція. Художник створює 

предметно-просторовий світ широким діапазоном кольорових варіацій,  

світло-тіньовими засобами формує об’єм та предметність в картинах. Вдале 

поєднання холодних та гарячих тонів створює відчутну матерію неба, землі, 

води. Очевидне враження повітряної маси, В. Забашта добивається своїм 

характерним сріблясто-блакитним тоном, який превалює в більшості його 

картин. Всі пейзажі створені майстром, це не ідеалізований «свій» світ, а 

реально існуючий куток нашого краю. Природа для Забашти – це велика 

«лабораторія» для експериментальних пошуків, матеріал для творчого 

переосмислення. Саме постійні експериментальні пошуки призводять до 

наповненості експресією, відчуттями особливої неповторності 

переосмисленого матеріалу. Тому в його пейзажах немає місця для поняття 

«фарба», воно переростає в інше поняття – колір-матерія. Всі відтінки 

сплавляються в єдину колористичну симфонію, сходу сонця чи вечорових 

сутінків, а як віртуозно передається обідня спека, яку часто живописці 

обходять через посилені тонові контрасти. Досконала матерія природи, в 

пейзажах Забашти, постає завдяки чіткому відбору, та всьому, що заважає 

природній ясності. Це вже не спійманий момент, чи якась миттєва 

випадковість, а те особливе поняття вічності, що несе в собі плинність часу 

та буття. В створених пейзажних полотнах В.І. Забашти присутнє відчуття 

позачасової реальності котра не має обмежень, але поєднує в собі плинність 

життя з його змінами та стабільністю. На цю особливість філософії творчості 

митця звернули увагу М. Протас та Р. Чумак: «Для мистця одкровенням є 

природа з її вічно вируючими стихіями – вітром, хмарами, водами, сонячним 

сяйвом, що розливається по темних усюдах, пробуджуючи буяння всього 

                                                 
3 З розмов автора з В.І. Забаштою про природу і проблеми сучасного малярства (жовтень 

2011 р.). 
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живого; доля народу, що одвіку мандрує просторами широкого світу в 

пошуках талану; врешті – власне життя з його таємницями, парадоксами й 

питаннями» [101, с. 13]. Ті спостереження, які занотовує Забашта в своїх  

полотнах, є тою візією з якою автор щедро ділиться з глядачем. Його 

переосмислена формула-висновок змушує глибше зануритись в поетичну 

тканину нашого краю та зі свіжим, незапозиченим від інших авторів 

поглядом по новому все переосмислити.  

 

 3.1.2. Натюрморт 

Натюрморт – особливий розділ в малярському доробку Василя 

Івановича Забашти. Порівняно з портретом, пейзажем та сюжетною 

картиною, до жанру натюрморту автор звертався значно рідше. Причиною 

цього було, мабуть, те, що емоційна, динамічна і вразлива натура художника 

в цьому випадку знаходила менше простору для виразу емоцій. Виконання 

натюрморту для митця – це швидше своєрідний відпочинок у невтомній 

праці, малярська вправа, підтвердження і розвиток живописної майстерності. 

Але навіть у цьому жанрі В. Забашта зумів розкрити важливі грані свого 

мистецького світогляду. Характерно, що звернення до натюрморту стало дня 

нього актуальним дещо пізніше, у 1990-х – 2000-х роках, коли поетико-

філософське узагальнення прожитих років досягало своєї кульмінаційної 

точки.  

Жанрову специфіку натюрморти В. Забашти набули не одразу, хоча 

елементи «мертвої натури» чи предметного антуражу в його картинах 

з’явилися від самих початків творчості. Можна сказати, що натюрморт як 

жанр у загальній структурі живопису художника формувався органічно зі 

стихії самого творчого процесу, авторського світогляду. На це вказують його 

ранні твори, як «Бузок зі скульптурою» (1959) (рис. 2.3.3.), «Народні мелодії. 

Микола Лисенко слухає Лесю Українку» (1962) (рис. 2.3.4.) та деякі інші 

полотна з ускладненою тематично-змістовною програмою. Перший із виявив 
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одну з важливих професійних рис автора, а саме звертання до натюрморту як 

до повновартісного жанру, яким можна донести до глядача важливу 

смислову інформацію. Зіставлення скульптурного жіночого погруддя з 

букетом бузку на одному столі викликає багату палітру асоціацій, загострює 

увагу на питанні міжособистісних взаємин, розвиває складну екзистенційну 

тему. Структура живописного письма є теж доволі промовистою, виявляючи 

глибинність авторського почуття, певного емоційного напруження. У 

«Народних мелодіях» (рис. 2.3.4.) предметний мотив зосереджений на 

столику, що композиційно відсторонений від головної сюжетної сцени. В 

загальній структурі полотна така редакція натюрморту не є значимою, 

натомість вона виконує важливу інформативно-конкретизуючу роль, 

документально підсилюючи відповідну історичну епоху та середовище 

спілкування двох видатних діячів української культури. 

Поза сумнівом, натюрморт як жанр не став для Василя Забашти 

формальною самоціллю. Поява кожного такого твору відбувалася 

невимушено, в певній почерговості з іншими супутніми жанрами. Саме тому 

чимало його творів з інтер’єрів позначені «свіжістю» формально-пластичних 

рішень. Промовистим у цьому відношенні є картон художника «Квіти на 

веранді. Калачики» (1978) (рис. 3.2.1.), в якому віртуозно переданий настрій 

повітряного середовища, в якому і представлений мотив вазонка.  

Такого роду безпосередність праці в жанрі натюрморту, втім, не 

означала, що художник трактував його як допоміжний, або 

експериментальний, жанр. У кожному окремому випадку Василь Іванович 

Забашта ставив перед собою серйозну професійну задачу. Одним з 

підтверджень цьому може стати «Натюрморт з агавою» (1992) (рис. 3.2.2.). 

Вертикальне розгортання композиції підкреслює сам спосіб укладу предметів 

– жовто-охриста рама, підрамник, високий округлий столик та стілець у 

куточку. При спогляданні твору виникає двояке враження. З одного боку, 

художник творить у натюрморті не вигадану штучну комбінацію з предметів, 
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а їх нібито випадкове поєднання. Хоча, з іншого, формального боку, 

композиція характеризується довершеністю, правильністю і чіткістю 

побудови. Натюрморт привертає увагу підкресленою декоративністю і, разом 

з тим, ретельною виписаністю предметів, вдалим співвідношенням основних 

кольорових плям. На світлому, сіро-зеленому тлі, по центру виділяється 

темно-коричневий столик з округлою стільницею та масивною трикутною 

основою. На столику вирізняється  вазон оранжевої барви зі зеленим 

видовженим листям агави, а також біле горнятко з тарілочкою та жовто-

оранжева груша. Як посилення до загальної композиції додається активна 

рожева драперія, що завішена на раму. Жовто-оранжева рама і підрамник 

ніби обрамляють згаданий композиційний уклад, надають їй замкнутого 

вигляду і завершеності. В цілому картина виконує початковий задум автора – 

ілюзорно-магічне відтворення реальності зображуваних предметів. 

Особливою манерою виконання Забашти вирізняється твір «Польові 

квіти» (2003) (рис. 3.2.3.). Йому притаманна відкрита колірна палітра, 

піднесений емоційний лад, який досягається суто живописною мовою. 

Виразна, чітка за побудовою конструкція композиції наскрізь пронизана 

спокійним ритмом мас і форм. Фрукти на столі і тарелі створюють лінійно-

горизонтальний ритм, який поступово полегшується догори і переходить у 

вертикальну композицію. Художник створює умовне, вібруюче кольором і 

світлом фіолетово-рожеве тло, яке завдяки своїй мінливості водночас має і 

просторовий вимір та утворює необхідну площинність для композиції. Ці 

барви спокійно і гармонійно поєднуються із жовто-гарячим кольором 

скатертини на столі. Завдяки злагодженій фактурно-живописній проробці 

всіх компонентів, автору вдається уникнути різкої грані між речами і тлом . 

Польові квіти у вазі виконані синьо-голубими, рожево-білими кольорами із 

вкрапленням жовтих та червоних барв. Художник настільки захоплено пише 

дрібний ритм квіточок, що й все інше підкоряється короткому, уривчастому 

мазку. Насичені спалахи окремих тонів об’єднуються загальною рожево-
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фіолетовою гамою, утворюючи святковий, піднесений за настроєм 

живописний образ. 

Густими, насиченими  барвами  природи,  осіннього поля, достиглого 

саду наділена живописна робота «Осінь у відрі» (2005) (рис. 3.2.4.). Зовсім 

інше за характером, яскраво проявилося природжене обдарування автора як 

колориста. У творі надзвичайно вміло поєднано два співвідношення кольорів 

– синього та оранжевого. На активному блакитному тлі ніби хаотично 

складені квіти створюють композиційну цілісність. Насичені жовто-гарячі, 

оранжеві та сієнні кольори – це барви осені. Автору переконливо вдалося 

передати цей стан природи через широкий діапазон теплих відтінків у 

зібраному букеті з колосків, маків, соняхів та інших декоративно трактованих 

рослин, що зображені на полотні. Необхідно відзначити своєрідну пульсацію 

живописної техніки письма у верхній частині роботи, котра утворює 

виразний динамічний рух, протиставлений  статичному зображенню столика 

з барвистою скатертиною у нижній частині роботи. Композиція є цілісною і 

завершеною, де тепло-гарячі кольори злагоджено поєднуються з холодним 

спектром барв. Здається, що іноді така манера живописного письма порушує 

цілість зображення тієї чи іншої рослини, але, разом з тим, автор концентрує 

увагу на якомога оптимальнішій передачі її внутрішньої суті. Йому вдалося 

створити напрочуд цілісну композицію, яка сповнена ненарочитої динаміки, 

випромінює потік гармонійного тепла, наповненим осінню, симфонією барв. 

Вона здатна творити спокій в душі, наповнювати глядача яскравими 

позитивними емоціями. Авторський твір можна сміливо розглядати як вдалу 

спробу митця  засобами живопису  відтворити конкретний емоційний стан 

природи.  

Емоційність, яскрава декоративність живописної манери знайшла свій 

вияв у натюрморті «Бузок» (2001) (рис. 3.2.5.). Це полотно Василя Забашти 

захоплює своєю життєдайністю, нестримним буянням природи в самому 

розпалі весняної спеки. Насичені барви зачаровують око своєю соковитістю. 
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Композиція у цьому випадку розділена на три основні кольорові плями. 

Світле, жовто-гаряче тло живописного полотна контрастує з червоним 

столом і блакитно-фіолетовими квітами. Вирішуючи малярську структуру 

твору, автор немов би знаходить оптимальний градус кольорових 

співвідношень, які і за тоном і за барвами зливаються у виваженій гармонії. 

Полотно наскрізь пронизане невпинним динамічним рухом віртуозного мазка 

якому художник наче дає повну волю. У відтворенні зображення майстер 

далекий від натуралізму, він зовсім не прагне копіювати натуру. Його турбує, 

швидше, спосіб вираження на повну силу власної емоційності, захоплення 

обраним мотивом. Твір виконаний у вертикальній площині, проте автор так 

написав предмети, що видається, ніби робота закомпонована у квадраті. 

Цьому сприяє округлий столик, що за тональністю поділений на дві частини: 

ліву – темно-вишневу і праву – світло-червону. На столику розміщений 

пишний  букет гострокутних галузок бузку, які також вписані в округлу 

форму. Синьо-блакитні, рожево-фіолетові барви квітів декоративно 

переплетені із повздовжнім листям насичених зелених тонів. Митець густими 

мазками висвітлює квіти легкими біло-рожевими тонами, надаючи їм ніжної 

насиченості, ніби аж до запашного аромату. Букет обрамлений тлом гарячого 

жовтого кольору, що додає букету ще більшої жвавості, сонячності, звучить 

теплими барвами весняного дня. На столику вагомим акцентом є червона 

яскрава квітка з вазочкою, обриси якої є не такі чіткі, проте її  жовтий колір 

додає  рівноваги у колористичне вирішення твору і вдало перегукується  із  

тлом натюрморту. Світло, що лине спокійним потоком, завдяки 

різноманітним рефлексам узагальнює все зображуване. Колористиці картини 

притаманна декоративність, красива достовірність. Її кольори наближені до 

натуральних, виконують непросту естетичну функцію.   

Серед інших творів особливою змістовністю, яка по суті перевершує 

звичний жанр натюрморту, виділяється композиція Василя Забашти «Vivere 

memento (Пам’ятай, що живеш)» (2003) (рис. 3.2.6.). За задумом автора, тут 
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домінує тема пам’яті і відповідальності за життя перед прийдешнім 

поколінням. Натюрморт закомпонований у вертикальному форматі. У цій 

композиції поєднуються атрибути народного побуту й історична символіка: 

бандура та козацька шабля, книжки, посмертна маска Тараса Шевченка, 

пензлі, свічка як символ вічності та рушник, який все це огортає. Всі 

перелічені предмети є символами споконвічних духовних цінностей людини, 

її знань та вічних чеснот.  

Центральним смисловим моментом в композиції є зіставлення бандури, 

що пломеніє ясно-червоною барвою, та маски поета, яка написана біло-

смарагдовими кольорами. Саме ця маска є своєрідним світлоносним 

подразником і виразником головної ідеї твору. Голівки маківок та глек з 

пензлями пом’якшують кольорово-тональний перехід до синьо-кобальтового 

тла живописної роботи. Для врівноваження площини, центр якої зсунутий 

вправо, додається стосик книг, що складений у лівому куті. Для об’єднання 

композиції по вертикалі активною декоративною смугою прописаний 

художником вишиваний рушник. В його колористичному вирішенні автор  

знайшов добре виражене співвідношення синіх та оранжево-червоних тонів. 

Колористичний діапазон живописного полотна доцільно доповнюється 

невеликими вкрапленнями зеленого та жовтого кольору. Завершує враження  

від сприйняття твору ясний вогник свічки, який звучить виразним 

сакральним символом. В кінцевому підсумку можемо стверджувати, що твір 

Василя Забашти «Vivere memento (Пам’ятай, що живеш)», змістовно багатий, 

колористично експресивний, – це філософська, живописна симфонія, 

сповнена могутньої віри в добро та надії на справедливість, відповідального 

ставлення до життя. 

Оригінальну композицію створив В. Забашта у полотні, названому  

«Айстри серед ночі» (2010) (рис. 3.2.7.). По-суті це не просто натюрморт, 

адже він поєднаний з автопортретом митця. Полотно сприймається наче 

своєрідне творіння театрального дійства. Штори по боках композиції ніби 
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впускають глядача в середину картини, заохочуючи до співбесіди, активної 

взаємодії із задумом митця. Їхній світлий колір обрамляє насичену 

предметами і кольоровими барвами середину композиції. На темно-синьому 

тлі нічного неба, з окрайцем місяця в кутку, зображено набір різних 

предметів. Центральним у цій групі є автопортрет художника, що, водночас 

може сприйматися як відображення у дзеркалі. На жовто-охристому тлі на 

глядача уважно дивиться сивочолий чоловік з пишними вусами і 

проникливими мудрими очима. На його темному одязі яскравим акцентом 

звучить червоний комірець. Серед інших предметів – червоний глечик з 

пензлями і букет білих айстр, що стоять посередині округлого столика. 

Поруч, наче недбало, випадково  покладена книжка, блакитна обкладинка 

якої вдало контрастує з білизною стола, а також листок-ескіз із зображенням 

бандуриста. Жовта пляма на тлі, у лівому куті роботи, яка обрамляє глечик, 

композиційно перегукується із тлом на портреті. Висвітлена пляма букету 

квітів своєю масою немов би узагальнює комплект зображених предметів. 

Переконливій передачі зображення сприяє різкий, подекуди дещо 

ослаблений темний контур. У загальній асоціативно-емоційній дії живописне 

полотно передає робочу атмосферу робітні митця, його розмірений, а іноді 

динамічний  щоденний ритм життя і праці.    

Рисами декоративізму пронизана картина В. Забашти «Моє вікно в 

зимовий сад» (2010) (рис. 3.2.8.). Вона виконана в горизонтальній площині, 

що дозволяє розширити огляд біля-віконного інтер’єру та екстер’єру у 

зимову пору. Названий твір поєднує у собі контрасти тону, кольору та 

графіки. Холодні барви інтер’єру частково протиставлені теплому 

освітленню за вікном, хоча надворі зимова пора. Проте окремі плями теплих 

барв також скомпоновані у форматі інтер’єру. Дбайливо освітлений 

натюрморт з квітами і столик, на якому вони стоять, а також куманець, що 

прилаштувався на підвіконні, та інші атрибути сімейного затишку. Помітним 

акцентом звучить український народний інструмент – бандура, що оперта на 
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кріслі. Про шану і любов до цього інструмента свідчить те, як майстерно, до 

дрібних елементів художник прописав цю річ, надавши їй теплих охристих 

барв. Легко, кількома вдалими штрихами зелено-бірюзовим кольором 

позначена фіранка на вікні, яка завбачливо піднята, щоб до кімнати 

проникало сонячне світло, яке автор надзвичайно цінує. Інтер’єрне 

протиставлення густих тональних ударів (темно-синіх барв) до м’якого 

пастельного екстер’єру дає відчуття простору, що дозволяє проникати у 

глибину картини аж до розмитих найдальших планів. 

Розгляд цієї жанрової групи творів дає підставу ствердити, що  

малярський талант Василя Забашти у повній мірі проявляється не лише через 

пейзаж, портрет чи сюжетну картину, але й через натюрморт. Художник 

ставиться до мертвої натури специфічно, намагається немов би 

одухотворювати предмети та елементи інтер’єру. У цих його творах ніби 

відчувається ефект певного контакту з людиною, емоції, які виникають у неї. 

Ці емоції та асоціації художник прагне передати глядачеві. Саме ця 

невидима, чуттєва сторона натюрмортів Василя Забашти визначає реальні 

мистецькі цінності його творів.  

Натюрморт для В.І. Забашти – це розмова, що наповнена підтекстом 

емоцій та натяків. Реальна предметність, а не «мертва» натура – ось призма, 

через яку дивиться художник. Продуманість кожної композиції дає відчуття 

присутності людини навіть без її зображення. Така риса в кожному 

натюрморті робить майстра впізнаваним. Митець любується творіннями 

природи і намагається це втілити в свої твори, щоб поділитися цим почуттям 

із глядачем. Ці відчуття – це своєрідний гімн природі, що передається на 

полотні широким динамічним мазком. Структура предметів створюється 

емоційною силою колориту. Ця властивість продиктована самою натурою та 

вмінням художника підсилити гармонію контрастів. Сміливі кольорові 

співвідношення холодних та теплих відтінків – це та основа розуміння 

законів колоризму, на яку спирався В.І. Забашта у своїх роботах.  
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3.1.3. Портрет 

Портрет належить до популярних здавна живописних жанрів. Саме на 

ньому великою мірою звіряли свою майстерність старі майстри. Цей жанр 

немов би визначав суспільний статус художника, його здатність 

задовольняти вимоги вибагливого замовника. З часом, живописний портрет 

втратив своє призначення як засіб своєрідної документації. В цьому сенсі 

його поступово витісняла фотографія. Однак мальований портрет завжди 

залишався і залишається тією особливою сферою творення неповторної 

емоційної категорії, де в єдине нерозривне ціле зливаються характерні 

особливості портретованого з індивідуальним переосмисленням художника.  

Василь 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 роках, не несли типових ознак того часу, вони практично 

не позначені специфічними ідеологічними вимогами, які ставило перед 

художниками радянське псевдокласичне мистецтво.  

Так, «Автопортрет» (рис. 3.3.1.), створений у 1952 році, містить ряд 

важливих формально-образних рис, притаманних початкам творчого шляху 

В. Забашти. Твір з витягнутим вертикальним форматом, композиційно 

розділений на передній та задній плани. Таким чином погоджені площини 

теплих і холодних тонів починають створювати картинний простір. Хоча 

роботу створив молодий художник, у ній відчувається  тверда рука 

талановитого майстра. Автопортрет ніби виконаний на одному подиху, легко, 

без особливих зусиль. Все тут підпорядковано вимогам академічної  грамоти 

: у теплій гамі виконана  постать чоловіка та сам інтер’єр, а екстер’єр за 

вікном подано холодними тонами. У такий спосіб митець без додаткових 

уточнень, зберігаючи виразність палітри, організовує кольорово-просторову 

глибинність картини. Передній план займає вагомість фігури чоловіка. 
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Зосереджений погляд його темних, глибоко посаджених очей, стиснуті губи, 

вольове підборіддя відображають впевненість та твердий характер. Біла 

сорочка аж світиться на тлі темно-коричневого піджака і краватки. Відблиск 

сонця залишає оранжевий слід на темному, ледь розбурханому волоссі. На 

сріблясто-зеленкаво-блакитному тлі вгадуються обриси жіночої фігури в 

одязі і капелюху червоного кольору. Увесь образно-живописний лад, як 

бачимо по описові, вибудовується через колористичний задумом. Живопис 

побудований на тонких нюансах світло-тіні,  фарби картини чисті, соковиті, а 

мазок лягає на полотно темпераментно і легко. Автопортрет світиться своєю 

внутрішньою силою, доброю енергією, активною життєвою позицією, що 

переконливо передається позою та вольовим поглядом митця.  

Характерними прикладами ранніх творів можуть слугувати портрети 

дружини, до зображення якої митець упродовж життя звертається 

неодноразово. Так, твір Забашти «Портрет дружини» (1958) (рис. 2.3.2.) 

виконаний у дещо етюдній манері, зображений жіночий портрет на пленері. 

Він написаний у теплих тонах, які безумовно відповідають відношенню 

художника до моделі. Митець вклав багато теплого почуття, його авторська 

розповідь осяяна ліризмом, красою молодої жінки. Загальний колорит, м’яке, 

спокійне освітлення погідного літнього дня – все підкорено головній ідеї 

твору. Обличчя жінки повернуто у профіль, прописано легко, на одному 

подиху. На ньому вловлюється задум у лагідному погляді, очі примружені 

під сонячним промінням. Колір та тональна напруга обличчя вдало 

гармоніює з активнішими  відношеннями на зачісці. Барвиста червоно-біла 

сукня додає портрету виразності, звучить активною насиченістю фарб, у цей 

же-ж час не порушуючи загальної цілісності картини. Барви сяють у 

рефлексах, світяться в променях, гуснуть у півтонах. Холодні тони зсунуті на 

задній план, творять літній пейзаж із дещо прохолодною зеленню, кущами та 

світлішою травою. Всі ці моменти у сукупності дали художникові змогу 

виразити психологічний стан моделі. Чергування локальних плям та 
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виразних широких мазків дають можливість творення цілісного образу. 

Трепетне поєднання теплих і холодних тонів концентрує увагу на портреті, 

наділяючи жінку неповторним індивідуальним характером, підкреслюючи 

юну красу, що в своєму  спокої посилене художником через м’яке тепло 

обраного колориту, зливається в гармонії літнього дня. 

Ще один портрет дружини митець намалював роком пізніше. На 

полотні «Під рожевою парасолькою» (1959) (рис. 2.3.1.) зображена молода 

жінка у сидячій позі, одна рука якої опущена на коліно, а в другій вона 

тримає літню парасольку. Картина не багатопланова, та завдяки авторському 

задуму і майстерності, в ній достатньо просторової глибини. Ця композиція 

відноситься до серії робіт де художник ставить завдання, так-би мовити 

«написати сонце без сонця». Така серія його «експериментів», другої 

половини 50-х – 70-х років ХХ ст. цікава за формою та задумом, була 

розвинута в подальшому деякими його учнями зокрема Т. Голембієвською, і 

навіть переросла в її індивідуальну манеру. В таких роботах з особливою 

виваженістю художник дошукується кольорового напруження в кульмінації 

сонячного дня, коли особливо важко передати правильну тонову градацію 

взаємозв’язків на картинній площині. В обраному мотиві жінка сидить, 

розвернута в півоберта, одягнена в білу блузку і широку, строкату синьо-білу 

спідницю, що рясніє хвилястим візерунком. У погляді вловлюється чи то 

втома, чи то очі примружені від яскравого сонця, від якого сховалася модель 

під парасолькою. Руде волосся, червоні губи, рожевий колір парасольки 

гармонійно узгоджені з кольором обличчя і рук охоплених складними 

відбитими рефлексами. Насичені динамічні заміси зеленого і синього тла із 

вкрапленням жовто-умбристих барв вдало протиставлені до рожево-

червоних відтінків. Пензель кладе фарбу широко, узагальнено, експресивно, 

проте залишаючи місце для опрацювання деталей. Картина гармонійно 

злагоджена, композиційно цілісна, приваблює добротною манерою 
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виконання. У ній виразно звучить замилування автора красою молодої 

дружини, висловлене художником зі зворушливою безпосередністю.  

У 1960-х – 1970-х рр. живописна майстерність Василя Забашти 

відчутно зростає. Це яскраво підтверджує «Автопортрет» (рис. 3.3.2.) 1968 

року. Композиція виконана у вертикальному форматі, на засадах 

трьохпланової просторової побудови. Шукаючи основний образний ключ, 

автор свідомо протиставляє кольорові контрасти – інтер’єр поданий  

холодними тонами, екстер’єр – теплими, свідомо порушуючи витонченими 

барвами усталені спів-відношення. На першому плані – центральна фігура 

митця творена кобальтово-синіми барвами у поєднанні з глибоко-

фіолетовими барвами, що надає фігурі строгої конкретики, монолітного 

образу. Прискіпливий погляд з-під брів, розкуйовджене волосся, загострені 

риси обличчя  творять образ, що відповідає міцній натурі, твердому 

характеру  зображуваного. Фарби густі, насичені, звучні, що і підкреслюють  

виразну портретну індивідуальність. Другий і третій план творять пейзажі за 

вікном: урбаністичний – з будівлями на тлі дерев, та узагальнені обриси  

дальнього плану. Могутня темна фігура, її силуетна різкість протиставлена 

до легкого живописно-кольорового осіннього мотиву у жовто-оранжевих 

барвах , що служить тлом для портрета. У творі виразно прозвучав майстерно 

створений психологічний образ митця.  Картина приваблює композиційним і 

колористичним звучанням, створенням індивідуально-виразного, потужного 

образу художника у розквіті творчих сил та енергії. 

Ще одне майстерне за колористикою полотно – «За книгою. Портрет 

сина Ростислава» (1974) (рис. 3.3.3.). В ньому автор вирішує подібні до 

попереднього твору завдання. Поміркована колірна активність, декоративна 

узагальненість і, разом з тим, індивідуальна заглибленість образу притаманна 

названому твору. Митець впевнено і, разом з тим, спокійно віднайшов 

співвідношення між теплою і холодною гамою, між інтер’єром і екстер’єром, 

що проглядається за вікном. Центральна фігура хлопця, що просто і гідно, 
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без напруження, сидить в статичній позі у кріслі, з книгою в руках, звучить 

тональним контрастом сріблясто-блакитної і темно-синьої барви до 

насиченої оксамитової теплоти кімнати і, зокрема, крісла, яке автор написав 

яскраво-оранжевим кольором. У погляді портретованого, заглибленого за 

читанням книги юнака, панує спокій, внутрішня зосередженість, філософська 

задумливість. Світлом вихоплене обличчя приваблює зовнішньою красою та 

розумним і виразним поглядом, тим самим, у якому відбивається його 

внутрішній світ і тонка душевна структура. Яскравим акцентом у творі 

звучить книга, виділена білою барвою, із вкрапленням жовтих і бузкових 

тонів. Дуже м’яко і органічно поєднує автор інтер’єр кімнати і 

портретованого з екстер’єром, пейзажним і урбаністичним етюдом, де 

вгадується лагідна осіння пора, зображена пастельними жовто-охристими 

тонами.   У творі відчутне особливе, тепле відношення митця до сина. З 

непідробною любов’ю, узагальнюючи характерні риси юнака,  на високому 

художньому рівні створений портрет сина Ростислава. 

Ще інший образ з родинного середовища – «Портрет дочки Галі» 

(1972) (рис. 3.3.4.) – переконує в тому, що суто технічна майстерність у 

створенні портретних полотен у В. Забашти була синхронізованою з 

поглибленням його психоемоційної інтерпретації людини. Полотно 

побудоване на базі центральної симетрії. Молода дівчина зображена на 

світло-сріблястому холодному тлі  не випадково, адже всі барви портрету 

вигідно контрастують із вибраним тлом. Щоб краще передати плани, не 

розробляючи ускладнених тонових відношень, художник вводить 

перспективне скорочення столу, біля якого стоїть дівчина. На обличчі 

портретованої  – задум, її темні очі спокійно дивляться на глядача. М’якими 

мазками митця вимальовано білу сорочку, оздоблену оранжево-червоною 

вишивкою. Тим самим кольором здійснено акцент на крайці, що відділяє 

корсетку від  чорної спідниці.  Привертає увагу і темно-руде волосся дівчини, 

що активно гармоніює з декором одягу, утворюючи тим самим ніби основний 
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колірний стрижень. Полотно приваблює добротною манерою виконання 

широких, збитих відношень, розкутим    технічним узагальненням. В ньому 

виразно звучить замилування красою молодості, висловлене художником зі 

зворушливою безпосередністю.  

Аналізуючи ще інший твір Василя Івановича Забашти з цієї ж 

тематичної групи – «Василько» (1987) (рис. 3.3.5.), можна переконатися в 

тому, що художник був майстром різнобічного пластичного трактування 

портретних образів. Особливим теплом та правдивими емоціями наповнений 

дитячий портрет хлопчика, виконаний у декоративно-площинній манері. На 

тлі світлої жовтої плями зображено центральну фігуру сидячого хлопчика зі 

собакою на руках. Червона футболка і зелене покривало на дивані 

колористично активно контрастує з теплим тоном тла на полотні. Виразною 

плямою активно вирізняється чорно-білий окрас тваринки. З реалістичною 

майстерністю відтворено обличчя дитини. Золотисто-охристе волосся 

хлопчика вигідно гармоніює з глибокими синьо-голубими очима на тлі 

тепло-гарячого фону роботи. Це створює вдалий  портретно-психологічний 

образ і наповнює твір задумливим настроєм, надає образу особливої 

зворушливості. Образно-емоційне наповнення твору, відзначається м’яким 

авторським письмом. Митець з особливою дбайливістю наповнює градацією 

зближених кольорових відношень, що допомагає в побудові колоритного 

звучання яскравої палітри твору.       

Ще в іншій картині «Козак. Портрет Ростислава» (1996) (рис. 3.3.6.) 

композиційно-колористичним центром є погруддя молодого хлопця, сина 

Ростислава Забашти. З виразною ясністю та за чітким тональним розподілом 

художник малює портрет, узагальнюючи портретні риси вродливого 

українського юнака. На холодному темному тлі образ молодого хлопця, 

поданий в теплих тонах, звучить особливо піднесено в своїй кольоровій 

зібраності. Фактурний роздільний мазок вирізняє чіткі риси обличчя 

портретованого – ясний погляд глибоко посаджених очей, прямий ніс, чорні 
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вуса, виразний контур підборіддя і завершальним акцентом є «оселедець» на 

голові. Контрастно сприймається холодний, складно написаний, білий колір 

сорочки з делікатно позначеною вишивкою червоної барви – споконвічний 

символ українського народу. Наповнює портрет часткове вкраплення 

протилежних кольорів – зеленого, фіолетового, жовтого, охристого. Це дає 

можливість міцніше пов’язати між собою площини, а невелика кількість 

світлих ударів на сорочці зберігає напругу всієї картини та підвищує її 

насиченість. Портрет виконаний з великою любов’ю та майстерністю, що 

свідчить про яскраві індивідуальні особливості як портретованого так і 

митця.  

Один з пізніх автопортретів В. Забашти (2002) (рис. 3.3.7.) вирізняється 

високим професіоналізмом зрілого майстра. Горизонтальна композиція 

вибудовується на підкреслено геометричних ритмах – відношенням 

трикутника (постать) до прямокутників (стіна з вікном). У роботі є три 

площини зображення – поступове спадання тону  від переднього плану 

(фігури) – до заднього – екстер’єру, із домінуванням холодних тонів.  

Інтер’єрне середовище в цілому протиставляється екстер’єрному по тону й 

кольору (синє, фіолетово-голубе – до оранжевого). У портреті присутній 

живописний контраст, так як і в багатьох  роботах митця. Живописна манера 

поєднується з площинним рішенням і водночас досить відчутним виявленням 

об’ємів, що досягається узгодженням лінії з формою. Фігура митця ліпиться 

енергійними ударами пензля, малюнок відзначається експресією, впевненим, 

виваженим поглядом глибоких очей з-під картуза. Спокій і рівновагу 

випромінює обличчя художника. Одяг – вільний, розщіплена куртка, светр – 

можна трактувати як вияв свободи і незалежності, що так притаманно 

митцям. Необхідним і вагомим доповненням загальної характеристики є 

пензель – важливий атрибут митця, який тримає автор у руці. Тло до 

автопортрету вибране невипадково мальовниче: золотисто-багряні, оранжеві, 

зелені  барви буяють, мабуть, пізньої  пори, їх майстер використовує як 
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вигідний живописний контраст для своїх кольорових розробок. Власне в 

такий спосіб позначені його пошуки в сфері колоризму початку 1990-х та 

впродовж  наступних  років, котрі пластично розробляються до середини 

2010-х рр. Характерно, що цими роками художник дещо відходить від 

зображальних прийомів попередніх десятиліть, які були проаналізовані вище, 

натомість він розробляє іншу пластичну мову. В цих пластичних проблемах 

художника  цікавлять композиційно-колористичні завдання. 

Таким прикладом може слугувати картина Василя Забашти 

«Контражур. Портрет дружини з парасолею» (2006) (рис. 3.3.8.). Малярське 

полотно скомпоноване у витягнутому горизонтальному форматі. Митець у 

дещо експресивному стилі, великими мазками творить ще один портрет 

дружини. У роботі виразно вгадується настрій сонячного літнього дня, який 

митець передає підвищено-активними кольоровими тонами. Художник 

активно розробляє градацію сріблясто-блакитних та фіолетових барв, що 

відносяться до холодного спектру тонів та звуженого діапазону гарячих. В 

такий спосіб досягається більшої  виразності характеру затінення, не 

використовуючи принципу важких сполучень тонової  палітри. Цим 

полотном художник створив відчуття теплого літнього дня, насиченого 

прохолодністю прозорого повітря та гарячими сонячними променями, 

використовуючи обмежені художні засоби. Центральна постать 

портретованої вписана у класичний трикутник. Контрапунктом до цієї форми 

художник утворює горизонтальні кольорові ряди, що значно оживляє 

динаміку сприйняття композиційного вирішення. Щоб уникнути важкості, 

жіноча півфігура тонально послаблюється донизу. Легкості і прозорості 

твору надає парасолька, крізь яку ніби проходять промені і по краю 

зливаються у жовто-гарячій масі, що додає кольорової напруги до 

портретованої.  Психологічним центром є сам портрет. На ньому 

концентруються кольорові протилежності – оранжево-синій та фіолетово-

червоний. У верхній частині роботи парасольку обрамляє динамічна 
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орнаментальна смуга, що поєднує в собі активну палітру, яка є ніби 

додатковим позитивним настроєвим акцентом.  Митець створив прекрасний 

образ – виразний та композиційно насичений, в якому вдалося передати 

спокійну елегантність жінки, її рівновагу та спокій. 

Ще один портрет з цього ж періоду «Жінка в червоному береті» (2006) 

(рис. 3.3.9.) побудований у яскравій поліхромній гамі. Площина роботи 

ділиться по горизонталі на верхню частину – теплішу і нижню – холоднішу. 

На барвистому тлі розташовано портрет жінки у білому светрі – кольорі, що 

активно  контрастує з обличчям і волоссям. Обличчя жінки затінене, для 

підсилення образного ефекту – розділене на світлішу і темнішу половинки, 

що написані складно знайденими тонкими кольоровими відношеннями. 

Волосся автор подає жовто-гарячим кольором, з додаванням зелених 

відтінків, до яких автор, червоною плямою, створює контраст. Для підтримки 

червоної барви, автор вводить таку ж пляму на светрі, який виділяється на 

блакитному сусідньому тлі із контурною зеленою лінією, що надає портрету 

більшої виразності. Чорний півкруглий контур, що відділяє голову від одягу, 

концентрує увагу на обличчі жінки. Автор створив не лише яскравий 

психологічний жіночий портрет, композиційно завершений і колористично 

привабливий, але й цікавий і самобутній образ-тип, образ-характер.      

До одного з улюблених образів, а саме – образу жінки, який посідає у 

творчості митця одне з чільних місць, звертається Василь Забашта у творі «За 

роботою. Портрет Галі» (2011) (рис. 3.3.10.). На полотні використана 

класична трикутна композиція. На вишуканому темно-синьому тлі м’яко 

подано портретовану теплими барвами. Задля більшої декоративності 

кольорових відношень автором добре віднайдена степінь узагальнення твору, 

не втрачаючи його реалістичності. Для підсилення виразності обличчя, 

навколо дещо поглиблюється тло (такий прийом спостерігаємо у майстрів 

класичного живопису), додатково вводяться пасма темніших барв і графічні 

вигнуті лінії світлих тонів. Обличчя жінки зосереджене, замислене. Його 
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вдало відтіняє і надає контрасту червоний колір одягу. Про те, що жінка 

задумалася за роботою, підтверджує і положення рук і пальців. Щоб 

збагатити і підсилити  колористичне звучання палітри вводиться жовта 

барва. Своїм гарячим звучанням вона творить мажорний лад. За допомогою 

цього, обличчя набуває прохолоднішого відтінку, а це, в свою чергу, його 

більше пов’язує з тлом. Портрет вирізняється глибиною задуму, гармонійною 

рівновагою і спокоєм твореного образу.   

Знову і знову повертається художник до творення портрету дружини, 

шукаючи в цьому образі дорогої жінки щораз глибших психологічних та 

екзистенційних інтонацій. Одним з останніх у даній тематиці є твір 

«Роздуми. Портрет дружини» (2011) (рис. 3.3.11.). На полотні – 

психологічний портрет з вираженим композиційним центром. Митець 

передає образ жінки, за плечима якої – мудрість життя у праці, любові, 

вихованні дітей... Це підкреслюється знайденими спокійними мазками як у 

творенні  м’якої форми обличчя, так і колористичним звучанням портрета в 

цілому. Тонко знайдені тональні відтінки – жовто-зелені барви обличчя 

обрамлені хусткою рожевого кольору. Такі кольорові протиставлення досить 

важко поставити у гармонійне співіснування. Ці тони не змагаються між 

собою, а навпаки – допомагають і вирізняють один одного. Контури фігури з 

м’якими лініями плечей окреслені за допомогою світлої  блузи з легким 

орнаментом та темної безрукавки. На задньому тлі – сіро-блакитна стіна, на 

якій висить мистецький твір. Картина  виконана темно-синіми, жовтими, 

коричневими барвами, що в цілому гармоніює із портретним образом і 

творить єдине завершене ціле. У створеному портреті відчувається внутрішнє 

тепло, гармонія, спокій як в образі портретованої так і у відношенні автора до 

жінки. Цей показовий твір, як і попередній, відноситься до останнього 

періоду творчості. В них художник намагається не стільки повернутися до 

ранніх етапів своєї творчості, а швидше поєднати всі свої експериментальні 

здобутки в цілісний задум. Твори Василя Забашти останнього періоду є 



 115 

увиразненими своєю стилістичною примиреністю, спокійною злагодженістю 

та впевненістю. 

На підставі аналізу найбільш репрезентативних за художньо-

естетичним рівнем портретів авторства Василя Івановича Забашти можемо 

стверджувати, що цей жанр став для нього одним з найулюбленіших і 

багатих за смисловим еквівалентом. У рішеннях переважної більшості 

портретів автор поставав як досвідчений і глибокий майстер. Його 

прискіпливе око виявляє найхарактерніші риси портретованих. Та основним 

є все ж емоційне ставлення автора до осіб, які він зображував, відчуття та 

поціновування їхніх духовних якостей. У портретах митець постає вправним 

колористом, майстром з оригінальним композиційним мисленням. 

Незважаючи на те, що в окремих моментах художник міг загострити колірні 

зіставлення, подати їх через відкриті та експресивні хроматичні гами, вони 

завжди скеровані на головне – на відтворення неповторного емоційного 

виразу, що передавав внутрішню суть людини.     

Поетично-одухотворені образи, які створив В. Забашта за все своє 

тривале творче життя, стали теж наслідком і його пленерних досягнень, в 

пошуках звучності колористичних рішень. Художник прагнув досягти 

психологічного стану моделі, застосовуючи не тільки конструктивні 

рисункові прийоми, але й гармонізований колористичний лад живописного 

середовища. Тому портретовані передавалися з великою виразністю 

незалежно від статі чи віку моделі. Художня осмисленість характеру 

підсилювала образність та психологізм моделі. Залюбуванням природною 

красою людини та її душі, Василь Іванович Забашта творив те неповторне 

естетичне почуття, яке передавалося глядачеві від автора й досі зберігає свою 

мистецьку силу. 

3.1.4. Сюжетна картина 

У своїй творчості Василь Забашта нерідко звертався до сюжетної 

картини. В найбільш ранніх полотнах цього жанру це було даниною 
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реалістичній методології, яка в тоталітарний час була пов’язана з панівною 

комуністичною ідеологією. З роками трактування митцем сюжетної картини 

змінювалося й підпорядковувалося його духовно-ціннісним установкам. У 

такого роду творах розкривалося його філософське мислення, ставлення до 

історії і сучасності, авторська громадянська позиція. Його композиціям 

відповідного жанру полотен була властивою монументальність, прагнення до 

узагальнення форм, логічно умотивованого компонування локальних 

кольорових плям. Разом з тим, і в цьому жанрі автор не втрачав улюбленої 

живописної манери, а в роки професійної зрілості працював впевнено, 

широким мазком, густим накладанням фарб. 

У жанрі сюжетної картини можна відстежити, як з часом змінювалася 

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) (рис. 3.4.1.). Реалістично створені образи, 

характерні для мистецтва 1950-х років, передусім переконливо передають 

епоху діяльності визначних композиторів минулого. Велику увагу автор 

зосередив на духовній суті портретованих. Колірна палітра полотна свідчить 

про максимальну сконцентрованість живописця на складних психологічних 

характеристиках героїв полотен. Художник обирає суцільне спокійне тло у 

золотисто-коричневій гамі, роль рефлексів на якому відіграють золотаво-

охристі та білі плями. Головною постаттю багатофігурної композиції є образ 

С. Гулака-Артемовського. Основний акцент автор робить на світлоносній 

верхній частині образу – одухотворене обличчя з  детально прописаними 

тонкими рисами. Яскраво-оранжевий колір піджака і білизна сорочки та 

жовто-охристий тон нотної партитури у правій руці відомого композитора і 

оперного співака передають мажорність кольорового строю всій картині. 

Декоративна виразність постаті М. Глінки, який грає на піаніно, його 
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зосереджений погляд, віртуозність рук контрастують щодо головного 

персонажа і замикають правий край центру композиції. Цей образ митець 

відтворює в активній експресії, таким чином немовби передаючи звуки 

мелодії, що лунають.  По діагоналі, завершальним моментом лівої частини 

полотна є сидяча фігура жінки у пишному платті. Вона розташована на 

передньому плані. На ній автор зосереджує світлі плями біло-пастельних 

тонів, на противагу нечітким образам двох поціновувачів музикального 

мистецтва, що ніби притулилися у правому, дальньому куті. Цим 

протиставленням художник вдало добивається глибини картинної площини. 

Задній план, як і підлога, вирішується тонально наближено до 

загального колориту живописного стану полотна, проте з більшою 

активністю звучання барв. Класично виважене гармонійне зіставлення 

зелених кольорів важкої штори на вікні з темно-червоним кольором підлоги  

врівноважує загальне тло композиції, надаючи їй особливої колористичної 

насиченості. Як бачимо, Василеві Забашті вже на перших етапах його 

творчості вдалося створити змістовно промовисту малярську композицію, 

вправно, в реалістичній манері передати настрій, атмосферу і дух мистецької 

вечірки. Ілюзорний простір у прямокутному форматі полотна побудовано  

виключно за допомогою живописних засобів, тонко витриманих вальорів, 

різноманіття в нюансах і градаціях тонів.  

Зовсім інший емоційний настрій несе живописне полотно «У роки 

окупації» (1955) (рис. 2.2.12.). Картина розгортається у горизонтальному  

форматі, що дає автору розширити композиційний рух. Робота створена у 

подібній академічній живописній манері та відповідає тематиці тих часів, 

коли панування єдиного творчого методу, соціалістичного реалізму, 

залишалося усе ще безперечним. У творі художник реалістичними засобами 

зобразив групу людей. За задумом,  вони об’єднані спільними ідеями, ведуть 

активну підпільну діяльність. Загальний настрій передається тонально-

приглушеними барвами. У колориті домінують м’які, брунатні та оранжево-
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охристі тони, із вкрапленням сірого, блакитного, зеленого. Група молодих 

людей зміщена у лівий бік, що дозволяє автору передати простір підпільної 

кімнати. На середньому плані картини стоїть молода дівчина, як стверджує 

сам автор, – Ляля Убийвовк, знана на той час історична особа. Її постать 

передає тривогу і настороженість. Не випадково кольорово-тональна зав’язка 

зосереджена саме на цій фігурі – яскравим акцентом звучить біла вишивана 

сорочка та зелена спідниця й гарячі тілесні тони. Акуратно заплетені коси, 

викладені на голові, підсилюють позитивне враження та непересічність 

молодої людини. Як віддзеркалення білої сорочки, наче світиться, 

контрастно писаний білий лист паперу, закладений на друкарській машинці. 

Художник досягає особливого ефекту: здається, що цей лист випромінює 

світло і служить головним композиційною акцентом-зав’язкою  для всієї  

картини.  

У лівій частині роботи виокремлюється портрет радиста із уважним і 

зосередженим виразом обличчя. Він оточений глибокими темними тонами і, 

мабуть, через те у створеному образі відчутна виразна напруга. Інші 

підпільники – юний хлопчина чи досвідчений вояк поруч – також прописані 

дуже детально: гострий погляд, настороженість, револьвери у руках – все 

говорить про непросту ситуацію, описану в літературі про Другу світову 

війну (за радянською історіографією – Велику вітчизняну війну). Навіть у 

постаті хлопця, що сидить спиною до глядача відчувається певна напруга, що 

передана пластичним рухом. Велика пляма світла з правого краю картини 

виділяє замкнені двері, які також несуть змістовно-пластичне навантаження. 

Незважаючи на характерні для свого часу риси, цей твір виходить далеко за 

межі класично врівноваженого академізму. Він сповнений внутрішньої 

експресії, тієї приглушеної гри барв та світла, яка у повній мірі розкриється у 

наступних полотнах художника. Безумовно, композицію «У роки окупації», 

попри її ідейне підґрунтя, можемо вважати одним з кращих  реалістичних 

полотен Василя Забашти.  
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Із згаданим твором «С. Гулак-Артемовський і М. Глінка» перегукується 

картина Василя Забашти «Народні мелодії. Микола Лисенко слухає Лесю 

Українку» (1962) (рис. 2.3.4.). Сюжет роботи закладений у самій її назві. 

Обраний автором колорит якнайкраще відповідав яскравим шляхетним 

образам світочів  української культури. Свою палітру художник навмисно 

поступово розширює, порівнюючи з попередніми творами. Тут домінує ясно 

і темно-червоний, темно-синій, відтінки зеленого, жовто-охристого тощо. 

Поверхня полотна ретельно опрацьована. Композиційно-змістовий центр 

зміщено в ліву частину твору, що надає роботі об’ємності, створює ефект 

простору. Все розігрується на контрастах: м’який образ композитора М. 

Лисенка на світлому тлі, що стоїть, опершись на піаніно й темніший, теплий, 

стрункий силует Лесі Українки, яка грає на інструменті. Образ поетеси 

виписаний з особливою любов’ю. На тлі холодного силуету вікна художник 

дуже вдало теплими барвами  передає тонкі риси обличчя, вправні руки, 

строгу зачіску, білу вишивану сорочку і пишну, темно-синю спідницю.  

Особливо тонким та виразним є живопис в зоні обличчя та рук 

портретованих. Цим художник віддає належне академічному вишколу. 

Підсилює композиційний центр помітна боротьба тепло-холодних та 

загострених світло-темних ритмів. Врівноважує композицію світла маса 

вікна з активною зеленню та біла фіранка, що додає роботі ілюзорної 

легкості. Незначним, але композиційно важливим акцентом є дамський 

капелюшок, немов би залишений на столику, у протилежному куті картини. 

Сполучним моментом між лівою та правою частинами полотна є сонячне 

світло на долівці, що додає своєрідного ефекту осяяності і, водночас, 

акцентує увагу глядача на образах портретованих. Цей твір засвідчує про 

зростаючу майстерність художника, передчуття певних перемін у творчих 

підходах, властивих для так званого періоду «відлиги» першої половини 

1960-х років.  
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Серія робіт поєднані воєнною тематикою, хоч створені в різні роки, та 

характерні своєю декоративністю. Вони зі своєю новою формально-мовною 

подачею вирізняються в доробку В. Забашти. Особливість самої тематики 

творів продиктувала художнику й особливість стилістичного виразу. Хоч в 

полотні «Салют перемоги. Варіант 1» (1967) (рис. 3.4.2.) ще немає тієї 

художньої виразності, та все-ж воно вирізняється своєю змістовною 

глибинністю задуму. Цим полотном Забашта намагається відійти від 

попереднього етапу з його композиційно-пластичними прийомами та 

максимально розширити психологізм картини, доходячи навіть в певному 

сенсі до «фрагментарності». На тлі активної кобальтової плями відбувається 

розвиток теплого по кольору сюжету. У картині, скомпонованій у 

вертикальному форматі, автор створив образ солдата-переможця, який 

тримає на руках маленького хлопчика. На одухотвореному обличчі чоловіка, 

яке підсилене ясним, теплим контрастом, чорна пов’язка на очах. Цим 

малярським штрихом автор намагається підкреслити жахіття довгої і 

страшної війни, яка несла каліцтво, сирітство, смерть відомих автору не з 

розмов. М’якою локальністю до портрету головного героя вирізняється 

писаний образ хлопчика. Поза його невимушена, природна, йому затишно і 

тепло біля переможця,  лівою рукою він обнімає чоловіка. Зосереджений 

погляд не по-дитячому серйозних очей,  струнка постава і завороженість, 

адже на голові – кашкет солдата-переможця. Червона смужка на шапці 

колористично перегукується із тонально-графічним контрастом – чорною 

пов’язкою на обличчі солдата. Одяг хлопчика побудований на темній гамі 

фарб, де домінує сіро-чорний колір, пом’якшений теплими відтінками 

довкола, що обрамляють обличчя дитини. Точними, енергійними мазками 

художник створив напружену композицію наповнену глибокого авторського 

переживання. 

Такої-ж сили переживання, але виражені вже зовсім в інший тип 

художнього мислення, може виражати наступна, багатопланова композиція. 
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«З походу не вертаються сини» (1984) (рис. 3.4.3.) одна з не багатьох картин 

в такій стилістичній манері. Це – «одне з найтрагічніших полотен у творчості 

художника. Ця картина як пам’ять про невиплакане горе наших матерів, які 

чекали синів із походів... Вічна біль, сивіюча голова й терпляче чекання» [13, 

с. 15]. Написанню цього полотна передувала велика кількість підготовчих 

рисунків, багато ескізів-варіантів, створених автором олівцем на папері та 

олією – на картоні. Кінцевий варіант роботи зображає фігуру сидячої жінки-

матері на тлі дерева-хреста, що надзвичайно емоційно передає весь трагізм 

ситуації. Центральна фронтальність фігури підкреслюється виразним 

тоновим протистоянням, доведеним до графічності виразу. Особливу увагу, 

після образу жінки, автор приділяє силуету дерева, що нагадує Розп’яття, 

контури якого доведені до чіткої виразності й викликають складні асоціації. 

Автор подає його у темно-коричневому тоні, поєднуючи з синьо-зеленими та 

червоними барвами. Його динаміку та неспокій підсилює статика і 

внутрішній спокій жінки, що сидить незворушно. Надзвичайно експресивно і 

разом з тим велично і спокійно передає митець  образ матері, яка чекає сина.  

Своїм поглядом і думками вона наче перебуває далеко. Виразно писані сумні 

очі й стиснуті вуста виражають динамічну безсловесність. Кольорове 

звучання у своїх відношеннях доводиться до важких співставлень. На тлі 

синьо-фіолетового неспокою виразно звучать барви одягу – чорна хустка, що 

обрамляє голову, біла вишита сорочка, букетик квітів у натруджених руках, 

синьо-голуба спідниця. Все це підсилює внутрішню пульсацію картини. 

Портретний трагізм у поєднанні з блакитним німбом над головою на тлі 

чіткої графіки посилює хвилююче відчуття. Врівноваженості і надії роботі 

надає зелена барва трави на передньому плані, червоне сонце, що заходить і 

творить доріжку-відлуння та біло-рожеві квітки вгорі картини, що 

розпускаються на сухому дереві. Василь Забашта створив надзвичайно 

вагому, сповнену трагізму, роботу. У ній все наповнене змістом – і людський 
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образ, і краєвид, і непроста доля української нації. Відчувається, що твір 

писався з любов’ю серця і величчю рук талановитого митця.  

Багато художників у своїх творах 1950-1980-х рр. зверталися до 

тематики війни. Деякі з них були кон’юнктурними, і виражали офіційну 

тоталітарну доктрину «Великої вітчизняної війни», як певний тематичний 

стандарт. Василь Забашта, який пройшов дорогами Другої світової війни, 

звертався до цієї теми по-своєму. Емоційно і виразно підійшов до створення 

узагальненого образу Матері-перемоги у творі «Мати. 9 Травня» (2003) (рис. 

3.4.4.). Робота має розповідальну основу, побудована на горизонтальній 

площині. В колористичній перспективі передній план – темний, багатший 

нюансами, сповнений тривожних інтонацій у порівнянні зі світлом заднього 

тла. Психологічне вирішення твору полягає у тому, як автор зумів поєднати у 

створеному образі тривогу і радість, трагедію і щастя, біль і надію... Це 

творить двоїсте, ключове вирішення образу. Митець дуже вдало пише 

центрально-симетричний образ жінки, матері, сестри, що творить 

узагальнений образ «Матері-перемоги». Обличчя жінки автор передає 

підсиленими жовто-зеленими, оранжевими, сірими барвами, що підкреслює її 

непростий емоційний стан. Кольори та риси обличчя робляться чіткішими на 

тлі чорного обрамлення хустки, що загострюється  геометричним ритмом. 

Образ затаєного смутку превалює в погляді лагідних очей. Погляд 

скерований у глибини власних переживань, відтворюючи тривогу і неспокій 

цілого народу на довгому шляху до перемоги. Драматизм ситуації 

підкреслюють яскраво-червоні прямокутники огорожі, на яких тими самими 

кольорами, що й обличчя, зображені спрацьовані жіночі руки. Автор знайшов 

делікатно-вишукані нюанси для побудови контрастного тла картини: біло-

рожеві квіти із вкрапленням червоних і зелених барв створюють відчуття 

легкої повітряної ажурності. Активна звучність фарб, тонкий контраст 

теплих і холодних кольорів посилюють психологічну змістовність портрета, 

його небуденне, насичене емоційне звучання.   
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Трактування сюжетно-тематичної композиції в більш зрілих роках 

творчості В. Забашти вибудовувалося по висхідній збагачення формально-

виражальними засобами, з-поміж яких найбільше навантаження випадало на 

чинниках кольору і живописної пластики. Внутрішньо-вмотивованими 

світлоколірними рішеннями митець виражав складні емоційні стани, які в 

нових пластичних конструкціях відкривали шлях до нових горизонтів 

творчості. Цікаво, що з досвідом мінялася і сама структурованість сюжетної 

картини. Автор намагався уникати пафосу, декларативності при розкритті 

певної соціальної, морально-етичної чи лірико-побутової тематики. Зміщення 

до камерного трактування різних сторін життя свідчило про перебудову всієї 

системи його ціннісних координат, що, в свою чергу, спонукало до більш 

радикальних перемін в художньо-естетичній програмі творчості. Так, 

полотно «Відпочинок. Садочок в Дешках» (1978) (рис. 3.4.5.) – багато в чому 

камерний твір, який вирізняється високою поетичністю. Його характеризує 

виняткове багатство і точність кольору, живописна витонченість.  У 

ліричному пейзажі знайшли втілення чарівність української природи, 

зафіксований куточок українського села. Побудова картини лаконічна і 

переконлива. Художник подає ту кількість деталей, які працюють на твір. 

Сама конструкція площини – це класичний розділ на три просторові плани, 

проте автор вирішує це в свій спосіб. Задля більшої композиційної цілісності 

твору, художник обирає такий ракурс погляду який максимально стискає 

простір. Стиснутість між переднім та середнім планами додає камерності та 

простоти в композиційній  легкості прочитання твору. Широкими мазками 

автор передає пообідній спокій, де вбачаються теплі струмені світла і 

повітря, переплетених глибокими тінями. Майстерність митця проявляється 

у, ніби, схематичному зображенні постаті, яка присіла відпочити. Центральна 

фігура жінки під розлогим деревом, яка поєднує теплоту та прохолодність 

відтінків, є органічною складовою кольорового наповнення, та кольоровим 
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акцентом полотна. Присутність людини одухотворює краєвид, вносить у 

нього ліричний, навіть метафізичний спокій. 

У творі В. Забашти «Доброго ранку» (1998) (рис. 3.4.6.) автор виявив 

новаторський підхід у побудові жанрової композиції. Художник майстерно 

передає образну змістовність твору – наче відчутний невловимий подих 

повітря, ранішнє світло світанкових променів, струмінь літнього тепла. 

Вібрація, багатство відтінків, створених коротким мазком – вирішальний 

чинник у цьому випадку. Легка і світла геометрія ганку фокусує увагу на 

дійовій особі – жінці, яка заходить до приміщення. Фігура підкреслюється 

червоним та рожево-вишневим кольором, що перегукується із оранжевою 

плямою на підлозі. Теплом відбитого світла поєднуються між собою всі 

різнопланові частини картини – кольорове співвідношення світло-зеленого, 

жовтого, блакитного кольору взаємодіє між собою, тонко перегукується, 

створюючи ранковий мотив. Автор свідомо не прописує риси обличчя жінки, 

адже достатньо характерних мазків, щоб відчути настрій, динаміку, глибину 

образних емоцій У полотні повною мірою виявилась тонка майстерність 

автора, вміло передана ліричність образного задуму, його проникливість у 

відчутті простору, здатність передати у барвах стан літнього теплого ранку.   

Тематичним продовженням цього циклу творів є картина «На осонні. 

Полудневий перепочинок» (2010) (рис. 3.4.7.). У цьому полотні дуже вдало 

зафіксована мить відпочину серед спекотного літнього дня, хоча митець для 

загального тла використав холодні синьо-зелені барви. Сюжет роботи подано 

в несподіваному ракурсі, ніби погляд зверху. Візуально робота видається 

спокійною, статичною, та завдяки тому, що композиція наче зсунута в лівий 

край, вона набуває внутрішньої динаміки. Змістовним центром композиції є 

фігура жінки, яка сидить на лавці біля округлого столу. Присівши 

перепочити, вона оперлась однією рукою на лавку, другою – на розкриту 

книгу, створює мить динаміки в статичній ситуації даного твору. Рожевий 

колір сукні, жовтий капелюшок вносять лагідний «комфорт» із загальним 



 125 

синьо-зеленим середовищем. Тепло-гарячі плями зосереджує художник на 

округлому столі з біло-блакитною скатертиною. Ними позначені фрукти, 

горнятка, блюдця. Доповненням до жовто-червоних барв  є зелена пляма 

високого самовара з чайничком. Кольоровою та композиційною підтримкою 

натюрморту є лавка  жовто-червоної барви та червоний цвіт калини, що 

доводить композицію до глибокого звучання. Робота В. Забашти впевнено і 

переконливо передає стан літнього полудневого спокою, гармонії людини з 

природою, настроєво-емоційну тональність.  

Мистецька обдарованість В. Забашти дозволяє йому створювати 

сюжетні композиції на різну тематику. Проте, улюбленим лейтмотивом у 

нього залишається історія України, її минуле і прийдешнє, творення нових 

образів національних героїв. Однією з таких праць є живописне полотно 

«Брати. Козацькому роду нема переводу» (2008) (рис. 3.4.8.). Міцно 

сконструйована центрально-симетрична композиція, що зображає трьох 

братів, які відпочивають під розлогими деревами, сидячи на лавці. Автор 

активно задіює всю площину, що вібрує кольоровими і тональними 

контрастами. Вдало розібрана ритміка портретів: ясні тони, якими виділено 

двох старших братів, відтіняють центральну, напружену в кольорі постать 

наймолодшого з них, який виходить на перший план. Портрети двох братів 

знаходяться в тональній інверсії один до одного, а молодший – як 

об’єднуюча ланка між ними. Напруженими червоно-оранжевими кольорами 

виділяє автор важливі атрибути української культури й історії – бандуру і 

шаблю, яку тримає найменший брат у руці. Білий колір сорочок, жовто-

зелене тло на задньому плані, вкраплення блакитного і синього погоджують 

співіснування барвистої палітри полотна. Твір майстра відзначається 

змістовністю, глибиною задуму, у якому автор акцентує увагу на 

неперервності поколінь, національні гідності і гордості українського народу, 

сповідування його кращих традицій, які необхідно прививати молодому 

поколінню.      
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Коли брати до уваги лиш історичні полотна Василя Забашти, 

виявиться, що це найменший сегмент в його доробку. Проте, переглядаючи 

ці твори та весь робочий (підготовчий) матеріал до них, варто звернути увагу 

на час їх створення. Виявляється, що це найвідповідальніший жанровий 

доробок його творчості. Художник дошукується історичної достовірності не 

тільки засобом розповідності, дидактичної настанови, а й передачі часового 

чинника у композиційних засобах. Цей же-ж вимір диктує свою часову 

протяжність, що, в свою чергу, змушує В. Забашту обрати винятково єдиний 

формат – вертикаль. В такому символічному просторі художник компонує 

століття з акцентованими вертикалями та горизонтально розгорнутою 

знаково-смисловою структурою.   

Прикладом цьому слугує одна з найбільш значимих композицій Василя 

Забашти «Прометей духу» (1991-2008) (рис. 3.4.9.). Цей твір визначного 

майстра відзначається змістовністю, глибиною задуму, внутрішньою 

культурою й громадянською свідомістю. Вся робота по вертикальній 

площині  розбита на три плани. На нижньому – зрізане дерево життя з 

фігурою бандуриста, на середньому – постать Т. Шевченка з двома 

просвітителями й народом, та верхньому – бурхливе небо зі символами 

Христа і його терпінь. Змістовним центром композиції, як в образному так і в 

колористичному сенсі, є фігура Т. Шевченка. Проникливий погляд ясних 

очей, виразний жест руки, біло-червона одіж вирізняє Прометея духу. Його 

оточення  митець передає більш стриманими, темними барвами, проте, не 

уникаючи конкретики у гострих поглядах на обличчях гурту однодумців 

поета. Їх чорні, видовжені шапки творять певне дугоподібне обрамлення над 

головою поета, котре контрастно підсилюється золотистою загравою над 

ним. Поруч з фігурою Т. Шевченка Василь Забашта виокремлює образ М. 

Костомарова, емоційний стан якого проглядається у поставі, виразі обличчя, 

жестикуляції рук. На відміну до названого, написаний образ бандуриста, 

який подано у спокої, рівновазі, у повній гармонійності із природою і 
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довколишнім світом. Загострює колористичну ситуацію синє вогняне сяйво 

та відбите від нього світло, що огортає постать бандуриста, поета і правий 

край роботи. Композиційний стиль та колористична гама картини насичені, 

творені широкими пастозними мазками, велику роль відіграє фактура, однак 

це не перешкоджає деталізації творених образів. Відтак велике тематичне 

багатофігурне полотно В. Забашти «Прометей духу», над яким митець 

працював впродовж багатьох років, маніфестує синтез високої культури й 

виразної громадянської позиції художника. Твір особливо виразно виявляє 

оголений нерв автора, його непогамований біль за долю рідного краю.   

Глибоке усвідомлення традицій, багате історичне минуле українського 

народу з його міцними коріннями передає В. Забашта у живописному полотні 

«Фундатори Києво-Могилянської академії: гетьман Петро Сагайдачний та 

Галшка Гулевичівна» (1991-2005) (рис. 3.4.10.). Декоративно-площинна 

багатофігурна композиція виконана у мажорному ключі. Сюжет роботи 

окреслений у його назві. Композиційно густо насичений центр за кольоровим 

тоном займає вагому частину картинної площини. Дві центральні постаті, що 

домінують у роботі, – Петра Сагайдачного та Галшки Гулевичівни прописані 

широкими мазками, активними барвами, з контрастними рисами обличчя, 

одягу, атрибутів влади та науки. На голові П. Сагайдачного – гетьманська 

шапка, у руці – булава. Одежі також гетьманські – поєднання зеленої та 

рожево-червоної барви, що не контрастує, а навпаки доповнює тональність 

одне одного. Одяг жінки – шляхетний, синьо-жовтих барв, на голові – біла 

зав’язана хустка-бавниця. У руках фундатори тримають макет майбутньої  

Києво-Могилянської академії, що стала джерелом знань багатьох поколінь 

української еліти. На передньому плані, зліва, зображений молодий хлопець, 

що символічно в руках тримає кілька книжок. Його одяг – яскраво-фіолетової 

барви у поєднанні з жовтим та синім, доповнює кольорову гаму картини. На 

передньому плані – тетрапод червоно-жовтого кольору із запаленою свічкою, 

що також символізує початок  доброї справи, освячення шляху до знань, до 
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науки. Перспективне скорочення в глибину картини здійснюється 

зменшенням масштабу: на задньому плані дві групи людей – зі свічками у 

молитві та козаків із списами. Вгорі, над композицією, оранжевим кольором 

художник прописує ще один символ благословення, взятий із іконопису – 

зіслання Святого Духа. Кольорові барви у поєднанні з графічним 

окресленням творять чудову композицію, що не може не хвилювати. 

Внутрішня духовна сила митця, його глибинна сутність у поєднанні з 

непересічним талантом є основою творчості й, зокрема, творення  названої, 

гармонійної і філософської роботи. 

3.2. Тематично-смислове поле творчості митця. Розглянувши 

загальну структуру живописної спадщини В. Забашти та співвідношення 

жанрів, необхідно пов’язати між собою основні тематичні лінії, що 

вибудувалися у художника в процесі еволюції його творчого мислення. 

Зіставляючи жанри пейзажу, портрету, сюжетної картини та 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 

знакових для українців місцевостях Шевченкового краю, зокрема в Седневі, 

Качанівці, в інших містах і селах Київщини, Черкащини, Полтавщини, 

Харківщини. Найбільше краєвидів художник 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.   

«Живопис слід сприймати як щось живе, як живий організм. Інакше 

картини мертві, вони на глядача не впливають. Художник мусить свою 
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картину створити так, щоб глядач зупинився й замислився» – таке творче 

кредо Василя Забашти поміщено першим з-поміж ряду професійних 

висловлювань у відомому прижиттєвому виданні 2008 року [13, с. 16]. Воно 

відображало вже пізні погляди митця на природу творчості, хоча за своєю 

суттю могло б ілюструвати і більш ранні підходи автора до тематично-

смислового спектру своїх картин. Сам художник залишив чимало власних 

спогадів про ті особистісні та родинно-побутові чинники, які й визначали 

його велику творчу програму. «Батько навчив мене читати по-

старослов’янському, мати – доброти, а Шевченків «Кобзар», який читали 

всією сім’єю зимовими вечорами, розкрив гірку правду людського життя, 

одвічне протиборство добра і зла…» І плакав я з усіма над долею Катерини, 

Мар’яни, наймички й завжди був разом із гайдамаками»,  – від цього 

починався морально-ціннісний імператив В. Забашти [35, с. 69]. А вже далі, 

по-суті жанрово-тематичних зацікавлень: «Я – сільська дитина, «зернятко із 

житнього колоса», яка зросла серед природи й до дев’ятнадцяти років був її 

невід’ємною часткою. Тим-то, природа для мене – найорганічніше 

середовище буття…» [13, с. 160]. «…Коли надходить День Перемоги, душу 

переповнюють щемні спогади… Повсякчас пригадуються очі матері, яка, не 

маючи сили, провела мене лише до хвіртки, а потім, обхопивши штахетину 

руками, ще довго проводжала мене поглядом, сповненим скорботи й 

невгамовного болю…» – писав він про ще один важливий епізод емоційної 

пам’яті [35, с. 155]. А вже у розвитку національної парадигми – наступні 

слова: «Перечитуючи якось «Сонячні кларнети» Павла Тичини, натрапив на 

поетичний образ трагічної долі народу надзвичайної сили: «…Не витримала 

суму, / Не витримала муки, - / Упала на обніжок, / Хрестом розп’явши 

руки!...» Ця фраза не давала мені спокою і врешті-решт «вилилась» у 

композицію: молода жінка у вишиванці лежить розпластана хрестом на 

землі… Це образ розіпнутої нашої України, образ «розстріляного 

відродження»… [35, с. 64]. 
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Наведені фрагменти роздумів автора про духовно-етичний вимір життя 

фактично і визначають «ціннісний клімат» творчості Василя Забашти 

упродовж всього його мистецького шляху. Загострені в метафоричних 

визначеннях моральні принципи художника знаходять відображення в усій 

жанрово-видовій системі, творячи єдиний світоглядний контекст. Розглянемо 

базові тематично-смислові конструкти живопису В. Забашти, які розкрилися 

у кожній з жанрових груп творів.  

Батьківське (родинне) середовище – наскрізний тематично-смисловий 

конструкт, розкритий в різних жанрах живопису В. Забашти. У пейзажі 

еволюціонував від ранніх натурних зображень природи рідної 

Слобожанщини до збірних образів України, через призму багатого життєвого 

досвіду. В портретному та сюжетно-побутовому жанрах, почасти в 

натюрмортах, розкритий через образи дорогих серцю людей (здебільшого – 

родинного кола митця) з камерним трактуванням людини та предметно-

природнього середовища як знаково-символьного еквівалента теми 

Батьківщини.  

Історико-героїчна епіка – локальний тематично-смисловий конструкт, 

пов’язаний з конкретною сторінкою біографії В. Забашти (участі в Другій 

світовій війні як солдата Червоної армії). Трансформувався з канону 

соцреалізму (картини 1950-1960-х рр.) в суб’єктивовано-символьну ціннісну 

парадигму. У творах 1980-2000-х рр. розкритий в численних тематичних 

зрізах (пам’ять про воєнні роки, інтерпретація давньої історії України, 

збірний образ Батьківщини). 

Національний характер – один з ключових «двигунів» творчого 

поступу художника. Від ранніх творів (сюжетна картина і портрет 1950-х рр.) 

В. Забашта звертається до образів відомих українців – як історико-

культурних персоналій (гетьман П. Сагайдачний, Т. Шевченко, Леся 

Українка, М. Лисенко), так і сучасників (С. Таранушенко, Г. Коляда, В. 

Данилейко), шукаючи психоемоційні відповідники художніх образів 
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співвітчизників. Незважаючи на те, що в трактуванні того чи іншого 

конкретного персонажа автор не робив навмисних алегоричних наголосів, у 

своїх творах він таки залишив власну характерологічну збірну модель 

«українського характеру».  

Український простір – певна ціннісна константа у краєвидах 

(«краєобразах»)  В. Забашти як носія класичних рис українського пейзажного 

малярства, що сформувалися під впливом творчості Т. Шевченка та 

розвинулися в києво-харківському мистецькому ареалі від кінця XIX ст. 

(найбільш яскраві представники цієї парадигми – С. Васильківський, М. 

Самокиш, О. Мурашко, М. Бурачек, О. Шовкуненко, Г. Світлицький та ін.). В 

динаміці творчого поступу академічні методологічні установки В. Забашти в 

цьому жанрі розвинулися до статусу цілісного тематично-смислового 

конструкту.      

Український духовно-культурний ландшафт. До цього тематично-

смислового конструкту Василь Забашта був скерований упродовж всього 

свого зрілого творчого шляху. Фактично він об’єднав всі грані і жанрові 

форми його живопису, і розкрився не лише в широкому тематичному 

діапазоні картин, портретів, почасти натюрмортів і пейзажів, але і в самому 

інтонаційному ладі переважної більшості творів. Духовна складова є 

питомою рисою образного мислення художника, яка в роки зрілості 

розвинулася в духовно-ціннісний імператив. Саме така якість творчості 

митця надала йому високого авторитету у професійних колах, а також серед 

видатних сучасників в цілому.  

Творчість В. Забашти за своїми обширами є значно складнішою і 

багатограннішою, натомість виділені в 5 тематично-смислових конструктів 

«покривають» усю сукупність тем, жанрів його живопису. Саме через них 

можна «відчитувати» усю повноту образних ідей, що відповідали 

авторському мистецькому світогляду. В життєвій динаміці, що 

супроводжувалася як емоційними піднесеннями, так і драматичними, 
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подекуди трагічними подіями, художник поглиблював свою гуманістичну 

мистецьку доктрину. Саме через взаємозв’язок кожної з названих тематично-

смислових конструктів і вибудувалася мережа ціннісних координат творчості 

Василя Івановича Забашти як однієї з найбільш яскравих індивідуальностей в 

образотворчому мистецтві України другої половини XX – початку XXI ст.    

Висновки до розділу. Творчий доробок  В. Забашти середини ХХ – 

початку ХХІ ст. у своїй основі складає олійний живопис, за винятком 

рисунків-начерків виконаних олівцем (зрідка фломастером), як робочий 

матеріал при підготовці живописних композицій. Власне цей обмежений 

арсенал засобів буде й надалі залишатись як базова основа в його творчості 

за для досягнення максимальної образної виразності. У повоєнний період 

художник вдосконалює свою майстерність в академічному малярстві, 

зокрема в станковій картині, яка була його логічним продовженням 

довоєнного періоду навчання в Харкові.  

В динаміці творчого розвитку В. Забашта працював в різних 

живописних жанрах, які в сукупності формують цілісну жанрову систему: 

пейзаж, натюрморт, портрет, сюжетна картина. Домінуючим жанром був 

пейзаж,  де художник почуває себе максимально вільних у розкритті своєї 

індивідуальності. Активна пленерна практика дала йому змогу прочути всю 

глибину й сутність власної екзистенції, а також громадянських почуттів. За 

обставин ідеологічних обмежень тоталітарного часу В. Забашта усвідомлено 

відходить у зону самозаглиблення, як він сам називав «у період мовчання». 

Проте цей період був позначений інтенсивним пошуком власного самовиразу 

як колориста.  

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-

ціннісну даність:  батьківське (родинне) середовище, історико-героїчна 
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епіка, національний характер, український простір та український духовно-

культурний ландшафт. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

МАЛЯРСТВА ВАСИЛЯ ЗАБАШТИ  

 

Розглянувши загальну структуру творчості Василя Забашти та 

здійснивши типологію тематично-смислового спектру його картин різних 

живописних жанрів, відповідно до мети нашого дисертаційного дослідження 

необхідно визначити індивідуальні риси авторського творчого методу та всієї 

системи образно-виражальних засобів. Творча біографія художника охопила 

періоди, на яких відбилися впливи різних політико-адміністративних систем, 

з відповідними для них ціннісними пріоритетами. Паралельно до них 

адаптувалися й критерії професіоналізму, в певній стратегії творчого 

розвитку. До середини 1980-х рр., коли Україна перебувала в складі 

спільного культурного простору з центром у Москві, В. Забашта мав певні 

обмеження творчо-методологічного рівня. З кінця 1980-х, а особливо 

впродовж 1990-2000-х рр., творчий пошук художника збагачується новими 

інтонаціями, з чим модифікуються і формальні засоби його живопису.  

4. 1. Еволюція авторського творчого методу Василя Забашти. 

Довгий професійний шлях художника був позначений етапами засвоєння 

засадничих принципів академічної традиції українського живопису та, на 

цьому ґрунті, 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 Василя Забашти стала новим явищем 
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в українському образотворчому мистецтві періоду незалежності та в 

подальших роках її становлення.  

Вироблення 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. Розгляд жанрової системи живописної спадщини В. 

Забашти, аналіз ключових творів митця через проекцію тематично-

смислового поля його полотен дає можливість зупинитися на їх художньо-

естетичних особливостях. При цьому необхідно наголосити, що саме 

авторські професійні принципи, укладені в творчу методологію, не лише 

вирізняли його серед колег – практиків мистецтва, але й значною мірою були 

адресовані новим поколінням художників, його учням.  

Як уже було зазначено, розуміння малярства як виду образотворчості, у 

Василя Забашти відбувалося поетапно, від перших (у дитинстві) реакцій на 

довколишню природу, на весь комплекс традиційно-побутового життя на 

Слобожанщині. Все, що залишив у своїх спогадах митець про цей ранній 

період свого життя, вказує на те, спонука до малювання закладалася в нього 

самим укладом родинного життя. «Іду стежиною поміж високих трав. Не 

прим’яти б травиці – скоро косовиця. / Лугові квіти духмяном сповнюють 

довкілля, трави соковиті, високі. Буде гарне сіно худобі на зиму. / Напишу 

натюрморт з польових квітів (ще ніколи не писав) і подарую матері, нехай і 

взимку пахнуть їй. Фарби квітами пахнуть!» [35, с. 21]. У цій безпосередності 

розкривається важливий елемент творчого кредо – творити не просто за 

завченими професійними навиками, а з глибокою внутрішньою мотивацією.  

Здійснена систематизація творчості В. Забашти за жанровою ознакою, 

розгляд його пейзажів, натюрмортів, портретів та сюжетних картин в 

динаміці розвитку дає можливість відстежити зміни у концептуальному 
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рішенні тих чи інших формально-образних проблем. Саме поняття 

авторського творчого методу в нашому розумінні є сукупністю певних 

стильових і техніко-виражальних рис, притаманних митцеві в його праці над 

живописними творами. Натомість, не менш важливою часткою авторського 

творчого методу є адаптація художником базових принципів професійної 

школи, які з роками активної творчої практики розвинулися в оригінальний 

малярський стиль. Сукупний жанровий матеріал дає змогу визначити етапи 

цього процесу.  

Перший з них можна окреслити як доакадемічний, і вбирає у себе 

сукупність ранніх творчих практик В. Забашти. Переважна більшість творів 

художника 1930-х рр. не збережено, але поодинокі з них вказують на 

реалістичну методологічну платформу, на яку в той час взорувався молодий 

автор. На це вказують і записи самого митця в автобіографічних нотатках, що 

з’явилися окремою публікацією [34] та ввійшли у книгу «Творчий шлях 

художника» [35]. Індивідуальних прикмет авторського стилю в його 

малярських спробах тоді ще не було. В основі цього раннього мистецького 

досвіду автора було наслідування природі, спонтанна реакція на побачене 

засобами прямого («протокольного») відтворення зовнішніх ознак натурного 

прообразу. Другий, академічний, відповідає самій специфіці радянських 

освітніх стандартів у галузі профільної мистецької освіти. В їх основі – 

модифікована модель петербурзької академічної школи ще кінця XIX ст., 

адаптована до радянської ідеології з відповідним для неї «класовим 

акцентом». Методологічні рамки цього етапу були строго регламентованими 

і не сприяли якісній диференціації стильових відмінностей. Поза тим, 

оскільки педагогами ХХІ та КХІ були відомі митці, які глибоко розуміли 

українську національну спадщину пейзажного живопису 

післяшевченківського часу відповідного культурного ареалу (С. 

Васильківського, М. Самокиша, П. Левченка та ін.), певні риси цієї глибинної 

традиції проникали в педагогічну практику 1950-1960-х рр., що частково 
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проявилося і в мові тогочасних творів Василя Забашти. При цьому необхідно 

зазначити, що навіть в рамках цієї стратегії у творах митця можна вбачати 

окремі ремінісценції європейського пленерного живопису, в першу чергу 

доби імпресіонізму, що, судячи по всьому, відповідало самим переконанням 

Василя Івановича щодо професіоналізму в цілому. Стандарти академічного 

вишколу в радянських художніх інститутах 1930-1950-х рр. були доволі 

високими, незважаючи на постійний ідеологічний пресинг. А, оскільки, в 

ХХІ та КХІ викладали визначні художники з віртуозним володінням 

живописних технік, то й їх методичні настанови для студентів сприяли 

вихованню у молоді якісної професійної грамоти.  

Наступним, третім етапом процесу розвитку авторського творчого 

методу стала орієнтація художника на сформовану десятиліттями києво-

харківську пейзажну традицію, що ввібрала в себе ідейну, естетичну 

скерованість пізніх творів Тараса Шевченка та пленерну практику митців 

зламу XIX-XX ст., і яка відображала нові віяння в європейському малярстві 

імпресіонізму і постімпресіонізму. Саме цим симбіозом формально-

виражальних ознак і позначені інтонаційно розмаїті твори В. Забашти кінця 

1950-х – 1970-х рр. В надрах цієї пошукової стратегії розвинулась ключова 

індивідуальна риса творчої методології В. Забашти, яка досягала дедалі 

виразніших авторських рис у процесі наполегливої творчої праці.  

Зважаючи на вагомість впливу відповідної традиції на конкретні 

творчо-методологічні риси живопису автора в період його професійної 

зрілості, необхідно звернути увагу на деякі її аспекти. Цілісність історичного 

феномену києво-харківської пейзажної традиції полягала, перш за усе, в її 

синкретичності, з притаманними елементами європейського імпресіонізму та 

нового погляду митців на проблему світла і кольору. Українська національна 

парадигма, що визначала тематичний і смисловий вектор творчих шукань 

уже згаданих С. Васильківського, М. Самокиша, П. Левченка, а пізніше й М. 

Бурачека, А. Маневича, К. Трохименка, О. Шовкуненка, засвоїла питомі 
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особливості актуальних ідей пленеризму в діапазоні формальних задач. 

Натомість у смисловій площині український пейзаж перших десятиліть XX 

ст. прокладав принципово значимий для національного мистецтва ціннісний 

вектор. Саме ціннісний стрижень і став консолідуючою особливістю цієї 

традиції, яка залишила множинність авторських концепцій українських 

художників середини XX ст., в тому числі й безпосередніх академічних 

наставників В. Забашти. Як стверджує один з безпосередніх його учнів І. 

Мельничук, покликаючись на судження свого наставника, «Україна Василя 

Забашти — необмежений світ історико-етнографічної минувшини, це край, 

відкритий для діалогів з іншими культурами-світами. Тому майстерність 

живописної кухні художника немислима без творчих знахідок світового 

мистецтва, насамперед західноєвропейського імпресіонізму та 

постімпресіонізму, а також румунської, угорської, польської та інших 

європейських національних шкіл пленеризму. Це ті цеглини загальної 

культури..., які є сходженням до внутрішніх висот духу, до слави 

національної традиції в потоці живої багатоманітності світової культури» 

[57, с.23].   

І, нарешті, четвертим етапом стало закріплення питомих авторських 

стильових рис живопису, в яких базові елементи традиції інтегрувались у 

стихію творчого темпераменту Василя Забашти. Внутрішня свобода 

малярського письма розкрилася в рішеннях як етюдів, так і великих 

картинних образів усіх живописних жанрів. Один з численних учнів, знаний 

художник Прокіп Колісник дуже слушно означив цю особливу властивість 

малярства свого професора: «…Він не надимається, не женеться за модою, не 

говорить неправди, не прислуговується..., а видобуває те, що має в собі, і 

мова його не про власну болячку, але про Красу, в якій для кожного є 

часточка, треба лише вміти причаститися, треба любити… Василь Забашта – 

«наш», наш український живописець посутньо. Це майстер культивованого 

вальорного живопису – майстер високого класу. І велич його не в 



 138 

проголошенні ще якогось чергового «…ізму», але в щирості, у своєрідності, 

у гармонійності художнього вислову, у наповненості кожного твору 

добротою і красою» [13, с. 15].  

Вироблення авторської мови живопису стало для В. Забашти 

органічним процесом фахового самовдосконалення. Водночас, синхронно до 

цього поглиблювався і його погляд на українське життя, на духовно-

культурний контекст національної традиції. Тому переміни у формальних 

ознаках стилю, в усій структурі художньо-виражальних засобів мали 

комплексний характер. В динаміці свого професійного розвитку Василь 

Забашта зумів виробити таку живописну мову, яка стала носієм його 

ідентичності і питомою рисою його творчого індивідуалізму. Ці формальні 

особливості, підпорядковані світогляду митця, визначили творчу особистість 

автора у контексті явищ українського образотворчого мистецтва другої пол. 

XX – початку XXI ст.           

4. 2. Духовно-етична і світоглядна платформа Василя Забашти як 

митця і педагога. В практичній і педагогічній діяльності художник розкрив 

свої найкращі професійні якості, а з ними й розвинув духовно-ціннісні 

принципи. Щоб визначити структуру авторського світогляду В. Забашти 

необхідно проаналізувати деякі основні цикли пейзажів, а також трактування 

ним образів людини у портретах і тематичних картинах. При цьому слід 

взяти до уваги, що духовно-етичний контекст живописних практик 

художника зіставляється з його педагогічними принципами, що становить 

цілісність авторської творчої постави. 

Уже зазначалося, що уся світоглядна система В. Забашти закорінена в 

родинну етику, що проявлялася на різних щаблях щоденного побуту. Саме 

таким ставленням до ціннісного чинника проникнуті спомини художника в 

кожній частині його життєвої біографії. Родинні традиції набули локальних 

рис від традиційно-побутового комплексу, який укладався і розвивався в 

генетичній пам’яті українського народу, зокрема Слобожанщини. Окремою 
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складовою цього етногенетичного коду були не лише обрядово-звичаєві 

елементи, а й метафізичні елементи болю, пов’язаного з трагічними 

сторінками історії, зокрема з Голодомором. Ця тема у творах митця 

опосередковано була присутня від 1960-х років, контекстуально вписуючись 

в інтонаційну палітру портретних характеристик знаних діячів української 

культури (С. Таранушенко (рис.2.2.11.), Г. Коляда (рис.2.2.10.)) та в 

метафізичну тканину окремих пейзажів. Про портретованих художник 

залишив цікаві спомини. Так, в Степанові Таранушенку він надавав значення 

його великому національно-культурному сподвижництву: «…досліджував 

ужиткове мистецтво, збирав зразки народної творчості, разом з художником 

Опанасом Сластьоном вишуковував по селах і містечках українські килими 

(…). Але найбільше цікавили його пам’ятки дерев’яної архітектури 

Слобожанського краю, вивченню яких присвятив понад сорок років. За свої 

дослідження й постраждав: був засуджений до ув’язнення в сталінських 

концтаборах [35, с. 121]. В розповіді про скульптора та колекціонера 

українських старожитностей Івана Гончара В. Забашта наводить важливі 

автобіографічні деталі: «…Хоч я і селянського роду, та усе дитинство й 

рання юність пройшли під страхом: голоду, хвороб, наглої смерті за 

найдрібнішу провину від рук озброєних людей. У дитячій пам’яті 

закарбувалася картина: радянські військові били жорстоко людину у 

вишиванці й називали ворогом народу. А з 1939 по 1945-й, хто я? Солдат 

совєтской армії – російськомовний… У КДХІ – «Вася – студент и танкист-

разведчик, орденоносец орденов Славы, коммунист с 1945 года», – так 

«розумне» партійне керівництво представляло мене на різних зборах. А на 

чому виховувався всі ці роки?! Як і всі – на ідеології «вождів». І не знали ми 

тих, хто б по-іншому мислив. Тому не прийшов до Івана Макаровича тоді у 

…50-ті роки, не був внутрішнього готовий. Лише у «хрущовську відлигу» ми 

пізнали інше, почули лекції М. Брайчевського, почали цікавитися 

літературою, яка допомагала хоч трохи пізнати справжню історію. Ті, що 
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шукали істину, правду про свій народ, ішли до Івана Гончара. Прийшов я до 

нього на початку …70-х» [35, с. 159-160]. Таке відверте визнання певної 

запізнілості в проявленні національної свідомості, втім, не слід поширювати 

на весь ціннісний імператив Василя Забашти, оскільки самі його твори від 

середини 1960-х років і до самого завершення творчого шляху позначали їх 

зв’язок з родинним духовно-етичним комплексом. Згустки цього 

«справжнього», органічно пов’язаного з етнокультурним кодом родини, 

наявні на різних щаблях авторської світоглядної платформи.  

Ранні твори В. Забашти, ще далекі до основного тематичного ядра, вже 

містили в собі елементи духовно-етичної програми. Навіть етюдний 

«Портрет дружини» (1958) (рис.2.3.2.), крім лірико-романтизованого 

трактування дорогої йому людини, має відчутний відбиток уже 

сформованого ціннісного імперативу, співвідносного його молодим рокам. 

Пейзажні мотиви з-над Десни, а найбільше зі Седнева, поглиблюють 

авторське сприйняття українського простору саме в площині духовній та 

емоційній. «Відпочинок. Чмирівка» (1964) (4.2.1.), «Стара верба» (1965) 

(рис.4.2.2.) наскрізь пройняті елегійно-метафізичними інтонаціями в 

передаванні певної миті життя. Розв’язуючи конкретну формальну задачу в 

рамках пленерного живопису, Василь Іванович міг наголосити на своєму 

внутрішньому пережитті природи, як віддзеркалення власної психоемоційної 

сутності. Авторська теза про те, що «краєвид – це частина життєвої біографії 

та історії нашої, і тому кожен твір-пейзаж – не тільки побачене, а й пережите 

художником внутрішньо» [13, с. 58] сповна відповідає зазначеній живописній 

методології.   

Моделюючи етапи розвитку духовно-ціннісної парадигми у творчості 

Василя Забашти, постає питання вмотивованості автора при звертанні до 

картин тематичного змісту, зважаючи на те, що в структурі офіційного 

радянського мистецтва такі твори не завжди відповідали внутрішній сутності 

авторів. Полотно «Народні мелодії. Микола Лисенко слухає Лесю Українку» 
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(1962) (рис.2.3.4.) – одне з перших, яке позиціонує національно 

зорієнтований світогляд художника. Сам твір виконано для показу на 

тематичній виставці, за своєю образною структурою він не опонував панівній 

для того часу реалістичній методології. Формально-виражальні засоби 

відображали відповідну стадію розвитку живописної стратегії В. Забашти, з 

особливою увагою на світлоколірну градацію та організацію малярського 

середовища. Натомість, навіть у рамках таких нейтральних (в ідейно-

смисловому наповненні) фахових задач автор намагається сформулювати 

свою громадянську, навіть національну настанову щодо двох визначних 

діячів української культури, вбачаючи і себе як спадкоємця відповідної 

світоглядної традиції. Невипадковість цієї риси підтверджується цілою 

групою творів 1960-1980-х років, в яких стрижнева духовно-етична 

проблематика закріплюється в різних тематичних площинах.  

  1972 року художник пише велике полотно «Розстріляна Україна» 

(4.2.3.), яке стало новим якісним щаблем осмислення автором складних 

питань національної історії. «Перечитуючи якось «Сонячні кларнети» Павла 

Тичини, – згадував Василь Іванович, – натрапив на поетичний образ 

трагічної долі народу надзвичайної сили: «…Не витримала суму, / Не 

витримала музи, - / Упала на обніжок, / Хрестом розп’явши руки!»..». Ця 

фраза не давала мені спокою і врешті-решт «вилилась» у композицію: молода 

жінка у вишиванці лежить розпластана хрестом на землі… Це образ 

розіпнутої нашої України, образ «розстріляного відродження» [13, с. 64]. 

Слід обумовити, що синхронізація ідейно-образної фабули картини з 

поетичними рядками П. Тичини могла відбутися дещо пізніше, натомість 

незаперечним є факт, що художник хотів тут втілити зазначену трагічну тему 

зі сумарності свого ціннісного імперативу, в тому числі як ветерана Другої 

світової війни. Як академіст В. Забашта багато ескізував, шукаючи як 

оптимального композиційного вирішення мотиву з діагонально 

розташованою фігурою розстріляної українки. Поруч з тілом – розшарпана 
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книжка з назвою «До світла» на обкладинці, символіка національного 

культурного відродження. В пошуку портретного образу героїні автор 

взорувався на Шевченкову «Катерину», хоч в остаточній живописній 

редакції цю подібність приховав узагальненими фарбовими мазками. За 

манерою письма цей твір Василя Івановича не надто відрізняється від інших 

полотен 1970-х років (для прикладу, портретів дочки Галини та сина 

Ростислава), натомість гострота живописної інтерпретації теми стала новим 

якісним щаблем праці осмислення митцем трагічних сторінок національної 

історії. До цього варто додати, що поява цього твору саме на початку 1970-х 

років, коли радянський тоталітарний режим проводив широкий наступ проти 

дисидентського руху та, зокрема, українського шістдесятництва, була свого 

роду реакцією художника на ці події.  

Заглиблення в національну традицію, відкриття прихованих сторінок 

історії впливало на переміни не лише у тематично-смисловому спектрі 

творчості Василя Забашти, але й на рівні живописної мови. Про це, зокрема, 

свідчать деякі портретні твори – найперше «Портрет бандуриста Георгія 

Ткаченка» (1978)  та «Портрет Степана Таранушенка» (1979) (рис.2.2.11.). На 

відміну від більшості попередніх картин з типово академічним підходом до 

малярської пластики в цих полотнах автор усунув з композиції розповідні (а, 

отже, відволікаючі увагу, деталі), посиливши експресію кольору і фактури. У 

першому з них теплі кольори «ліпленої» постаті бандуриста контрастують з 

холодним, драматичним тлом, асоціативно передаючи складну долю знаного 

музиканта. Образ визначного мистецтвознавця С. Таранушенка вирішено в 

більш тонких колірно-тональних зіставленнях. Вкрай цікавою є подана на 

фоні народна картинка «Козак-Мамай», як один з дослідницьких об’єктів 

вченого. В пластиці цього мотиву вгадується неопримітивістська методологія 

Давида Бурлюка, в радянський час заборонено українського авангардиста. 

Використання такої цитати з формалістичного репертуару українського 

модернізму засвідчувало постійне прагнення митця поглиблювати культуру 



 143 

свого живописного письма та пошуків нових інтонацій при виробленні 

авторської методології.  

Живописна мова від кінця 1970-х років зазнавала змін у всіх творчих 

жанрах В. Забашти. З посиленням експресивного струменя, що найбільш 

виразно проявилося у пейзажних творах, відбувається і більш прискіпливе 

ставлення автора до синтезованої пластичної форми. Василь Іванович дедалі 

більше ескізує, робить чимало варіантів композицій з метою 

монументалізації та символізації своїх образів. На це, зокрема, вказує процес 

праці митця над концепцією картини «З походу не вертаються сини» (1984) 

(рис.3.4.3.). Є цілий ряд пошукових олівцевих начерків композиції, які 

різняться між собою підбором пластичного ключа, а також принципу 

узагальнення форми. Два варіанти уже живописної версії є теж відмінними, 

демонструють два шляхи для максимальної сконцентрованості ідеї твору. 

Один з варіантів – більш розповідний, з дещо відволікаючою увагу до 

головного (образу матері яка чекає сина) пейзажним мотивом, інший – в 

вищій мірі символістський, з належно артикульованим колірним вирішенням, 

з «драматургією» фактури.  

Аналізуючи структуру цього образу, необхідно звернути увагу на 

базове джерело трактування теми жінки-матері. Тут проглядається виразна 

паралель з українським іконописом Богородичного циклу. Задля сили 

емоційного впливу художник активізував чинник кольору через фактуру, 

буквально «зліпивши» ділянки обличчя, рук сугестивною колірною масою. 

Необхідно зазначити, що така переміна живописної мови властива не лише 

сюжетній картині, а й іншим жанрам, зокрема пейзажу, куди перенісся 

темперамент митця зі свіжими пластичними ходами (найбільш виразно це 

проявилося в етюді «У затінку. Хоста», 1984 (рис.4.2.5.), та в полотні «Літній 

день на Росі», 1989 (рис.4.2.6.). «Вид на море. Гурзуф» (1988) (рис.3.1.11.) та 

постановочний «Натюрморт з агавою» (1992) (рис.3.2.2.) остаточно 
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закріплюють цю тенденцію, що знаменувала більшу внутрішню свободу 

Василя Забашти в оперуванні формально-виражальними засобами.  

Повертаючись до ціннісної парадигми автора, не можна обійти його 

полотна «Рятуйте, люди, пісню! Портрет бандуриста Василя Литвина» (1990) 

(рис.2.3.5.). Монументалізуючи образ відомого виконавця, художник подав 

його портрет з низького горизонту, на тлі символічної конструкції зі 

стилізованих індустріальних форм. З одного боку вони контрастують 

конкретно-чуттєвим рисам портретованого, з іншого вносять сильне відлуння 

звучання гігантського органу. Експресивна ліпка контрастних (гарячо-

червоних і голубо-синіх) барв передає основну думку митця, закладену в 

назву картини. В інтерпретації постаті В. Литвина, який у перші роки 

відновлення Української державності активно концертував і ніс у маси 

правду про драматичні сторінки національної історії, Василь Забашта 

реалізував і свою національну позицію, свій ціннісний імператив.  

Ще більшої духової напруги В. Забашта вніс у трактування образу 

Тараса Шевченка. Його полотно 1996 р. «Борітеся – поборете» (рис.4.2.7. ) 

стало суголосним основним суспільно-політичним кличам перших років 

Незалежності. Цікавими були ескізні пошуки композиції, в яких автор 

намагався знайти відповідний темі пластичний ключ. Кінцева редакція цього 

живописного полотна є доволі незвичною для контексту образних пошуків 

митця, натомість вона переконує в тому, що вже у зрілих роках Василь 

Іванович якби надолужує втрачені на формальні експерименти роки, і робить 

доволі рішучий крок на посилення експресивності Шевченкового образу в 

структурі живописного письма.  

   Розглядаючи розвиток етично-світоглядної платформи Василя 

Забашти, не можна обійти його великих тематичних полотен 1990-2000-х рр. 

Саме в них художник з великим життєвим досвідом, після осмислення 

складних сторінок національної історії, вийшов на значимі узагальнення, 

відповідно скорегувавши цим завданням усю систему виражальних засобів. 
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Одним з таких став великоформатний твір «Прометей духу» (рис.3.4.9.), над 

яким тривала праця більше як 15 років – від 1991 до 2008 рр. І, знову-ж, 

автор багато уваги приділив цілісності композиції, а також деталям, 

ескізуючи самі портретні риси молодого Т. Шевченка, й шукаючи 

максимальної метафоричної промовистості фігуративної групи, що 

контрастувала центральному образу поета-«Прометея». На нашу думку, 

опрацювання автором деталей картини в різні роки позначилося на деякій 

еклектичності самої живописної мови. При цьому треба наголосити, що в цей 

період художник продовжував міняти стратегію свого малярства, 

позбавляючись в тематичних композиціях наслідків ілюстративності і 

розповідності, які були властивими для ранніх академічних праць. У цьому ж 

полотні В. Забашта намагався «зрежисерувати» символічну сцену й обіграти 

її загострено-експресивними засобами. Фактично ж, в межах однієї 

композиції наявні елементи різних живописних систем, що свідчить про 

неухильне бажання автора в свої зрілі роки відмовлятися від надмірної 

декларативності своїх давніх тематичних картин. Фактурність нанесених 

барв, контрастність теплих і холодних відтінків червоного й синього, 

багатство нюансів в ділянках білого кольору тощо стали результатом 

багаторічних шукань автором максимальної дії кольору в розкритті як його 

символічної, так і психологічної функцій.  

Два останніх десятиліття свого творчого життя Василь Іванович 

Забашта наполегливо шукав теми, якими міг би означити власний, 

осмислений погляд на традицію та історію. Не лише картина, але й 

портретний чи пейзажний жанри, чи навіть натюрморт могли бути носіями 

національної позиції автора. Не лише образ Т. Шевченка, але й сучасники 

художника могли бути нести важливу для автора ціннісну програму. 

Стосується, зокрема, це мистецтвознавця Володимира Данилейка, портрет 

якого В. Забашта створив 2003 року. Профільне зображення відомого 

дослідника народного мистецтва живописець подає на тлі картини з 
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міфологічним левом Марії Примаченко. Насичений колорит, експресія 

живописного мазка тут поєдналися з внутрішньою свободою митця, його 

професійною здатністю кількома точними лініями і площинами передати 

характерологічну сутність портретованого. Водночас це полотно є однією зі 

світоглядних проекцій художника, що пройшов значну еволюцію творчого 

мислення.  

І ще один твір того ж 2003 року – натюрморт з промовистою назвою 

«Vivere Memento – пам’ятай, що живеш» (рис.3.2.6.) став свого роду 

програмним для завершального періоду творчості В. Забашти. Для цього 

твору автор зібрав найбільш значимі для нього символи, що ідентифікували 

його духовно-ціннісний світ, і що, фактично, супроводжували ціле його 

життя. Орнаментовані народні рушники, кобза, зрізані маки, група книг (на 

торці одної – назва «Доля»), гіпсова посмертна маска Т. Шевченка, козацька 

шабля, невисокий дзбан з пензлями, запалена свічка – кожен з цих мовчазних 

предметів наповнював полотно семантично складним смисловим полем. 

Розглядаючи цей твір у деталях, можна переконатися, наскільки майстерно 

прописано кожний сантиметр. Фактично, формально-виражальні засоби 

цього, як і інших творів Василя Забашти 2000-х років, підтвердили те, що 

упродовж тривалого часу йому вдалося суттєво збагатити власну живописну 

концепцію, позбувшись рис уніфікованого академізму та вносячи у кожен 

твір свою емоційність, певні елементи метафізики своєї душі.         

4. 3. Формально-мистецькі особливості малярства Василя Забашти. 

З уже наведених у попередніх розділах прикладів можна зробити висновок, 

що В. Забашта впродовж тривалого шляху професійного розвитку пройшов 

різні етапи вироблення своєї індивідуальної формально-образної мови. 

Характерно, що ранні академічні принципи його роботи над живописними 

жанрами зазнавали певних змін у відповідності до ситуативних задач 

творчості. З нотаток митця можна довідатися про первинність чинника 

кольору в організації художнього образу. «Колір – це домінанта засобів 
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образотворення художника-живописця, він визначає «довголіття» твору… – 

вважав він. – Коли обираю якусь тему, то спершу вирішую її кольорове 

звучання, лише потім – композиційне рішення» [13, с. 172].  

 

Творчий доробок  В. Забашти другої пол. ХХ – початку ХХІ ст. в 

основі своїй складає олійний живопис за винятком рисунків-начерків, 

виконаних олівцем, зрідка фломастером, як робочий матеріал до створення 

малярських композицій. Спершу, у повоєнний період, художник 

вдосконалював свою майстерність в академічному малярстві, зокрема в 

станковій картині, яка була його логічним продовженням довоєнного періоду 

навчання в Харкові. Він досить швидко і вправно опанував реалістичну 

методологію живопису у модифікованій відмінності радянського 

«соціалістичного мистецтва», в основі якої була панівна ідеологія та 

протокольне трактування об’єктивних реалій «радянської дійсності». 

Технічно вправні, колористично привабливі роботи автора швидко 

здобувають визнання не тільки в Києві, але й на всесоюзних виставках у 

Москві. Підсумком цього етапу  є поїздка до Китаю в складі художників 

СРСР, повернувшись з якої В. Забашта стає цілісним і самодостатнім 

художником з новими поглядами на власний творчий шлях. Цей етап 

припадає на початок політичних змін й в подальшому рухові шістдесятників, 

де індивідуальність Василя Забашти набуває виразного самоствердження в 

його мистецьких творах. Від етюдів, зроблених у Китаї, до пейзажних 

мотивів з рідної Полтавщини та національно осмисленого тематичного 

полотна «Народні мелодії. Микола Лисенко слухає Лесю Українку» набувала 

розвитку авторська живописна програма, з якою художник долав інерцію 

радянських стандартів мистецької школи. В зрілому періоді творчості В. 

Забашти домінуючим стає жанр пейзажу, в якому художник почуває себе 

максимально розкутим й ідейно-відстороненим щодо комуністичної 

ідеології, й відкриває нові можливості для більше чи менше вільних 
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експериментальних пошуків самовираження. Ці пленерні студії стають тим 

підґрунтям, яке визначало новий статус митця в реаліях України 1960-1980-х 

рр., а згодом і після проголошення Державного суверенітету України 1990 р.  

 

За обставин творчих обмежень В. Забашта усвідомлено відходив у зону 

самозаглиблення, як він сам називав «періодом мовчання». Тим не менше 

цей період був позначений інтенсивним пошуком власного самовиразу як 

колориста. До кінця 1970-х рр. художник остаточно напрацьовує свій 

живописний (пластичний) стиль. В подальшому на цій основі буде 

уточнюватися вся система його малярського письма. Власне  цьому аспекту 

необхідно приділити  більшу увагу, оскільки кінетика письма мала особливе 

значення для митця  і розглядалася ним як один із засобів виразності 

художнього твору. 

Розмаїття в застосуванні автором технічних прийомів щодо 

трактування живописної поверхні картини можемо систематизувати на 

кілька типологічних груп. В таких групах зібрані найбільш характерні 

прийоми нанесення фарби на основу. Як показало дослідження багатьох 

зразків – як в оригіналі, так і при збільшених високоякісних сканованих фото, 

– ці принципи можна звести до трьох основних груп.  

Характерною ознакою першої групи можна назвати особливу легкість 

трактування Василем Забаштою поверхні полотна чи картону (рис. 4.3.1.). 

Подекуди залишаючи незаписаним полотно, автор досягає  характерного 

відтінку, що суттєво поступається в білизні акриловим ґрунтам, більше 

органічно вписуючись у контекст живописної поверхні самої картини. Цей 

технічний момент вказує на високу майстерність художника. Як правило, в 

більшості випадків майстер оточує такі зони прозорим (близьким до ефекту 

акварелі) мазком, який ніколи не «списується» у великі площі, як це показано 

на (рис додатку). Наступний технічний засіб – це накладання напіврідкої 

фарби з подальшим зіскобленням цього шару за допомогою мастихіна, що 
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дає неповторну вібрацію складності поверхні (рис. 4.3.2. ). Зовсім інший 

характер за своїм звучанням має складна поверхня, вибудувана з пошарового 

викладання коротких ударів пензля різного кольору напіврідкої фарби  (рис. 

4.3.3. ). Здалеку ця багата поверхня перетворюється в складний кольоровий 

тон.  

Попри те автор застосовує і так звані мутні лесування (рис. 4.3.4. ). Цей 

прийом надає поверхні приємного бархатистого звучання в своїй складній 

пошаровій побудові.  

             Наступна, друга група характерна своєю напівпастозністю. Таким 

прикладом може слугувати зразок, наведений у (рис. 4.3.5.). Для цього 

прикладу характерний роздільний мазок середньої густини. В таких випадках 

може залишатися невеликий простір чистого полотна та лесувальний мазок 

(рис. 4.3.6. ), але без значних проміжків незаповненого полотна. Зовсім 

іншим за характером є зразок, представлений у (рис. 4.3.7. ), де спершу 

полотно покривається напівпастозом певного локального кольору, а вже за 

ним, по-свіжому, нерівномірними ударами мастихіна видряпується фарба до 

максимально гладкої поверхні. Цей прийом автор використовує виключно в 

тому випадку, коли в стиснуті часові терміни він повинен виправити помилку 

тону, або швидко створити враження якогось складного «живописного 

мережива».  

           Осібно знаходиться третя група технічного накладання, що особливо 

притаманна автору. Такі типи прийомів несуть в собі складне переплетіння 

відверто пастозного накладання фарби. Як правило, це заключні 

нашарування кольорових сплетінь. Ця риса авторської методології 

притаманна зразкам (рис. 4.3.8. ) і (рис. 4.3.9. ). З наведених прикладів видно, 

як автор, подекуди чистими, а подекуди наближеними до чистих кольорів 

мазками вплавляє пензлем чи мастихіном впевненої сили удари. Дещо 

осторонь знаходиться приклад (рис. 4.3.10. ), оскільки цей прийом нанесення 

цілої локальної форми виключно мастихіном (художник ніколи не застосовує 
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винятково мастихінного писання твору) є вкрай рідкісним. Через те такий 

спосіб нанесення фарби можна вважати винятковим.  

На противагу такому прийому в арсеналі формально-мистецьких 

засобів художника було складне (багатошарове) накладання фарби, як 

вказано на (рис. 4.3.11. ). Це характерно для робіт, які писалися впродовж 

багатьох сеансів, в першу чергу при роботі над історичними полотнами, коли 

митець час від часу повертався до них, але впродовж багатьох років, 

уточнюючи ті чи інші деталі, а також творів завершального періоду життя 

інших живописних жанрів. В таких роботах характерна локально-площинна 

виразність зі складно писаним, але чистим кольором. 

В цілому цей аналіз дозволяє схарактеризувати, перш-за-усе, технічні 

аспекти живописної майстерності Василя Забашти. Натомість авторська 

методологія включає в себе й інші практичні питання, зокрема принципи в 

пошуку композиційних вирішень художніх образів у кожному живописному 

жанрі. У вище наголошеному було зроблено акцент на характерному виборі  

матеріалу, підпорядкованості йому тих чи інших прийомів живописання 

пензлем чи мастихіном. Майстер залишався вірним академічній школі 

живопису і в завершальному періоді творчості, у першу чергу в питаннях, що 

стосувалися структури художнього твору.  Зокрема, це стосується створення 

підготовчих композицій з пошуками інваріантів кінцевого художнього 

образу. З цього можна зробити наступний висновок: художник не схильний 

до безконечних переписувань окремих елементів чи цілих зон. Створюючи 

композицію, митець на кожному етапі ставився з усією відповідальністю до 

кольору, плями та фактури, сугестії фарбового шару в цілому. Цей арсенал 

підручного матеріалу можна зустріти починаючи від звичайного кольорового 

паперу до всеможливих, на перший погляд незрозумілих вирізок 

репродукцій, що збереглися в приватному архіві художника, й закінчуючи 

самостійно доопрацьованими олійними фарбами численних аплікацій. Ці 

аплікації вводилися безпосередньо у відповідні зони в роботі й заново 
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ретельно зважувалися автором при прийнятті остаточного рішення. В разі 

потреби ці аплікативні вставки піддавались корекції вже безпосередньо на 

місці, й тільки після цього художник переписував невдалі зони.   

До самого завершення свого творчого шляху Василь Забашта 

експериментував в плані композиційних розробок, які стосувалися образної 

пластики художнього твору. Винайдене в експериментальних пошуках 

індивідуальне пластичне трактування сюжету художник підсилював своєю 

пленерною практикою, в якій одне з найбільших значень приділяв колірно-

світловим аспектам малярства. Наведені у попередніх розділах дисертації 

приклади засвідчують, що автор розвивав свою концепцію кольору на основі 

імпресіоністичної стратегії в рамках реалістичної моделі живопису. На 

ранній стадії творчого розвитку колір мав підрядну щодо закладеної ідеї 

роль, тобто передаючи прямі характеристики натурного джерела. В 

академічний період Василь Забашта локалізував функцію кольору заради 

загострення того чи іншого художнього образу, в окремих випадках до стану 

монохромності. Натомість у зрілому та пізньому періодах творчості 

живописець активізував чинник кольору через спосіб поглиблення 

внутрішньої експресії, пов’язавши його з питомими рисами власної 

екзистенції.      

4. 4. Педагогічні принципи Василя Забашти. У відомій публікації 

«Світ очима художника» В. Забашта, зокрема, писав: «Першим моїм 

учителем був сонячний промінчик, що пробився крізь затемнені вікна до 

ліжечка, де я лежав хворий. Зрадів йому. Тоді ще малим відчув, яку радість 

несе світло. / Місяць став моїм другим учителем. Відчув його холодне, 

сріблясте світло й загадковість. Часто спостерігав, як він пливе по небу. / 

Красу кольорів осягнув на крейдяній горі, що підносилася над рідним 

Бабенковим хутором і була вся всіяна польовими квітами. / Батько навчив 

мене читати по-старослов’янському, мати – доброти, а Шевченків «Кобзар», 

який читали всією сім’єю зимовими вечорами, розкрив гірку правду 
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людського життя, одвічне протиборство добра і зла…» [35, с. 69]. 

Незважаючи на поетизовану форму цього спогаду, митець зазначив тут ті 

чинники, які з роками зрілості закріпились як певна ціннісна парадигма його 

діяльності і як художника-практика, і як педагога.  

Свою педагогічну діяльність в Київському художньому інституті В.І. 

Забашта  розпочав з 1952 року. Від того часу він виховав кілька поколінь 

художників, які достойно репрезентують пейзажну майстерню реалістичного 

живопису.  

Ця майстерня, з часу її заснування, посідала рівноправне місце поруч з 

майстернями історико-батального, портретного та побутового жанрів. У різні 

часи її очолювали М. Бурачек, Г. Світлицький, І. Штільман. В другій 

половині 1950-х рр. цю майстерню ліквідовують, вважаючи її жанрово 

аполітичною. З відновленням пейзажної  майстерні з 1993 р., рішенням 

вченої ради Української академії мистецтв (тепер – НАОМА), вона набрала 

нового змісту саме під керівництвом професора В.І. Забашти.   

На той час він вже здобув ім’я як непересічний художник, його твори 

знали й цінували не лише в Україні, але й далеко за її межами. Переважаючу 

частину живописного доробку В. Забашти складали саме краєвиди. До цього 

жанру він ставився з певним пієтетом, був залюблений у красу природи, 

зокрема рідної землі. Очолюючи майстерню пейзажного живопису в 

НАОМА В. Забашта виробив власну методику навчання, базовану на 

поєднанні теорії і практики. Головною метою діяльності майстерні 

ставляться пошуки шляхів нового звучання національного мистецтва, новітнє 

бачення динаміки розвитку в методологічних засадах та індивідуального 

самовираження на основі професіоналізму.   

Одним з важливих завдань у навчанні живопису В.І. Забашта вбачав у 

формуванні самостійного мислення учня – як запоруки свідомого 

відношення молодого художника до реальної дійсності і до мистецтва. 

Творча активна професійна підготовка, заснована на безпосередніх 
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враженнях від природи, її структури з умінням передавати в малярстві своє 

емоційне відношення до побаченого – ще одне завдання, яке ставив перед 

своїми учнями митець. Аксіомою цієї майстерні є збереження та розвиток 

творчого індивідууму кожного студента. Починаючи з третього курсу, коли 

студент приходить в майстерню, йому пропонується самостійний вибір теми 

згідно з його особистою підготовленістю та розуміння проблематики 

поставленої мети. Цьому передує праця над натурними етюдами, де студент 

розкриває свою індивідуальність. Кінцевою метою майстерні є створення 

картини, а для цього учень повинен опанувати усі її стадії створення – пошук 

ескізів, форескізів, досконало прорисований картон та пошуковий матеріал 

кольорового вирішення. Всі ці навички, набуті впродовж двох років, 

випробовуються в створенні малого диплому на четвертому курсі й 

виявляють всі можливості та недоліки перед написанням вирішального твору 

– великої картини.   

Як педагог Василь Забашта, уникаючи зайвої дидактичності і не 

обмежуючи свободи творчості молодих художників, разом з навчанням суто 

технічних навиків і теоретичної підготовки направляв їх енергію і талант до 

вирішення художньо-образних завдань. Слід зауважити, що професор 

великого значення надавав здатності учнів до саморозвитку і самореалізації 

як визначальному фактору майбутньої успішної діяльності. Значна роль в 

процесі навчання належить розвитку творчого потенціалу особистості 

студента в контексті безперервної освіти, активізації пізнавальної діяльності, 

орієнтації на засвоєння власного досвіду творчої діяльності, розвитку 

пізнавальних та особистісних можливостей як студента так і викладача.  

В.І. Забашта вважав недопустимим пасивне копіювання оточення. 

Згідно з його педагогічними установками насамперед слід прагнути передати 

«відчуття» природи. Недостатньо змалювати мотив, просто описавши його – 

важливо вловити життя, настрій природи яка викликає в людині співзвучний 

стан: «Писати – не значить рабськи копіювати натуру, це значить шукати 
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гармонію різних відношень і перекладати їх на свій лад, згідно новій 

оригінальній логіці» [56]. Майстер доносить до учнів думку, що найбільше, 

довговічне, неперехідне значення в малярстві краєвидів має пейзаж-картина, 

в якій композиція лінійна і композиція мас, композиція світлова і композиція 

барв мусять бути не випадковими, не інтуїтивно-імпресіоністичними не 

імпровізаційними, не етюдними, а знайденими, сформованими, 

продуманими. У цьому переконанні художника проявляється його засадничі 

критерії класичної базової освіти. Як і в картині, так і в педагогіці «ретельна 

продуманість» – це точна характеристика відношення до справи, за яку 

береться відповідальна людина. Його глибокі знання культури, історії, 

традиції рідного народу у синтезі з величезною любов’ю та пієтетом до своєї 

землі допомагали митцю й педагогу споглядати, переосмислювати, творити і 

вчити. Робота над етюдами в умовах пленеру посідала вагоме місце в роботі 

майстерні. «Перші постановки (на початку року) ставились на вулиці 

протягом місяця й остання весняна також писалась на повітрі. В непогоду 

писались якісь шматки по пам'яті, потім звірялись й паралельно ж писалась 

композиція» [56]. Сама тематика постановок ставилась в українському ключі, 

уникалась формальність підходу до задач, акцентувалась увага на одяг, задум 

традиційно українське по духу [56]. 

Готуючись до кожної зустрічі зі студентами, Василь Іванович 

приносив власні книги, репродукції, підбирав відповідну літературу в 

бібліотеці й вів обговорення з активними дискусіями. Притримуючись 

обраного шляху в творчості він ділився власним життєвим і творчим 

досвідом зі студентами і як педагог. Виважений підхід, продуманість перших 

емоцій, викладених в матеріалі, повинні бути підкріплені й завершені, за 

переконанням В. Забашти, тим багажем знань і досвіду, якими здобуває, 

володіє й не перестає розвивати кожний художник. Навчальні постановки, 

які вирішують певні професійні проблеми, вимагають ретельного підбору 

матеріалу й обговорення. Саме в цей момент важливо знайти репродукції 
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творів чи вітчизняних, чи європейських митців, у яких ця проблема 

розв’язана й піддати її аналізу. Аналізуючи твори, студенти накопичують 

теоретичний досвід, який допомагає їм надалі у власній праці над 

постановкою. Викладач на підібраних репродукціях демонстрував конкретні 

прийоми й вирішення завдань, які ставили перед собою майстри. Як згадує 

І.Ю. Мельничук1, колишній студент В. Забашти, Василь Іванович часто 

приносив літературу, живописні взірці, які згодом детально аналізували 

всією майстернею. Характерно, що вчитель делікатно починав з ключових 

моментів, а потім підключав студентів до обговорення проблемних 

орієнтирів. 

Таким чином, формувався живий динамічний діалог, в якому кожен 

повинен зважено підходити до предмету обговорення. І в такий спосіб В. 

Забашта свідомо закладав своїм студентам підвалини тої чи іншої 

(композиційної, живописної…) проблематики. В такому руслі важливою є 

кінцева мета процесу, своєрідний висновок, який має вплинути на практичне 

завдання. Як пригадує І.Ю. Мельничук, на третьому курсі навчання, вчитель 

приніс для обговорення репродукцію картини О. Іванова «Явлення Христа 

народові». На прикладі, зокрема, цієї композиції, обговорювалася структура 

побудови площини, кольоровий уклад. Слід зауважити, що майстерня Василя 

Забашти суттєво вирізнялася своєю самобутністю й не подібна на класичну 

освіту XIX ст. чи періоду академізму радянського періоду. Майстерня під 

керівництвом В.І. Забашти реально відроджувала пейзажну школу 

українського імпресіонізму та експресіонізму, проходячи всі сходинки 

класичної й посткласичної школи. У цьому питанні Василь Іванович 

наголошував: «…стержень в мистецтві повинен бути класичним, в усіх 

періодах так було. Що таке сучасне мистецтво? Як розчленувати де сучасне, 

а де не сучасне? Складно дати відповідь. Є теми вічні , як писав Хемінгуей, 

це стержень вічний тема любові, тема боротьби , а як ви це сприймаєте, це 

                                                 
1 Із розмови автора з І.Ю.Мельничуком. 2011 р.  
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вже ваше»2. Саме таким шляхом веде керівник студентів до кінцевого 

бачення мети своєї майстерні. «Явлення Христа народові» – це прописний 

класичний твір. Засвоєння класичних правил є успіхом художника на його 

шляху становлення. Тому так потрібні обговорення взірців на перших порах. 

Керівник починає акцентувати увагу на тих важливих моментах, яких не 

вистачає для цілісності у прочитанні твору, а згодом і для самостійної праці. 

Це стосується не тільки плоскінних схем твору, але і його психологічно-

колористичних складових. Все це пов’язано з завданнями, які постають при 

роботі на пленері чи в аудиторії.  

Улюбленим завданням у майстерні Забашти була натурна постановка 

на тлі великого вікна з пейзажом, у якій акцентувалася увага студентів на 

вирішенні кольорових завдань: співвідношення внутрішнього простору із 

зовнішнім; зведення в одне ціле – в гармонію площинних відношень все 

розмаїття найтонших вальорів. І все це повинно бути побачене, як 

підкреслював майстер, через свою індивідуальну призму неповторності. 

Саме тут включається в процес найважливіший аспект – індивідуум. Цю 

якість індивідуального бачення Василь Іванович намагався не згубити, 

скріпити й примножити не ламаючи особистості студента. Поглиблюючи 

пізнання своїх вихованців Василь Іванович ставить перед ними складніші 

завдання з проблематики кольору, пластики . 

Основна різниця між майстернею В.І. Забашти та інших академічних 

професорів полягала в дослідженні проблеми кольору та повітряної 

перспективи, відповідно до того – як змінюються властивості кольору під 

впливом повітря. Тому постановки ставилися безпосередньо в глибині 

майстерні (часто виключається подіум) щоб задіяти весь простір та 

досягнути більшої органічності, глибинності. «Живописця від моделі 

відокремлює план, атмосфера. Всі тіла в просторі випуклі. Атмосфера 

створює постійний фон, на екрані якого розташовуються всі контрасти 

                                                 
2 Із розмови автора з  В.І.Забаштою. 2011 
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кольорів, всі світові явища. Атмосфера, створюючи оболонку картини, 

сприяє її синтезу і її загальній гармонії», – стверджував він.   

Особливе значення надається кольоровому строю, як вважав сам 

художник: «Упродовж усього творчого життя шукав і шукаю ті художньо-

формальні засоби, які б найкраще відповідали задуму, стану душі, якомога 

повніше розкривали б художній образ...» [13, с. 150]. І знову-ж-таки педагог 

наводить приклади з світової чи української мистецької школи. Як зазначав 

сам художник: «Мене хвилюють сильні, непересічні особистості в історії 

мого народу…», продовжуючи: «Новаківського вперше побачив у Львові в 

меморіальному музеї, його роботи, ескізи …надзвичайно темпераментні, 

живопис весь динамічний, немає там застою чи спокою, там потужний мазок 

трактує форму в русі, динаміці… Мурашко класичний художник, а він 

звернувся частково до імпресіоністів, додав свою індивідуальну 

особливість… – надзвичайно цікавий художник»3. Експресивний кольоровий 

стрій, покладений в основу композиційних підвалин, відрізняє справжнього 

колориста з-поміж інших. На це і звертав вчитель особливу увагу своїх 

студентів: «Експресія твору, це як музика…».  Музика поєднує фізичний та 

духовний світи людини. Те ж стверджує сам майстер, і на цьому закладена 

школа Забашти. Колір, як симфонія невловимих духовних коливань. «Колір 

який заманює глядача»4 й починає творити нові світи, нові метафізичні твори 

уяви. На таких засадах побудовані твори самого майстра, така їхня еманація, 

і до такої праці закликав своїх студентів. Відповідним прикладом є картина 

«Увертюра. М. Лисенко і П. Чайковський» (2008) (рис. 4.4.1.), навіть дещо не 

традиційна робота в своїй феєричній подачі. Внутрішній стан вирування 

твору підкреслює творіння художників, маючи на увазі художників звуку, та 

самого автора, котрий прагнув перетворити фарбу в звук, як вібрацію. Всім 

                                                 
3 Із розмови автора з В.І. Забаштою. 2010 р. 

4 Із розмови автора з В.І. Забаштою. 2010 р. 
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цим тонкощам доволі послідовно навчав В. Забашта впродовж трьох років, 

підводячи своїх вихованців до головного іспиту – диплому. Диплом – це не 

просто формально придумана й грамотно складена композиція. Диплом, чи 

радше сказати, іспит на зрілість художника, це картина яка має свій пульс, 

яка має виразити індивідуальність свого автора. Високо цінував Василь 

Іванович талант, який підкріплений теоретичною основою, що завжди буде 

допомагати у роботі та її полегшувати художнику на шляху експериментів та 

пошуків. В свій час Василь Забашта глибоко займався кольорознавством. 

Відвідував знаного у професійних колах, але «не рекомендованого», як 

наголошувалось в тодішні радянські часи, М.М. Писанка – корифея в теорії 

кольору та композиції. Серія лекцій, на які Василь Іванович запросив Миколу 

Писанка в Художній інститут (тепер НАОМА), була перервана керівництвом. 

Як керівник художньої студії при Жовтневому палаці, В.І. Забашта, на свій 

ризик, надав Миколі Миколайовичу можливість прочитати цей цикл лекцій в 

себе на студії.  

З цього бачимо, як проявлялася не тільки воля художника, але й 

прагнення поділитися сокровенним – знаннями. Виховання молодшого 

покоління, це сенс життя художника, його кредо й до останніх років його 

життя: «…Ким би ти не був – будь людиною, неси Любов, Добро, живи у 

злагоді з Природою, будь Патріотом. ...Оволодівай глибинними знаннями 

образотворчої грамоти і будь усебічно освіченою людиною. Якщо Бог дав 

тобі бути художником-учителем – допомагай  розвивати талант творчої 

особистості, не заважай, не насаджуй своїх ідеалів, навчай умінню творити й 

бачити красу навіть там, де її більшість не бачить…» [13, с. 223]. Цими 

словами Василь Іванович й окреслив свою позицію по житті не тільки як 

митець, але і як патріот, який вболівавав за майбутнє України.  

Чимало студійців закінчили художній інститут і стали мистцями-

професіоналами. Серед учнів Забашти заслужені та народні художники – 

Василь Гурін, Тетяна Голембієвська, Михайло Романишин (колишній 
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директор Національного музею), Ірина Макарова-Вишеславська (відома 

українська художниця, одна з перших учениць В.І. Забашти). Євгеній 

Товстуха був одним з учнів, який навчався в художній студії В.І. Забашти 

при Жовтневому палаці культури в Києві. Чимало інших знаних митців 

завдячувало Василеві Івановичу тими професійними та громадянськими 

якостями, які дали їм змогу досягнути вершин у своїй індивідуальній 

творчості.  

               Висновки до розділу.  Життєвий шлях і творча спадщина Василя 

Івановича Забашти між собою органічно пов’язані цілісністю мистецького 

світогляду та тих духовно-моральних чинників, які мотивували його до 

творчих зусиль і відстоювання ціннісної національної позиції. Зіставлення 

усіх аспектів творчої спадщини художника, а саме жанрово-тематичної 

системи живопису, педагогічних принципів, особистих спогадів автора та 

його поглядів на мистецьку творчість дало змогу визначити місце В. Забашти 

в культурно-мистецькому процесі другої пол. XX – поч. XXI ст. Як уже 

зазначалося, талант художника розвивався в різних історичних та 

психологічних обставинах, але в цій тривалій динаміці зумів розвинутися та 

розкритися в певній світоглядній моделі. До основних якостей авторського 

малярства можна віднести: його виразну професійну академічну основу, 

притаманну традиціям національної мистецької педагогіки, гуманістичну 

основу авторських ціннісно-смислових пошуків, яка розкрилася на рівні всієї 

системи жанрів, наявність індивідуальної авторської моделі пейзажу як 

домінуючого жанру В.І. Забашти, а, відповідно, співвіднесеність його 

трактування з класикою національного пейзажного живопису кінця XIX – 

першої пол. XX ст.  

 Дослідження виявило концептуальний і структурно-типологічний 

зв’язок між творчістю Василя Забашти з творчістю цілого ряду інших 

українських художників XX ст. На рівні професійної методології існують 

паралелі з живописними творами його академічних наставників та старших 
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колег А. Шаронова, К. Єлеви, О. Шовкуненка, К. Трохименка, Г. Меліхова, 

В. Костецького та ін. Засвоєння базових методологічних принципів 

української професійної школи живопису визначило сталість його критеріїв 

на рівні композиції, технічних засобів письма, організації цілісного 

художнього образу. Натомість уже на пізніших стадіях творчого розвитку 

В.І. Забашта зумів здолати інерцію академічного реалізму та розкрити свої 

індивідуальні риси через естетику кольору, світло-тональної і повітряно-

просторових рішень. Провідним жанром, який допоміг автору вийти на 

вищий щабель живописної творчості, став пейзаж, а саме національна 

парадигма пейзажного живопису, закладена наддніпрянськими та 

галицькими художниками ще з кінця XIX ст. У цьому контексті авторська 

модель пейзажного малярства зблизилася з досвідом імпресіонізму (І. Труш, 

М. Бурачек), а також з іншими явищами вже ширшого концептуального 

спектру (О. Пащенко, М. Хмелько, М. Гельман, Л. Коштелянчук та ін.). Уже 

на завершальній стадії творчого шляху Василь Іванович Забашта остаточно 

закріпив національний ціннісний вектор своїх пошуків, ставши 

самодостатньою мистецькою індивідуальністю в історії українського 

образотворчого мистецтва другої пол. XX – поч. XXI ст. у ряді таких 

яскравих творчих постатей, як І.-В. Задорожний, М. Романишин, Т. 

Голембієвська, І. Гончар та ін. 

   

ВИСНОВКИ 

  

Малярство Василя Забашти – це широкий жанрово-тематичний і 

ціннісно-смисловий комплекс, який розбудовувався впродовж кількох 

десятиліть в складній динаміці професійного вдосконалення та набування 

нових якісних рис. Від 1950-х рр. авторський творчий метод зазнавав 

суттєвих змін, пов’язаних із поглибленням світогляду художника. 

Проникнення в ціннісну систему національної мистецької традиції, відкриття 
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митцем прихованих сторінок історії вплинуло на переміни не лише у 

тематично-смисловому спектрі творчості Василя Забашти, але й на рівні 

живописної мови. Зіставлення формально-виражальних засобів В. Забашти 

упродовж всього його творчого шляху дало змогу вирізнити три типологічні 

групи прийомів нанесення фарби на основу. Відповідну диференціацію самої 

структури живописного мазка Василя Забашти у мистецтвознавчому 

дослідженні здійснено вперше.    

Творчість В.І Забашти, його діяльність як художника-практика, 

педагога та керівника майстерні пейзажного живопису у НАОМА, активна 

громадсько-суспільна позиція є  взаємопов’язаними й тісно переплетеними. 

Основним завданням як викладача у сфері мистецької освіти він вбачав  

виховання в людині внутрішньої потреби духовного і творчого 

удосконалення, що підтверджувало його тези про те, що мистецька освіта 

виступає як один із могутніх факторів розвитку і формування цілісної 

особистості, духовності і життєвої етики, творчої індивідуальності, 

інтелектуального й емоційного багатства особи.  

Василь Іванович Забашта залишив велику спадщину як художник і як 

педагог. Значення його сукупної мистецької та педагогічної 

діяльностіполягає 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 
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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 про 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, літературні джерела, 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, 

що визначальними для митця стали духовно-ціннісні ідеали, притаманні його 
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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, 

трансформувавшись в його гуманістичне національне кредо.  

4. В 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 увагах до деталей предметного антуражу теж проявилася глибока духовна 

основа його світовідчування. 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 

іпостась 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, 
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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 

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 
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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 пейзажом, 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.   

7. 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 
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культуротворчого процесу в Україні другої половини XX – початку XXI ст. 

Наукове осмислення його багатого творчого доробку матиме вагоме значення 

для дальших перспектив розвитку українського мистецтва в сучасному світі.  

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абліцов В. Ностальгія / Віталій Абліцов. – Львів: Світ, 2003. – 184 с.: 

іл.  

2. Авраменко О. Терези долі Віктора Зарецького: Творчий шлях митця 

крізь призму процесів трансформації художнього життя в Україні 

50-80-х років XX століття / Олеся Авраменко; Інститут проблем 

сучасного мистецтва НАМ України. – К.: Інститут проблем 

сучасного мистецтва НАМ України, 2011. – 592 с.: 516 іл.   

3. Авраменко О. Метафізика чистого кольору Анатолія Криволапа: 

Творчий шлях митця у руслі процесів трансформації художнього 

життя в Україні 1960-х – початку XXI століття / Олеся Авраменко; 

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – К.: Huss, 

2013. – 618 с.: 616 іл.   

4. Азовець Ф. Василю Забашті – 80 / Федір Азовець // Образотворче 

мистецтво. – 1998. – № 2.  

5. Безгін І. Академіки. Життя в мистецтві / Інститут проблем сучасного 

мистецтва / Ігор Безгін. – К.: ПІІ «Інтертехнології», ТОВ, 2006. – Ч. 

1. – 168 с.: іл. 

6. Безгін О. Проблеми підготовки мистецьких кадрів / О.І. Безгін // – К.: 

ВПП «Компас», 2007. – 456 с. 



 167 

7. Безклубенко С. Про модернізм та його різновиди / Безклубенко С. // 

«Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії»: 

Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 листопада 

2007 р. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 3-11.  

8. Бєлічко Л. Живопис / Л. Бєлічко // // Історія українського мистецтва: У 

п’яти томах / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. 

Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – Том п’ятий. Мистецтво 

XX століття. – К., 2007. – С. 286-307. 

9. Блакитний Є. Творчий шлях українських митців / Блакитний Є. // 

Нотатки з мистецтва. – 1981. – № 21 (липень). – С. 5–6.  

10. Блакитний Є. Мораль зневіри чи віри? (до проблеми сучасного 

мистецтва) / Євген Блакитний // Нотатки з мистецтва. – Філядельфія, 

1982. – № 22 (вересень). – С. 5–8.  

11. Будкевич А. Професор Василь Забашта: «Живопис – творіння 

вищого рангу»… / Андрій Будкевич // Народний оглядач. – 2017. – 6 

серпня. Шлях доступу: https://www.ar25.org/article/profesor-vasyl-

zabashta-zhyvopys-tvorinnya-vyshchogo-rangu.html 

12. Василь Забашта і відродження школи українського пейзажу-

картини: альбом-каталог / Вступна стаття В. Підгори. – К.: BONA 

MENTE, 1999.  – 63 c., іл.  

13. Василь Забашта. Малярство: Альбом-каталог / Упоряд.: Р. Забашта, 

Г. Забашта. – К.: Майстерня книги, 2008. – 224 с.: іл.  

14. Васильєв О. /  Дещо  про  педагогічні  і  творчі принципи  професора   

В. Г. Пузиркова  / Васильєв О. // Збірник дослідницьких та науково-

методичних  праць. –  № 10. – 2003. –  С. 136–141. 

15. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Ващенко Г. // Дрогобич. – 

1997. – С. 12 – 15. 

16. Волков С. Мистецька освіта в Україні в контексті сучасних 

трансформаційних процесів (управлінський аспект) / Сергій Волков 

https://www.ar25.org/article/profesor-vasyl-zabashta-zhyvopys-tvorinnya-vyshchogo-rangu.html
https://www.ar25.org/article/profesor-vasyl-zabashta-zhyvopys-tvorinnya-vyshchogo-rangu.html


 168 

// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої 

культури; Випуск VII: У 2-х частинах. Частина II. –  К., 2001. – 

С.185–198.  

17. Володимир Патик. Малярство: Альбом / Упоряд. О. Патик; 

передмова Р. Яціва. – Львів; Київ: Фамільна друкарня «HUSS», 

2016. – 416 с.: іл.  

18. Володимир Патик. Графіка: Альбом / Упоряд. О. Патик; тексти Р. 

Яціва, О. Романів-Тріски. – Львів; Київ: Фамільна друкарня 

«HUSS», 2016. – 400 с.: іл. 

19. Герчук Ю. «Живые вещи» / Герчук Ю. – М.: Советский художник, 

1977. – 144 с.: ил.  

20. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: Український шлях / Орест 

Голубець. – Львів: Колір ПРО, 2012. – 200 с.: іл. 

21. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке 

середовище Львова другої половини ХХ століття / Орест Голубець. 

– Львів:  Академічний експрес, 2001. – 175 с.: іл.   

22. Горбатенко Л. Про призначення художника в культурі / Горбатенко 

Л. / Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / ІПСМ 

АМУ; Редкол.: О. Федорук (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. – 

К., 2008. – Вип. 5. – 736 с.: іл. С. 76 – 80. 

23. Горбачов Д. Казимир Малевич і Україна / Дмитро Горбачов // 

Український модернізм 1910–1930 / Альбом. – Хмельницький: 

Галерея, 2006. – С. 64. 

24. Горбачова І. Українське мистецтво ХІХ – поч. ХХ ст. / Горбачова І. 

// Дух України. 500-ліття малярства. – Вінніпег: Видання мистецької 

галереї Вінніпегу, 1991. –  С. 92.  

25. Гординський С. Люди, ідеї, твори. 50 років українського 

образотворчого мистецтва / Святослав Гординський // Об’єднання 



 169 

українських письменників «Слово»: Збірник. – Ч. 3. – Нью-Йорк, 

1968. – С. 457. 

26. Гриценко О. Культура як ключовий чинник суспільно-економічного 

розвитку українського суспільства / О. Гриценко // «Художньо-

освітній простір України в контексті новітньої історії»: Зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 листопада 2007 р. 

– К.: «Видавничий Дім Дмитра Бураго», 2007. – С. 22-30. 

27. Даренський В. «Діалог» як концепт сучасної філософії освіти / 

Даренський В. // «Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті 

формування сталого суспільства»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-

практ. конф., К., 12–13 травня 2005 р. – Ч. 1. – С. 35–39.  

28. Дьомін М. Мистецтво і реалії світу / Дьомін М.  // Літературна 

Україна. – 2000.  – 9 листопада. – С. 4. 

29. Дьомін М. Український світ у творчості Василя Забашти: До 85- 

річчя художника / Дьомін М. // Вітчизна. – 2003. – № 11–12. – С. 51 

– 98. 

30. Дьомін М. Забашта Василь Іванович / М. В. Дьомін // Енциклопедія 

сучасної України. Шлях доступу:  

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17163  

31. Живі традиції: Українські радянські художники про себе і свою 

творчість / Автори-упоряд. Л. В. Владич, І. М. Блюміна. – К.: 

Мистецтво, 1985. – 173 с.: іл.  

32. За матеріалами звітної доповіді голови правління В. Бородая V 

з`їзду Спілки художників Української РСР // Образотворче 

мистецтво. – 1973. –  № 2. – С. 4-5.  

33. Забашта В. Мої духовні побратими й учителі з «Товариства». Музей 

Івана Гончара. Національний центр народної культури. Шлях 

доступу: http://honchar.org.ua/p/moji-duhovni-pobratymy-j-uchyteli-z-

tovarystva/ 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17163
http://honchar.org.ua/p/moji-duhovni-pobratymy-j-uchyteli-z-tovarystva/
http://honchar.org.ua/p/moji-duhovni-pobratymy-j-uchyteli-z-tovarystva/


 170 

34. Забашта В. Світ очима художника // Вітчизна. –  2005. –  № 5–6. – С. 

64-116.  

35. Забашта В. Світ очима художника / Запис і упорядкування Людмила 

Забашта; загальне редагування – Ростислав Забашта / Василь 

Забашта. – К.: Майстерня книги, 2009. – 192 с.: іл.  

36. Забашта В. Присвячую моїм учителям, колегам-викладачам та 

студентам НАОМА / Забашта В. // Збірник дослідницьких та 

науково-методичних  праць НАОМА. – 2003. – № 10. – С. 126–135  

37. Задорожний І.-В. Думки (зі щоденникових записів, листів, виступів) 

/ І.-В. Задорожний // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – № 3. – С. 63–

69.  

38. Зельська-Даревич  Д. Розвиток українського малярства / Зельська-

Даревич  Д.  // Дух України. 500-ліття малярства. – Вінніпег: 

Видання мистецької галереї Вінніпегу, 1991. – C. 75–76. 

39. Історія українського мистецтва: У 6-и т. / АН України. Головна 

редакція української радянської енциклопедії. – Київ, 1967. – Т. 5: 

Радянське мистецтво. – 1941–1967 рр. –  452 с.  

40. Історія українського мистецтва: У п’яти томах / НАН України; 

ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. 

Кара-Васильєва. – Том п’ятий. Мистецтво XX століття. – К., 2007. – 

1048 с.: іл.  

41. Ковальська Л. Ілля Штільман: «Свою творчість я присвятив 

краєвиду України» / Людмила Ковальська // Образотворче 

мистецтво. – 2004. – № 2. – С. 88–89.   

42. Ковальчук О. Українська Академія мистецтва: до 85-річчя 

заснування / Остап Ковальчук // Образотворче мистецтво. – 2003. – 

№ 1. – С. 4–6. 

43. Ковальчук О. Історія живописного факультету НАОМА і його роль 

у вихованні мистецьких кадрів та формуванні національної 



 171 

живописної школи України 1917-1941 років: дис. канд. 

мистецтвознавства: 17.00.05 / Національна академія образотворчого 

мистецтва і архітектури. Кафедра теорії та історії мистецтва. – К., 

2003. – 228 арк. + 137 арк. дод.: рис. – Дві кн. одиниці. – Бібліогр.: 

арк. –180–228.  

44. Ковальчук О. Видатний майстер пензля і педагог (До 120-річчя від 

дня народження О. О. Шовкуненка) / О. В. Ковальчук // Українська 

академія мистецтва: Дослідження та науково-методичні праці: 

Збірник наук. пр. – К., 2004. – Вип. 11. – С. 355-361.  

45. Ковальчук О. Ранній період творчості Олександра Лопухова в 

контексті розвитку вітчизняної художньої освіти 1940-1950-х / О. В. 

Ковальчук. - // Українська академія мистецтва: Дослідження та 

науково-методичні праці: Збірник наук. пр. – К., 2012. – Вип. 19. – 

С. 60-73.  

46. Ковальчук О. Соціально-політичні чинники впливу на українську 

академічну художню освіту в контексті історії НАОМА другої 

половини XX – початку XXI століття / Остап Ковальчук; НАМУ, 

Інститут проблем сучасного мистецтва // Мистецькі обрії ‘2013: 

Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: 

Збірник наукових праць. Випуск 5 (16). – К.: Фенікс, 2013. – С. 316-

320.  

47. Колісник П. Учитель / Прокіп Колісник // Дукля. – Пряшів, 1999. – 

№ 1. – С. 28–34. 

48. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. 

Художник і час / Я. О. Кравченко; Львівська національна академія 

мистецтв. – К. : Оранта ; Л. : [б.в.], 2005. – 312 с.: іл.  

49. Криволапов М. Про мистецтво та художню критику України ХХ 

століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток 



 172 

національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні 

ХХ століття. – К. – 2006. – С. 97–103. 

50. Ладижинський В. Михайло Кміт / Ладижинський В. // Нотатки з 

мистецтва. – 1982. – № 23 (грудень). – С. 35–47. 

51. Лобановський Б. Український живопис у лабетах перебудов: від 

джерел соцреалізму до 1980-х років / Лобановський Б. // Реалізм та 

соціалістичний реалізм  в українському живопису радянського часу. 

– К.: LK «Maker», 1998. – 245 с.  

52.      Логінський Я. Методика викладання в  пейзажній майстерні 

професора В.І. Забашти / Ярослав Логінський // Вісник ХДАДМ. – 

Харків, 2013. – № 4. – С. 53-62. 

53. Логінський Я. Малярські традиції В.І. Забашти в контексті  

європейської та національної пленерної школи живопису / Ярослав 

Логінський // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2015. – Вип. 15-16 жовтня – 

С. 166-168.  

54. Логінський Я. Педагогічний внесок В. І. Забашти у вітчизняну 

художню освіту / Ярослав Логінський // Народознавчі зошити. – 

Львів, 2016. – Випуск № 5. – С. 1218-1222.  

55. Мелик-Пашаев А. О состоянии и возможностях художественного 

образования / Мелик-Пашаев А.  // Джерело. Шлях пошуку:  

http://fski.biz/publikacii6.html;  

56. Мельничук І. Завдання з пейзажу під час літньої практики: 

методичні аспекти / Ігор Мельничук // Традиції та новації у вищій 

архітектурно-художній освіті. – 2010. – № 9. – С. 130–139.  

57. Мельничук І. Проблеми колориту у майстерні пейзажного живопису 

НАОМА / Ігор Мельничук // Збірник дослідницьких та науково-

методичних  праць. Українська академія мистецтв. – К., 2011. – Вип. 

18. – С. 73–85. 

http://fski.biz/publikacii6.html


 173 

58. Микола Глущенко: Спогади про художника / Упоряд. І.М. Блюміна. 

– К.: Мистецтво, 1984. – 95 с.: іл.  

59. Микола Опанащук. Графіка: Альбом / Статті Г. Стельмащук, Р. 

Яціва. – Львів, 2017. – 102 с.: іл.  

60. Микола Стороженко / Автор проекту В. Войтович. – К.: Дніпро, 

2008. – 184 с.: іл.  

61. Мистецтво оновленого краю: Науково-популярний нарис / Запаско 

Я., Овсійчук В., Чарновський О. та ін. /. – К.: Мистецтво, 1979. – 179 

с.: іл.  

62. Мовчан В. Естетика. Навчальний посібник / Мовчан В. //  К.: 

Знання. – 2011. – 527 с.   

63. Нестеренко П. Козацький дух і творче довголіття (до 90-річчя від 

дня народження В. І. Забашти) / Петро Нестеренко // Збірник 

дослідницьких та науково-методичних  праць.   Українська академія 

мистецтв. Вип. 15. – С. 402–404.  

64. Овсійчук В. Живопис / В. А. Овсійчук // Мистецтво оновленого 

краю: Науково-популярний нарис / Запаско Я., Овсійчук В., 

Чарновський О. та ін. /. – К.: Мистецтво, 1979. – С. 21-55.  

65. Овсійчук В. [Василь Забашта] / Володимир Овсійчук // Василь 

Забашта. Малярство: Альбом-каталог / Упоряд.: Р. Забашта, Г. 

Забашта. – К.: Майстерня книги, 2008. – С. 15.  

66. Павельчук І. Жанр краєвиду в творчості Миколи Бурачека / 

Павельчук І. А. // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2014. - № 6. – С. 91-96.  

67. Падалка Г. Концептуальні засади мистецької педагогіки / Падалка Г. 

// Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: 

Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., К. – 22-23 листопада 2007. 

– К.: «Видавничий Дім Дмитра Бурого». – 2007. – С. 30–36.  

68. Петрашик В.І. Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького 

процесу в Україні у першій половині XX століття: дис. канд. 



 174 

мистецтвознав.: 17.00.05 «Образотворче мистецтво» / Володимир 

Ігорович Петрашик; НАОМА. – К., 2012. – 223 с. 

69. Петрашик В. Микола Бурачек: Портрет на тлі епохи / Володимир 

Петрашик. – К.: НАОМА, 2014. – C. 40   

70. Петрова О. Мистецтво другої половини 1950-х – 1980-х років. 

Живопис / О. Петрова // Історія українського мистецтва: У п’яти 

томах / НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. Г. 

Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – Том п’ятий. Мистецтво 

XX століття. – К., 2007. – С. 450-509. 

71. Підгора В. Хист і сила духу. Творчий портрет Василя Забашти / 

Володимир Підгора // Свобода. – 1999. – № 30. – 23 липня.  

72. Приступко Н. Ані зерна неправди / Приступко Н. // Хрещатик. – № 

13. – 2004. – 30 січня. – С. 5. 

73. Проблеми підготовки мистецьких кадрів: Наук. дослідж. за темою: 

«Пробл. організації та фінансування підготовки кадрів для галузі 

культури і мистецтва» / О. І. Безгін, М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. 

– К.: Компас, 2006. – 199 c.  

74. Роготченко О. Образотворче мистецтво України 1940-1960-х років: 

шляхи розвитку й художньо-стильові особливості: Дисертація на 

здобуття наукового ступеня д. мистецтвознавства зі спеціальності 

26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство) / 

Роготченко Олексій Олексійович. – К., 2016. – 488 с.  

75. Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / Інститут 

проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України / 

Роготченко О. // – К.: ФЕНІКС. – 2007. – 608 с.: іл. 

76. Роготченко О. Образотворче мистецтво Радянської України 1930-х 

років: Дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Харківська держ. 

академія дизайну і мистецтв. – Х. – 2004. – 193 с.   



 175 

77. Роготченко О. Християнські образи в творчості київських митців 

декоративно-ужиткового мистецтва. (До аналізу ролі Спілки 

художників у формуванні національної мистецької школи України) 

// Народознавчі зошити. – Львів, 2003. – Вип. 1-2. – С. 230–236.  

78. Рудик Г. Живопис – незавершений проект / Рудик Г. // Landschaft 

«живописного заповідника». – Київ: ВХ (студіо),2002. – С. 19.  

79. Саєнко Н. Духовна України Василя Забашти. – 7 грудня 2011 р. 

http://www.naoma.edu.ua/index.php?option=com_content&view=categor

y&layout=blog&id=10&Itemid=139&lang=ua  

80. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до 

новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ – 

ХХІ століть / Віктор Сидоренко. – К.: ВХ (студіо), 2008. – 188 с., іл. 

81. Сікорська К. Кольори історії / Сікорська К. // Уряд. кур’єр. – 2004. – 

24 січня.  

82. Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-1950-х рр. Етапи, 

спрямування, твори. Художня культура. Актуальні проблеми / 

Скляренко Г. //: Наук. вісник / ІПСМ АМУ; Редкол.: О. Федорук 

(голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. –  К., 2008. – Вип. 5. – 736 с.: 

іл. 

83. Скляренко Г. Тенденції мистецтва другої половини 1980 – 1990-х 

років у контексті української культури / Скляренко Г. // 

Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. – К.: Академія 

мистецтв України, 2000. – С. 127–136.  

84. Скляренко Г. Мистецтво 1990-х років. Візуальне мистецтво / Г. 

Скляренко // Історія українського мистецтва: У п’яти томах / НАН 

України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. 

ред. Т. Кара-Васильєва. – Том п’ятий. Мистецтво XX століття. – К., 

2007. – С. 744-789. 



 176 

85. Словник художників України. – К.: Головна редакція української 

радянської енциклопедії, 1973.  

86. Соціологія культури: [навч. посібник] / О. М. Семашко, В. М. Піча, 

О. І. Погорілий та ін. За наук. ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі. – К.: 

«Каравелла», Львів: «Новий світ – 2000». – 2002. – 334 с.  

87. Стельмащук Г. Микола Опанащук. Графіка. Малярство. Творчий 

портрет митця / Г. Г. Стельмащук [Упоряд. Г. Г. Стельмащук]. – 

Львів: [Філевич Я. Ю.], 2007. – 188 с.: іл.  

88. Стельмащук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії 

українського мистецтва XX ст. / Галина Стельмащук. – Львів: 

Апріорі, 2013. – 520 с.: іл.  

89. Тарасенко О. Проблема національного стилю в живопису модерну й 

авангарду (творчість українських та російських художників к. XIX – 

поч. XX ст.). Автореф. на здоб. н. с. доктора мистецтвознавства / 

Тарасенко Ольга Андріївна. – Львів, 1996. – 46 с.   

90. Троєльнікова Л. Художньо-освітній простір як культуротворчий 

чинник розвитку українського суспільства у ХХ столітті: Автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня докт. мист., спеціальність 26.00.01 – 

Теорія та історія культури / Людмила Олексіївна Троєльнікова. – К., 

2009. – 40 с. 

91. Троєльнікова Л. Художньо-освітній процес як складова 

культурогенезу / Троєльнікова Л. // Культура і сучасність. – 2005. – 

Вип. 2. – С. 50–57.  

92. Український живопис ХХ – початку ХХІ ст.: з музейних колекцій 

Національного художнього музею України. – Хмельницький: 

Галерея; К.: Артанія Нова, 2006. – С. 191. 

93. Український модернізм 1910 – 1930 / Альбом. – Хмельницький: 

Галерея. – 2006. – 288 с. 



 177 

94. Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 1. – К.: 

Головна редакція української радянської енциклопедії, 1986. 

95. Українські радянські художники / Довідник. – К.: Мистецтво, 1972. 

– С. 162. 

96. Федорук О. Василь Хмелюк – видатний майстер колористики // 

Мистецтво української діаспори: Повернуті імена. Вип. I. – К.: 

Тріумф, 1998. – С. 130-147. 

97. Федорук О. Микола Бутович: Життя і творчість / Повернуті імена / 

Олександр Федорук. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коця, 2002. – 432 

с. 

98. Федорук О. Штрихи до портрета майстра // Українське 

мистецтвознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. I. – 

К.: Наук. думка, 1993. – С. 134-141.  

99. Федорук О. В колі традицій та авангарду (Польський живопис 

повоєнних років) / Олександр Федорук. – К.: Абрис, 1995. – 232 с. 

100. Художня освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку: 

Матеріали науково-практичної конференції. – К. – 1998. – 223с. 

101. Чумак Р., Протас М. Vivero Memento – пам’ятай, що живеш (до 

творчого портрета майстра) / Р. Чумак, Марина Протас // Василь 

Забашта. Малярство: Альбом-каталог / Упоряд.: Р. Забашта, Г. 

Забашта. – К.: Майстерня книги, 2008. – С. 10-13.  

102. Шмагало Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі. 

1850-1950 / Ростислав Шмагало. – Львів: Українські технології, 

2002. – 144 с., 176 іл.  

103. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини 

ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції / Ростислав 

Шмагало. – Львів: Українські технології, 2005. – 528 с., 742 іл.   



 178 

104. Шрамко О. Мистецька освіта як шлях виховання духовності. 

Актуальні проблеми духовності / Шрамко О. // Збірка наукових 

праць. – Вип. 8. – Кривий Ріг: Видавничій дім, 2007. – С. 280–287. 

105. Щербак В. Співець краси нетлінної. (Пам’яті Ю. І. Хіміча ) / Щербак 

В. / Збірник дослідницьких та науково-методичних  праць. 

Українська академія мистецтв. – № 10. 2003. – С. 5–9. 

106. Щербакова О. До питання становлення харківської школи 

станкового живопису кінця XIX – першої третини XX століття / О. 

О. Щербакова // Вісник ХДАДМ. – 2008. – № 4. – С. 128–135. 

107. Юр М. Роль українського образотворчого фольклору в сучасному 

живопису / Марина Юр; НАМУ, Інститут проблем сучасного 

мистецтва // Мистецькі обрії ‘2013: Актуальні проблеми мистецької 

практики і мистецтвознавчої науки: Збірник наукових праць. Випуск 

5 (16). – К.: Фенікс, 2013. – С. 117-120.  

108. Ющенко П. Згадаєм «Царство Шарлеманя»… – 2001. – 4 травня. 

Шлях доступу: 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/vspomnim_tsarstvo_sharlemanya.html 

109. Яців Р. Мистецький Львів до і після 1956 року: імунітет contra канон 

/ Роман Яців  // Народознавчі зошити. – 1998. – № 4. – С. 434–445. 

110. Яців Р. Реальність та утопічність «центру» в мистецько-освітніх 

домаганнях українців / Роман Яців // Яців Р. Українське мистецтво 

XX століття: Ідеї, явища, персоналії: Збірник статей. – Львів: 

Інститут народознавства НАН України, 2006. – С. 57-64. 

111. Яців Р. Синхроністичні парадокси розвитку української літератури і 

мистецтва кінця XX століття / Роман Яців // Яців Р. Українське 

мистецтво XX століття: Ідеї, явища, персоналії: Збірник статей. – 

Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. – С. 127-134. 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/vspomnim_tsarstvo_sharlemanya.html


 179 

112. Яців Р. [Малярство Василя Забашти] / Роман Яців // Василь Забашта. 

Малярство: Альбом-каталог / Упоряд.: Р. Забашта, Г. Забашта. – К.: 

Майстерня книги, 2008. – С. 14-15.   

113. Яців Р. Києвоцентризм у християнській парадигмі українського 

мистецтва XX століття / Роман Яців // Велике і величне. З нагоди 

1025-річчя Хрещення Київської Русі: Всеукраїнський міжмузейний 

проект: [Альбом-каталог]. – К.: Національний культурно-

мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал», 2013. – 

С. 114-117.   

114. Яців Р. Малярство Володимира Патика  / Роман Яців // Дзвін. – 

Львів, 2016. – Ч. 9-10. – С. 312-320. 

 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 

 

2.2.1. Торгова вулиця в Ханджоу. 1957; П., о., 31,5 x 23 см  

2.2.2. Джонки на Янцзи. 1957; К., о., 12 x 17 см 

2.2.3. Артистка цирку Янь Ченьмей. 1957; К., о., 49 x 34 

2.2.4. Школярка. 1957; К., о., 40 x 30 см 

2.2.5. Набережна Шанхая. 1957;  К., о., 49 x 34 см 

2.2.6. Площа в Пекіні. 1957; К., о., 34,5 х 50 см 

2.2.7. На острові Хайнань. 1957; К., о., 49 x 34 см     

2.2.8. Джонки у Шанхаї. 1957; К., о., 23,5 x 34,5 см 

2.2.9. Микола Шарлемань. 1965; п., о., 113 х 124 см    

2.2.10. Григорій Коляда. 1977; п., о., 105 х 130 см 

2.2.11. Стефан Таранушенко. 1979; п., о., 130 х 105 см 

2.2.12. У роки  окупації. 1955; п., о., 185,5 х 286 см 

 

2.3.1 Під рожевою парасолькою. 1959; к., о., 30 х 24 см 

2.3.2. Портрет дружини. 1958; к., о., 34 х 25 см 
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2.3.3. Бузок зі скульптурою. 1959; п., о., 70 х 100 см 

2.3.4. Народні мелодії. Микола Лисенко слухає Лесю Українку. 1962; 

п., о.,   87 х 85 см 

  2.3.5. Рятуйте, люди, пісню! Портрет бандуриста Василя Литвина; 1990., 

п.,   о., 195х105 см 

 

3.1.1. Вулиця Кантона. 1957; к., о., 34,5х24 см 

3.1.2. Шевченкова липа. Седнів. 1958; к., о., 30х24 см 

3.1.3. Захід сонця. Седнів. 1961; к., о., 35х50 см 

3.1.4. Вечірній супокій. Седнів; 1961; к., о., 34х25 см 

3.1.5. Зимові сутінки. Седнів; 1974., к., о., 60 х 70 см 

3.1.6. Дешківська тополя; 1978., к., о., 40 х 50 см 

3.1.7. Осінь в Качанівці; 1984., п., о., 60  х 80 см 

3.1.8. Золоті крони Седнева; 1984., п., о., 57 х 76 см 

3.1.9. Алея взимку. Седнів; 1985., п., о., 50,5 х 69,5 см 

3.1.10. Вербовий супокій; 1986., к., о., 40 х 50 см 

3.1.11. Вид на море. Гурзуф; 1988., п., о., 69,5 х 50 см 

3.1.12. Мудрий сонях; 1992., к., о., 35 х 50 см 

3.1.13. Відроджена церква. Седнів; 1995., п., о., 60 х 85 см 

3.1.14. Дорога луками. Дешки; 2001., п. к, о., 51 х 68 см 

3.1.15. Грозові хмари; 2003; п., о., 82 х 85 см 

3.1.16. Левада в контражурі; 2003., п., о., 36 х 66 см 

3.1.17. Літо в розпалі. Спека; 2007., п., о., 60 х 80 см 

3.1.18. Ворота з лебедями; 2008., п., о., 50 х 70 см 

3.1.19. Вечірні контрасти; 2011., п., о., 60 х 80 см 

3.1.20. Дерева на пагорбку; 2001., к., о., 51х69 см 

3.1.21. Доля хати, що скраю; 2010-2011; п., о., 60 х 90 см 

 

3.2.1. Квіти на веранді. Калачики; 1978., к., о., 60х81 см  
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3.2.2. Натюрморт з агавою; 1992., п., о., 116х75 см 

3.2.3. Польові квіти; 2003., п., о., 60 х 40 см 

3.2.4. Осінь у відрі; 2005., п., о., 90 х 70 см 

3.2.5. Бузок; 2001., п., о., 70 х 57 см 

3.2.6. Vivere memento (Пам’ятай, що живеш); 2003; п., о., 131 х 92 см 

3.2.7. Айстри серед в ночі; 2010., п., о.,  70х90 см 

3.2.8. Моє вікно в зимовий сад; 2010; п., о., 110 х 140 см 

 

3.3.1. Автопортрет; 1952., п., о., 143 х 68 см 

3.3.2. Автопортрет;1968., п., о., 105 х 85 см 

3.3.3. За книгою. Портрет сина Ростислава; 1974., п., о., 110 х 110 см 

3.3.4. Портрет дочки Галі; 1972., п., о., 120 х 80 см 

3.3.5. Василько; 1987., п., о., 89 х 67 см 

3.3.6. Козак. Портрет Ростислава; 1996., п., о., 50 х 40 см 

3.3.7. Автопортрет; 2002., п., о., 100 х 120 см 

3.3.8. Контражур. Портрет дружини з парасолею; 2006., п., о., 65 х 85 см 

3.3.9. Жінка в червоному береті; 2006., к., о., 50 х 35 см 

3.3.10. За роботою. Портрет Галі; 2011., п., о., 75 х 90 см 

3.3.11. Роздуми. Портрет дружини; 2011., п., о., 70 х 50 см 

 

3.4.1. С. Гулак-Артемовський і М. Глінка; 1950., п., о., 230 х 260 см 

3.4.2. Салют перемоги. Варіант 1; 1967., п., о., 130 х 99 см 

3.4.3. З походу не вертаються сини; 1984; п., о., 145 х 98 см 

3.4.4. Мати. 9 Травня; 2003., п., о., 85 х 91 см 

3.4.5. Відпочинок. Садочок в Дешках; 1978., к., о., 41 х 50 см 

3.4.6. Доброго ранку; 1998., п., о., 90 х 70 см 

3.4.7. На осонні. Полудневий перепочинок; , 2010; п., о., 72 х 89 см 

3.4.8. Брати. Козацькому роду нема переводу; 2008., п., о., 100,8 х 89,3 см 

3.4.9. Прометей духу; 1991-2008; п., о., 233 х 161 см 
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3.4.10. Фундатори Києво-Могилянської академії: гетьман Петро 

Сагайдачний та Галшка Гулевичівна; 1991-2005., п., о., 195 х 130 см 

 

4.2.1. Відпочинок. Чмирівка; 1964., к., о., 41 х 50 см 

4.2.2. Стара верба; 1965., к., о., 40 х 50 см 

4.2.3. Розстріляна Україна; 1972., п., о., 135 х198 см 

4.2.4. Портрет бандуриста Георгія Ткаченка; 1978., п., о., 112 х 80 см 

4.2.5. У затінку. Хоста; 1984., к., о., 25,8 х 29,2 см 

4.2.6. Літній день на Росі; 1989., п., о., 52 х 83 см 

4.2.7. Борітеся – поборете; 1996., п., о., 68,5 х 88,5 см 

4.2.8. Портрет мистецтвознавця Володимира Данилейка; 2003., п., о., 80 х 

100 см.  

4.3.1. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.2. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.3. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.4. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.5. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.6. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.7. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.8. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.9. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.10. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця  

4.3.11. Зразки технічних прийомів. Порівняльна Таблиця 

4.3.12. В.І. Забашта, Л.І Забашта та Я. Логінський на відкритті групової 

виставки творів художника та його учнів. Київ, НАОМА, 2014.  

4.3.13. В.І. Забашта з дружиною в Дешківській робітні.  

 

4.4.1. Увертюра. М. Лисенко і П. Чайковський; 2008., п., о., 130х220 см. 
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ЗАПИСИ РОЗМОВ  

АВТОРА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

З В.І. ЗАБАШТОЮ ТА ЙОГО ДРУЖИНОЮ Л.І. ЗАБАШТОЮ  

 

В.І. Забашта 

…Якась така тяга, іще більше, іще більше, стати багатшим… Заради 

чого? …То я думаю, що добре, що художники підключились до позиції 

письменників. Мені імпонує як письменники знаходять шляхи добратись до 

свідомості уряду. Подивіться як Павличко виступив на мітингу біля Софії. 

Така позиція надзвичайна, в нас тривожний стан, по суті всі ті потуги за 350 

років, потуги стати самостійними, стати державою, в нас же своя культура 

яка в усіх галузях, що там говорити… Зібралась ціла група делегатів біля 100 

прізвищ діячів видатних письменників, вчених підписали звернення до 

Президента, щоб він дав відповідь, що він робить. Він же-ж продає Україну і 

частинами і оптом, це жахливо. Якщо цей закон протягнуть в Верховній Раді 

про двомовність, от тоді і «капут». То, от я думаю, що нам якимсь чином 

потрібно, а художників багато на Україні, це ж цікаві люди, розумні люди, 

вони стільки можуть дати цікавої інформації по історії України і в школах і 

де б вони не зустрічались. Потрібно це доводити до свідомості людей – хто 

ми і що з нами роблять. Я стара людина і шкодую, що не можу зараз піти на 

Майдан, але хоть щось, що я зможу те й роблю. Козак Мамай це вже традиція 

наша століттями, люди знають, що він сидить на бандурі грає, а навколо 

нього там от висить зброя, випивка все там біля нього, то я думаю щоб оцей 

козак Мамай, сам пособі вже пробудився. Грати зараз? Треба, мабуть 

відкласти бандуру, і взяти в руки шаблюку, вона висла на дереві. Він бандуру 

не кинув, а відклав, сьогодні треба відкласти все, є потреби нагальні і взятись 

за зброю, а що ви думаєте?.. Треба відстояти Україну, а потім будемо вже й 

грати. 

Поза така – хотілось зберегти образ народний, щоб це не свій, я думав, 

перепробував образ і сучасний, пов’язував із бійцями, з нашими подвигами – 
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ні, треба дотримуватись народного трактування образу, але подивиться на 

нього, чи хай він подивиться на сьогоднішній наш стан – чи варто 

продовжувати грати? Він взяв шаблюку і пробує чи вона ще гостра, я знаю як 

це. Отака ідея, а замість коня думав щоб півень заспівав як у Шевченка, 

правда в нього: «Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів…», а в нас 

потрібно, щоб півень розбудив раніше свідомість, от я й думаю, півня дати. 

От оце така думка. То я спочатку думав, що він на тлі дуба, то я зараз хочу 

прибрати цей дуб  і зробити таке узагальнене __. Спочатку думав – чорна 

пляма, чорна і по ній пройтись смугами червоними, як деталлю, це колючий 

дріт – трьохсотлітня історія. Згадайте всіх учених, всіх хто тільки не 

сприймав Московської ідеології – всіх в Сибір, всіх на Соловки, всіх 

розстрілювали. Можливо, це вже скучно, але це важливо – подивіться 

навколо, по вулицях, базарах чим люди зайняті, та їм байдуже хто там буде. 

Так і всі депутати котрі агітують за владу ні про кого не думають, а потрібно 

їм сказати – чи ті добрі, чи ті погані, потрібно їм сказати – «ви не служите 

народу, ви служите своїм партіям, своїм лідерам, своїм спонсорам, а людей, 

народ ви забули, брешуть народу, що те і те зробили, більше того, потрібно 

їм сказати – ви ж готуєтесь бути народними депутатами. Тож я думаю, щоб 

нас не одурачила ця партія  знову – партія  за партію, треба щоб українці 

були, патріоти щоб вболівали за Україну. 

Я зберігаю народні елементи – накинутий жупан і т.д., але хотілось 

створити кольором трагедію – чорне і червоне, потім подивився, воно дуже 

вже таке… і от прибираю і думаю, вгорі залишити оту чорну хмару яка 

надходить – може так … Подивлюся. Це ескіз… 

 

Коли  я був деканом творчих факультетів й керував літньою практикою 

і обов’язок  був знайти місця для наступної літньої практики, то я поїхав на 

Городище … й  проїжджаючи по дорозі Тептіївку, Москаленки, Велигори тут 

всі села це історія, надзвичайно цікаве Половецьке … 
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Мій син Ростислав займався археологією, робив розкопки, багато 

дечого знайшов цікавого, але потрібно ще більше досліджувати. Люди зараз 

шукають скарб, котрий по легенді закопали поляки, коли відступали з під 

Жовтих Вод, закопали десь тут. Я й кажу – спробуйте віднайти, а люди наче 

подуріли … Церкви нема, школа далеко і в цю школу нема кому ходити, 

дітей нема, тобто помирають села. От трагедія. По цих красивих селах 

чіпляються такі люди як я. Є тут письменники, художники, тобто, люди які 

хочуть відпочити не в цій сутолоці  десь на морі, а от в селі. Тут багато 

купують хати, а на зиму від’їжджають на роботу в міста, а село залишається 

порожнім. Отакий стан села зараз. 

…200 років, а який образ. І оця хата наштовхнула мене на одну 

думку… Картина буде називатись «Доля хати, що з краю», тобто, ми звикли 

говорити – «Моя хата з краю, я нічого не знаю» і ота байдужість в більшості 

населення, в більшості інтелігенції, в більшості депутатів «моя хата з краю, я 

нічого не знаю», там хтось буде робити… От і довели, що хата в такому 

стані. І звичайно вороння, чорне вороння налетіло, це не вороння, а окупація. 

Ото вони там викинули нашу історію і козака Мамая, це все ще буду робити. 

Там повинен сидіти ворон, я його хочу зробити двоголовим, ніби ідея 

двоголового орла Московського. От оце, що навіває залишки сьогоднішнього 

села.  

… А чи тоді було краще, коли жив Франко, Шевченко, тоді також 

важко було. Все залежить від позиції, що в нього, в нас на серці. Шевченко 

чудово закінчив Академію, йому «світила» поїздка за кордон, але коли він 

поїхав на Україну і побачив в якому стані його народ, то звичайно … він же 

написав картину «Катерина» коли був студентом, це десь на 4-му курсі. З 

Брюловим він жив рука в руку, ночував в майстерні, співав йому пісні, і 

звичайно в Шевченка йшло формування, воно було пов’язане з його 

душевними позиціями. Він ніколи не забував хто він і звідки він. Я це 

пов’язую  й кажу до того, яке має значення виховання нашої молоді. 
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Шевченко в отаких умовах виховувався, хоч зараз за Шевченка хапаються, а 

деякі кажуть, що він такий як всі – і в туалет ходив так же ж як всі… Ну, 

слухайте, до цього дійти… Це для того щоб створити яскраві риси характеру. 

Це – геніальна людина. Він як художник не був байдужий до побаченого. 

Після того як він написав «Катерину», йому можна вже було диплом давати.. 

Мені хочеться зазначити – Шевченко відбувся саме в цей період на зламі. 

Молодий, це він в ці роки написав «Кавказ», «І Мертвим і Живим», «Розрита 

могила», «Три літа» - всі основні роботи він написав в цей період  коли він 

відвідував Україну. Все це було безумовно прочитано та й «Кирило-

Мефодіївці» - це все привід щоб не дати йому бути на Україні – його 

вислали. Це я кажу до того, що в ті часи не було легко жити, а якщо в тебе є 

щось в душі… треба залишатись людиною, бо стати заробітчанином,  стати 

багатим ну й, що, прожив, тебе закопають, твоя могила бур’яном заросте і 

нічого… нічого – правильно, бо ти ніякого сліду не залишив, нічого не 

сказав, що ти людина, що ти знаєш…, а як жити дальше?  

… Дуже хотілось айстри намалювати, пов’язано з Олександром Олесем 

– то там «опівночі айстри в садку розцвіли, побралися в роси, вінки зодягли.» 

Тобто, така якась трагічна ситуація. Вони зраділи, а сонця нема, вони взяли й 

померли, це надзвичайно цікавий поет, він дуже трагічно пережив 1905 рік і 

подальші роки. Доля інтелігенції нашої письменників, художників… так мені 

хотілося й айстри пов’язати, айстри серед ночі. 

Отам місяць заглядає, от коли ви залишитесь ночувати, то подивитесь 

красивий місяць на Росі, чудово виглядає і купається в воді – незабутнє 

враження. Так і мені хотілося в картині, поприбирав зайвого багато, але я ще 

не закінчив, буду ще робити, бо там понаклеювало багато. Хочеться більший 

розмір, щоб не копатись в малій формі, а щоб великими відношеннями. Колір 

все ж таки звучить коли він великою плямою виглядає, коли маленькою то 

він не так емоційно діє. На виставках звертаєте увагу, багато картин, а якась 

картина на себе чимось бере. Ну, скажімо, я бачив на всесоюзних виставках 
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раніше, от так я першим побачив картину «Допрос комуністів»: от оця синя 

пляма, цього генерала синє з білим на першому плані, там червоне … - 

думаю, що за картина … вона приманила до себе й тоді розказують, що й до 

чого. Кольором художник заманює глядачів, а потім  це він зуміє оправдати, 

так це вже треба довго працювати. Мені сподобалась стаття про Самокиша в 

газеті «День», його в нас не дуже добре знають, а це видатна людина, Я 

пам’ятаю, як він викладав в 38-39 р.р., коли запросили його вести історико - 

батальну майстерню в Харкові. Розпочав він з того, купили коня для 

інституту . Через те, що в інституті не було приміщення де тримати його, то 

знайшли місце у міліції. Його приводили , робили з дощок поміст, заводили в 

вестибюль. Коли заходили з конем в середину, всі ахнули, я був тоді на 

першому курсі, бігом дивитись. Всі приходили з великим зацікавленням 

малювати. Він – Самокиш дуже цікава людина. І от про статтю, він довго 

працював, доти поки не зазвучить колір, не засвітиться з полотна. Для цього 

потрібно дуже довго працювати, та що там говорити… Тоді добре 

студіювали, не так як зараз, нажаль. Тоді в Києві після війни майстерні 

продовжували профільний жанр витримати в виконанні молодих художників. 

Була майстерня історико-батальна, це Карпо Дем’янович Трохименко  вів, 

портретна майстерня – Шовкуненко вів, пейзажна майстерня – вів 

Світлицький, потім коли він помер, вів Штільман, була монументальна 

майстерня, Петрицький вів і Єлева, от до речі, вже  історія. Які цікаві тоді 

постановки були по майстернях, кожний ставив в профілі творчого розвитку 

майбутнього художника, це не ті постановки, що ставлять у нас, щоб все 

писали «У всіх як в одного», у всіх вони якісь чорні, і всі вони подібні одна 

на другу. А раніше, Карпо Дем’янович також ставив коня, брали з міліції і на 

вулиці в дворі постановки ставили, два-три чоловіки з конем – цікаво було. 

Або Шовкуненко ставив постановки на характер, історичні, історичний 

костюм, брав натурника не просто, а заставляв натурника переживати, щоб 

він створив певний вираз на обличчі, і в цей час говорив студентам – 
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помітьте,  як очі розкриваються, очі, брови, а брови це і є внутрішній 

характер людини. Тобто, вивчали в постановках. В монументалістів 

Петрицький ставив не просто на подіум, а на спеціальні стелажі великі, і 

натурник позував на горі, тобто ракурс. Треба було і плафони розписувати, 

треба людину якось відчути в скороченні з низу в ракурсному положенні – 

надзвичайно цікавий процес ішов у вихованні. Але потім люди ці  почали 

померати, молодь стала лінива якась, не захотіли , не так просто це, і все 

спрощували, все скоротили до того, що тепер вже кажуть «делай как все», ну, 

це легше всього – «как все», контролювати легше «как все». І тому, я кажу 

виховання цікаве було, цікаві професори були, багато розповідали. В академії 

ще Стороженко із таких художників. Була ж портретна майстерня і перейшла 

до людей які портретом ніколи не займались, він їх не цікавив. Я з повагою 

відносився до Віктора Григоровича Пузирькова, але те, що їх тенденція у 

вихованні, вихованні такого абстрактного порядку, ну … чи то була програма 

така, не знаю, але їм ця історія до «лампочки» - «будем делать на 

общепонятном языке все понимали». І це звели до того, що В.В. Шаталін чи 

Пузирьков, по суті майстерні анулювали профільні і стали як усі. 

Повертаючись до монументальної майстерні, саме Петрицький цікаво вів 

майстерню, а в нього рисунок вів Єлева, це той  Бойчукіст заядлий – це 

геніальні люди. Єлева тоді був   завідуючий кафедрою рисунку, це Григор’єв 

його прибрав і був завідуючий кафедрою, а Єлеву погнав. І так же Григор’єв 

Петрицького погнав, вони в характері не зійшлись як художники. Зависть в 

нього була велика, тому, що в ті часи Петрицький в Італії на бієнале отримав 

першу чи другу премію. Це надзвичайно було, за картину «Інваліди». 

Петрицького   всі поважали і Шовкуненко, і Кричевського всі поважали, а от 

з Григор’євим не  зійшлись. І коли в партійних колах прийняли рішення, що 

монументальне мистецтво не потрібне, він вигнав Петрицького й на базі цієї 

майстерні створив свою – побутову. Поприбирали всі подіуми під лаштовані 

для специфіки монументальної майстерні. На першу постановку побутової 
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майстерні запросили відмінників навчання в піонерських галстуках і зробив 

постановку – «Діти пишуть листа Сталіну». З цього почалось керівництво 

Григор’євим цієї майстерні. Як живописець він був посередній, а от 

рисувальник – відмінний. перший раз, коли демобілізувався з армії, я вчився 

до того в Харкові, по суті один рік, мене послали на курорт на західну 

Україну після поранення, й коли повертався, заїхав у Київ, мені дуже 

хотілося вчитись у Києві. Й коли з трудом віднайшов інститут, й коли зайшов 

в ці коридори, бачу сидить якась людина – натурник сидить в кирзових 

чоботях, куфайці. В цей час за мною також зайшов Отрощенко Сергій і коли 

подивився хто сидить на вікні вигукнув – «Батьку!» і бігом до нього - це був 

Федір Кричевський. Кричевський з трудом повернувся, був дуже хворий. 

Повертаючись в Київ, вів корову й цим молоком жив. Він був душею 

інституту. З верху дали розпорядження його не пускати в майстерні – всі 

закрили. Він от так сидів в коридорі. Я був свідок зустрічі вчителя з учнем – 

як вони обнімались, як вони плакали. Зустріч після війни 5 чи 7 років. Це я 

вам розповідаю факти, їх ніхто вам не розкаже більше бо вже тих людей 

немає, мені Господь Бог набавив роки і я ще пам’ятаю ту ситуацію, яка була і 

бачу як йде велика неправда. Потрібно зараз висвітлювати майстрів такого 

рангу як Кричевський, Петрицький, тим паче, що були ювілеї, круглі дати, 

але нічого. Тобто, покажіть як треба зараз працювати, не дай  Бог 

повернутися до того, що робили, терли ото «Прийом в комсомол», «Двойка» 

соцреалізм – не дай Бог. Були ж майстри, а Меліхов, це надзвичайно цікавий 

художник, хай він мало зробив, але його одна картина варта сотні багатьох, 

ця картина буде в історії сторіччями «Шевченко в Брюлова» - потрясаюча 

картина.  
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Л.І. Забашта 

Він ніколи не говорив на тему війни. Коли бачив книжку на цю тему в 

моїх руках, то казав: «що ти читаєш там жодної сторінки правди нема. Для 

чого ти читаєш ті дурниці…». І я не знала чому. 

В нього взагалі не великі формати, етюди (в середньому 50х70…) 

Студентом на четвертому курсі виставив полотно на Всесоюзній виставці 

«Язика привели», то за цей час в нього була пауза, творча велика пауза. Бути 

художником і залишатись ним важко. А ще й до того сім’янином. Василь 

Іванович зразок того. Ну і якщо теж переглянути життя художніх пар, не 

завжди один одного розуміють.(Тут наводиться приклад із життя, коли жінка 

по смерті чоловіка побачила і зрозуміла його пошуки). Ще важче коли 

чоловік художник, а дружина – ні. Чоловік – творча людина, а чоловік – 

обслуговуючий персонал, вона повинна бути гарною матір’ю, красивою 

жінкою, гарною господинею і обслуговуючий персонал, бо він творча 

людина. Так от, Василь Іванович першим ділом що сказав: «Нам не буде про, 

що з тобою говорити, якщо ти не будеш вчитись». Він зразу поставив мене на 

таких рівних правах із собою, тобто демократичних. Колись я в тридцять 

років сказала, що мене як особистість сформував чоловік, допоміг мені стати 

особистістю, то я мушу сказати, що це так. Він народився одинадцятим в 

сім’ї і як правильно пише Прокіп Колісник, що він архетип української 

родини.  

Доля художника, як творчої особистості – складна, дуже складна, 

особистості яка тонко відчула, тонко переживала і до цього часу, яка 

надзвичайно емоційна, але всі ці емоції в собі часто ховає. Дуже гарну 

характеристику дав Чебикін на 80-річчя – «Людина дуже скромна, але дуже 

дієва», це дійсно так – скромний. І Стороженко, до речі, скромний чоловік, 

але вони різні по характеру. В  Василя Івановича сконцентрована енергія 

вищого розуму,  сконцентрована енергія цілого його роду  і дала йому дуже 

багато. От так десять років мовчання, він ніколи не звертав уваги.  
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Одна ремарка – він взагалі не пам’ятає коли хто народився і своє день 

народження не пам’ятає.  

Ось тепер за ці  років, чим Бог обдарував Василя Івановича – бачити 

колір. Він таку кількість кольорів бачить, як в музиці Бетховен, йому це було 

дано з дитинства, але зараз… Й часто він з захопленням показує мені це 

багатство. Це перше, що він має, відчуття музики в нього абсолютно 

рівноцінне кольору. Він чує багато звуків, в нього чудовий голос. В нього 

дійсно є дар бути вчителем, вихователем дитячого садочку, вчителем 

першого класу. Для  нього педагогіка, як кажуть у людини два крила, так от у 

нього педагогіка це друге крило, чи це єдине ціле, тому що він там творець. І 

самий великий дар – вміти любити. Любов це мистецтво, вміти любити те, 

що він не любить, він не робить. Його ніхто не зможе змусити, він уникає. І в 

нашій сім’ї заведено робити тільки те, що ми хочемо робити, і робимо так, 

щоб нам не було соромно за те  що зроблено, і таким чином ми залишаємося 

самими собою. Все це пішло від Василя Івановича – робити тільки те що 

подобається, а це бути самим собою, завжди було важко. Та ще й залишатись 

українцем, це у всі часи було складно, особливо зараз. 

Харків, училище, рік навчання і сім років війни, там де він жодного 

разу не тримав олівця, жодного. В нього тіло після війни це суцільна 

географічна карта, все порізано, без частини легенів. В нього два ордена 

Слави, але це нікому не цікаво, ніхто про це не знає.  

А «Язика привели» - це абсолютно біографічний твір. За десять років 

він сім разів помирав, за оці десять років. Для мене Василь Іванович це 

об’єкт який потребує вивчення, для мене як педагога це цікава особистість, 

що там - в серці, в голові, що там. І от,  коли звернувся до нього його 

колишній учень Романишин (тоді він був директор Націон. Укр. Мистецтва) 

з пропозицією виставки, то Василь Іванович відповів, що йому не має що 

показувати, а це вже який шлях було пройдено. На передодні 80-річчя він 

почав погано себе почувати, а ще й тяжкі часи… по півроку зарплати не 
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давали. І от на Різдво він попадає в лікарню. Самі розумієте яке було 

лікування, пільги ветерана тоді мало допомогали, або взагалі не допомогали. 

Тоді мені підказали інші такі ж люди, щоб взяти довідку, часи помінялися … 

От я й пішла, там мені сказали, що таку довідку не дадуть, в нього тільки 

поранення … просто дезинтерія, і от оце слово … це був поштовх. Я пішла 

до військкомату. Коли подивилися в справу там зазначено – «госпиталь», 

поранень не має, нагород не має… І тільки те, що записано розвідник, то 

завідуючий зголосився допомогти, він сам також був розвідником. І він мені 

каже, ви не перша, а ще й один на один - ви не перша, але всі документи 

забрала Москва, все у нас нічого не має, ми можемо тільки запит зробити, 

хоч знаю якою буде відповідь.  Єдине, що можна дієво зробити – ми зробимо 

запит, а ви шукайте друзів, можливо, вони зроблять персональний запит, ми 

ж знаємо, що буде відповідь – «архивов нет», або дадуть таку кількість 

папірців для уточнення всіх лікарень, всіх лікарів, що само собою абсолютно 

не реально вам відновити. Можливо, в Росії у Вас хтось є, хто зробить запит, 

тоді вони дадуть, а тут ви нічого не отримаєте. Я пишу листа Віктору Цигалю 

в Москву. Цигаль сам художник, а нього брат скульптор, академік, він агітує 

свого брата, щоб він на бланку Академії СРСР Росії зробили запит  нібито 

пишуть спомини про захисників Вітчизни … посилають в цей центр в 

підмосков’ї. Через 20 місяці отримують відповідь. Цигалі самі були здивовані 

«что Вася такой герой», «да о нем же можно книгу написать…», а в наших 

архівах немає. Було знищено більше мільйона таких архівних даних, щоб не 

давати ніякої допомоги. І цей момент в житті став поштовхом до «посади» 

власного кореспондента В.І.. Я хотіла тільки правди. 

- Ти не маєш права помирати. Виходить, що ти спекулянт, який 

відлежувався в госпіталі з дизентерією, що залишиш своїм чотирьом 

внукам, а ну розповідай.  

Так я записала 23 касети. А тут 80-річчя. Його на світ Божий  витягнув 

Романишин. В цій справі дуже допомогли і смертельно хворий Романишин і 
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його заступниця Горбачова. Вона, взагалі, була вражена роботами Василя 

Івановича. 

Коли вже проходило відкриття виставки, за спиною Василя Івановича 

стояв лікар. Виставка пересунулась на рік – бо спочатку помер Романишин, 

Василь Іванович – також лягає в лікарню де його оперують, вирізають нирку. 

Після операції попадає в реанімацію. Йде боротьба за його життя. І тільки на 

7-й день запрацювало серце. Це було чудо. Його відходили. Але невдовзі   

йому знову стає гірше. Як потім з’ясувалось – відкрилась внутрішня 

кровотеча. От, після цього він в мене на руках помирав 7 разів, в авто, в 

метро… Але внутрішня енергія творчості постійно повертала його до життя. 

Попри все Василь Іванович намалював тільки картину на військову тематику 

«Язика привели». Під час виставки до мене підійшов мій колишній учень (я 

викладала в нього українську мову та літературу в РХШ) О.В.Соловей і 

відзначив – «у Василя Івановича відкрився другий подих» , на що я відповіла: 

- « Ні, в нього затримався перший».  

 

Я сказав Василю Івановичу – «Розвиток мистецтва неможливо 

зупинити, воно набирає нових форм, воно змушує митця і глядача по новому 

бачити проблеми світові, побачити реальне життя.  

- Розвиток новітнього мистецтва повинно бути. В 30-ті роки Прохорова 

студенти вигнали з училища (він закінчив академію), вони казали, що він не 

потрібний, будуть експериментувати.  Пошук звичайно потрібен, пошук, але 

ж потім Прохорова повернули. Це до теми класичного питання. В цьому 

питанні Василь Іванович наголошує, що стержень в мистецтві повинен бути 

класичним, в усіх періодах так було. Що таке сучасне мистецтво? Як 

розчленувати де сучасне, а де не сучасне? Складно дати відповідь. Є теми 

вічні, як писав Хемінгуей, це стержень вічний тема любові, тема боротьби, а 

як ви це сприймаєте, це вже ваше. Батьки – діти, коханий – кохана… Вічні 

образи.  
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От і Василь Іванович пише, вишукує, проби робить, він постійно 

незадоволений.  

Новітнє мистецтво повинно бути, але коли такий деструктивізм, 

патологія… Пошук у Василя Івановича надзвичайно довгий і дуже складний.  

Він не може бути роздвоєний, він переймається. Коли він пише картину, то 

він тут не живе. До речі такий прилад, коли Василь Іванович писав Лялю 

Убийвовк і по деякому часі хотів відійти, щоб подивитись, то наткнувся на 

незнайому людину. Виявляється, він не почув як стукали в дверку, потрібно 

сказати, що дверми була фанерка. Позаду стояв музикознавець Леонід 

Кауфман, йому про Забашту розказав Кирейко, що є такий художник який 

пише картини під музику. Кауфман приніс подарувати Василю Івановичу 

свою працю про Марусю Чурай.  За багато років розмови, от такими 

краплями спогадів все збирається, бо сам Василь Іванович не любить 

особливо говорити про себе.  

- Ким би ти не був, будь патріотом, люби свою землю, природу оберігай 

– це кредо Василя Івановича. Він дуже тонко відчуває, коли він пише 

картину він весь там, може розмовляти з своїми героями. Кожна картина це 

не випадковість,а глибоко пережита життєва ситуація. 

 

КРЕДО ХУДОЖНИКА: 

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

фарби мені пахнуть  квітами. У продовж 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».  

У Василя Івановича є книжечка 1913 року видання «Імпресіонізм». Він 

постійно тоді та й зараз перечитує літературу, працює над собою. В 

дипломній роботі вже є елементи, і його звинуватили в імпресіонізмі. Він 
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постійно вчився, його настільна книга «Ежен Делакруа» - він вчиться до 

цього часу. В спілкуванні з молодими художниками він сказав: «Я реаліст, 

але реаліст не натураліст. Всі відходять від реального, я вишукую, а не 

копіюю». 

Китайці повернули мене, перетворили мене з манкурта в українця. 

Нелегкий шлях пройшов. Працював наді мною й Касіян, адже в тій атмосфері 

відшліфованої ідеології було важко. Це все буде в наступній книжці спогадів, 

дещо зараз доповнюється до щоденника зі спогадів. Все збираємо до купи, 

упорядковуємо. Редагуємо дещо змінюється, дещо доповнюється, 

пригадується. 

 

Десять років мовчання – після Китаю. Теж дуже цікаво як він 

вийшов на тему «Лялі Убийвовк». Пащенко був у комітеті образотворчого 

мистецтва, виставки, прийоми… От, викликає Василя Івановича й каже – 

збирайся в Китай від України. Для нього було повною несподіванкою, 

Василь Іванович ніколи не просив за себе а ні для своїх близьких. Йому 

навіть не було в чому їхати, й одружилися ми так… Йому спеціально пошили 

костюм й своя українська сорочка. Й коли він побачив Китай, їхню 

національну гордість, в яких жахливих умовах вони працювали…, поставив 

собі запитання – «а хто я такий?». Там йому дали квартиру… він до 40-а 

років жив на цементі в інституті, не допомоги, нічого, тільки Карпо 

Дем’янович допомагав. І поїздка була просвітленням. Після поїздки всі 

чекали, що він піде працювати номенклатурщиком, адже після цієї поїздки 

всі двері були відкриті. Та Василь Іванович не пішов, він обирає мовчання і 

працює в інституті й в студії в Жовтневому палаці. Не виставлявся, його 

похоронили як художника.  

-  Про війну я писати не буду, не можу прославляти вождів – не можу , 

а тільки одна була тема, тема війни, тема революції і портрети. Писав дітей, 

написав замовлення від О. Коцюбинської для музею Лесі Українки, але це 
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все копійки. Ми часто на хліб не мали, якби не мої батьки (Забашти Л.І.) 

прості люди... Він жертвенно ставився до сім’ї, маленькі діти, я вчуся. Багато 

читає, багато слухає, вивчає. Його фраза: «Україну не тільки потрібно 

любити, а й знати…» і ми багато подорожуємо. Ми відповідальні за своїх 

дітей – мусимо їх вчити. Ми не возили дітей на море. Згодом він стає 

деканом, ще добавилось роботи, ми його стали рідше бачити. В спілці 

створює групу активістів «За екологію і культуру» - їздять по Україні. Як 

любив повторювати Василь Іванович – художник, це в першу чергу 

громадянин.  

 

 

В.І. Забашта. 

Новаківського вперше побачив у Львові в меморіальному музеї, його 

роботи, ескізи, те, що не попало в альбом. Його роботи надзвичайно 

темпераментні, живопис весь динамічний, немає там застою чи спокою, там 

потужний мазок трактує форму в русі, динаміці в повному ---------. Я … 

Мурашко класичний художник, ну це, а він взяв частково в імпресіоністів і 

свою індивідуальну особливість – надзвичайно цікавий художник. Мені 

подобається його техніка, тематика робіт – Довбуш, цікаві філософські 

роздуми. На мене вплинула цікава форма виразу, оце дуже цікаво, по суті 

кожний художник над цим працює, навіть Рембрандт  над цим працював, 

знаходив форми, витягав всі можливості кольорової особливості й досяг 

потрясаючих результатів. Звичайно, не всі художники над цим задумуються, 

більше художників працює – просто списує, вони існують. Але такі як 

Кричевський, Петрицький, Новаківський – вони будуть показувати всім 

зразки і вершини художнього виразу.  
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- Він так зробив цю постановку, …  це козак в червоному жупані, на 

стіні ікона в рушнику … здорово її закупили німці, шкода, я жалкую, що її 

немає, могла бути хорошим зразком для студентів. 

Гарний художник Труш, його пейзажні роботи філософські, сюжети на 

роздум. Це не просто філософія пейзажу, там глибока підкладка змісту й 

образу … Сосна одинока, обвітрена, обпалена сонцем, але горда, не просто 

на землі, а на якомусь березі чи скалі, тобто все дуже складно. Щоб дереву 

вижити… 

 

Л.І.Забашта. 

… Всі студійці піднялися й пригрозили – розкриємо всі махінації… Тоді 

йому дали Народного. 

 

В.І. 

… От Яблонська і художник і педагог відмінний. Коли їздили в Седнів, 

вона влаштувала в себе в кімнаті вечори малюнку. Малювали один одного.  

Це не так просто, схопити характер. Там був Басанець П. – ох і малював, 

легко і дуже швидко.  

- Педагоги повинні бути не за офіційним наказом, а художником. Це ж 

здорово коли ти великий і цікавий, ви його ніде не прочитаєте, ніде …а один 

одного доповнює. Таке серед педагогів не повинно бути…. Це не то, що вже 

не ті часи, а часи роблять люди. Яблонська на остаток дуже полюбила 

Пісаро. Кожний художник повинен виробляти якусь систему. 

… Як музика народжується в композитора в голові, так колір в 

художника в голові, в душі. Все ж не скопіюєш з натури.  Кольорова 

гармонія повинна народжуватись в душі. 
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Л.І.Забашта  

Василь Іванович  ----- життя йшов тільки на віддачу. 

… А от лист Цигаля, коли відбувся розпад СРСР, теж в Москві було 

страшне, ще ж Цигаль казав – «Никому не нужные». Так от, Віктор Цигаль 

найшов листа Василя Івановича, показував своїм знайомим з театру, своєму 

другові Б.Акуджаві, й роздрукували по всій Москві, й він ходив серед 

інтелігенції. Цей лист до Цигаля датується 1944 роком і всі дивувалися, як 

людина пройшла і залишається чистою. Цигаль зазначував скільки було 

привезено трофеїв з Німеччини іншими людьми і золота і годинників. І всі це 

було як ковток чистої води. Всі знайомі Цигаля поїхали на пікнік, читали 

роздруківки листа, який ходив по Москві серед художників, театралів і 

дивувались, й під враженням співали «Катюшу» і «Розпрягайте хлопці коні» 

- всі співали.  

Незалежно від національності, коли в тебе високоморальні етичні 

норми, то … 

А зараз переймаються зовсім іншими проблемами, один шапки 

норкової немає, другий ще інше, тому в нашій родині проблем таких немає, 

чи хтось на курорт не поїхав, чи цяцьок якихось…  

 

 

 

В.І.Забашта. 

…І от він читав кілька вечорів, чому йому треба було хоть копійки 

якісь, щоб … жив дуже скромно. А от через студію я міг йому щось виписати 

(йдеться мова про Писанка). 

Цей цікавий епізод чим – на ті часи про кольорознавство мова не йшла, 

а якщо і йшла мова, то це присікали. Це значить, люди займаються 

антирадянськими проблемами, кольорознавство пов’язували з 

імпресіонізмом. Імпресіонізм не йшов в радянській школі. Коли його 
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запросили, інститут категорично відкинув. Тоді я влаштував його на студії 

образотворчого мистецтва, щоб була можливість… На той час студія дуже 

популярною була, багато туди бажаючих приходило. Там працювали 

педагогами  Гуляєв, Родін, Піаніда, я туди запросив відомих художників і 

вони також цікавились цими проблемами, проблемами кольорознавства. 

Спочатку коли пройшло кілька вечорів і про це почули в спілці, художники 

почали приходити на студію до нас, щоб тільки послухати Писанка, про його 

роботи над проблемами кольорознавства.  Він сам займався живописними 

роботами. Показував на практиці, як це все діє. На той час він мав досконалі 

слайди, котрі показував на екрані, приклади класичного мистецтва як 

підтвердження його досліджень, він винайшов в діленні геометричному, як 

це в рисунку, композиції – золотий перетин, а в кольорознавстві визначив 

сріблястий перетин, відношення кольорів холодних і з темними. І от такий 

був неприємний епізод, я працював на 3-му курсі, тоді ректором був 

Лопухов, а асистентом в мене був тоді Гурін В.І., який закінчував в мене 

майстерню. А Гурін вчився в училищі Сімферопольському в Писанка й 

порадив запросити його. Інститут офіційно заборонив ці виступи, то ми 

підпільним шляхом організували виступ для студентів на третьому поверсі в 

майстерні  одного дипломника. Про це почув Лопухов. От він ходить по 

коридору, а зайти не може, та таки він зумів викликати мене, весь кипів, й до 

мене – Василь Іванович, Ви хочете працювати в інституті? Так не робіть те, 

що Ви самовільно робите. 

Я йому доводив, що антисовєтського там нічого нема, але художники 

цікавляться проблемами своїми, специфічними, що стосується їх творчості. І 

тому, звичайно, після цього вечора ми його туди не запрошували. Йому ж 

потрібно було виписати години за лекції, а я як керівник студії в Жовтневому 

палаці – міг. То він прочитав п’ять лекцій, читав не просто в групі, а 

величезний зал був переповнений, не тільки студійці й студенти, а головне 

приходили із спілки художників.  З Писанком в мене були досить тісні 
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стосунки – чому? тому , що в Києві не було великого зацікавлення, а я 

переймався його роботою, запрошував його. Ми листувалися  й при зустрічі 

висловлювали думку, щоб праці його було надрукувати для широкої 

аудиторії. Я через спілку організував комісію, і ми їздили до нього, з нами 

пригадую їздили тоді Тітов, Шкарапута, мистецтвознавець з Російського 

мистецтва. Цікава була поїздка, ми їхали на автобусі в Генічеськ 200 км 

степом, я такого степу ніколи не бачив. Психологічно дуже важко – навколо 

нікого немає… В нього ми були з ночівкою, бачили дуже багато його 

досліджень, котрими він сам займався, експериментував. В нього цілі гори 

стояли папок, картони на мольбертах, працював темперою щоб швидше в 

кольорі всі ці речі досліджувати. Дуже багато було теоретичних викладок, 

пояснень на кожній роботі ці написані тексти, пояснення. Робота 

надзвичайно цікава. Коли ми повернулись, доповідали і в спілці і в інституті, 

але на цьому все й закінчувалось. Для мене було незрозуміло й дивно, чому 

таке відношення до нього як до художника, живописця, по-моєму тут 

спрацювали «органи» НКВД, вони контролювали діяльність всіх вузів, 

творчих організацій, дуже присікались. Жаль, що ці роботи Писанка так і не 

вийшли на світ в широкому розмірі як він цю проблему розглядав, вийшла 

його малесенька книжечка, йому допоміг з цією брошуркою Шкарапута і то 

вона сильно порізана. Вона слугувала вступом до питань композиції, оце що 

я пригадую про історію з кольорознавством. 

 

Л.І. Забашта 

Прокопа Колісника викликали органи і дали завдання слідкувати за 

Василем Івановичем. Так Прокіп підходив до Василя Івановича й говорив, 

що має завдання слідкувати. 
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В.І. Забашта. 

Меліхов – учень Кричевського, він вчився разом з Яблонською. Я 

зустрів його на 3-му курсі, а цей час Меліхов вів у Карпа Дем’яновича 

(Трохименка) рисунок.  В мене після війни був живописний вигляд – стара 

шинель, якісь лижні штани пошиті з ковдри, відрослі патла, та всі ми такі 

були на курсі  хто як. Холодно, голодно, але виживали. Він приходив до нас в 

майстерню , до мене якось більше він заглядає, взагалі не любив правити 

роботи, а до мене попросився сів, взяв гумку, витер і почав будувати 

елементи оголеної натури – коліно в ракурсі. Потрясаючи зробив побудову, 

не тушував ці бугорки і ямочки, а площинами конструктивно вибудовував 

коліно. Для мене це було відкриття. Аж потім почав накладати штрихи і 

застережливо попередив – не тушувати, щоб дати можливість дихати паперу. 

Це тоді, коли затирали соусом як фото в майстерні Григор’єва.  переслідував 

конструктивну форму не тільки в рисунку, а й в живопису й також показував 

мені ліплення конструктивно форму. Він був сильним педагогом, а 

найбільше  художником, мабуть після Кричевського. 

Якось запросив мене на обід і показав колекцію метеликів – великі 

щити на яких сотні метеликів, йому присилали з Сибіру і з Африки, його 

знали не тільки в Союзі, але він мав зв’язки з закордоном. Цю колекцію його 

дружина передала в музей, а кактуси в Прибалтику, поміняли на ліки 

(Меліхову).    

 

Записано Ярославом Логінським з розмов,  

які були проведені у 2008-2009 рр., м. Київ 
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ЗАПИСИ РОЗМОВ  

АВТОРА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

З ІГОРОМ ЮЛІАНОВИЧЕМ МЕЛЬНИЧУКОМ,  

УЧНЕМ В.І. ЗАБАШТИ  

 

Як я попав до Василя Івановича в майстерню – починаючи з 2-го на 

«третій», до речі, колись переводили по майстернях з другого курсу тільки 

монументалістів, а решту – станковісти ще вчились. Тоді в майстерні 

асистентом був Будніков і по малюнку – Белянський. От в такий склад 

майстерні (пейзажна) я потрапив. Сам початок і процес був незвичайний  в 

тому плані, що в цій майстерні починалось з кольору і тому, особливо мені 

було цікаво вчитись, бо й в Косівському технікумі коли я вчився то 

працювали кольором. Через те я вибрав  відповідну майстерню, 

натхненником в цьому був Василь Іванович. Коли постановка була цікава, 

була незвичайна, до кожної постановки підхід був індивідуальний. По 

програмі все виконувалось, але за суттю своєю вони були нестандартні, 

порівняно з постановками інших майстерень. Активний фон (все було не на 

приглушених, а на яскравих і в гармонії), були і на контрастах. З другого 

семестру Василь Іванович дозволив пробувати самим ставити постановки. 

Ми експериментували з великими полотнами, ставили поряд з постановками 

гіпси, виходили подвійні постановки. Я любив експериментувати з різними 

форматами. Коли ми ставили постановки Василь Іванович нам допомагав, 

радив, щось добавляв, щось забирав з постановки. Взагалі, він дуже 

відповідально готувався і до цих пір дуже серйозно продумується. Сама 

тематика постановок ставилась в українському ключі, уникалась 

формальність підходу до задач, акцентувалась увага на одяг, задум 

традиційно українське по духу. Пригадую Новий рік, приходить Василь 

Іванович й каже: «То що, хлопці, як ви? Святкуєте?» - «Та куди там…», в нас 

тоді стипендії не було, такий був період, це дев’яносто третій рік. То Забашта 
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дав гроші й ми взяли вина, солодощі й відсвяткували. Допомагав – приносив 

фарби студентам в кого не було, і холости приносив, мені особисто також 

приносив. Не завжди можна було виписати в ті часи з грунтовочної холст. На 

третьому курсі рекомендований розмір був до метра, але дехто брав більші 

(1,5 м). Цього Забашта не забороняв. Після третього курсу на четвертий був 

перехід по майстернях. Як я попав до Василя Івановича … Після 3го курсу 

зрозуміло було яка майстерня мені підходить й де я буду вчитись. Звичайно, 

ми під час третього року ходили й дивились хто як працює й вибирали. В 

94му році відкрилась його майстерня, яка набирала учнів. Я зустрів його, 

почав цікавитись про напрямок, задачі і т.д.. Забашта розповів про проблеми 

кольору, пленеру, завважив й те, що включається задача – великої кількості 

праці на відкритому повітрі. Також, важливим було те, що майстерня була не 

перевантажена тай те, що я вже знав Василя Івановича й те як він працює, 

кольорова проблематика. На самому початку велось нас троє на 4му курсі, це 

якраз перший рік, це один афганець, я  і ще одна дівчина. На той час, як 

правило, ставились незалежно від кількості студентів, була програма і натури 

було багато, якщо належалось брати по програмі дві, дві й брали. Мені там 

було дуже комфортно – велика майстерня, багато світла… Вже на 4му курсі 

Василь Іванович нам дозволяв ставити постановки, приходив корегував, були 

навіть трійні постановки.  

Пам’ятаю була така з бандуристом постановка й дві жінки, нам дуже 

сподобалось те, що ставляться складні задачі й ми прикладали ще більше 

зусиль. Далі в нашій майстерні почались експерименти з специфічними 

завданнями – постановки ставити в просторі, не біля стінки просто на тлі 

драперій, а середовищі майстерні, на фоні вікна. Перші постановки (на 

початку року) ставились на вулиці протягом місяця й остання весняна також 

писалась на повітрі. В непогоду писались якісь шматки по пам'яті, потім 

звірялись й паралельно ж писалась композиція. Я старався скоро написати й 

багато ходив на планерну працю. 



 206 

Я ніколи не починав роботу поки все не зважував, в той же час Василь 

Іванович думав – ходить хлопець, нічого не робить, але потім в процесі все 

виходило. Взагалі, Василь Іванович не тиснув на студентів, але переживав за 

нас більше чим ми самі. Старався працювати через відчуття, 

експериментував і воно було нетрадиційне для школи. Я десь розумів, що 

проблеми будуть не в мене, а в Василя Івановича (мені то  таке - поставили 

оцінку та й все, а він керівник – це відповідальність за нас…). 

… І ці експерименти кафедра вітала й своє ставлення виражали 

оцінках… 

Пам’ятаю, поставили подвійну постановку – дві жінки, одна похилого 

віку, друга  молода – оголені, я пам’ятаю з коридору притягнув гіпсового 

Аполлона й поставив туди. Настільки емоційно почав це все писати з 

підтьоками з фактурою, дуже динамічно … заходить Забашта, дивиться, 

дивиться й каже – «Ви хоч візьміть це якось культурніше…».  В той час до 

нашої Академії приїхав ректор з Паризької Академії й заходять з нашим 

ректором (вони тоді з Чебикіним ходили по майстернях) до нас, а Василь 

Іванович переживає, що ж буде… Та французу вона сподобалась – я такої в 

нас не бачив, дуже добре. Василю Івановичу стало легше, він завжди за мене 

і за мою творчість переживав. 

В Забашти я почав писати через відчуття експресивно, я навіть міг 

пожертвувати правилами заради експресії і чуттєвості. Хоч мої семестрові 

постановки були не в дусі вимог академії, але на переглядах я отримував 

завжди найвищий бал. 

Пригадую було завдання була оголена модель на складному тлі килима 

, яка тримала піднос з фруктами. На огляді цю постановку почали сильно 

критикувати, а хтось із старої професури назвав її непристойністю. В 

результаті цю постановку купили в мене французи.  

Часто нас забирав з собою Василь Іванович на етюди, їздили в Седнів. 

Та саме головне, що це було по-домашньому, відчуття «професорства» не 
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було, хоч ми й ставились з великою повагою. Навчання пленерне проходило, 

якщо так можливо схарактеризувати, як колеги. Писали, ділились досвідом, 

запрошував в майстерню, запитував яке моє бачення. Організовував автобус, 

щоб оглянути навколишні села.  

На пленері Василь Іванович любив працювати  на картонах розміром 

60, 80 см, це були стандартні картони і це в більшості. В ті часи було 

практикою – етюди писати на картонах, а постановки, картини поспались на 

холстах. 

 На уроки приносив багато літератури, і це ознайомлення зі світом 

художників, особливо європейського рівня, тай сам багато розказував про те, 

що бачив. Особливо імпонували румунські художники, угорські, польські. Як 

пейзажисти йому до вподоби особливо був Бурачек. Розповідав про Матіса, 

Моне та «Бубновий Валет» та масу інших. Само собою всі ми 

усвідомлювали, що це протиріччя, а введення в світ мистецтва задля 

кругозору.  

Відносно композиції, всі вважають, що піти і написати етюд – вже тобі 

і композиція, це далеко не те. На цьому моменті ми багато раз зупинялись й 

працювали і  працюємо. Показував Василь Іванович «Граки прилетіли» й тут 

теж «Явлення Христа народу» - обидві пейзажні композиції, він виховував у 

студента не бачення фотоапарата, а художника – філософа. Школа 

закінчується і починається мистецтво, філософія, філософія без думки це не 

мистецтво. Василь Іванович сам написав програму композиції на кожний 

курс.  

Велику увагу Василь Іванович приділяє вибору тем, це хвилюючий 

момент, якщо ще брати до уваги патріотизм його…  Напрямок нашої 

Української школи в якому ми рухаємось. 

 

… Особисто мені почалось прояснюватись чіткіше все, коли Василь 

Іванович після закінчення асистентури-стажування (при В.І. Гуріну) взяв 
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мене в майстерню асистентом, я більше зрозумів його переживання, 

навантаження й саму долю вчителя... Я почав розуміти, як важливі рамки у 

вихованні школи. Але процес навчання не закінчився на посаді, я дальше 

запрошую до себе в майстерню Василя Івановича, вислуховую його думки з 

приводу моїх робіт, він мене запрошує до себе відповідно… Педагогічна 

робота це досвід і процес при моєму вчителі. Я тут в майстерні «виріс» - 

почав з учня й став педагогом.  

Подобається мені в В.І. Забашті його принциповість і якщо щось 

вибирає, обов’язково доводить це до кінця. Один із моментів на цьому етапі – 

це стійке відстоювання «кольорового» напрямку майстерні, попри деталі 

сильніші голоси незгоди кафедри, саме незгода з експресією кольору.  

 

Записано Ярославом Логінським з розмов,  

які були проведені у 2013 р., м. Київ 
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ДОДАТОК Б. 

 

  

  

 

     

 

  

  

 

  

  

  



 210 

   

 



 211 

 

 



 212 



 213 



 214 



 215 

 

 



 216 

 



 217 

 

 



 218 

 



 219 

 



 220 

 



 221 

 

 

 



 222 

 



 223 

 
 



 224 

 



 225 

 



 226 

 



 227 

 



 228 



 229 

 



 230 

 



 231 

 
 



 232 



 233 

 



 234 

 



 235 

 



 236 



 237 

 



 238 

 



 239 

 



 240 

 



 241 

 



 242 

 



 243 

 



 244 

 



 245 

 
 



 246 

 



 247 



 248 

 



 249 

 



 250 

 



 251 

 



 252 

 
 

 

 



 253 

 

 

 
 



 254 

 

 

 

 



 255 

 
 

 

 



 256 

 

 

 
 



 257 

 

 

 



 258 

 

 

 
 



 259 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В. 
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 КАТАЛОГ ОСНОВНИХ ТВОРІВ В.І. ЗАБАШТИ 

 

 

1939 

Убивство сількора. Полотно.олія., 60 x 80 см. власність родини 

Останні хвилини. Тарас Шевченко. Полотно.олія., 62 x 70 см. власність 

родини 

 

1945 

Звільнення. Картон.олія.,54 x 60 см. власність родини 

Жіночий портрет. Робота періоду навчання., Полотно.олія., 60 х 40 см. 

НАОМА. 

 

1947 

Портрет дівчини. Картон.олія.,79 x 54 см. власність родини 

Зима. Надвечір'я. Картон.олія.,39 x 53 см. власність родини 

Східна вулиця. Картон.олія.,24 x 30 см. власність родини 

Язика привели. Полотно.олія., 156 x 208 см. НМЛ 

Українські простори. Полотно.олія., 32x42. НІЕЗ 

Волинь. Полотно.олія., 42x 52 см. ТХМ 

 

1951 

Надросся. Картон.олія.,60 x 80 см. ДХМ 

Воли. Полотно.олія., 40 x 70 см. ДХМ 

Ранок на морі. Картон.олія.,23 x 21 см. власність родини 

Човен. Картон.олія., 25 x 35 см. ТХМ 

Вечір. Картон.олія.,25 x 35 см. власність родини 

Риболовецький радгосп Картон.олія.,15 x 31 см. власність родини 
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1952 

Канівщина. Щучинка. Картон.олія.,15 x 34 см. власність родини 

Альтанка Глібова. Седнів Картон.олія.,25 x 35 см. власність родини 

 

1953 

Іван Франко на етапі (у співавторстві з В. Савіним). Полотно.олія., 100 x 150 

см. МІФ 

П. Чайковський в гостях у М. Лисенка. Полотно.олія., 80 x 100 см 

Чоловік у брилі. Картон.олія., 34 x 24 см. МОППЧ 

 

1954 

Осінні квіти. Полотно.олія., 60 x 80 см. власність родини 

П. Чайковський в гостях у М. Лисенка (варіант). Полотно.олія., 120 x 200 см. 

НМА 

Студентка-скульптор. Картон.олія., 50 x 35 см. власність родини 

1956 

Після грози. Полотно.олія., 80 x 61 см. власність родини 

1957 

Джонки на Янцзи. Картон.олія., 12 x 17 см. власність родини 

Озеро Сиху. Картон.олія., 26 x 47,5 см. власність родини 

Набережна Кантона. Картон.олія., 50 x 34,5 см. власність родини 

Портрет артистки кантонської опери Цзян Цзяонюй. Полотно.олія., 100 x 75 

см. власність родини 

Портрет артиста кантонської опери. Полотно.олія., 60 x 80 см. НХМУ 

Рикша-вантажник з околиці Кантона. Картон.олія., 48 x 33,5 см. власність 

родини 

Джонка. Шанхай. Картон.олія., 24 x 33 см. ДнХМ 

Панорама Шанхая. Картон.олія., 49 x 34 см. власність родини 
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Вулиця провінційного містечка. Картон.олія., 34,5 x 50,5 см. власність 

родини 

Канал у Ханьджоу. Картон.олія., 34 x 24 см. власність родини. власність 

родини 

Канал-вулиця в Ханьджоу. Картон.олія., 22 x 33 см. НХМУ 

Канал у Ханьджоу. Полотно.олія., 31,5 x 23 см. ПХМ 

Осінь у Хайнаку. Картон.олія., 11 x 16,5 см. власність родини 

Рікші на вулиці. Картон.олія., 33,3 x 42,2 см. власність родини 

Портрет студентки пекінського університету. Картон.олія., 50 x 36 см. 

власність родини 

Гід. Картон.олія., 49 x 34 см. власність родини 

Школяр. Картон.олія., 40 x 30 см. власність родини 

Портрет дівчинки Картон.олія., 49 x 31 см. власність родини 

Артист цирку Ян Сяоти. Картон.олія., 49 x 34 см. власність родини 

Портрет письменника. Картон.олія.,39 x 30 см. власність родини 

Бажаєте чаю? Картон.олія.,49 x 34 см. власність родини 

Селянин Південного Китаю. Картон.олія.,30 x 50 см. НХМУ 

Портрет селянина Північного Китаю. Полотно.олія., 60 x 80 см. ПХМ 

Дівчина. Картон.олія.,31 x 31 см. ЗХМ 

Портрет воїна Народно-визвольної армії Китаю. Полотно.олія., 60 x 40 см. 

власність родини 

Портрет селянина. Полотно.олія., 50,5 x 74,5 см. ПХМ 

Склянка чаю. Полотно.олія., 46 x 31,5 см. ПХМ 

 

1958 

М. Коцюбинський слухає М. Лисенка. Полотно.олія., 100 x 150 см. ЧДММК 

С. Гулак-Артемовський і М. Глінка (варіант). Полотно.олія., 210 x 250 см. 

СХМ 

Дуби. Осінь під Києвом. Картон.олія.,40 x 50 см. приватна збірка 
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Балерина (етюд до картини «П. Чайковський у Кам'янці»). Картон.олія., 

37 x 27,5 см. власність родини 

 

1959 

Могила Т. Шевченка в Каневі. Картон.олія.,42 x 57 см. власність родини 

 

1960 

П. Чайковський у Кам'янці. Полотно.олія., 70 x 100 см. ДМОППЧ 

 

1961 

Пейзаж Канева. Картон.олія.,40 x 60 см. власність родини 

Чернеча гора. Полотно.олія., 40 x 60 см. ХФУ 

Серед квітів. Дружина. Картон.олія.,35 x 24 см. власність родини 

 

1962 

Студентка. Полотно.олія., 50 x 70 см. власність родини 

 

1964 

Червоні квіти. Картон.олія.,25,5 x 34,5 см. власність родини 

Спомини про Україну. С. Гулак-Артемовський і Т. Шевченко. Полотно.олія., 

120 x 180 см. ПК 

Портрет старого вчителя В. Киселя. Полотно.олія., 80 x 100 см. приватна 

збірка США 

Портрет дружини. На пляжі. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

 

1965 

Портрет дружини. Декламація. Полотно.олія., 92 x 70 см. власність родини 
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1966 

Портрет студентки. Полотно.олія.,85 x 60 см. власність родини  

Кам'яна церква. Седнів. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

 

1967 

Подих весни. Полотно.олія.,80 x 60 см. власність родини 

 

1968 

Біля вікна. Картон.олія.,49 x 35,5 см. власність родини 

Портрет Г. Коваля – правнука С. Гулака-Артемовського. Полотно.олія.,       

70 x 48 см. власність родини 

Піони. Картон.олія .,34 x 69 см. власність родини 

Козацький дуб. Старий цвинтар у Седневі. Картон.олія.,54 x 70 см. власність 

родини 

1969 

Паморозь. Зима в Седневі. Картон.олія.,50 x 80 см. власність родини  

Хати. Село Дешки. Полотно.олія.,41 x 51 см. власність родини 

Хата-читальня в Дешках. Полотно на картоні. олія.,35 x 49 см. власність 

родини 

1970 

Осінній мотив. Полотно на картоні. олія.,50 x 70 см. власність родини 

Дорога в село Дешки. Картон.олія.,27,5 x 50,5 см. власність родини 

1971 

Журба. Спогади. Полотно на картоні. олія.,50 x 40 см. власність родини 

Вечірні сутінки. Картон.олія.,36 x 40 см. власність родини 

Сутінки. Полотно.олія., 40 x 70 см. ДХВ СХУ 

Сільська вулиця. Картон.олія.,50 x 38 см. власність родини 
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1972 

Зимовий пейзаж. Седнів. Полотно на картоні. олія.,50 x 71 см. власність 

родини 

Паморозь. Седнів. Картон.олія.,80 x 50 см. власність родини 

Зимовий ранок. Седнів. Полотно на картоні. олія.,50 x 70 см. власність 

родини 

Відлига. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

Студентка. Весняна сесія. П., о., 100 x 90 см. власність родини 

Хата в Дешках. Картон.олія.,51 x 68 см. власність родини 

Крайня хата. Дешки. Картон.олія.,27 x 36 см. власність родини 

Валуни. Село Дешки. Картон.олія.,44 x 68 см. власність родини 

Рось. Надвечір'я. Полотно.олія., 36 x 60 см. власність родини 

Тесть. Іван Гнатович Гайдученко. П., о., 80 x 50 см. власність родини 

Осінній мотив. Полотно на картоні. олія.,, 35 x 50 см. власність родини 

1973 

Спека. Картон.олія.,36 x 45 см. власність родини  

Забуте дворище. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

Вечір на р. Рось. Полотно.олія., 47 x 66 см. ЛХМ 

1974 

Салют перемоги (варіант 2). Полотно.олія., 155 x 100 см. ДХВ МКТУ 

Портрет Михайла Різника. Полотно.олія., 130 x 100 см. ДХВ МКТУ 

Хата біля річки. Картон.олія.,40 x 50 см. власність родини 

Морозний день. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

Натюрморт із фруктами. Полотно.олія., 40,5 x 55 см. власність родини 

                                                                                                                                 

1975 

Поетичний настрій. Полотно.олія., 50 x 73 см. власність родини 

Богуславщина. Картон.олія.,41 x 64 см. ДХВ НСХУ 

Ранкова зустріч. Полотно.олія., 85 x 60 см. власність родини 
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Інтер'єр. Полотно.олія., 74 x 90,5 см. власність родини 

1976 

Літній день. Картон.олія.,36 x 49 см. власність родини 

1978 

Осінь у Седневі. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

Мороз. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

Осінній день. Седнів. Картон.олія.,36 x 49 см. власність родини 

Літня пора. Картон.олія.,36 x 50 см. власність родини 

1979 

Тепле літо. На Росі. Полотно.олія.,  80 x 60 см. власність родини 

Ранкові тіні. Картон.олія.,50 x 36 см. власність родини 

Хата під горою. Полотно на картоні. олія.,50 x 71 см. ДХВ НСХУ 

Пізня осінь. Картон.олія.,50 x 70 см. ДХВ НСХУ 

Народний майстер Олександр Ґанжа. Картон.олія.,35 x 25 см. ЦНК 

Байрак. Київщина. Картон.олія.,33,5 x 44,5 см. власність родини 

Хата баби Лукії. Дешки. Полотно на картоні. олія.,35 x 49 см. власність 

родини 

1980 

Сутінки. Картон.олія.,49 x 69 см. власність родини 

1981 

Вечірній спокій. Полотно.олія., 50 x 70 см. власність родини 

Вітряний день у Дешках. Полотно.олія., 54 x 60 см. власність родини 

Похмурий день Картон.олія.,35 x 49 см. власність родини 

1982 

Весняне сонце. Полотно.олія., 50 x 80 см. ДХВ НСХУ 

Весняна гроза. Полотно.олія.,  60 x 80 см. ЧХМ 

Вулиця Седнева. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

Весна в Седневі. Полотно.олія., 60x70. власність родини 

Ностальгія Картон.олія.,41 x 50 см. власність родини 
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Весна. Полотно.олія., 60 x 70 см. власність родини 

Хата баби Лукії (панорама). Дешки. П. на к., о., 35 x 50 см 

Голубе небо. Село Тептіївка. Картон.олія.,35 x 49 см. власність родини 

1983 

Зима в Седневі. Картон.олія.,35 x 39,5 см 

Захід сонця. Полотно.олія., 60 x 80 см 

Сутінки. Седнів. Картон.олія.,50 x 70 см 

Святковий вечір. Полотно.олія., 60 x 76 см 

1984 

Альтанка в Качанівці. Картон.олія.,80 x 50 см. власність родини 

Дуби в Качанівці. Картон.олія.,30 x 70 см. приватна збірка, Франція 

Криниця серед села. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

Хата баби Килини. Полотно.олія., 35 x 50 см. ПХМ 

Седнівське городище. Картон.олія.,36 x 50 см. власність родини 

1985 

Седнів. Картон.олія.,40 x 60 см. власність родини  

Зимовий ранок. Седнів. Картон.олія.,35 x 40 см. власність родини 

Човни під вербами. Картон.олія.,40 x 50 см. власність родини 

1986 

Зелений дубочок. Картон.олія.,70 x 50 см. власність родини 

Хата в Космачі. Полотно на картоні. олія.,38 x 50 см. власність родини 

Річка в Космачі. Полотно на картоні. олія.,50 x 70 см. власність родини 

 

1987 

Богуславщина. Картон.олія.,53 x 87 см. ДХВ НСХУ 

Тополя. Полотно.олія., 60 x 80 см. ДХВ НСХУ 

Дорога з Дешок. Картон.олія.,50 x 66 см. власність родини 

Осінь у Дешках. Полотно на картоні. олія.,50 x 62 см. ДХВ НСХУ 
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1988 

Дорога в гори. Полотно.олія., 49,5 x 69 см. власність родини 

Дахи Гурзуфа. Полотно.олія., 60 х 70 см. власність родини 

Занедбані виноградники. Полотно.олія., 67 х 90 см. власність родини 

Човен на березі. Картон.олія.,40,5 х 50 см. власність родини 

Гурзуф. Картон.олія.,40,5 х 50 см. власність родини 

Ворота Бахчисарая. Полотно на картоні. олія.,36 x 50 см. власність родини 

Могила С. Руданського. Ялта. Полотно.олія., 43 x 67 см. власність родини 

Вулиця в Гурзуфі. Картон.олія.,37 x 45 см. власність родини 

Вечірні тіні. Дешки. Картон.олія.,35 x 45 см. власність родини 

Осінній мотив. Картон.олія.,50 x 60 см. власність родини 

Копички. Літо в Дешках. К., о., 40 x 50 см. власність родини 

Літня пора. Рось. Полотно.олія.,45 x 55 см. власність родини 

Копички на леваді. Картон.олія.,48 x 57 см. власність родини 

Стежка до хати. Дешки. Картон.олія.,40 x 50 см. власність родини 

Літо в Дешках. Картон.олія.,50 x 65 см. ДХВ НСХУ 

Зелені вальори. Картон.олія.,25 x 35 см. власність родини 

Апостол правди і свободи. Полотно.олія.,110 x 90 см. ДХВ НСХУ 

1990 

Соняшники. Картон.олія.,36 x 50 см. власність родини 

1991 

Святковий настрій. Полотно.олія.,43 x 66 см. власність родини 

1992 

Липа в Седневі. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

Жнива. Картон.олія.,39,5 x 50 см. власність родини 

1993 

Полукіпки. Дешки. Полотно на картоні. олія.,35 x 50 см 

Бабине літо. Полотно.олія.,50 x 60,5 см. ДХВ НСХУ 
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1994 

Околиця Седнева. Картон.олія.,34 x 49,5 см. власність родини 

У холодку. Полотно.олія.,40 х 60 см. власність родини 

Українська далечінь. Картон.олія.,50 х 70 см. власність родини 

Вітряний день. Дешки. Полотно.олія., 45 х 55,5 см. власність родини 

Хмари над озерами. Картон.олія.,34 x 49 см. власність родини 

Козацька церква. Седнів. Картон.олія.,50 x 55,5 см. власність родини 

Дорога до храму. Седнів. Полотно на картоні. олія.,35 x 50 см. власність 

родини 

Бузок (натюрморт). Полотно.олія., 80 x 120 см. ДХВ МКТУ 

1995 

Червона лілея. Картон.олія.,80 x 60 см. власність родини 

Човни під вербами. Дешки. Полотно.олія., 60 x 80 см. власність родини 

1996 

Поетичний вечір. Полотно.олія., 65 x 80 см. власність родини 

Старі верби над Россю. Полотно.олія., 57 x 90 см. власність родини 

Самітна хата. Картон.олія.,35 x 49 см. власність родини 

1997 

Портрет Галшки Гулевичівни. Полотно.олія., 100 x 80 см. власність родини 

Літнє небо. Дешки. Картон.олія.,50 x 80 см. власність родини 

Хмари над Россю. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

1998 

Переяславський дуб. Полотно.олія., 50,5 x 60 см. власність родини 

Сосни на осонні. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

Дорога в лісі. Полотно на картоні. олія.,39 x 49 см. власність родини 

Біля криниці. Картон.олія.,60 x 80 см. власність родини 

Польові квіти. Картон.олія.,80 x 50 см. власність родини 

1999 

Жданко (етюд). Полотно.олія., 80 х 60 см. власність родини  
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Стара груша. Полотно.олія., 60 x 80 см. власність родини 

Дівчина на городі. Картон.олія.,26 x 50 см. власність родини 

Покинуте дворище. Полотно на картоні. олія.,34,5 x 51 см. власність родини 

2000 

Тополя край села. Полотно.олія., 35 x 50 см. власність родини 

2001 

Старі верби. Седнів. Картон.олія.,34,5 х 45,5 см. власність родини 

Захід сонця. Картон.олія.,40 х 50 см. власність родини 

Сонячна левада. Полотно.олія., 45 x 55 см. власність родини 

Місточок у Тептіївку. Полотно.олія., 70 x 90 см. власність родини 

Тептіївськи пагорби. Полотно.олія., 70 x 90 см. власність родини 

2002 

Тиша. Полотно.олія., 40 х 55 см. власність родини 

2003 

Ранкові тіні. Картон.олія.,41 x 52 см. власність родини 

Шовковиця. Полотно.олія., 45 x 55 см. власність родини 

Зачарована Рось. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

Стара хата в Дешках. Полотно на картоні. олія.,30 x 40 см. власність родини 

Птахи відлетіли... Картон.олія.,40 x 50 см. власність родини 

Осінній мотив. Дешки. Полотно на картоні. олія.,35 x 50 см. власність родини 

 

2005 

Каміння і дерева. Картон.олія.,45,5 x 49,5 см. власність родини 

Голубе літо. Картон.олія.,35 x 50 см. власність родини 

Контражур. Картон.олія.,50 x 70 см. власність родини 

 

2006 

Купальниці на Росі. Полотно.олія., 70 x 90 см. власність родини 

Надросся. Полотно.олія., 39 x 50 см. власність родини  
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2007 

Двохсотлітня хата. Дешки. Полотно на картоні. олія.,35 x 50 см. власність 

родини 

Вуличка в Дешках. Картон.олія.,52 x 73,5 см. власність родини 

Ворота з лебедями. Картон.олія.,50 x 65 см. власність родини 

Осінь на Росі. Полотно.олія., 60 x 93 см. власність родини 

2008 

Дешківські валуни. Картон.олія.,55 x 73 см. власність родини 

Літній легіт. Полотно.олія., 60 x 80 см. власність родини 

Заповіт. Полотно.олія., 140 x 89,5 см. власність родини 

2010 

Доля хати, що скраю. (варіант картини 1) Картон.олія. власність родини 

Доля хати, що скраю. (варіант картини 2)  Картон.олія. власність родини 

Доля хати, що скраю.   П., о., власність родини 

На осонні. Полудневий перепочинок.  Полотно.олія. власність родини,  

Квітник (етюд). Картон.олія., власність родини 

2011 

Роздуми. Портрет дружини. Полотно.олія.  власність родини  

2012 

За роботою. Портрет Галі. Полотно.олія.  власність родини  

2013 

Заповіт. Полотно.олія., 140 x 89,5 см.  власність родини 

Дума про Морозенка.(Микола Лисенко і Гнат Хоткевич). Полотно.олія., 160 

х 90 см.  власність родини 

Наталя. Полотно.олія.  власність родини  

Сонце над Россю. Полотно.олія.  власність родини 

2015 

Незавершена пошукова композиція. Картон.олія.  власність родини 

Незавершена робота. Картон.олія.  власність родини 
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