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творів М. Бойчука з музейних і приватних колекцій у мистецько-
колекціонерському середовищі з’явилася низка невідомих доти малюн-
ків художника. У статті розглядається мистецька та реставратор-
ська діяльність М. Бойчука — одного з найяскравіших представників 
українського “розстріляного Відродження” у період перебування в 
Галичині та праці в Національному музеї у Львові (1910-1914), роль 
його учениці Я. Музики в збереженні мистецької спадщини художни-
ка в період радянського тоталітаризму. Аналізується та атрибуту-
ється десять нововиявлених у приватних збірках творів художника 
львівського періоду.
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Після виходу в світ альбому-каталогу збережених творів 
М. Бойчука з музейних і приватних колекцій, виданого за 
сприяння “Ордена Жертви Архистратига Михаїла”, де репро-
дуковано 78 збережених і XXIII фоторепродукції втрачених 
робіт художика [1], що отримав низку позитивних відгуків-
рецензій [2] і став, за висловом академіка М. Мушинки, “най-
повнішою досі виданою монографією про М. Бойчука та його 
творчість” [3, 90], до керівника проекту Тараса Лозинського 
з Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток 
НТШ звернулися приватні особи, що представили ще десять, 
невідомих до цього часу малюнків художника львівського пе-
ріоду творчості. Це й спонукало ще раз повернутися до теми 
збережених творів М. Бойчука.

Як відомо, після тріумфального та резонансного виступу 
в Парижі групи “Renovation Bizantine” на квітневій виставці 
“Cалону незалежних” 1910 р., М. Бойчук з групою учнів, зо-
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крема Миколою Касперовичем і Софією Налепінською, ман-
друючи Європою, повертається до Львова. 

За рекомендацією митрополита Андрея Шептицького мис-
тець оселився у будинку НТШ по вул. Чернецького (нині – 
вул. В. Винниченка), 26, де зайняв приміщення майстерні, 
“щойно звільненої Іваном Трушем”. Тут минуло чотири роки 
його творчої діяльності.

Поверхом нижче, разом з батьком і сестрою жила майбут-
ня художниця Ярослава Стефанович (Музика). Як писала             
О. Ріпко, “Ярославі виповнилось 16 років. Вона вражена, гли-
боко схвильована відвідинами майстерні митця-фанатика, який 
чотири роки мешкає поруч. Він показує улюблені “зразки” 
давніх творінь, гаряче пояснює свою мету – створення таких 
високих, шляхетних мистецьких форм, які були б одвіку зро-
зумілі й простим, малоосвіченим людям, народові, й служили 
б його духовному відродженню. Тепер вона “заражається” не 
на жарт. Рішення вчитися мистецтву стало свідомим” [4, 144].   

На замовлення І. Свєнціцького, директора Національного 
музею у Львові,  М. Бойчук, який “працював зі своєю шко-
лою від 1910 – 1914 р.” (до нього часто навідувалися С. На-
лепінська, С. Бодуен де Куртене та Г. Шраммувна), відчи-
щав та “консервував ряд цінних ікон ХV і ХVІ ст.” [5, 15], 
розписував каплицю в будівлі Дяківської бурси по вул. Петра 
Скарги у Львові. Працюючи в музеї, М. Бойчук часто виїж-
джав — виконувати поліхромії для монастиря оо. Василіян у с. 
Словіті біля Золочева та церкви Преображення в м. Ярославі 
(Польща). У Львові М. Бойчук створив дві найцікавіші ікони 
— “Пророк Ілля” та “Тайна вечеря”, що нині зберігаються в 
Національному музеї ім. А. Шептицького.

Про стосунки, що поєднували М. Бойчука з Я. Стефано-
вич і її нелегке життя писала В. Сусак: “Вона часто навідувала 
його житло у піддашші будинку, і, можливо, Бойчук доручав 
їй доглядати за квартирою, коли виїжджав зі Львова. Після 
Першої світової війни, коли він розпочав свою професорську 
діяльність у Києві, стало зрозумілим, що М. Бойчук вже не 
повернеться до Львова,  Ярослава зібрала те, що залишилось 
в майстерні, і ретельно зберігала...”[1, 22]. 
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1924 року Я. Стефанович одружується з мікробіологом 
Максимом Музикою, на той час проректором Таємного уні-
верситету у Львові. Художниця влаштовується у відділ рес-
таврації Національного музею, де знайомиться з хранителем 
українського іконопису та реставратором В. Пещанським, що 
став другим “найавторитетнішим учителем” Я. Музики [6, 
43]. “В 1927 вона передала до Національного музею у Льво-
ві колекцію ікон, що належала Бойчуку, 1945 занесла туди ж 
його “Пакет рисунків” [1, 22].

Ярослава Музика не скористалася можливістю полишити 
рідну землю й емігрувати на Захід, за що була покарана репре-
сіями, арештом і засланням до Сибіру. Її підступно заарешту-
вали влітку 1948 р. у Будинку творчості в Гурзуфі та 18 липня 
1949 р. засудили за “злочинно-націоналістичну діяльність” до 
25-ти років виправно-трудових таборів. Художниця відбула 
шість років “до славнозвісної амністії безвинних” і була “до-
строково звільнена” 6 червня 1955 року [6, 45]. 

Підсвідомо відчуваючи небезпеку для заарештованої            
Я. Музики, “Чоловік Максим Музика сховав твори Бойчука і 
його послідовників, що зберігались вдома, замурувавши роботи 
між дверима їхньої квартири і квартири сестри А. Стефанович. 
Повернувшись, художниця продовжувала переховувати спад-
щину Бойчука, прекрасно розуміючи ступінь ризику [7]. Вона 
подбала, щоби ці твори опинилися в різних музеях. 1960 р. Я. 
Музика передала дві роботи Бойчука Національному музеєві 
у Львові, в 1967-го подарувала портрет митрополита А. Шеп-
тицького Національному музею в Києві. Від середини 1960-х 
з художницею близько почала спілкуватися  мистецтвознавець 
О. Ріпко, (яка) вплинула на рішення Я. Музики заповісти свої 
твори і колекцію Львівській галереї мистецтв” [1, 22].

У період “хрущовської відлиги” 1960-х у помешканні-
майстерні Я. Музики часто збиралися друзі-однодумці 
– художники М. Федюк, О. Кравченко, Г. Смольський,                  
О. Шатківський, мистецтвознавці В. Свєнціцька та Й. Грон-
ський, історик І. Крип’якевич і літературознавець С. Щурат 
– велися розмови про долю українського малярства, про шко-
лу бойчукістів, про сучасне незаанґажоване мистецтво. Сим-
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волом нескореності стала Я. Музика для молодих художників 
– І. Боднара, С. Шабатури, І. Остафійчука та інших. 

Малюнки М. Бойчука, про які початково йшлося на по-
чатку статті, правдоподібно, зберігались у Я. Музики, ще за 
життя вона передала їх на зберігання знайомій приватній осо-
бі: “Прорись з ікони з Полян” (30 х 22) з підписом самого         
М. Бойчука, відрисовок чоловічої постаті з фраґмента дона-
торської ікони (20,9 х 16,7), ескіз-малюнок ікони “Ісус Хрис-
тос” (20,7 х 16,8), шкіц ніг сидячої постаті (16,6 х 12,4) та 
малюнок “Стражденне серце у терновому вінку” (10,3 х 8,8) 
без підпису й дати створення.

Портрет митрополита А. Шептицького (29,9 х 20,8), ви-
конаний на ідентичному світло-коричнуватому папері має під-
пис “Рисунок Бойчука”, зроблений рукою Я. Музики. Такий  
самий підпис зберігся на двобічному малюнку із зображенням 
жіночих голів (24,2 х 16,2).  З лицевого боку – голова жін-
ки, виконана олівцем з підмальованими штрихами коричневого 
та рожевими плямами акварелі. На звороті – шкіц-рисунок 
олівцем жіночої голови з ледь окресленим тулубом і руками. 
Унизу підпис: “Рисунок М. Бойчука”. Для обох портретів ха-
рактерні видовжені носи та широко відкриті яскраво вираже-
ні очі “неовізантійського” характеру. Виконаний тушшю ма-
люнок “Пастушок” (27,8 х 18,6) за стилістикою відповідає 
відомим зображенням хлопця-пастушка, виконаними рукою 
М. Бойчука.Останньою є композиція “Біля яблуні” (22,2 х 
15), виконана темперою на картоні. Ця невеличка робота, що 
має сліди нищення (була розірвана чи переломлена навпіл по 
вертикалі) виконана в манері художника львівського періоду й 
перегукується з відомими аналогічними композиціями, створе-
ними у 1910 – 1914 рр.

Звичайно, ці твори потребують уважнішого й прискіпливі-
шого дослідження, але їхнє місце походження, атрибуція та ав-
тографи Я. Музики, стилістика малюнків і подібність аркушів 
паперу, на яких їх створено, дають можливість припустити, що 
створив їх М. Бойчук у часи перебування у Львові, вони є час-
тиною колекції Я. Музики, яка була передана до Львівської 
галереї мистецтв.
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Віриться, що ці малюнки займуть свої місце в колекції врято-
ваних творів Михайла Бойчука —  одного  з найцікавіших мист-
ців ХХ ст. – мистців “розстріляного Відродження” України.  
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Annotation
Kravchenko Yaroslav. Role of Yaroslava Muzyka in Mykhaylo Boychuk 

creative destiny: new drawings of Lviv period. After publishing in 2010 
Album-catalogue of saved works of M. Boychuk from museum and private 
collections were find several unknown artists drawings. Artistic and restora-
tion activity of M. Boychuk – one of brightest representatives of Ukrainian 
“shoot up Renaissance” – during his being in Galicia and work in National 
museum in Lviv (1910-1914), and role of his adherent  Y.Muzyka in saving 
artists heritage in the period of soviet totalitarian regime are overlooked. It was 
analyzed and attributed ten works of Lviv period find in private collections.

Key words: private collections, Lviv period, find works, “shoot up Renais-
sance”.           

Аннотация
Кравченко Ярослав. Ярослава Музика в творческой судьбе Мы-

хайла Бойчука: новые рисунки львовского периода. После издания в 
2010 г. Альбома-каталога сохраненных работ М. Бойчука с музей-
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ных и частных  коллекций в художественно-коллекционерской среде 
было выявлено ряд неизвестных до этого времени рисунков художни-
ка. В статье рассматривается художественная и реставраторская 
деятельность М. Бойчука – одного из самых ярких представителей 
украинского “расстрелянного Возрождения”— во время пребывания в 
Галиции на работе в Национальном музее во Львове (1910-1914), роль 
его ученицы Я. Музыки в сохранении наследства художника в пери-
од советского тоталитаризма. Анализируется и атрибутируется 
десять найденых в частных коллекциях работ художника львовского 
периода. 

Ключевые слова: частные коллекции, львовський период, найден-
ные работы, “расстрелянного Возрождения”.


