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«УК» продовжує знайомити своїх читачів із творами
талановитого українського художника і графіка Івана
Кириловича Дряпаченка (1881–1936), що зберігаються у
державних колекціях України

Тетяна НІКОЛАЄВА

Музейні скарбниці
Полтавський художній музей 
(галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка

У 1965 році до Полтавського дер-
жавного художнього музею
надійшли три роботи Івана

Дряпаченка: «Відпочинок (Гра у шахи)»,
«Вечір на України» та етюд «Портрет
батька». Того ж року директор музею
Павло Горобець публікує в обласній га-
зеті «Зоря Полтавщини» (1965, №42)
статтю «Невідомий твір художника 

І. К. Дряпаченка», в якій розповідає про
митця, про роботу «Відпочинок (Гра у
шахи)», а також повідомляє, що цей твір
до музею, разом з етюдом художника
«Портрет батька», який раніше належав
Д. Г. Гордієнко, передав Б. П. Литовченко.
У цій газеті твір «Відпочинок (Гра у
шахи)» публікується вперше, під назвою
«За шахами». 1978 року картина була

опу блікована в альбомі музею вже під
назвою «Гра в шахи» (Полтавський ху-
дожній му зей:Альбом/ Авт.— упор.
К. Г. Ска лацький. — К.: Мистецтво, 1978). 

За архівними документами картина
Івана Дряпаченка «Відпочинок (за ша-
хами)» датована 1913 роком і демонстру-
валася в 1914-му на Весняній виставці
Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі.

І. К. Дряпаченко. Відпочинок (Гра у шахи). 1913. П. о., 55,5х74,5
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Етюд до портрета батька — це неве-
лика за розміром робота. Згідно з ар-
хівними даними цей етюд датований
1913 роком. Однак, колишня власниця
роботи Д.Г. Гордієнко вказує в дарчому
написі 1913-1914 роки. «У цьому по-
ртреті, як і в ряді інших портретів батька,
І.К. Дряпаченко втілює узагальнений
образ українського селянина. Один із цих
портретів художник назвав «Кріпак за
Євангелієм» (місцезнаходження неві-
доме), акцентувавши, таким чином,
увагу на тому, наскільки створений
образ відповідає типажу простого селя-
нина», — розповідає Світлана Бочарова і
знайомить з написом на звороті етюду:
«На щиру і довгу згадку Полтавському
художньому музею від Дарії Гуровни Гор-
дієнко. Дарую цю невелику, але дорогу
для мене роботу покійного художника
Дряпаченко І. К., на якій зображений
батько художника Кирило Федорович
Дряпаченко (1913−1914 рр.) і хрещений
батько моїй мамі. с. Василівка, Кремен-
чуцького р-ну, Полтавської області. 10.07
1964 р.[підпис] Гордієнко».

Того ж 1965 року до музею надійшла
ще одна невелика робота —  «Вечір на
Україні». ЇЇ подарував харків’янин Лев
Микитович Школа. Стилістикою, образ-
ністю, тихим ліричним настроєм пейзаж
помітно наближений до української на-
родної картини. Документи ЦДАМЛМ
України свідчать про те, що пейзаж було
створено художником у 1920 році. На
початку1970-х та 1980-х рр. зібрання
музею поповнили чотири портрети: лі-
каря І. А. Богаєвського (1910), вчитель -

ки Г.М. Миргородської (1934), мешкан -
ця села Заруддя О. А. Третяка (1935) та
М.П. Бордюги (1922), який на момент
створення майстром його портрету
мешкав у селі Василівці.

У ювілейному для Івана Дряпаченка
1981 році журнал «Україна» (№ 45) опуб-
лікував низку робіт митця, у тому числі
«Вечір на Україні» та портрет вчительки
Г.М. Миргородської. Як зазначає Світ-
лана Бочарова на портреті міститься під-
пис: «І. Дряпаченко. 2. VIII. 1934 р.»

Cвітлана Бочарова, заступник
дирек тора з наукової роботи

розпові дає:
«Картина написана очевидно з на-
тури. Художник майстерно передає
невимушену природність поз і рухів
гравців. Відсутність у кімнаті зайвих
речей дозволяє повністю зосередитися
на відображеній сцені. Малюнок від-
різняється точністю, а живопис легкі-
стю. Найбільшу увагу художник
приділяє розробці світлового середо-
вища, включаючи так званий контра-
жур. Він розміщає гравців у потоці
денного світла, що ллється на них
прямо з вікна. Ретельно дотримую-
чись законів лінійної перспективи,
худож ник будує інтер’єр і стежить за
природним розподілом у ньому світла
та тіні. Лінія горизонту проходить
якраз над головами чоловіків, відкри-
ваючи краєвид за вікном».

І.К. Дряпаченко. 
Портрет батька художника. 1913.
Полотно на картоні, о. 28х21

І. К. Дряпаченко. 
Вечір на Україні. 1920.
Картон, о. 21х27,5
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За винятком пастельного портрету І.А. Бо-
гаєвського (1910), інші портрети належать до
останнього періоду творчості майстра, позна-
ченого пошуками в галузі портретного живо-
пису. «У цей час Іван Дряпаченко створює
справжню галерею образів простих трударів
Полтавщини 1920-х– 1930-х рр. ХХ століття.

До нашого часу цих портретів збереглось об-
маль, тому кожен виявлений твір становить
значний інтерес для мистецтвознавців та ша-
нувальників творчості художника», — підво-
дить підсумок Світлана Бочарова і додає, що
всі роботи митця з колекції музею знаходяться
в хорошому стані.

УК.

І.К. Дряпаченко. 
Портрет Ганни Мартинівни Миргородської. 1934. П.,
о. 79,5х58,5

І.К. Дряпаченко. 
Портрет лікаря І. А. Богаєвського. 1910. 

Папір, пастель, 3,5х45

І.К. Дряпаченко. 
Портрет Бордюги Максима Петровича. 1922. 
П., о. 60,5х46,5

І.К. Дряпаченко.
Портрет Олексія Арсенійовича Третьяка. 1935.

Фанера, о. 59,3х46,8




