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Передмова
Степан Данилишин (5.І.1910-16.ХІІ.1973) — заслужений діяч мистецтв УРСР, 

член Спілки художників СРСР, художник театру; представник третьої генерації 
«бойчукістів» — художників-монументалістів школи Михайла Бойчука, яка мораль-
но і фізично була знищена в «розстрільних» 30-х роках XX століття. Академічну 
школу живопису пройшов у Всеросійській академії мистецтв (м. Ленінград — тепер 
С.-Петербург). Працював головним художником у театрах Проскурова (Хмельниць-
кого), Коломиї, Тернополя. Був учасником багатьох виставок. За творчу роботу 
нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора.

Такий творчий шлях митця — якщо коротко. В архівних матеріалах, дбайливо 
укомплектованих Степаном Данилишиним за періодами роботи в трьох театрах, 
представлено фото сценографій вистав, які він оформляв, та фотографії задіяних 
в цих виставах акторів, програмки, афіші. В рецензіях мистецтвознавців та жур-
налістів, збережених практично по кожній виставі, міститься також кваліфікована 
професійна характеристика не тільки гри акторів, а й сценографій художника. Те 
ж стосується робіт живописних — результати відвідання його виставок також вдало 
зафіксовано. Представлено навіть відгуки з альбомів відвідувачів!

Враховуючи масовість такого мистецтва, як театр (серед усіх мистецтв — друге за 
масовістю після кіно), і, на додаток, наявність значної кількості рецензій, ми зумисне 
не запросили мистецтвознавців для співпраці з нами над цією книгою. Ми спробу-
вали подати особу Степана Данилишина в історичному, так би мовити, ракурсі: які 
обставини життя, що, власне, формувало мистця як особу? Адже впродовж більш 
ніж півстоліття багато чого не можна було висвітлювати — такі були часи! То ж як 
під впливом історичних обставин, родинних та особистісних чинників і т.д. людина, 
що отримала фах художника-монументаліста, з самого початку свого мистецького 
життя почала реалізовуватись не як художник монументального напряму, не як 
живописець, а як художник-сценограф?

Тепер щодо ілюстративної частини нашої праці — власне самого каталогу робіт. 
Що спонукало нас представити сценографії не зовсім традиційно: просто ескізи 
декорацій — і все? Нами керувало бажання знову побачити разом у просторі сцени 
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тих акторів, які багато десятиліть тому зустрічались у створених Степаном Данили-
шиним сценічних реаліях. Починаючи з 1942 року! Ми вивели на сцену акторів — 
і тим «оживили» роботи...

Спершу ж задум був такий. Це мав бути життєпис батька мемуарного плану — 
можливо, тим, хто його знав тільки як мистця, буде цікаво запізнатись з ним як 
з людиною, бо дуже добрий і теплий був чоловік! Подати спогади колишніх мо-
лодих художників, яких він матеріально підтримував навіть тоді, коли у нас вдома 
не було достатку. Ніколи ні з ким не конфліктував — своєрідним «буфером» був 
і в театрі, де постійно кипіли різного роду пристрасті (театр — не театр без того), 
і в товаристві своїх колег-художників. Із пам’яті виринає: «Стьопо, у тебе знову 
ґудзик обірваний, знову Наташа Юзефович (художник) сповідалась тобі в своїх 
бідах (себто плакала в тебе на грудях) й одночасно крутила в руках ґудзика?» Чи, 
може, розповісти, яким він був батьком: ніколи не втрачав самовладання — пам’я-
таємо тільки доброго, великого татка. А конфлікти були — в родині не без того. 
Конфлікти були між батьком і мамою, яка докоряла йому, що він не хоче розвивати 
талант дочки (а він просто був свідком того, що змушені були витримувати від влади 
при радянській дійсності молоді художники, і зовсім не хотів такої долі для власної 
дитини); конфлікти були між нами з батьком, коли ми, діти, вже зазнайомились із 
світом «за залізною завісою»... Багато чого зрозуміли ще за життя батька. Про щось 
дізналися пізніше. І все стало ясно — чимало тато пережив у своєму житті, дуже нас 
любив і тому — охороняв, як міг, навіть тоді, коли ми були в свідомому вже віці...

Але спогади про батька — мемуари ці — буде цікаво читати, як то воно пере-
важно буває, не тільки тÓму, хто ці мемуари пише — думала я, дочка художника. 
Бо побачать себе тут — не лише на фото навколо ескізів декорацій — актори та 
особи (або їхні нащадки) з трьох театрів (Проскурів, Коломия, Тернопіль). Підуть 
спогади про Коломию — тьотя Оксана Затварська, дядько Симчич, чомусь просто 
Катя Федорович... Актори коломийського театру — пам’ять зберегла їхні образи 
назавжди — то ж «закулісне» дитинство наше! От ми з братиком ідемо до театру 
й при вході кажемо: «Ми — Стьопові діти, пустіть нас». А до театру заходять тьоті 
у вечірніх сукнях (це вже прийшло потім — усвідомлення побаченого: то були зовсім 
не сукні, а нічні сорочки, привезені жінкам радянськими офіцерами з Німеччини...). 
Або Тернопіль. Ми вже доросліші — пам’ятаємо більше. Ось, наприклад, таке яскра-
ве враження: прокидаємося вночі — звучать «Каштани» у чарівному виконанні дяді 
Богдана Анткова (актори часто у нас збиралися після вистави)... І таких спогадів, 
пов’язаних з театром, багато.

Видавалось, буде дуже просто — ось вам мистець, я розповідаю про те, що 
пам’ятаю, і ви можете зустріти тут когось зі своїх. Ще й у спектаклях, в яких вони 
грали, зможете побачити!

Але ж — ЯК ФОРМУВАЛАСЬ ОСОБИСТІСТЬ мистця? То ж ціла епоха — 
початок і середина XX століття. Як вона вплинула на тата?

Спершу мене змусила подивитись на батька під новим кутом зору мистецтво-
знавець Віра Стецько — власне «хресна мама» мого тата, як я її тепер називаю. 
Віднайшла в домашньому архіві інформацію про школу Михайла Бойчука, яку, 
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виявляється, пройшов свого часу батько — Київ, Художній інститут (тепер Націо-
нальна українська академія мистецтва). Віра мені допомогла конкретизувати багато 
чого — у своїх вичерпних статтях про тата (погляд на мистця під новим кутом зору).

Потім — свідомий перегляд матеріалів початку XX сторіччя — листи мого діда, 
батька художника, до сина і родини з еміграції, з Америки. Ось вони, витоки фор-
мування особистості. І тут вже вступає в свої повні права історія.

Отак — в такій послідовності — визрівало те, що має постати далі — характе-
ристика ОСОБИ мистця.

Не просто було впорядкувати роботи батька, враховуючи віддаленість початко-
вого періоду творчості. Його ескізи декорацій після завершення виставок (а їх за 
життя тата було чимало) зберігались у нашому домі. Після переїзду з Тернополя до 
Ужгорода я їх переоформила й створила експозицію робіт батька — вона знаходить-
ся в нашому будинку в окремому приміщенні разом з архівними матеріалами. Власне 
в цьому приміщенні й опрацьовувала їх Віра Стецько. Друга експозиція робіт — так 
само ескізи інших декорацій, костюмів і живопис — в квартирі тата, в Тернополі. Тут 
я завдячую братовій — Вірі Данилишиній та племінниці — Олександрі Данилишиній 
(Сашуні). Після смерті тата вони дбайливо зберігали роботи, я їх тільки оформила 
й створила експозицію, з якою ознайомила мистців Тернополя та акторів при від-
критті меморіальної дошки на будинку, де жив батько (2013 рік). Всі бажаючі тепер 
мають можливість відвідати меморіальну квартиру художника Степана Данилишина. 
При відкритті експозиції роботи були представлені без підписів. Завдяки багатому 
архівному матеріалу по трьох театрах, в яких працював художник, вдалося відновити 
назви вистав, режисерів і роки створення робіт. Дуже важко було — адже ж часи 
написання деяких з них сягали періоду до мого народження! Отак і виникла думка: 
треба це все оформити у каталог. Насамперед для родини, де мистець-на-мистці. 
Ну, і, звичайно, для історії. Історії театрів — перш за все.



ВИТОКИ  
(РОДИНА)
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Дзвінок із минулого... Надя? Юхимівці? Згадала подругу раннього дитинства 
Надю — жили поруч з нами. Дочка моєї хресної мами. Село, де народились дід 
Іван, тато, я, мій брат. Віднайшовши десь мій телефон, Надя повідомила: могили 
діда й баби в запустінні, хрести похилилися... Я довго не була в Юхимівцях — 45 
років. Їду. Підволочиськ — це ще Західна Україна. Живемо тут з 1947 року. Во-
лочиськ... Переходжу колію і... ступаю на терени колишньої Російської імперії. 
Постамент під пам’ятник «царю-освободителю Александру II». Десь відрили... 
Пам’ятник цілій епосі!

Віднайшли з сином і невісткою могили. Згодом поставили пам’ятники дідові 
й бабі — «дідуньові і бабуні». Дідуньові — Івану-американцю, як його після повер-
нення з еміграції називали односельці — нестандартному чоловікові, який, заува-
жимо, не залишився в США, не забрав туди родину, як його старший брат і багато 
земляків, а повернувся на збідовану, згорьовану Україну і... залишив в душі спомин 

Постамент під пам’ятник 
«Царю Александру II — 

освободителю», м. Волочиськ, 
Хмельницька обл.

Біля могили батьків Степана 
Данилишина, с. Юхимівці, 

Хмельницька обл.
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про країну, яка не дала загинути сім’ї. А також бабуні Олександрі — найкращій 
кравчині у селі. 

Шлюб вони взяли 1906 року. У 1907-му народився Василь (брат мого батька), 
а в 1909-му, 23 грудня за старим стилем, — мій тато, Степан, 28 грудня хрещений, 
про що є відповідний запис в метричній книзі Свято-Троїцької церкви с. Юхимівці. 

Отже, Данилишин Степан Іванович народився 5 січня 1910 року в с. Юхимівці 
Чорно-Островського району Кам’янець-Подільської області. Багато в тому селі 
було Данилишиних-Данилишених-Данілішених-Данелишиних... Зрозуміло, що 
прізвище було нетиповим для того краю, тому й перекручувалось по-всякому на 
російський манір. Десь глибоко корені... Як потрапили на схід з теренів Західної 
України? Мій дід Іван шлюб брав як Данылышенъ, з Америки в листах підписувався 
як Данилишен, у Юхимівцях вже був як Данилишин. Що ж, може, якось мені або 
моїм дітям вже вистачить часу дослідити — звідки бере початок рід наш, де корені.

Тепер трохи історії, щоб зрозуміти, чому одразу після народження другої дитини 
Івану Данилишину треба було покидати молоду дружину — на цілих 27 років (з 
двома дуже короткотривалими відвідинами — в 1913 та в 1932 рр.) — і їхати за 
океан, туди, де вже були на той час його старший брат і багато односельців.

Тож чому в селі залишилась тільки дідова сестра, а троє рідних братів поїхали на 
заробітки: один — в Америку, другий — в Одесу, третій — в Москву?

На початку XX століття в Російській імперії відбулися великі події. Перша — 
Російсько-японська війна, в якій Росія зазнала багато втрат: загибель ескадри в Цу-
сімській протоці, взяття японцями Порт-Артура, врешті-решт, цілковита поразка 
Росії. Друга — дестабілізація в державі, численні єврейські погроми, революційні 

Могила Івана Данилишина,  
с. Юхимівці, Хмельницька обл.

Могила Олександри Данилишиної, 
с. Юхимівці, Хмельницька обл.
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настрої та революція 1905 року. Цар Микола II змушений був ухвалити консти-
туцію, випустити багатьох політичних в’язнів, дозволити друкування газет і книг 
українською мовою. Посиленими темпами розвивався дикий капіталізм. Багаті 
ставали ще багатшими, бідні — ще біднішими. Малоземельне селянство Чернігівщи-
ни, Житомирщини, а особливо Поділля ринуло на заробітки — хто в міста імперії 
(С.-Петербург, Москва, Урал, Донбас, Катеринослав, Одеса), а хто — за кордон, 
в Америку, вливаючись у ряди робітничого класу.

Звичайно, дід на той час (1910-1913 рр.) заробляв в Америці непогано, як він 
сам потім напише, порівнюючи роки проживання в Америці — до приїзду додому 

Іван Данилишин,  
батько художника, 1912 р.

Олександра Данилишина, 
мати художника, 1907 р.

Церковна метрична книга 
записів народження, шлюбів 

і померлих у 1909 р., 
с. Юхимівці.

Запис хрещення Степана Данилишина 
(грудень 1909 р. за ст. стилем —  

січень 1910 р. за н. ст.).

Батьки новонародженого — запис 
у метричній книзі («Крестьянин с. Юхимовцы 

Иванъ Андреевъ Данилишенъ и законная 
жена его Александра Никифорова, 

оба православного вероисповеданія»).
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до війни і потім, у 1925-1927 рр.: «Як був перший раз в Америці в 1910-1913 роках, 
то тоді я був молодший, то тоді мене все тут цікавило. Тоді я тут ходив і на бали, 
і в кіно часто ходив. Фізично не працював. Гроші приходили мені легко... А тепер 
зовсім не те. Встаю кожен день о 6 год. ранку, іду на працю, з роботи додому спа-
ти, і так кожен день. Гроші приходять нелегко. Треба дуже з великим розрахунком 
жити, щоб шось скласти з такого жалованія, як моє...»

А в Україні залишились молода дружина, діти... Меншого сина, Степана, фактич-
но й не бачив... Дід Іван бере квиток на пароплав «Титанік» — швидкохідний лай-
нер, який вирушив 14 квітня 1912 року із Саутгемптона, прямуючи до Нью-Йорка. 
Але — не судилось... Квиток тривалий час зберігався в родині, проте, на жаль, був 
втрачений при численних переїздах. Тільки через рік дід дістався додому, а там — 
біда на біді, злидні. А треба повертатись... Стьопа («Степанючка» — так дід його 
в листах називав) ще зовсім маленький, плаче: «Ти поганий, ти втікаєш від нас...». 

Далі — Перша світова війна, потім — революція... Впродовж п’яти років не ли-
стувались. Потім вже з Америки в сім’ю пішла допомога — не тільки матеріальна, 
що важливо.

Цитую фрагменти листів Івана Данилишина до дружини та синів в Україну.
До дружини:
«31 січня 1926 р. Нью-Йорк. Дорога моя Сяню!.. Ти, Александра, ти не журись, 

що ми довго не бачимось. Як тільки будемо здорові, то ще будем жити разом, і я 
ніколи не покину тебе більше, я ніколи не забував і не забуду тебе...».

«17 червня 1927 р. Нью-Йорк. Дорогая моя жена Александра!.. Вони молодці, 
наші хлопці!.. нехай стараються, вчаться… Повторюю, Александра, що треба по-
терпіти, бо і мені не дуже добре, но заради добра наших дітей треба перенести всі 
труднощі…».

Мама Олександра 
з синами Василем 

і Степанком (справа), 
м. Проскурів, 1913 р.

Брати — Степан і Василь, 1926 р.
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«5 апреля 1928 г. Дорогая моя жена Александра! …По його листах бачу, що він 
Молодець! Вчиться добре. Як йому вдасться колись поступити в Художній інститут 
і закінчити його, то з него буде колись чоловік! Я дуже радий, що вони обидва 
з Василем вчаться і мають охоту вчитися. Я бачу, що наш труд на них даремно не 
пропаде…».

До синів:
«1 червня 1926 року. Нью-Йорк. Милий 

і дорогий мій сину Степаню! ...Як тільки 
я буду здоров — я загинути вам не дам. 
Я буду висилати вам, скільки зможу, щоб ви 
не нуждалися… Всі мої думки — з вами, мої 
дорогі діти! І пам’ятайте, що хоч доля нас 
тимчасово розлучила, я ні на годину вас не 
забуваю, працюю і стараюсь тільки для вас, 
і моя мета — щоб ви вивчились, щоб вам 
легше було жити, ніж мені...».

Він писав дітям, щоб ходили до театру, 
в кіно (вони вже вчилися — Степан в Одесі, 
Василь в Проскурові), але при цьому про-
сив, щоб у жодному разі «не відбивалося це 
на науці, бо, як-то в Америці кажуть, «бізнес 
біфор плежур», тобто (тлумачить далі дід 
з англійської) — «дело прежде всего...»

Дід Іван підбадьорював своїх дітей, 
неодноразово в листах просив бути опти-
містами: «...правда, що часом приходиться 
і круто, але не треба падати духом, треба 
завше дивитися на людей, котрим ще в 100 
разів гірше живеться, ніж вам. Взагалі треба 
завжди й у всьому бути оптимістом, бо пе-
симізм — це дурна штука...» — Нью-Йорк, 
25 января 1928 г.

В Америці Іван Данилишин активно займався самоосвітою — нічого ж, окрім 
церковнопарафіяльної школи, за собою не мав. Багато про що може розповісти 
його записна книжка, котра збереглась. Швидко хотів надолужити все, чого не встиг 
в юності! Вільний час проводив в бібліотеці. Якщо дозволяли кошти — ходив до 
театру, у кіно. Дітям відправляв газети, книги. Висилав Стьопі, коли той вже про-
ходив курс наук в Одесі, причандалля для малювання — фарби, пензлі, олівці. Та 
й згодом, після повернення додому, не міг вже не читати, не продовжувати освіти. 
Просив у листах сина Василя (той навчався в Москві) передплатити йому англійську 
кореспонденцію — не хотів забувати мову, ще й нас із братом навчав! Ми знали 
англійський алфавіт — у віршованій формі — ще до школи.

С. Данилишин з товаришами, м. Одеса, 
15 червня 1928 р.
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Лист Івана, батька художника, до сина Василя, м. Нью-Йорк, 25 січня 1928 р.

Записна книжка батька художника (м. Нью-Йорк, початок XX ст.).
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Вдруге дід Іван відвідав родину на початку 1932 року. У Проскурові зустрівся 
з Василем (той навчався в педтехнікумі) — старшим сином. Степан тоді був у Ле-
нінграді. Після повернення в Америку отримав звістку про те, що Василя «заслали» 
вчителювати в Казахстан — за неблагонадійність (батько ж бо його — в Америці, та 
й в листах до родичів в Росію Василь описує жахи голодомору). Дістається і Степа-
нові в Ленінграді за батька... На сім’ю посилюється тиск, в Україні набирає обертів 
репресивна машина, за кордоном вже з’явилися публікації про голодомор... Івану 
Данилишину за спецдозволом із Москви вдалося повернутися в Україну. На швид-
кохідному лайнері «Беренгарія» він приплив до Саунтгемптона (Англія) і 30 січня 
1937 року вже був у Юхимівцях.

Тепер — про татову маму Олександру (дід звав її Александрою). Малограмотна, 
але було в неї те, що передалось моєму батькові — художній смак. Кравчиня, яку 
шанувало все село. Якщо комусь щось оригінальне було потрібне — тільки до неї 
йшли. А також коли треба терміново! Тому що ніколи жодних особливих вимірювань 
до завершення пошиття, як і численних примірок, не потребувала. Уважно вивчала 
«об’єкт» — і за кілька днів сукня була готова! Мала добре око і добрий смак.

Чому я виділяю «родина», «дід»? Тому що так воно і є — нічого з нічого не 
буває. Аналізуємо. Селянин із глухого подільського села — там дотепер немає до-

Квитанція на отримання посилки для Степана 
з причандаллям для малювання від батька  

з Нью-Йорка до Юхимівців, 1927 р.

Фрагмент листа до сина — 
з Юхимівців до Москви — з проханням 
висилати кореспонденцію англійською 

мовою. 1947 р.
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ріг взагалі; хати — таких досить багато (в тому числі й наша, яку після смерті діда 
і баби продали) — стоять покинуті, завалились вже, навіть церкви (зведену «за Росії» 
Свято-Троїцьку церкву зруйнували після війни) тривалий час не було... Мимоволі 
тут згадується Солженіцин — описував село Константіново, де народився Єсенін, 
а потім пише: як, в такому нещасті, в такому забитому куточку міг народитися... 
і т.д. Та, боронь Боже, зовсім не порівнюю я російського генія і діда — ця аналогія 
напросилась мимоволі! Бо коли я приїхала в село майже після 50-річної відсутності, 
то була вражена тими жахливими умовами, в яких живуть нащадки баби Фрозини, 
дідової сестри, котра єдина з родини залишилась у селі в ті часи...

І знайшов же ж у собі дід сили, маючи десь під 30 років, підвищувати самоосвіту 
(перш за все — правопис), знайомитись докладніше зі світовою літературою. Дід 
розумів: його діти можуть досягти в своєму розвитку чогось тільки тоді, якщо хтось 
буде їм прикладом! Матеріальний бік вони забезпечили — дід і баба, проігнорувавши 
своє подружнє життя на роки... Дід, врешті-решт, повернувся додому (бо мало хто 
повертався з еміграції — віра у щасливе майбутнє України не рятувала від хронічного 
нещастя, що впродовж десятків років одне за другим переслідували Україну!). І це 
теж мало колосальне виховне значення.

Як бачимо, дід Іван Данилишин дуже оберігав свою родину. Передавалась ця 
риса і його нащадкам. Син Степан, який пройшов неабияку життєву школу (про 
його «Університети», власне, і йтиме далі мова), настільки оберігав свою родину — 
мене з братом, настільки боявся за нас, що навіть тоді, коли були вже у свідомому 
віці, не відкривав нам деяких сторінок зі свого минулого (відомо, як на той час, 
наприклад, характеризували школу Михайла Бойчука — «бойчукізм» у мистецтві, 
негативом віяло...). Так-от, існує таке поняття, як «мамкізм», а тут — «батькізм», чи 
як? То потрібно було, щоб аж через 40 років після смерті тата ці сторінки відкрила 
нам мистецтвознавець Віра Стецько?!



ОДЕСА –  
КИЇВ –  

ЛЕНIНГРАД  
(РОКИ НАВЧАННЯ)
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Так вже складається — немає жодних конкретних відомостей про ранні дитячі 
роки Степана. Зрозуміло, що життя родинне тісно переплітається з історичними 
подіями. Тож до 1913-1915 рр. Степан і його брат Василь підростали, ходили до 
школи. І хоч захопила братів Данилишиних (Івана та його трьох братів) еміграційна 
хвиля (попередні неврожайні роки, брак землі — причин для еміграції селян на той 
час не перелічити), існування в родинах, що залишились удома, було не найгіршим. 
Та й голови сімейств періодично навідувались додому — зокрема Іван, батько 
Степана. А от уже потім, рік за роком, ставало все гірше й гірше в Україні: Перша 
світова війна — оголюються родини, бо чоловіків забирають на фронт, потім — 
революція, за нею — громадянська війна з наступним важким періодом воєнного 
комунізму та завмерлим виробництвом, відміною грошей тощо... В жахливому 
становищі опиняються сім’ї, яким ніхто й нізвідки не міг допомогти!

Наступний історичний період в житті держави — неп (1923-1928 рр.). Не най-
гірші роки (і для України також).

Степан закінчує в 1924 році семирічку. Він займається інтенсивно самоосвітою 
й малюванням, багато читає під впливом батька, який відправляє йому в 1925 році 
навіть «Собраніє сочінєній A.C. Пушкіна». А восени 1926 року тато Іван надсилає 
синові поздоровлення з успішним вступом в Одеське промислово-художнє проф-
спілкове училище. Там Степан починає свій, у подальшому дуже навіть непростий, 
життєвий шлях у мистецтві, з якого ніколи потім уже не звертає... В архівних матері-
алах років студентства знаходимо відомості про його перших учителів. Це, зокрема, 
Л.А. Мучник, А.Ф. Гауш, Д. Крайнєв, М.К. Гершенфельд, який навчався у Парижі 
й товаришував з Анрі Матісом. Досить відомі прізвища мистців. Безперечно, лише 
такі особистості могли утвердити Степана в правильності обраного ним шляху! 

У 1929 році здійснилась мрія Степана і його батька — хлопець вступив до 
Київського художнього інституту (тепер НАОМА — Національна академія обра-
зотворчого мистецтва й архітектури) на факультет монументального живопису.  
Звичайно, без матеріальної підтримки батька це зробити було б нереально. Та 
й роки які! Починається колективізація, здебільшого примусова, яка супроводжу-
ється масовим зубожінням селян. Насуваються голодні роки... На голодну смерть 
приречений увесь український народ, а найбільше — українське селянство. Вражає 
статистика. Так, В. Сергійчук у газеті «Шлях перемоги» за 10 серпня 2016 р. 
зазначає: «Загальне скорочення чисельності сільського населення в Українській 
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Сини Степан (зліва) і Василь — 
школярі, 1920 р.

Подвір’я в Юхимівцях. 1926 р., папір, олівець.

Степан Данилишин, 1924 р.
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СРР — пряме і непряме — з січня 1932, коли голод починав вступати в силу, до 
січня 1937 року, становило 7 480 192 особи (в той час, коли повинно відбуватися 
зростання на 75 304 особи!)». Брат Степана Василь Данилишин, навчаючись у Про-
скурові в педагогічному технікумі, описує в листах до родини в Москві деякі деталі 
жахливої дійсності про голод в Україні. В результаті... починає своє вчителювання 
далеко за її межами...

«З 1929 по 1932 рік — навчання в Київському художньому інституті — роки 
панування формалізму, а в мистецьких закладах — особливо». Це — рядки з авто-
біографії батька, написаної в комуністичні часи, для вступу до Спілки художників 
України. Я жахнулась, відшукавши у 2017 році ці сторінки батькової автобіографії 
в Київському державному архіві й написані його рукою(!). На той час уже встиг 

Перелік учителів, у яких навчався С. Данилишин (авторський запис)  
в Одесі, Києві та Ленінграді.

Студентський малюнок 
С. Данилишина — Одеська 

Художньо-Промислова 
профспілкова школа, 1926 р., 

папір, олівець.

Малюнок С. Данилишина — 
ОХППШ, 1927 р., папір, олівець.



24

в моїй уяві сформуватись образ тата-бойчукіста, уже з’явилась всередині гордість 
за приналежність його до когорти одного з найславетніших угрупувань мистців (не 
тільки в Україні, а й Європі) XX століття! Але інакше писати в 50-х роках про той 
світлий період надій, пошуків нових шляхів у мистецтві не можна було! Неймовірно, 
проте факт: навіть рідних не можна було дуже вже активно інформувати, де і в кого 
ти вчився, хто були твоїми наставниками в ті роки...

Але тоді, на початках, все було інакше. Київський інститут на час вступу до нього 
Степана Данилишина переживає свій розквіт. Майстерню монументального живо-
пису тоді очолював Михайло Бойчук. Основи рисунку майже на всіх перших курсах 
вів Михайло Давидович Бернштейн, навчаючи студентів поступового переходу від 
графічної схеми до лінійного чи об’ємного рисунку. Основ живопису з першого 
курсу батькові пощастило вчитись у Павла Сергійовича Голуб’ятникова, послідов-

Приїзд до Києва для вступу 
до Київського художнього 

інституту, 1929 р.

С. Данилишин за роботою. 
КХІ, 1932 р.

Загальний вигляд корпусів КХІ (тепер НАОМА) у 30-х роках XX ст.
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Сучасний вигляд НАОМА. Михайло Бойчук (1882-1937), 
професор, очільник майстерні 

монументального живопису КХІ.

С. Данилишин серед студентів КХІ на тлі фрески Охріма Кравченка «Тіпають коноплі»  
з учителями — М. Бернштейном та М. Рокицьким (в центрі групи).
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ника й учня К. Петрова-Водкіна. На останніх курсах студенти мали право вибору 
вступу до майстерні малярського факультету, одну з яких очолював М. Бойчук. 
Власне тут і продовжує своє навчання Степан Данилишин, його вчителем стає 
М.А. Рокицький — один з найцікавіших і найталановитіших з-поміж усіх учнів 
М. Бойчука. І Микола Андрійович Рокицький, і Василь Теофанович Седляр доно-
сили до студентів значення робіт майстрів раннього Відродження для подальшого 
розвитку мистецтва. Про що більше можна було мріяти? Батько вчиться у найпрогре-
сивніших на той час мистців. Читаємо на одній із сторінок альбому: «Мои учителя. 
1929-1932 гг. Киевский Худинститут — М.Д. Бернштейн, П.С. Голубятников, 
М.А. Козик, М.Л. Бойчук, М.А. Рокицкий, В.Т. Седляр, І.В. Липкивский». От 
звідки першоджерело майстерності батькового живопису й любов до оформлення 
тих вистав, де при створенні сценографій та ескізів костюмів він міг відчути дихання 
епохи Відродження... 

Михайло Бойчук був одним із професорів — фундаторів Української академії 
мистецтв. У 1917 році на запрошення першого президента УНР М. Грушевського 
він очолив майстерню релігійного малярства, мозаїки, фрески та ікони. Згодом 
вона стала називатися майстернею монументального живопису. У стінах академії 
були сформульовані основні засади школи, вихованців якої називали бойчукістами. 
Михайло Бойчук з усією активністю з самого початку своєї діяльності віддався вті-
ленню мрій, спрямованих на відродження українського мистецтва, піднесення його 
до світового рівня. Але його концепція, його європейська орієнтація не співпадали 
зі шляхом, який декларували в мистецтві теоретики марксизму. Тому вже 1929 

Микола Рокицький (1901-1943), 
викладач КХІ, м. Київ.

Василь Седляр (1899-1937), 
викладач КХІ, м. Київ.

Ескіз костюма 
до спектаклю 

«Камінний господар» 
Лесі Українки, 1964, 
м. Тернопіль, папір, 

гуаш.
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С. Данилишин серед студентів-бойчукістів, КХІ, 1929 р.

Студенти та викладачі КХІ в авд. №250 на тлі студентських робіт, 1929 р.
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