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ОЛЕКСА НОВАКІВСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ-ВІЗІОНЕР 
 

Українська земля породила безліч талантів. Особливо багато 
обдарованих митців творило на початку ХХ століття, в період відродження 
української державності та стрімкого розвитку української культури. 
Однак, на превеликий жаль, доля, яка спіткала тих митців та відношення 
тоталітарної влади до їх творчості не сприяли популяризації і визнанню їх 
здобутків. Імена більшості митців, які свого часу стали українськими 
першопроходцями на ґрунті модернізму і котрі отримували схвальні 
відгуки від закордонної публіки, зараз є практично невідомими для 
пересічних українців.  

До цієї когорти недооцінених у власній Батьківщині талантів 
відноситься і Олекса Варлампійович Новаківський, що прийшов на світ 
1872 року в селі Ободівка на теренах Східного Поділля. Художню освіту 
він спершу здобував в одній з приватних одеських шкіл, згодом навчався у 
Краківській художній академії, котру закінчив із золотою медаллю і де, 
власне, і сформувався як митець [1, с. 7]. 

Вивчає та популяризує творчу спадщину митця Любов Волошин, яка 
працює у львівському Художньо-меморіальному музеї Олекси Новаківського. 
На жаль, мало хто з науковців працює над вивченням творчості митця-
візіонера. Мета роботи – дослідити творчих шлях, оригінальну художню 
манеру та педагогічний талант Олекси Новаківського. 

Олекса Новаківський – це художник, творчість якого є унікальним 
явищем для української культури, митець, роботи якого є зразками 
високого мистецтва, майстер, котрий отримав визнання і викликав 
захоплення у своїх сучасників. Незважаючи на те, що свій земний шлях 
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художник завершив у Львові далекого 1935 року, що його безпосередньо 
не торкнулися радянські репресії, величезна та неоціненна творча 
спадщина майстра українського малярства була нищена (добре, що не 
знищена цілковито) та замовчувана за вказівкою тоталітарних радянських 
керівників [1, с. 5]. 

Художника відносять до представників постімпресіонізму, водночас 
його творчість є дивовижним сплавом, що базувався на оригінальному 
переосмисленні класичної спадщини європейського мистецтва, 
імпресіонізму, модерну та експресіонізму у поєднанні з українськими 
народними мотивами.  

Новаківський є непересічним митцем вже хоча б із погляду на його 
неповторний живописний стиль, своєрідну манеру, яка сформувалася на 
творчому засвоєнні принципів імпресіонізму. Оригінальність манери – не 
єдина і далеко не найголовніша риса його творчості. Поміж інших 
художників його вирізняє сміливе колористичне вирішення живописних 
полотен. Палітра його була надзвичайно багатою і яскравою. Найвдалішу її 
характеристику дав сам митець: «В кожному своєму творові стараюся 
шукати музики… Під час малювання чую цілі симфонії. Тоді хотів би я 
віддати свої візії в милозвучних гамах, чистих тонах, в глибокім акорді»  
[1, с.10].  

Олекса Новаківський належить до того невеликого кола митців-
візіонерів, художників-інтуїтивістів, що дуже точно відчувають тенденції у 
суспільному житті і у творах яких ми можемо знайти передбачення 
майбутніх подій. Прикладом може служити «портрет Олександра 
Барвінського» 1932 року. На задньому плані картини ми бачимо пейзаж 
Львова із Собором Святого Юра, а над усім зображеним височіє небо, де 
хмари прийняли образи чотирьох вершників. За словами мистецтвознавців, 
це не що інше як вісники апокаліпсису, символи майбутніх лихоліть, що 
нависли над людством, бід Другої світової війни, до якої Олекса 
Новаківський не дожив. До візіонерських творів можна віднести і цикл 
«Пробудження» («Пробудження на тлі образів» 1910 року, «Пробудження 
на тлі розп’яття» 1914 року, «Пробудження на тлі революції» 1929 року, 
«Пробудження на тлі підземелля» 1934 року). На полотнах символічно 
зображена тема пробудження України від духовного сну та трагічну 
боротьбу за свободу українського народу [3, с.165]. 

Талант Олекси Новаківського проявився як у написанні портретів 
(«Портрет Сильвестра Голубовського» 1917–1933 років, велика кількість 
портретів митрополита Андрея Шептицького, наприклад, «Князь Церкви» 
1915 року, «Владика» 1930–1931 років тощо), так і в створенні пейзажів 
(«Весняні мряки. Осмолода» 1909 року) та натюрмортів («Музика квітів. 
Каштани і бузок» 1916 року, «Хризантеми» 1924–1925 років). Серед його 
робіт можемо знайти полотна на різну тематику. Його твори є глибоко 
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філософськими, в них ідея закодована в умовній символіко-алегоричній 
формі. На жаль, останню свою роботу, котра могла стати його 
найціннішим шедевром, Новаківський не встиг закінчити через свою 
передчасну смерть. Мова йде про композицію «Мати Милосердя» 
(«Святоюрська Мадонна») для собору Святого Юра у Львові, величезний 
рисунок якої представлено в Художньо-меморіальному музеї Олекси 
Новаківського [2, с. 8]. 

Та діяльність Олекси Новаківського не обмежувалася лише 
написанням живописних полотен, він, без перебільшення, був прекрасним 
педагогом. За десятилітній період існування приватної мистецької школи, 
що її вдалося заснувати за підтримки митрополита Андрея Шептицького, 
учнями Новаківського були понад 90 талантів з різних куточків 
України.Він щоденно викладав рисунок і малярство. Розглядаючи 
учнівські рисунки, він кожному індивідуально висловлював свої 
зауваження, вказуючи їм шлях до кінцевої мистецької завершеності твору 
[2, с. 12]. 

Мистецька школа стала місцем, де розпочали свій шлях молоді 
художники, що згодом стали відомими як в Україні (Ярослав Лукавецький, 
Григорій Смольський, Ольга Плешан, Стефанія Гебус-Баранецька, 
Михайло Драган), так і за її межами (Святослав Гординський, Михайло 
Мороз, Володимир Ласковський, Антін Малюца – у США; Мирон 
Левицький, Іван Кейван, Леонід Перфецький – у Канаді; Софія Зарицька-
Омельченко, Іванна Нижник-Винників, Леопольд Крец – у Франції; Лев 
Ґец – у Польщі; Володимир Продан – в Австрії; Ярослав Крушельницький 
– у Люксембурзі й Франції; михайло Кміт – в Австралії та США). Та варто 
зазначити, що жоден з них не перевершив свого вчителя [4, с. 74]. 

Отже варто відзначити, що в наш час пробуджується непідробний 
інтерес до української культури серед пересічних громадян, головним 
чином, в молодіжному середовищі. Саме цей час підняття рівня 
самосвідомості нашого народу є слушним для популяризації творчості 
таких самобутніх українських митців як Олекса Новаківський. 
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