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Кі.л'Ька тижн~в після тоzо, .як я закінчив писати 

ц1о працю, наспіла вістха, W;O в протитубер·ку.л'Ьозній 

санаторії .ле.мківс'Ь'КОЇ .місцевости Фо.люtи біля Ясла 

(По.л'Ьс'Ька Народна Респуб.лі1-са) 1 О JІсовтня 1968 року 
Никифор ·по.мер. 

Цією бо.лючо·ю вісткою починає.мо тепер завер
шену раніше прац1о про Ц'ЬОZО cnpaвni 11.еб1/()енноzо .маля

ра. Заслужена слава npuйut.лa до 1і'ЬО·~о щойно в останні 

роки йоzо життя. І з 'Ц'ЬОZО поz.ляду він, .. лtабут'Ь, ща
сливіший Від баzаТ'ЬОХ iHV_tиX .МUСТ1ІJЇR, ,'У'Г1Ч - ЯК .ЛЮ

дина - на.лежит'Ь, без су.мніву, до найтраzічніших по

статей. Також і як український cuu Ле.мківu~ини. По.з
бав.лений фактично прпватноzо :>ІСиття, оzраб.лювани,й 

систе.матично від середини 1940-ux років із своїх творів 
приватни.ми і державни.ми «опікуна.ми», перетри.мува·· 

ний ни.ми .майже в повній ізоляції від б.л.из'Ь1~их йov'ttY 

.ле.мківс'Ьких зе.лt.ляків, сін ставав щода.л.і бі.л'Ьше об' єн;

то.м пові.л'ЬНО'lО 'lрабу1і'К у йоzо націона.л'Ьної та ре.ліzій

ної прина.лежности. 

Працю про .майстра з Криниці я віддаю до ви
да·ння у нез.мінено.му виz.л.яді, як була вона написана 

ще за йоzо життя. Не с-у.Аtніваюся, що йоzо і.м'я і йо~о 

твори залишаться живи.ми назав:JІСди. Бо справжнє 

.м.истецтво і. справJІсня поезія, що ни.ми про.мов.ляє до 
нас Никифор, безс .. 1tертні. 

АВТОР 
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Никифор 

( фотозкят'Ка кінця 1950-ux років) 



НИКИФОРОВА ПЕРЕМОГ А 

Немає сьогодні у світі книжки чи довідника про наївне 

малярство (без огляду на мову видання та на час, який дана 

публікація охоплює), щоб не було хоча б згадки, а то й окре
мого розділу про маляра-самоука з Криниці - лемка Ники
фора. Появилося кілька книжок про нього і його творчість, 

багато спеціяльних статтей і ще більше рецензій на його чи

сленні виставки у різних країнах світу. Накручують фільми 
з його життя, створюють телевізійні сценарії і репортажі, по

стаІоть літературні твори про нього, - а останньо вже мож

на знайти згадки про нього в загальних історіях мистецтва, 

а також і мистецтва всесвітнього. Цей вихід Никифора на 

міжнародну арену стається непомітно і безшумно, не так, як 

на початку цього сторіччя почав був входити за допомогою 

Аполлінера і Пікассо до історії світового мистецтва батько 

малярів-·примітивістів, самоук Анрі Руссо - митник. Воно 

радше схоже своєю непомітністю та наче самозрозумілою 

послідовністю на визнання молодших французьких мистців

самоуків, як от городник Бо1пан, поштовий інспектор Вівен, 

заробітчанин та атлет Бамбуа, служниця Сер~афіна з Сан

ліс, а пізніше таких, як італійський швець Орнеоре Метеллі, 
майже столітня Бабуня-Мозес та Моріс Гіршфілд із СІІІ..:'\. 

і, врешті, вже зовсім недавно, таких, як швайцарець Дітріх 
і хорватський селянин Іван tенераліч. 

Постать Никифора та його життя оповиті наче б леrен
дою, а творчість його здобула не лише неймовірну популяр

ність у колах знавців і смакунів мистецтва, а.ле й у дослідни
ків психології мистецтва та наче б новооб'явленої Никифо
ром: її особливої проблеrv1атики. Він здобув мія<народне виз
нання, пк «Наївний маляр» неповторного таланту, творчість 

якого - «чисте, надхненне мистецтво, що є безсумнівно най-
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краrцим у Польщі 1 і належить, мабуть, до найкрап~ого у на
ївному малярстві в усьому світі». 2 

Ця перемога Никифора, як й інших великих талантів 

з-поміж малярів-самоуків, може мати своє пояснення таКО)К 

великою мірою в тому вже неодноразово стверджуваному 

факті, що в добу метушливої мистецької порожнечі, бездуш
но сухої геометризації схематизованих імітацій абстракціо

нізму, та вульгаризатореької механічности «ПОП-» і «ОП-артіВ>> 

у пластичному мистецтві - л1одина тужить щиро, як ніколи 

досі, за справжньою безпосередністю, за поглибленою емоцієк) 

та казковістю міту (не істотне, чи ця казковість - особисто 

мітотворчого, дитячого, народно-фолкльорного чи якого іншо

го типу), словом, тужить за такою мистецькою творчістю, що 

родиться в тривозі передчувань, у причинності снів, з гли

бинних - назвімо це - архРnлогічних надрів душі, з погра

ниччЯ! між еном і дійІсністю, між небееним і земним. А ·та:кою 

є влас1не 'гrворчLеть Ниrки·фора. Незалежн.о від своєї самобут

ньої СТИЛЬQІВQіСТИ, ВіД НеЙ.МОВірН·ОЇ КОЛЬОрИ1С'ТИЧНОЇ ПОВНОТИ 

й сокови·тоети, незалеЖJно від свого мону.менталізму на май

же мініятю~рни~х р·оз:МJір~ах картин. 

Творчість Никифора виростає спонтанно з цих душев

них надрів та погранич і є трагічною по суті ілюстрацією 

того, коли особисте нещастя людини стає благословенням для 

мистецтва. І що характеристичне для Никифора, що його 

творчість у формальному своєму вияві, переважно зо'всім 

несвідомо для нього, висловлюється в дусі часу нашого сто

річчя, відображаючи з своєрідною тонкістю в поодиноких 

розв'язках і підходах до малярської проблеми усі модерні 

течії нашої доби, як от експресіонізм, сюрреалізм, кубізм та 

абстракціонізм. І це в поєднанні з єдиною мистецькою «шко

лою», яку засвоїв собі неписьменний, напівглухонімий Ники

фор -- з ународненим давньоукр.аїнським церковним візан-

1 Никифор живе на Лемківщині, у держ:авних межах На

родної Польщі. 

2 Anatole ]akovsky, Peintres naїfs. (Текст трьома мовами ~ 
англійською, французькою, німецькою). Basiliнs Pressc, Ba~cl; Uni
\'crse Books, New Yot·k, 1967, стор. 28'3. 
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тинізмом, збереженим в іконографії .'лемківських церков, що й 
були для Никифора ~д~ною «зкадєм.Ією ми.стецтв» та водночас 

єдиними музеями, ЯJ(l.~lH замолоду мав змогу оглядати та чер

пати 3 їх мальовничо! божественности творче надхнення. 

МІСТИФІКАЦІЇ І СПРОСТУВАННЯ 

Не лише особа, а вже саме існування Никифора става

ло з бігом часу наче б містерійним. Дрібний і миршавий, 
• U V ,.. U • 

майже глухон1мии нужденнии жеорак, нєписьменнии 1 заць-
кований волоцюга, який малює на відпадках паперу незграб
ні дитячі ма.люнки і старається їх продати криницьким ку

рортникам або вижебрати за них жменьку дрібних грошей, 
_ є місцевим лемком і називає себе Никифором, а радше по

народному Нетифором. От і майже все, що було назовні ви·

диме і загальновідоме. Та й, зрештою, до кінця другої світо
вої війни май:>ке ніхто цим не цікавився. А після неї - ви
гjдно було це незнання продовжувати. Місцеві ж )ТіКраїнці
.лемки переселилися частково до радянської 'України, або 
польський уряд виселив їх більшістю на розпорошення на 

колишньому німецькому Поl\ІІОр'ї чи Шльонску, так що Лем·
ківп~ина і лемки стали поволі поняттям радше історичним. 

Отже, й Никифора можна легrпе представляти у світі як на

ціонального безбатченка, який живе на терені польської дер

жави та виставляється за кордоном с,пілкою польських мист

ців пластиків чи польським міністерством культури. У цьо

му пляні навіть написана у дотичних розділах третя 

книжка Еллі й Анджея Банахів «Історія про ІІикифора»,3 

хоч у попередніх своїх книжках д-р Банах, - до речі, голо

вний ініціятор Никифорових виставок за кор~доном та енту
зіяст його творчости, - проявляє куди більше льояльности 
до правди у відношенні до Никифора і йо~го лемківсь,КО["О по-

. :~ Ell~ і Andrzej Banach, Historia о N)ikiforzc. Wyd.awnictwo L~itc-
rackte,. Krakow, 1966. Див. також попередні кн.: Anclrzej Banach, Niki
for, ml!strz z Krynicy. Wydawnictwo Li~tc:rackie, Krak6w, 1957; Andrzej 
Banach, Pan1i'ltka z Krynicy. Wydawnictwo Literackie, Krak6w, 1959. 
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ходжен,ня, хоч і він слова «українець» чи «українськиЙ>> 

вперто і послідовно (як і велика більшість сучасних польсь

ких авторів у Польщі) у~никає. 

У більшій згоді з правдою з цього погляду, крім двох 

перrпих книжок А. Банаха, є блискучі статті: передвоєнна 

- маляра і критика Єжи Вольфа,4 і з 1967 року - доцентсt 

д-ра Єжи Занозінського5 в каталозі з рет·роспективної вистав

ки Никифора у Варшавській «Захенті». Такими є ще деякі 

статті Юліюша Кидринського у краківському «Пшекрою:.>, 

знаменита С'rаття-вступ до каталогу спільної виставки «Ікони 

- Никифор - Новосільський», влаштованої 1959 року в 

Кракові товариством істориків мистецтва, Зофії Масьлінсь

кої-Новакової, і врешті - критична стаття у книжці «Великі 

малярj-аматори» п. н. «Матеі~rко з Крини·ці», автором яко-ї є 

Іrнаци Вітц,в колишній вихованець львівського Інституту 

плаетичних мистецтв. До цього ще можна б назвати деякі 

статті Александра Яцковеького і, може, Тадеуша Рошка. 

Інші польські автори, а їх чимало, підходять іноді до 

Никифора безцеремонно, наче до родоnитого польського «!у

раля» з ряшівського воєводстБа, і представляють його в світі 

як повнокровно польського маляра. Те саме роблять польські 

організатори закордонних виставок, тому й не диво, що у 

значній більІпості европейських і американських публікацій 

про Никифора пишється як про поляка. 

В українському мистецтвознавстві на Україні натомість 

і на еміrрації, як і в статтях українських видань у Польщі, 
Никифора розцінюють як глибоко пов'язаного з давньоукра

їнсь~кими народно-~мистецькими традиціями лемк;і;вського .маля

ра наївного реалі~зму. Це недвозначно вира3не у його творчос

ті. ВідмічаІоть це та,кож деякі польські а(!Зтпри, але не нази-
. . ' . 

вають реч1 на ІМ я 1 часо:м нав1ть заплутують цю очегвид'Нlсть. 

4 j(n·zy Wolff, MJlarzc н~іwпсьо rcalizn1u w Polscc - Nikifor. 
У :>к.: "Arkady", Warsza,va, 1938, ч. 3. 

5 Nikifor (Katalog). Ccпtralпc Biuro Wystaw Artystyczпycl1. War
sza wa, "Zach~ta", cze1·wicc 1967. 

G І gnacy Witz, Wielcy n1alarzc aп1atorzy. Wydawnictwo Zwiqzkowe 
CRZZ, Warszawa, 1964. 
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Сам Никифор, як людина «Не з цього світу», ще й ото
а урядовими й неурядовими опікунами,7 людина хвора і 

чен . .... . 
ра немічна і неписьменна, не зац1кав.ле·нии ан1 своєю ела-

ста , - .... . . . 
ою великого маистра, ан1 великими грошим?., як1 встиг скла-

в .. .. .. . . 
И у банку ПОЛЬСЬКО! держаВНО! ІЦD.ДНИЧОl каси, ЯК 1 Не зацІ-

СТ . .... . . б В' 
кавлений, ким 1 як иого у СВІТІ хтоне удь представляє. ІН 

тільки своєю твердою лемківською впертістю не дає на себе 
вnливати ніяким стороннім перевиховникам. Залиruається вір
ним собі, залишається самим собою, таким:, як був завжди. 
у мистецтві, в житті і в глибокому пере·конанні. І це можна 
відчути, зустрівтися з ним у чотири очі, хоч і тоді перед
бачлива обережність зацькованої людини наказує йому не 

дочу·вати і з т~рудом та мало висловлю·ватися. 

Часи зміняються. Зміняються люди, звичаї, декорації 

і всякі зовнішні винви. Зміняються, природно, і форми та 

вияви мистецтва. Проте мистецт·во Никифора не зміняється, 

хоч і вдосконалюється. Воно позачасове, а коріння його ся

гають, попри велику Никиq)орову самобутність, тих самих 
глибин, що колись за його молодости. І це проглядає з його 

кожного вдал.ого, наеправді пере:ікитого, хоча б уже із най

останніших часів, але - як j з першої моло~ости - горію

чого ·візією глибокої внутрішньо]' правди, позначеного май·

с'Г1ровою особистістю твору. І цієї правди не за·крити. 

ДЕ І ЯК ВИРОСТАВ НИКИФОР 

Точна дата і місце народження Никифора довгий час 

ширтпому загалові не бу ли відомі. Лк подавали офіційні поль

ські джерела, не можна було після війни знайти його метри
кальних документів. 'Гако)f< наче б то нРвідоме було навіть 

його прізвище. Бо він напівглухонімий і неписьменний, отже 
майже не комунікативний, та й, мовляв, сам того всього, на
певно, не знає. Проте загально вважалося, що він мусить 

7 Куратором і опікупом Никифора є тепер призначений 
народною міськрадою в Криниці курортний мистець-маляр Ма

Ріян Влосінський. Попередньо ц1u функцію виконував учитель 
Юзеф Хмсль. 
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бути народжений у дев'ятдесятих роках минулого століття 
в самій Кри·ниці або у близькій її околиці. І такі неуточнені 
дані подавана пе·реважно в усіх публікаціях про Никифора. 

Особливо в тих, де інформаторами були польські мистец
твознавці, організатори виставок та його приват,ні й держав,ні 

опікуни. А його прізвище промовчувалося. Так що навіть 
надано йому урядово нове п;різвJ1ІJ~е - Криниuький (1963). Дu 
того часу називана його також «l\1атейком», бо таким п.сев

д·онімом .. він опечатУJваІВ свої малюнки. Ти:м більпІе, що за!Крі
пилось було ли·ш одне: Ни·кифор. Під ци.Nr ·гільки ім.ен:!НЯl\1 

BJ1H ета:в відомий у міжнарощ~ному мИІетецькому світі. 

Звичайно, було очевидним, що Никифор живе чи не 

від народження у Криниці. Тут під голим небо:!\'1 на приму

рівках та лавочках К.риниці-живця малює і тут, або ман

друючи по довколишніх селах і містечках, продає свої !Ма

люнки або жебрає. Також було загальновідоме, що називає 

себе Никифором -- маляре1vr, чи Нетифором - малярем з 

Криниці, а часом Никифором Матейком, себто малярем ·над 

малярами, бо так хтось з місцевих поляків або курорт·ників 
• V V ·~ • • • 

8 

мусІв иого, наиправдоподlОНlше Ірон1чно, назвати, а опІсля 

мусіли його поінформувати, що Матейко - це «·великий ма

ляр». От:zке, :в такому розумінні і в своїй наївній вірі він 

прийняв це, як додат·кове своє професі~йне ймення, яке вжи

вав зрідка перед 1939 і переважно у другій половині 1940-их 

років. Урядово наданого йому прізвища Криницький не вжи

вав ніколи. Намагалися це вживати, пишучи про нього, го

ловне польські або інші незорієнтовані автори, але переваж

но закинули це досить швидко, бо у світі воно не приймалося. 

Проте лемки з ·КJриниці та її околиці і люди, які з·нали 

Никифора, деякі навіть ще з дитинства, зберегли в .пам'яті 

прізвище його матері та ІІ нешлюбної дитини, я·ку всі здавна 

кли~кали - Нети1фор. 8 Згідно з їхніми даними, він народився 

8 Наприклад, лемки: Міляничі, Криницькі, Беймуки, До

брянські, Челаки; священики, що перебували на Лемківщині, як 

о. С. Клепарчук, чи священики-лемки, як о. Олександер Стеран

ка та інші. Див. також статтІо: ~:Никифор Дровняк», Карпаторус
кий календарь Лемко-союза на год 1959, йонкерс, 1959. 
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від глухонімої Євдокії Дров1няк і від невідомого батька у 
Криниці-селі або в Поворознику близь~ко 1895 року. Хрище
н:ий був у греко-католицькій церкві. У метрикальних папе

рах мав бути записаний як Никифор Дровняк або Епіфаній 

Дро~внлк. Про це з1нали також деяюі у1країнські мистці зі 

Львова, а навіть з Варшави (Я. Гавран), і деякі члени АНУМ, 

що влаштовували виставку українських малярів-самоуків у 

Львові 1938 року. Мусів знати про це й український мистець
маляр Роман Турин, я~кий у 1930-их роках перший відкрив 

Никифора і 1932 року привіз його малю~нки до Франції, де, 

як подають радянські автори Володимир Вітрук9 та М. Сам

велян10 (цитуємо за Вітруком) «у паризь·кій галерії «MarseiHc» 
і було вла\ШТОіВано rпершу його ви·ет·аrвку». Була це, мабуть, 

вист·аJвка приватного або нМІівприваТ!ного х.ара1ктеру, бо .про 

неї не м~ожна .ні;де, як досі, знайт·и будь-яких точніших .інф·ор

ма.цій. 

У ее це знали про Никифора - дослідник Лемківщини 
Богдан Загайкевич і Степан Шах, автор тому спогадів «Між 
Сяном і Дунайцем» («Хриетиянський голос», Мюнхен, 1960). 
Знають це й обидва радянсь:кі автори. Згадує про це ще один 

автор з УРСР - лемко Іван Красовський (тепер у Львові). 11 

Згадує· 'ПРО це також польський ет·нограф проф. Роман Райн

фус у праці про народне маляр·ст·во, подаючи у приміт:ках: 

«останньо відшукано мет~рику Никифора, з якої виходить, 

що Епіфаній дІJовняк народився 21 травня 1895 від матері 
Євдокії», і далі проф. Райнфус запитує: «Але чи це ·напевно 

його мет,рика»? 1 2 Очевидно, можна б сумнівати·ся, коли б не 

раніші ще, ніж цю метрику знайдено, :ствердження людей, 

9 Во.лоди.м,ир Вітрук, Талант, що дивує світ. «Жовтень,>, 

Львів, 1968, ч. 5. 
10 М. Са.м,ве.лян, Никифор з Криниці. «Молодь "України)>, 

Київ, 9 серПІня 1968. 
11 Івап Красовсь'Х:ий, Маляр Никифор з Криниці. «Народ

на творчість та етнограф-ія», Київ, 1967, ч. З. 
12 Roman Reinfuss, Mal,lrstwo ludowc. Wydawt1 ictVt.ro Lit<.'rackieJ 

Krak6w, 1862, стор. 114. 
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які знали Никифора віддавна або ще перед останньою вій
ною цікавилися ним і його малярством. Зваживши це, мусимо 

прийняти дані метрики як безспірні. 

Походження і національну приналежність Ни.кифора 

стверджує ще перед'воєнна стаття Є. Вольфа, в якій він до

слівно пише: «Никифор - лемко і греко-католик». 1 :з Три

кратні (бо кожноразово він повертався, м. ін., пішки до Кри

ниці) йог.о .примусові переселення з Лемківrцини в околиці 

Щеціна є :>корстоким підтвердженням цього, бож з Лемків

щини виселювана головним чином тільки лем.ків-українців, 

щоб відсепарувати їх від евентуальних можливостей обо-

пільної підтримки Української повстанської армії (УПА) і, 

переселивши їх на польські землі, далеко від рідної Лемків

щини, ·тим легше польо,нізувати їх. Та й ми,тарст:ва довІкала 

особи Никифора, які ~ири.наrоть на всю свою величину у 

згадані~й уже :книжці Еллі та Анджея Банахів, 14 піІДтв.ер

д.жують Це ПЮВНlJС'ТЮ. 

Із знайденої метрики Никифора також виходило б, що 
ім'я Никифор, чи Нетифор, є ним прибране. Охрищено його 

правдоподібно у день св. Епіфанія, що припадає на 25 травня, 
тобто чотири дні після народження, отже він отримав ім'я 
цього святого. Очевидно, це ім' я ·вибрав сам священик, що на 

селах нерідко бувало, а ще й у випадку, коли мав христити 

нешлюбну дитину. 

Малим ще волочився Никифор за матір'ю по жебрах 

або по випадкових заробітках по панеіонах і більших лем

ківських господарствах. Глухоніма мати не могла його нав

чити говорити. З труд<?м він навчився вимовляти пооди'нокі 

слова від криницьких лемків, у яких мати наймалася часто 

на короткотривалі заробіт·ки, у лемківських «хижах», у яких 

вони тоді з матір'ю жили. Не раз доводилося йому голодува

ти, мерзнути і зносити глузування та насмішки стрічних лю

дей. Вже від перших днів свідомого життя почав він від

чувати всю жорстокість довкілля. І тоді вже навчився зами-

13 \'(! olf f, стор. 130. 

14 Стор. 43, 45, 46 та ін. 
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атися в собі і не еприймати слухом всього, що до нього або 
J{ V • Б 
ро нього в иого присутностІ говорять. о знав уже, що не 

І1 асто почує якесь добре або приязне слово. І таким залишив
qя він уже на все життя. ІVІайже глухонімим, не так з фі-
с . ч . 
зИЧНИХ, ЯК З ПСИХОЛОІ'ІЧНИХ ПрИЧИН. ув JІИШе те, ЩО ХОТІВ 

чути, хоч і. фізично слух .його з бігом років погір~ився, так 
що сьогоднІ вже насправдІ не дочуває. Говорить вІн, очевид

но, в основі лемківським діялектом української мови, але 

останньо із щораз більшим додатком здеформованих на лем
ківський лад польських слів:.. Вимовляє він невиразно, бель
кочучи, і часто на деяких словах затинається. У наслідок 

того досить важко його зрозуміти, особливо нелемкам та вза

галі неукрз.їнцям. Польські співрозмовці вважають, що він 

тільки мимрить, і заледве тільки одне-два слова можуть зро

зуміти з його мови, евентуально і ці слова лише вгадують, 

тим більше, якщо він ілюструє їх від:рухово виразом обличчя 

або жеста,ми. 

Никифор мав ще - як розказував це українському 

різьбареві з Польщі, як і він, лемкові (з яким непогано все 

таки порозумівався на лемківському діялекті) Григорієві Пе·

цухові1•' - молодшого брата Антонія, я,кий замерз на моро

зі ще малою дити~ною. А незабароlVr померла, rце як Никифор 

був також малим хлопцем, і його мати Євдоха. В яких обста

винах це сталося - не відомо. Никифор цього не пам' ятає. 

Взалалі не пам'ятає В)Ке добре ні матері, ні брата, нікого 

з родини.16 

Ще з матір'ю щонеділі ходив до церкви. Там відкри

вався для нього інший світ. Візантійсько-лемківські святі у 

фронтальних позах дивилися на нього великими та нерухо
мими очима із позолочених рам ікон, а дим ладану та кади
ла і кіпоть воскових свічок додавали оболок таємничости усій 
містерії церковної Богослужби. Це давало йому незатерт1 

15 Г. Пецух, Митець Никифор. «Наше слово», Варшава, 
1957, ч. 40 і 41. 

16 О. Волинець, Никифор - український маляр з Криниці. 
«Наша культура», Варшава, 1960, ч. 9. 
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враження, які залишились у його пам'яті на все життя. Вони 

знайшли свій глибинний вислів у малярській творчості оча

рованого містер1иною величчю рідних церко13них обрядів 
Никифора. 

Після смерти матері, Никифором заопікувався лемків

ський господар з Криниці-села Максим Ціхонь, до якого 'ПО

чаети ще за життя мат,ері він іноді приходив їсти й спати, 

як подає ·це у своїй статті про Никифора лемко, що живе в 

Нью-Йорку, Степан Пельц. 17 Подібне розказують також інші 
лемки, старожили Криниці та найбли>кчої околиці. 

До школи Никифор не ходив зовсім або ходив дуже 

коротко, може, один неповний рік. У кожно·му разі ще у 

1930-их роках дещо пам'ятав українську абетку18 і вмів спо

лучати деякі українські літери у слова, що видно було на 
деяких його малюнках, виставлених 1938 .року на виставці 

українських малярів-самоуків у Львові. Одна така картина 

репродукована у каталозі цієї виставки. 1 9 Але з часом і це 

він забув. 

Деякі автори згадують, що він ще кільканадцятиліт
нім хлопцем мав бути учнем у голярському закладі в Кри
ниці,2О але, не надаючисл до цього, покинув свого майстра

голяра і став малярем. Скільки в цьому правди, не дасться 

устійнити. 

17 Степан Пельц, Никифор Дровняк - лемківський Ма

тейко. «Християнський голос», М1онхен, січень 1965. Див. також: 

Катря, Чаzар, Ще про маляра Никифора з Криниці. «Лемкі1вські 

вісті», Торонто, серпень 19'65. 
18 У ті ча~си сільські школи н.а Лемківrцині l\дали українську 

мову навчанІНя, особливо там, де вчителі були: українці (тоді -
русини). Наnриклад, у Криниці українську народну (т. зв. три

віяльну) школу засновано 1847 року, а першим учителем у ній 

був Якtв Федина. 

19 Каталог ви~ставки мистців-самоуків. Асоціяція незалеж

них українських мистців (АН~гм). Львів, 1938. Ще один такий 

малю·нок з підпи~сом кирилицею можна було бачити на виставці 

nраць Никифора у rалерії Бодлі в Нью-йорку восени 1967. 
20 Andrzej Banach} Nikifor. "Przekr6j", Krak6w, 1949, ч. 219; 

juliusz Kydrynski, О Nikiforze. Там таки, 1955, ч. 538. 
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Рисувати й малювати Никифор почав ще маючи кіль-

анадцять років. Було це ще, очевидно, коли Лемківщина 
І< азом з Галичиною належала до Австро-Угорської монархії. 
~ifi навіть мав продавати тодішні свої хлоп'ячі малюнки по 
5 чи 10 авс-трійських крайцарів. Коло 1915 року малював 

в1Ке напевно. Це стверджують фотографії (він завжди за
любки фотографувався разоІVІ з своїми образами) молодого 

тоді Никифора, які в нього збереглися. Час зроблення цих 
фотографій можна приблизно, а часом навіть з деякою точ

ністю визначити, приймаючи, що Никифор фотографувався 
з останньо намальованими своїми образами. Одна така фо
тографія репродукована у великій статті Анджея Банаха, 
що ст~ала основою перruої його книжки про Никифора, зробле

на ще у 1915-20 рр.,21 а декілька інших у згадув.аній уже йото 

та його дружини ІКНИ'ЖЦі «Історія про Н·икифора». І від 1915 ро
ку, можна іJ3Ва.'жати, почалася його маляр~сь,ка кар'єра. Але :кpi:rvr 

того - і мандрівна-жебрацька, бо майже ніхто т·оді не хо-
• u . .,.,. • 

T'lB купувати ИОГО ДИВНИХ, Не ПОДІОНИХ ДО ЖОДНИХ lНШИХ, Ма-

ЛЮНКіВ. Радше давали йому милостиню, не забираючи навіть 

куплених малюнків. Щойно десь від 1930-их ро,ків деякі тям

ковитіші покупці його малюнків почали їх забирати собі. 

Але таких по.купців було тоді ще дуже небагато. Тоді то не 

раз довелося йому зазнати еправжнього голоду і натерпітися 

наруги від людей, які вважали, що він непотріб і ледар, бож 
малюванJ-ІЯ - це не праця. А ще й малювання таких «бога·· 

мазів» на відпадках паперу чи картонових коробок, які, що
правда, ненлізливо напрошується продати напівглухонімий 

чи недорозвинутий волоцюга. 

ПЕРlІІІ УСПІХИ І ВІИНА 

LКивучи частково з продажу малюнків, а головним чи

ном з милостині, мандруючи селами й містечками Лемків

rцини, Никифор прово~див свої невеселі дні. в.сі довколишні 

українські священики та учителі добре його знали і нерідко 

21 Andrzej Ba12ach, Nikifor -- Marejko "Polska Sztuka Ludowa '', 
Warsza \\ra, 1955, ч. З, стор. 132. 
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допомагали обідом чи нічлігам у клунІ. Малярем тоді ще 

ніхто його не вважав, і ніхто не сподівався, що він посяде 

колись почесне місце між великими малярами-самоуками. 

Він часто ходив до церкви, де не лише гаряче молився, але 

й крадькома вбирав у себе весь містерійний світ ікон та зо

бражених на них лемківськими майстрами євангельських 

ді'ЙС'ТІВ. 

У церкві Никифор почував себе безпечно, ставав справ
ді повною людиною, якою (як сам відчував, мабуть) не був 

поза нею. Тому й відчував потребу перебувати кожночасно 

під безпосередньою опікою святих та янголів, які давали 

йому безпеку й гід.ність. Почав малювати невеличкі картини, 

які не тільки представляли те, що на свій лад він бачив у 

церкві, але й продовжували церковні містерії, даючи Ники

форові відчути усе блаженство своєї дії. Вони ставали наче 

м,агі~ним, жи·вим самим у собі, освяченим предметом, що був 

викупом з тенет його постійної т·ривоги та ляку. Тому малю

вання їх ставало для Никифора наче магічним обрядом. Ці кар

тинИ ставали також наочним доказом, що Никифор не дар
моїд і що він теж, як і всі інші, вміє працювати, отже, в очах 

зацькованого Никифора були моральним виправданням його 

тепер уже не безужиточного існування. 

Никифо·р почав також відтворювати на відрізках папе

ру мальовничий світ Бескидів, що його оточував, церкви і 

довкільні ві.лли. Часто переносив туди пензлем своїх святих 

чи їхніх земних намісників - єпископів та інших духовни

ків. А часом сам ставав під мальованою ним церквою чи бу

дівлею у різних зображеннях: як мистець-маляр, як єпископ, 

як учитель і проповідник, а навіть як найсправжніший свя

тець. Бо він на це (у його наївному переконанні) мав повне 

право, як маляр, як творець, отже, людина ліпша і справед

ливіша, ніж ті, хто в дійсному }Китті його оточують та часто 

боляче кривдять. 

Так усі його автопортрети ставали портретами не його 

особи, а його незаспокоєних п·рагнень, ніколи не здійснених 

бажань та його непохитної віри. Решту доповнювала його 

уява. Уява, яка надавала пейзажам Ни-кифора наче б релі-
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·йної урочистости, а релІгІиним його образам - світськости 
fl б ' V 

0 8 

і земности, о святцІ иого ~ере~~жн.?. мають усІ .людськІ прик-

ети та виступаІоть у спІльнІи дн з звичн!1МИ смертними. 
1\'1 ' о о V 

I.J;e уява З МеЖІ СНу І ДІИСНОСТИ. 

Сам він, у міру своїх спроможностей, зодягав.ся в ті 

часи, як вказують на це його тодішні фотоГІрафії, фантазій
но, з крилатою, на взір артистів кінця 19 віку, чорною кра
ваткою. Очевидно, так одягнутих, ще й окутаних у пелерину 

малярів доводилося йому бачити в часи його молодости у 

Криниці-живці, куди вони іноді вліт~ку приїздили з Крако
ва чи Львова, а часом і з подальших мистецьких осередків, 

де плекали ще почасти цей старосвітський, поро.мантичний 

чи навіть пар·наський тип мистця. 

На початку 1930-их років зустрів його, перебуваючи 

тоді в Криниці, український маляр, львов'янин Роман Турин, 

який першим відкрив Никифора для світу. 

Відчуваючи щиру доброзичливість Турина, Никифор 

виявляв до нього своє повне довір'я. Турин оцінював належ

но великий талант Никифора і купив у нього доволі велике 

число його малюнків, з якими познаЙОl\tІив, ~~. ін., колекціо

нерку винят·ково тонкої культури, українську письменницю 

Ліну Федорович-Малицьку (Дарію Віконську), директора На

ціонального музею у Львові проф. Іларія Свєнціцького та де

яких україн~сь·ких мист·ців-малярів, згуртованих в Асоціяції 

незалежних українських мистців. Ця асоціяція, влаштовуючи 

виставку українських .малярів-самоуків у червні 1938 року, 

включила в неї 105 малю·нків Никифора з колекцій власне 

Романа Тури;на і JІіни Федорович-Малицької. Це була перша 

nублічна виставка Никифорових творів. Турин познайомив 

з Никифоровими малюнками також кількох польських маля

рів з групи «Артес» у Львові і з близькими до нього Зиrмун
том Валішевським, Яном Цибісом та Анною Цибісовою-Рудзь
кою. Вони перебували тоді в Парижі, куди Роман Турин 
їздив у 1930-их роках. У Гlарижі, в помешканні Цибіса, по
знайомився з творами Никифора польський маляр і незви

чайно тонкий критик мистецтва Єжи Вольф, який від пер

Wого погляду захопився Никифоровими малюнками і написав 

19 



про нього неперевершену досі, дуже rрунтовну статrrю п. н. 

«Маляр наївного реалізму в Польщі - Никифор». 

В абсолют·ній вразливості Никифора на колір, що її 

можна пор1вняти до абеолют!ного .слуху, приглядаютьсл, 

мов у дзеркалі, наші власні маляр·ські мрії. У його хро

матичній реалізації віднаходимо себе самих без будь

яких ;застережень, так, як віднаходимо себе у кожному 

великому мистецтві ... Я зустрічаюся з цим мистецтвом 
від кількох років і зовсім не знудився ним, а навпаки: 

відкриваю у ньому щораз нові вартості. А не стає нуд

ним з бігом часу тільки те, що велике. Великість була 

в Руосо Ле Дуа·ніє поруч з його смішною наївністю, 

великість є у сина глухонімої жебрачки - Никифора, 

динне обличчя якого схоже на обличчя однієї із ста
ровинних окульптур, які прикрашають собор у Реймсі. 
Але ці скульптури мають замкнені очі, а в Никифора 
вони широко відкриті на світ. Проте його таєм.ниця 

- не лише ці непомильні очі. Його таємниця ще гли
боко поза ними. 

Ось як характеризу1очи Никифора та його маляр·ські 

праці, писав про нього у згаданій статті Єжи Вольф.22 

Прот·е а·ні участь у .виставці малярів-самоу·ків у ЛьІВовj, 

ані блискуча стаття Вольфа в «і\ркадах» не принесли ще тоді 
Никифорові розголосу й слави і не поліпшили його злиден

ного життя. Не був це ще Никифорів час. У такому стані 

заскочила його війна і німецька окупація. Відомий був тіль

ки невеличкому гуртові. малярів та любителів мистецтва. 

І хоч повнотою оцінювали його небуденний талант, вони не 

мали змоги в тодіш·ніх несприятливих умовах і в атмосфері 

повного незрозуміння нічого для його Т'Ворчоети та для нього 

самого 3робити. Проте Никифор, навіть протягом років ні

мецької окупації, малював, як раніше, не зважаючи ні на 

що. 1\tJ:алював, бо без цього не міг жити. А добрі люди, місцеві 
лемки й українські втікачі з 'І,ієї частини західньоукраїнсь-

22 Стор. 129, 130. 
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ких земель, що їх по розвалі Польщі прилучено у ·вересні 

1939 року до р~адянської України і вони опинились у Криниці, 

доnомагали, як могли, пережити Никифорові важкі та не
безпечні часи гітлерівської окупації. 

ДОЛЯ НИКИФОР А У НАРОДНІЙ ПОЛЬІІ~І 

Після війни Лемківщина разом із Засянням, Холмщи

ною та Під.ляшшям опинилась у межах Польської Народної 

Республіки. Опинився в цих межах і Никифор. Перші роки 
були неймовірно важкі. Покупців на малюнки не було зовсім, 

нова польська влада ставилася до лемків дуже неприхильно. 

Никифор проживав у напіврозвалених безлюдних домах або 

у давніх знайомих, прихильних йому ле:мків, які теж і году

вали його в міру їхніх і так дуже обмежених спроможностей. 

Так він проживав аж до літа 1947 року. Тим часом деякі 

лемківські родини переселилися на Радянську Україну. Ни

кифор, що жив замкнутий caiVr у собі, у світі вла~сних візій, 

і не цікавився зовнішніми подіями, залиІІІився у своїй рідній 

Криниці, бо нінк йому було розстатися з улюбленими бескид

ськими лісами та крутими стежками, із старими лемківськи.ми 

церковцями, з шумом гірських річок та з смер2ковим зеле

ним шумом недалекого шпиля Яворини. Влітку 1947 року 

польська влада почала насильне переселення тих лемків, що 
залишилися на своїй прадідній землі, на колишні німецькі, 
тепер прилучені до Польщі, терени Помор'я і Шльонська. 
Переселення, річ ясна, не минуло й Никифора.2=3 Кількакрат·но 
переселювана його в околиці ІІ~еціна, та кож~ного разу він 
повертався, переважно пішки, до рідної Криниці. Остаточно 

польська влада погодилася на залишення Никифора у Кри

ниці, великою мірою завдяки заходам д-ра Банаха, який 

уже тоді, познайомившися з Никиt]Jором та його творчістю, 

перейнятий трагічною долею цього мистця-самоука, вирішив 

23 Про це є згадки у на:)ВL1них у)ке и:нижках А. Банаха 

та в статтях Ю. Кидринського, Є. Занозінського, у книжці С. Шaxr-t 

та в статтях Б. Стебельського, С. Пельца і !{. Чагар. 
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просунути його творчість на різні польські виставки само

діяльного мистецтва, бо здавав собі справу з якости Ники

форової малярської майстерности. І це вдалося йому пов
ністю. Никифор заво1овав своєю творчістю не лише Польщу, 
але й усі мистецькі осередки Европи, в яких заходами д-ра 

Банаха або піз~ніше rце інших польських мистецтвознавців 

чи мистецьких організацій були влаштовані Никифорові ви

ставки. 

Коли 1952 року дочuі 1V1аксима Ціхоня, Стефанії Кри
ницькій, яка знала Никифора ще з дитинства, вдалося побу

вати у Криниці, вона застала його в лахмітті, занедбаного і 

хворлго в колишньому своєму, тепер напівзруйнованому домі. 

Він жив там самот~ньо з собакою «Гавкаю», позакривавши 

дошками і шматами павибивані вікна. Зустрівши в таких 

жал1-огідних умовах Никифора, вона взяла на себе обов'язок 

тимчасового, на час її короткого перебування у Криниці, пік

лування його особою. Ходила навіть інтервеніювати в його 

справі до місцевої влади, але безуспішно. Сказали їй, що він 

і так без,правно перебуває у Криниці, повернувтися без доз

волу з По~мор'я, і ніякої допомоги йому дати не можуть. Як 

вона з цієї відповіді не задоволена -· може забрати його з 

собою до тієї місцевости на Помор"ї, звідкіля приїхала. Про 
цей сумний епізод розказує у статті «Ни,кифор Дровняк -
лемківський lVІатейко» їхній спільний знайомий, лемко Сте

пан Пельц. Цей же Степан Пельц, який живе у США, також 

допомагав Никифорові у той важкий для нього час, посила

Іочи для нього пакети з ліками і одягом, що їх отримував для 

посилки від зао~кеанських ле:мків, бо вже тоді Никифор по

чав поважно занепадати 1іа здоров'ї. Також інші виходці з 

Лемківщини, об'єднані в Організації оборони Лемківщини :з 

Америці, посилали допомогу Никифорові. Проте не довго 

довелося проживати Никифорові у колишньому домі Сте

фанії Криницької і в інших пр:иватних, але незалежних при

міщеннях. Уепіхи Ни,кифора в Польщі та поза її кордонами, 

як і поганий стан його здоров'я, епонукали польські урядові 

кола та мистецькі організації взяти Нт/lкифора під свою опіку. 

Так u~e кількакратно переношено Никифора на різні помеш

кання, навіть до до,му старих, але місця довше він ніде не 
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загрів аж до початку 1960-их років, від,коли мешкає вже у 
нормальній житловій кімнаті і користується всякими модер
ними улаштуванннми, включно з радіоапаратом та телеві

зором. Тоді для нагляду над ним та над тими, що з ним зу
стрічаються, і для контролю над чимали.ми вже в той час 

його прибутками з ма.лярства, як і для опіки над ним, надано 
йому урядом опІкуна-куратора. 

Довголітнє жебраче скитання, постійне недоживлення, 

десятки зим, перебутих у неопалених приміщеннях, стали 
nричиною заТЯ}КНОЇ Ни.кифорової хвороби - туберкульози, 

до якої остан,німи роками д1ишли ще поворот,ні напади 

астми. У зв'язку з цим Никифорові о·пікуни намагалися при

містити його в санаторії, але це їм не вдалося. Никифор зав

жди втікав на волю, забираючи з собою велику мальовану 

ле:мківську скриню з своїми скарбами - малюнками, печат

ками, які уживає до опечатування своїх творів, жебрачими 
листами, що їх вживав як допомогу при продажі малюнків, 
та з усім своїм майном. Проте ця хвороба змушувала його 

кількакратно до перебування в лікарнях, бо без постійного 

періодичного лікування він не міг би прожи·ти й однієї зими. 

Це Никифор зрозумів уже і на це погодився від хвилини, 

коли вперше при кінці 1950-их років дуже поважно, майже 
безнадійно захворів. Пізніше перебував ще кілька~кратно, 

важко хворіючи, у лікарнях. Також відтоді раз або навіть 
двічі на рік він перебував у санаторіях, останньо найчастіше 

в Рабштині біля Олькуша. А в 1963 році їздив навіть з своїм: 
опікуном, малярем Маріяном Влосінським, і під лікарською 

о~пікою д-ра Кульона на відпочинок над побережжя Чор·ного 

моря в Болгарії. 

Згадана Никифорова скриня пропала під час його на

сильного виселення з Криниці в 1947 році разом з тисячами 
його малюнків та інши·ми особистими речами. Щоправда, 

пізніше вона знайшлася, але порожня. Так пропала велика 

більшість його передвоенних творів, мабуть, найцікавіших з 
усієї його творчости. Якщо рахувати, що при Никифоровій 

працьовитості (він міг малювати річно близько 600 картин, 

тобто близько т·рьох малюнків на два дні) протягоl\~ більш

менш 50 років постійного малювання він міг намалювати 
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приблизно ЗО тисяч картин, у тому числі і зовсім невелич

ких, тод1 можна здогадуватися, LЦО половина з них, а щонай
менше третина, пропала разом із скринею. 

Знов же в 1956 році вкрадено Никифорові з помеш

кання (точніше, з павільйончика біля Купалень, де він вліт·ку 

мал1-ован) його улюблені печатки, мабуть, з метою стверд

}Кення вже тоді існуючих фальсифікатів. Никифор, очевид

но, дав собі 'Зробити нові печатки. 

Вже після першої повоєнної виставки Никифора, вла

штованої у Варшаві на початку лютого 1949 року Спілка 
польських мистців-пластиків надала йому на визнання ви

сокої мистецької вартости його творів - почесне звання. 

А пізніше за п'ять малюнків, виставлених на Міжнародній 

виставці творчости глухонімих у Римі 1957 року, він отримав 
срібну медалю як «найліпший маляр у ділянці самородного 

малярства за сповнене ніжної поезії мистецтво». 

Проте славу Никифора у світі утвердили головним чи

ном такі дві з-поміж близько вісімдесяти його вистав: «Das 
паіvе Bild der Wel t» (Наївний образ світу) у Staatlich:e Kunsthalle 
у Баден-Бадені, в Історичному музеї у Франкфурті над Май
ном, у KunstYerein у Ганновері, всі раЗО:\'1 - від липня до 
грудня 1961 року, і «Le tлопdе clr-.s паїfs» (Світ наївних) у Му
зеї модерного мистецтва в Парижі - від жовтня до грудня 

1964 року. Ці великі, світового значення виставки, на яких 

Никифор був репрезентований у 1961 році 16 і в 1964 році 
20 твора'l\'ІИ, бу ли спра,вжнім трік1мфом наївного маляр~ства, е1 

зокрема Ники.фора. Від ц,ьоrо часу Никифор ста1в ви'Зінаною 

поста~ттю в ділянці наl":вноrо малярства у евітовому маштабі. 

Ще до цього появилося кілька кни>кок і монографій 

про нього (Анджея Банаха), багато статтей та есеїв різними 

мовами, розділи про нього у книжках (відомий мистецтво

знавець Ото Бігалі-Мерін з Югославії, Іrнаци Вітц з Польщі 

та інші) різними мовами, а навіть коротко- і довгометражні 

фільми про його життя і творчість. В одному такому довго

метражному фільмі під режисуро1о Яна Ломніцького на 

основі сценарія !абриелі Банах, головним героєм, побіч Ни
кифора, є його собака «Гавка», з яким Никифор прожив довгі 
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роки спільно 1 загин якого в середині 1960-их років пережив 

дуже боляче. 

Мабуть, випадковим збігом обставин у тридцятиліття 

nерrпої виставки Никифора 1938 року у Львові відбулася 

знову в цьоl\'ІУ місті~ вже ЦИІ\'І разом індивідуальна виставк:.1 

- у Будинку архітектів. 2 ~ ~r зв'язку з цією річницею за

плянований також оцей мій скромний нарис про Никифора, 

твори якого я колекціоную від років і творчістю якого ціка

влюся вже вІддавна. 

Сьогодні Никифор доживає свого віку в Криниці. Ще 
в міру спроможностей малює, але В}Ке дуже рідко - акварелі 

чи rваші, а переважно кольоровим олівцем. І це вже не є 

тієї якости малюнки, що раніше. Знищений зір та припухлі 

тепер пальці вже не служать йому, як колись. Залишилася 

незмінною його небувала кольористична вразливість, і це на

дає навіть сьогоднішнім його малюнкам особливого чару. А 

він, хоча сьогодні міг би жити в достатках і вигодах, живе, 

щоправда, не у злиднях, як колись, але переважно своїм дав

нім ладом: скр.омно, а в деяких відношеннях навіть убого, 

не позбувшися своїх колишніх звичок. Тільки вже не вихо

дить ані продавати своїх малюнків на вулиці, ані на жебри . 
. Чимало людей, часто закордонних, намагаються добитися до 
нього через його опікуна або й безпосередньо, щоб купити в 

нього один-два його малюнки. Але це не завжди кінчається 

успіхом, бо Никифор не має вже нічого в запасі, а як і нама

лює щонебудь, негайно ще «теплий» малюнок, прямо з рук, 

купує найперший клієнт. А клієнти не переводяться. Їх зви
чайно куди більше, ніж він намалював усіх своїх малюнків 
протягом усього життя. У самій Польщі сьогодні нараховують 

понад сотню поважних колекторів праць Никифора, а число 

Ух постійно з:ростає, як і без~конечне число людей, які бажають 

мати в себе бодай кілька його творів. Також число його біль

ших чи менп1их ~колекціонерів зростає, особливо від останніх 

п'ятьох років, між витонченими лІобителями мистецтва в ба

гатьох країнах Европи та інших частин світу. До Америки 

2-l «Літературна Україна», Київ, 28 травня 1968; «Вітчиз

На», Київ, 1968. ч. 9. 
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хвиля поважнішого зацікавлення Никифором щойно доко

чується. Хоч і сьогодні має Никифора у своїх колекціях кіль

ка десят·ків американських колекціо~нерів. Велика слава до 

нього приходить, як він уже на відході: маленький, скромний 

лемко, маляр і жебрак, поет драматичних пейзажів і лірич

них кольорів, трагічний Никифор з Криниці. 

НИКИФОРОВЕ МАЛЯРС'ГВО 

«rра•нд;ма Мозес nоверталася до спогаді1в ди,тячих ро·ків, 
інші ... іноді реагували на свІт, мов діти, але Никифор за

лишився назавжди у сфері дитинства» - стверджує визнач

ний польський мистецький критик Іrнаци Вітц.25 І справді, 
хоч і знаходимо у Никифорових творах несподівані блискав

ки майже філософсь,ки прозрілої думки, він сам, як мистець 

і люди·на, ніколи не виріс із наївно дитинного світосприйман

ня, де кожна річ і кожне явище, відкривані наче вперше, 

зберігають у його самобутніх малярських переображеннях 

глибоку й первинну сві}І<ість і небувалу щирість та безпо-

середність. 

Не дасться заперечити, що Никифор не зовсім «Нор

мальний» у щоденному, звичному розумінні цього слава. Одна

че він мислить зовсім логічно, навіть іноді з неочікуваною 

гостротою, а в його навіть найфантастичніших малюнках не

має таких малярських елементів, конечности яких не мож·

на б логічно довести. Усе те, що в Никифора вважається зви

чайною ненормальністю, це, :мабуть, його дар поринати в са·· 

мого себе, в оrсобливу контем:пляцію, та виклІочати себе з 

усього, що не пов'язане безпосередньо з його малярством. 

А малярська творчість для нього - це все. У ній замика

ється його відношення до світу та до л1одей, до того, що 

існує, і до того, в існування чого незламно вірить. Малюван

ня для нього - це вартість сама в собі. Це наче б його при

ватний, особистий світ, який виключає всі інші. І він малює, 

бо мусить малювати, як мусить спати, їсти чи дихати. Це 

25 Witz, стор. 145. 
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єдине його завдання, його призначення. Никифор непохитно 

в це вірить і доводить це своїм малярст·вом. 

Никифорові твори - це головним чином акварелі та 

rваші. Малював він також олійними фарбами, але ще замо

лоду, перед 1920 роком, що видно хоча б з фотографій моло
дого ще Никифора разом з його образами. Проте ні один з 

олійних його образів, як досі відомо, не зберігся. Також у 

деякі періоди (переважно, як здається, у час німецької оку

пації) домальовував свої акварелі олійними фарбами. Малю

вав він раніше також кольоровими олівцями, але це трапля

лося рідко. Переважно став ними малювати в останні роки. 

Малював раніше все: інтер'єри церков і лемківсь·ких 

«ХИЖ» з людьми і без людей, нутра крамниць і кухонь, пор

трети й будівлі, пейзажі і жанрові сцени, ре.Jrігійні сцени, 

фантастичні міста великих форматів та мініятюрні ікони, цер

кви і тунелі і, врешті, автопортрети. У них представляв себе 

як мистця, як єпископа, як урядовця чи учителя, а нер1дко 

- як святого. Малювання для нього - це був спосіб його 

спілкування із світом. 11роте Никифор, тепер уже людина 

похилого віку, хвора і неl\'Іічна, від кількох років не користу

ється більше такою широкоІ-о тематикою. Малює переважно 

акварелі з зображеними невеличкиl\'ІИ вирізками краєвидів, 

з поодино~кими будівлями -- церквами, костьолами чи зви

чайними домами - на обмеженому, звуженому, а не панора

мічному, як раніше, тлі бескидського пейзажу. Це вже рад

ше мальовничі види, а не суrестивні візії багатого уявою ма

ляра. Одначе і між цими малюн.ками останніх років трапля

ються справжні мистецькі перлини. 

Акварелі Никифор малював переважно циклами. Се

рlино закроював картони і сер1ино малював у поодиноких 

етапах. А малює ось як: починає, як майже кожен свідомий 

мистець-маляр, зокрема аквареліст, від рисунку. Пізніше ви

повняє сітку рисунку вибраними ним кольорами фарб, які 

на картоні взаємно зливаються і справляють досить замаза

не враження. Опісля наступає остаточний етап - поміж ко

льори, вздовж сіт·ки замазаного вже фарбоІо, ледве видного 

рисунку, накладає пензлем, що його дуже часто всуває до 

рота, щоб послинити, виразисті лінії контурів, які чітко роз-
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діляють кольори та підкресл1оють їхню чистість і, як я це 

назвав би, дзвінку соковитість. З цим етапом малюнок уже 

закінчений. Але не завжди. Інколи Никифор виріrпує, що 

для композиційного замкнення малюнка потрібні ще йому 

рамки. І ці рамки з тонкого кольорового паперу, після вибору 
відповідного кольору і часом орнамент·у, наліплює кругом: 

малrонка. Такі рамки він давав переважно своїм картинам: 

з раніІпого періоду творчости, головне перед 1939 роком. А 
ще давніше до таких рамок в.ліплював часто маленьку петлю 

з тонкого шнурка, щоб образ вже був гот·овий до повішення 

на стіні. Це, очевидно, для вигоди покупця. 

Ще тільки один малий додаток - і картина може йти 
«на люди». Але він для Никифора дуже важливий. Це ряд 

літер, які не творять ясно зрозумілих слів, але ними Ни·ки

фор, мабуть, хоче ще точніше висловити те, що намалював. 

Ui літери, чи, як хтось хоче, слова, є копією, найчаст·іше зде
формованою, ба qених ним друкованих написів, бож Никифор 

не вміє ані читати ані писати. У цих його на~писах дуже част() 

повторюється друковане латинкою слово: село. Переважно 

ці написи для глядача, як і самі у собі, нічого не значать, 

проте вони виконують малярську функцію, як композицій

ний елемент. Часом ще дописує позаду напису або при кінці 

над ним ціну картини. Ця ціна переважно теж не має реаль

ного значення, а радше композиційне. 

Никифор~ів рисунок визначається упевненою, сміливоІо 

лінією. Він завжди відразу скінчений, прецизний і визрілий, 

в цілості готовий - без уживання rумки. Його композиція 
(у рані1uі його творчі періоди часами висловлена кількома 

темами в одній картині) визначається о~обливи.м ритмоl\1: 

форм, які част·о переходять у якесь майже орнаментально

геометричне (але в межі дійсного орнаменталізму він не сту

пає ніколи!), незвичайно гармонійне степєнування наче б му

зичних акордів, що наростають один за одним і завершують

ся у якійсь єдиній, центровій і майже завжди символічній, 

хоч і не завжди видимо зображеній, інколи мінливо розпли

вчастій (як, наприклад, горизонт) найвищій композиційній 

точці. Часто мальовані ним алеї дерев, а тако.ж · ряди домів 
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чи людей або святих, розложені у строго рит·міч'fіій ком;1ози
ції. У цій ритмічній розбудові площі, в її сочистому, не су

хому геометризмі, де виділяються шахівниці піль, перехре

щені в ромби риски лісів та впоряд~ковано гар·монійна уся 

мозаїка пейзажу, можна б також добачити й те, що відзна

чила критика в абстрактних композиціях Мондріяна,26 якусь 
не пов'язану ні з чим, абсолютно незалежну ні від кого, ви

тончену, але й символічно упрощену, малярську передачу в 

образі - геометризму природи, упорядкованої людиною. 

Прот·е найважливішим елементом у творах Никифора 

є колір. Його безпомилкове відчут·тя кольористичної гри, йо
го здібність вичарувати з різ,них, разом зіставлених барвних 

плям малюнка, не тіль·ки кольористичних тонів, але й їхніх 

ледве вловних нюансів та виблисків, - це особливий дар 

Никифора. Ни:кифорові акварелі з кращих періодів його 

творчости - це малі поеми барв. Хоч навіть і в менш вдалих 

його акварельних працях впадає в очі зразу його витонче

ний кольористичний смак. У його кольорах, іноді дуже сміли

вих у зіставленнях, але завжди гармонійних~ 1\tожна вичи·тати 

усю глибинну чутливість і навіть надвразливість дивної пси

хLки ць·ого маля1ра. Таку .малярську чутлив1сть, що переламус 

'ВСі .обмеження ЙОІГО особовост·и. На наших очах вона ось rвли

ваєт.ься у ІV[інливий ОІК€ІаІН незвичайно ніжних барв, ви·словлІо

lОЧИ1СЬ у наст'роє'во-дра~ма:тичній Є'КJспресії, без cxeiVr і шабльо

нів1 .власним Никифор01вим ПОТJ[ЯД·ОМ на св.і·т. без.сумнівн·им 

влаени:м стилем. 

Я'к уже сказано, Никифор малює найчастіше тематич

ними серіями на зближеної або й такої самої величини папе

рах чи картонах. Ці картони сам закроює, заки ще береть

ся до малювання, а кожен етап малювання виконує спершу 

для усієї серії, а щойно потім переходить до нового етапу. 

Найчастіше картаники однієї серії бувають такі самі не лише 

формат·ом, але типом паперу, бо нерідко, особливо від 1950-их 

26 Hans Jaffe, De Stijl 1917-1931. Meuleпl1off, Amsterdam, 1956. 
На це звертає увагу також І. Вітц в есеї про Никифора, а Анджей 
Банах також висловлює посередньо подібні спостереження у дру
гій своїй книжці про Н.икифора - «Пам'ятка з Криниці>>. 
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років, вони виюроєні з одного більшого аркуша. Раніше, як він 
був також і на папір бідніший, малював на чому попало, що 
вдалося йому здобути, отже й часто на відпадках картонів 

з опакування, на шкільних зошитах і рисункових паперах, 

нерідко уже кимось порисованих з одного боку, а навіть -
головне під час війни - на маленьких тект·ур·ках з цигар
кових коробок. 

Хоч йоrо малю,нки з тої самої серії чи циклу, які пред

ставлпють той са~мий об'єкт, ту са1му подію чи якусь уявлену 

дію, досить близько нагадують оди·н одного, по суті в кожному 

з них - дещо інший підхід, інший кут бачення, інші деталі 

та освітлення, інші кольористичні підкреслення і передусім 

- окреl\ІИЙ кліІVІат та особливий на~стрій. ВзагRлі Никифор 

ніколи не на,JVrалює д'вічі та~к само. Не іен·ує д.вох таких са1мих 
• 6~ • 

МаЛЮ,І-І'КlВ, ХОЧ ЧИМаЛО Є ПОДІОНИХ ОДИІН ДО ОДНОГО рІЗНИМИ 

овоїми аепе-кт,аІми. Передусім єднає їх Никифо,рова с~ильова 

однородність, нка - до речі -- у сrвоїй вик.лючноет:і - нс

підробн·а, в.ла~ене Никифорівська. 

Незалежно від того, яку тему Никифор береть.ся ма

лювати, завжди і перш за все він виявляється повнокров

ним малярем, тобто розв'язує свою тему, свій малярський 
помисел, пластичною концепціє1о. Малюючи часто серійно, 

він здобув досконале володіння формою, на подобу добрих 
народних мистців:· що доходять до майстерности довголіт·ніl\ІJ 
і постійним опрацюванням майже таких самих мистецьких 

завдань у майже однакових або дуже подібних од,на до одної 

темах. Малярський родовід Никифора виводиться безумовно 

з традицій лемківсько-укра~нського народного ІVІалярства, хоч 

він вироет~ає дуже далеко від своїх народних праоснов і дося

гає індив1дуальної та сам~обу·тньої велИІкости. І~ими й ще кіль

кома речаl\'ІИ схожий він на народних майстрів: доцентровою 

ко·мпозицією своїх, особливо пейзажних, картин; далі - на-
. .. . ~ 

писами внизу карти·н на взІр украІнських стародавнІх «луо-

ків» чи народних ікон; також і тим, що, як уоі народні май

стрі візантійської основи, не дбає про збереження об'єктив

них пропорцій на картині (головне в ранішій його творчості), 

а малює більшими речі, важливіші для змісту картини; 

і, врешті, що, як і всі народні малярі, не визнає незамальо-
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ваних місць на образі. Навіть якщо малює вікна, тоді також 
показує те, що бачить за вікнами або що за ними собі уявляє. 

Проте Никифорове малярство, поза згаданими подіб
ностями, не має нічого епільного з народним мистецтвом ні 

кольористикою, ні фабулою св.оїх творів, ні малярською фор

мою. Він далекий своїм індивідуалізмом від усяких народних 
стилізацій та ор~наменталізму. Тим самим н1як не можна його 
підтягати під спільний знаменник з такими виразниками 

українського (а тим більше іншого) народного мистецтва, як 

(також дуже цікаві на свій лад) майстрі декоративного роз

пису: Тетяна Пата, Ганна Собачко, Параека Власенко чи На
дія Білокінь з України. Хібащо Катерина Білокур, малярство 

якої нагадує твори Серафіни з Санліс, хоч вона напевно й не 

знала про існування Серафіни, і ще, може, - багата сюже

там:и, іноді фант·астичними і повними поезії, Марія Прима

-:.rенко (обидві з Ки1"вщини), могли б бути розглядані і вис

тавлювані поруч великого лем:ка - Никифора. 3-по,між 

українських малярів наївного реалізму на еміграції (а є таких 

декілька) у деякому зіставленні з великим криницьким май

стром JІикифором l\10}Ke бути згаданий - єдиний лише Клим 

Трохименко (н~ар. 1898 на LК.итомирщи·ні), особливо з часу 

його ранішої - до середини 1960-их років - зовсім ще не 

школеної, самородної творчости. 

Малюнки Никифора не виявляють натуралістичної по

дібности до мальованих ним предметів. Вони тільки так чи 

інакше їх нагадують. А іноді є лише натя~ком на них. Він 
радше уліпшує предмети, особливо в темах архітектурних 

і пейзажних, додає деякі деталі або деяких не показує. Проте 

він заВ}КДvr с:хr01плює суТ'тєв,е і, з йота п~огляду, ха:рак·т·ер:и

стичну та специфічну ат·мосферу, та,к що без труду можна 

вловити й відчути суттєву подібність з моделлю. 

Коли Никифор на свій лад удосконалює предмети, то 

йому здається, що він - як маляр, т·обто людина творча, 

отже ліпша від інших, в той спосіб направляє світ, який був 

майже завжди недобрий для нього. А що йому, мабуть, зда

ється, що все на.мальоване ним залишається наче б перене

сене у жит·тя, він послідовно цих своїх уліпшень дотриму

ється. Проте треба визнати, rцо ці його уліпшення не поз-
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бавлені архітектонічної чи естетичної логіки. Отже в1н ви
являється не лише фанта,ст,ом, але й будівничим. 

Никифорову тенденцію уліпшувати у своєl\tу маляр

стві світ можна вичитати з деяких його релігійних картин: 

якийсь містерійний Страшний суд відбувається у церкві чи в 

хаті при участі Никифора як судді, свідка або обвинувача, чи 

доволі екладні інші композиції з сценами більш світ~ських 

дійств у судавих за .. "Іях, лемківсь,ких хатах чи у громадському 
уряді, часто з участю теж і духовників, або в інших подіб

ного роду композиціях. Але найочевиднішою стає ця тенден

ція у його автопортретах. Ось як інтерпретуе психологічні 

основи в Ни~кифорових автопортретах юrославський спеція

ліст у дrілянці наївного мистецтва та один з організаторів між

народної виставки наївного малярства 1964 року в Музеї мо
дерного мистецтва у Парижі, Ото Бігалі-Мерін: «Він (тобто 

Никифор - В. Л.) часто представляє себе в автопортретах 

як ученого, що проповідує з святих книг. Оце й являє собою 

те, як наївного ти:ПУ маляр компенсує свою неграмотність, на 

землі - приписуючи собі ралю мудреця, а в небі - змальо

вуючи себе у колі святих».21 

Та,кими є його кілька версій «Вечері малярів» та його 

іконостасні композиції, такою ж є і його композиція «Святі 
з Никифором у човні», які пливуть морем, що вилилося на 

вулиці Криниці, чи іншого лемківського містечка, а з воріт 

надбережної цер,кви святий з достойною бородою наче б по

кійного перемиського владики Йосас[,ата Коциловського чи 
святого Миколая, що ніби щойно зійшов з ікони, благослов

ляє богомільних мореплавців, м1ж якими пізнаєl\:rо також са

мого Никифора в ореолі. 

Дуже особливими є його фантастичні будівлі, які ви
водять·ся психологічно також з Никифорової тенденції уліп
шень. Розбудовані його багатою уявою, вони стають узори

стими архітектурними, часом наче б барокковими зразками, 

розведеними на папері з послідовною логікою найправильні-

27 Oto Bihalji-Merin, Modcrn Pгimitives - Mastcrs of Naivc Pain
tlng. Н. N. Abrams, New York, 1961, стор. 143. 
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шої будівельної кон.струкції. Пер·еводячи паралелі між архі

тект·ур·ними малюнка;ми Никифора й буд]влями Ле Корбюзьє, 

ось що пише по.ль·ський монографіст Анд)кей Банах: 

Ці Никифорові мури не несуть на собі ніякого 

тягару. В тому їхня новочасність. Корбюзьє, репрезен

тативний мист·ець двадцятого віку, переміг у своїх 

архитворах силу тяжіння. Супротивився природі не 

словами, але ділом, і його будівлі, завішені в повітрі, 

стикаються з землею. Останні будівлі Корбюзьє збу

довані наче б згори, не знизу. Погляньмо на деякі Ни

кифорові акварелі. Це кліті з ліній, покладені на зем

лі. Двадцять ро1ків перед вистав·кою в Брюсселі майстер 

з Криниці вималював будівлі, які тепер міг би на ній 

виставити. Архітектури, збудовані згори, від неба, 
'J8 

створеного люди·ною.-

Влаене - неба. Бо небо на коЖІно,му Никифоровому 

малюнку інше. Барвами, пер·спективоІо, а передусім великою 

рі.зноманіт~нtетю поетичного кл1мату. Ча·сто сповнене дитячого 

захоплення. І.но~і неnереможної тривоги. його візії неба -
це найчас~іше синте.з.а, за кожн:им разОІl\'І в іна·кших спі13вd.д

ношенн·ях, м·ногоот:і ба~чених і в.ідчутих ним небе1с, але в~она 

ніrк:оли не є реалtет·ичним обр·азом ді:t11сного, стільки ра'Зі1в баче

ного нами неба. 

Небо - це верхня партія образу. Під ним є краєвид. 

Дуже часто пустель·ний, кам'яний, навіть театральний, наче у 

сюрреалістів. Вулиці, доми, дерева, часом залізничі рейки, 

річка з містком або кладкою, в'їзд до тунелю. Немає живої 

людини в цьому краєвиді. Є якесь невизначене очікування. 
Або в притемнено згущених барвах причаєна якась тривога, 

десь наростає не видна ще гроза. А вулички ведуть у невідо
ме, разом з алеями дерев. І десь у безвіст~і пр·опадають. Ли

ше бані церковні непорушно виблискують під голубим небом. 
А з димарів деяких домів часом піднімається до неба смуга 
диму. Сірого, синього, рудого, навіть зеленого. 

28 Pami'ltka z Krynicy, стор. 103-104. 
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Іноді у цьому wраєвиді появляється Никифор. Але це 

переважно на малюнках його ранішої доби. Никифор верта

ється з праці, з ціпком у руці та з малярською касетою. Іншим 

разом проходить· вуличками міста, як святий в ореолі, часом 
з книжкою і патерицею в руках. А інколи, як єпископ, у ви

шиваному ф,елоні, з кадуцеєм. Часом появляються ще інші 
особи - святі або просто люди. А теж буває, що діється якась 

містерія. Нер.lдко важко її описати. Така нецьогосвітня! Хоч 
і мас вона свою логіку - маляр·ську і людську, а часом -
небесну. Це Никифорів сон. Візія у переплеті з жит·тям. Але 
часом понад усім тим, на небі - сонце. І якась у ньому не

самовитість. Ніби краб свої кліщі розпростер над горизонтом. 

Великий, жовтий, блідуватий, часом рудий. Зачаєна ката
сmрофічн1сть у .краєвиді. І види·ма присут·ність самоmІьої лю

дини - Никифора. 

Никифор опечатує свої твори на відвороті малюнка 

спец1яльними печа'гками. Ті печатки він давав собі зробити 
кількакратно вже після в1ини на основі власних проектів. 

Також має кілька печаток саморобних, не зовсім зграбна ви

різаних з лінолеуму. У круглих його печатках посередині 
буває часто його автопортрет. У різних характеризаціях -
як єпископа в мітрі та з кадуцеєм, як мистця, як молодого 

хлопця або людини вже дещо літньої. Написи на них зроблені 

польською мовою. Лише на деяких ім'я майстра з Криниці 

подане в українському народному звучанні (очевидно латин

кою): ІІетифор. Ті печатки, а має він їх близько десятьох, 

прибиває Никифор на відвороті своїх малюнків, не раз кіль

какрат·но і то кіль.ка різних печаток. Також на раніших ма

люнках, які вже навіть є у посіданні інших людей, якщо во

ни попадуться до його рук на хвилину, Никифор прибиває 

котрусь із своїх печаток. Так що неопечатаних його малюнків 

є доси·ть мало. Печат,ки заст·упають йому, як лю·дИJні, що не 

вміє писати, авторсь~кі підписи на творах та є наче їх стверд

женням. Д-р А. Банах вияснює це також, як його охоронний 

засіб для відмежування себе від інших і підкреслення своєї 

важливости, як за допомогою крилатої краватки чи чорної 

пелерини. Він пише: «Никифор хоче, а навіть мусить під

креслювати вартість того, що робить. Висміюваний дітьми, 
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легковажений старшими, не доба чений як мистець довкіл

лям, мусів збудувати для себе охоронну систе].\ІІУ перед зни
щенням».29 Знаємо, що Никифор прибивав свої печат·ки та
кож на різних своїх ужиткових пред!'ІІетах, як от на постелі, 
простиралах, рушниках. У моєм:у посіданні є, м. ін., одна з 

книжок про нього, пера Анджея Банаха, на якій він при 

кінці 1950-их років прибив двічі чи тричі одну з своїх кру

глих безавтопортрет·них П·ечаток та один раз малу подовгасту. 

Для легшого продажу своїх малю·нків, або й отриман

ня милостині, Никифор користувався ще жебрачими листа

ми. Було це не лише тоді, коли починала·ся його малярська 

кар'єра і він проживав у справді жебраць~ких злиднях, але й 

пізніше, бо силою звички він прод·овжував жебрати ще част

ково майже до кінця 1950-их років. 2Кебрачі листи - напи

сані н~а великому аркуші паперу тексти мовою українськоІо 

або, найчастіше, польською, з прохан.ням матеріяльної допо

моги йому: сироті, каліці, який І'ІІалює образки і живе з їх 

продажу та з лас1ки добрих лІодей. Внизу на одному з кутів 

цього аркуша був вмальований Никифором або вліплений -
мальований ним карrrоник, з зображенням церкви чи костьо

ла та з молит·овною постаттю єпископа в мітрі або святого. 

Це, в уя-вленні Никифора, мав бути символ милосердя та лю

бови до ближніх. Весь аркуш був обліплений вузькою рам

кою з кольорового паперу. Цього ли·ста, мандруючи як про

давець своїх образів, Никифор носив на видному місці, під 

склом у rабльоті, що її часом також перенішунав через пле

че. Тексти до цих листів писав Никифорові його добрий зна

йомий, лемко Мілянич, який, як грамотна людина, допомагав 

Никифорові. Він жив раніше при шляху, що веде з Крини

ці до ,..Гилича, помер десь у половині 1950-их років. 

Малюн·ки на жебрачих листах належать до найліпших 

Никифорових творів. Нарисовані вони звичайно старанно, 
своєю техніко1о майже мініятюрн·і. Чисті і звучні барвами, 

вони бу.ли для Никифора своєрідними рекля.мними плякатами. 

Таких листів він мав кількадесят, але не продав би їх нізащо 
і~ світі, і тільки випа~дково деяке, невели·чке зрештою, число 

29 Та.м, таки, стор. 57. 
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цих листів попало в руки організатор:ів його виставо·к та кіль

кох колекціонерів. Кілька таких листів забрала йо~му польсь

ка міліція ще на почат·ку 1950-их чи в кінці 1940-их років, 
затримавши його в околиці ІІавого Санча як бездомного же

брака. Про долю цих листів, Я1Кі власне пізніш дісталися на 
його виставки, розказує досить детально д-р Банах у книжці 
«Пам'ят·ка з Криниці». Сьогодні цих листів не має і сам Ни
кифор. ІЧима.hо з них знищилося, багато пропало без вісти, 
особливо ті, що мали українсь·кі тексти. Ніде їх тепер уже 
діста,ти не можна. Дв(а такі листи, один з них з україн,ським 

текстом, зберігає автор цих рядків у своїй колекції. 

Малюючи багато років, Никифор доходив до щораз 

більшої прецизности, до щораз винахідливіших ук.ладів і роз-
' . .. . ... .. 

в язок, до щор.аз досконалІШОІ реал1зацн малярсько1 концеп-

ції. Хоч найбезпосереднішими лишилися його ранні твори, 

я.кі зберігають велику творчу rцирість і незвичайно ніжну т·а 

багату кольори.стику, але й характеристичні вони своєю rро·

тесковістю, о·собливо у фігуральному рисунку, зумовленою 

певною незгrра,бністю чи навіть своєрідною наче б безІпорадні

стю. Ці особливі елем.енти, яких він не позбув·ся прот·нгом ба

гатьох т1ворчих років, набирали авоєрі:дної доеко,налоети, нав.іть 

у своїй наївноеті, яка при то.му зовсіtм не зат·рачувалася. 

Звичайно, такі удосконалення у цього роду мистців по

яснюють їхньою інтуїцією. Проте не все можна з неї виво

дити та нею поя.снити. Розвиток таланту Никифора, його що·

раз нові кольорист·ичні розв'язки, своєрідне орудування пер

опективою, у опеци.фічних виnад,ках rрот·еековий ек.сп.рееіо,нізм 

фігу!})аль~ного рисун,ку та .по.в'яза·не з НИl\ІІ почутт·я доrr~епу, 

врешmі, майстер~не орудування деякими композиційними укла

дами з під,с:відомим вичуттяl\'f сьогоднішніх мистецьких на

прямкі:в - усе це вказує на щораз більшу та інтесивн:ішу 

учаеть малярської свідомост·и Никифора. 
Устійнення хронології малюнків Никифора річ нелегка. 

На його творах, особливо раніших, немає дат, перипетії його 

приват'ного житт·я т·еж не дають ніяких вказівок. Єдиною 
допомогою залишаються його фо,гографії з власними твора

ми, я·ких у нього бу ло чимало, далі - розр,ізн.ення на основі 
роду паперів, на яких він малював, на основі ·роду вжива-
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них HИl\lf фарб та мальованих ним циклів малюнків і ще на 
пр,осте>кенні етапів його малярського розвит·ку, тобто на осо
бливостях самої техніки малювання. Все це може дати тіль
ки досить приблизний образ хронології. На зближеній до цієї 
основі Анджей Банах опрацював перегляд його творчих пе
ріодів.30 До першого періоду належать великі багатотема
тичні акварелі, взаром для яких були наші церковні іконо
стаси, які він малював на картонах. Сюди, l\'Іабу·гь, належать 

його незбережені олійні картини. До другого періоду нале

ЖИ'ГЬ кількадесят доволі великих фантастичних архітектур

них ко:мпозицій. Це більш-менш завершувалося б початком: 

другої половини 1920-их років. У третьому періоді появля

Іоться його інтер'єри церков, мальовані переважно на фіо

лет·них обкладин.ках зошитів, уживаних у криницькій школі 

ім. Уршулі Кохановеької лише до 1928 ро~ку. З того часу 

походять теж деякі його пейзажі, малюнки церков та пре

різних релігійних сцен. Дальший пер·іод - це друга половина 

1930-их .рокіІВ, доба «Ар·кащ», - як називає її д-р Банах, - в 

яку Никифор малював знамениті драматичні безлюдні кра

євиди, нутра лемківських хат з людьми і святими, Гротес

кові постаті, різні архітектурні споруди та фантастичні бу

дівлі, ікони, автопортрети; також чимало гір,ських пейзажів, 

міст з візіями накопичених поверхів дивних будівель та веж, 

церкви та костьоли, містерії з святими і різні релігійні ко·м

позиції. Це один з найбагатших його періодів. П'ятий період 

- це роки німецької окупації і війни. Становить він част

кове продовження поnередніх періодів з їхніми темами і дає 

нові цикли криницьких і околичних вілл та пансіонів, неве

личкі гірські панорами і зображення церков, костьолів та 

житлових домів. Тоді вже частіше появляється особа Ники

фора на пейзажних картинах. Шостий період, після 1945 ро
ку, характеристичний багатьма іконами, величини поштової 

листівки, або й меншими, мальованими головне на синьому 

тлі і досить часто на картониках цигар~кових коробок. У сьо

мий період, добу кількакратних виселень Никифора з Лем-

ківщини та його поворотних мандр1вок, появляються голов-

30 Nikifor - Matcjko; Nikifor, ntistrz z Krynicy. 
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ним чином невеликі міські пейзажі, залізничі двірці, тунелі 

і рейки, морські аквар·елі з часу його корот·кого перебування 
під Щеціном на Помор'ї. Восьмий період, з 1950-их років 
(перша половина), характеристичний наваратом до ранішої 
тематики фантастичних сцен із святими, до композиції з фі

гурами на пейзажному тлі, але в яснішому кольориті, ні2к 

раніше. Це теж дуже вдалі Никифорові речі, збагачені до

свідом та розбудовою творчих засобів. У цей період він ма
лював також багато портретів, зображень святих та жан

рових сцен. 

Це з'яеоване за частковою допомогоІ-о клясифікації 

д-р~а Банаха і на основі власних студій Никифорової твор

чости. Але ще т·реба сказати про найновіший період, який 

почавrся більш-;мєнш від 1963 або 1964 р., що його ще не охоп

лювала клясиф,ікація д-ра Банаха. Це був би дев'ятий період 

Никифорової творчости, який характеризується звуженням 

тематики і послабленою техн.ічноrо досконалістю (усе це на

слідо;к похилого вже віку, хвороби, послабленого зору і част

ково обезвлад·нених пальців майстра) і переходом його го

ловним чином на техніку кольорового олівця, що йому при 

слабому здоров'ї дається легше, ніж акварельне малювання. 

Як уже ми згадали, єдиною малярською «ШКОЛОЮ'> 

Ни·кифора була церква та візантійські традиції давньоукра

їнського малярства лемківських церков. Це видно в першу 

чергу з його зображень святих з великиl\'ІИ нерухомими очи

ма. з плоскости більшости ікон, а навіть з архітектурних мо

тивів, де нерідко, як стверд)Ісус це д-р Банах, «будова зведе

на склеп.інням на центральному пляні, баня у найпростішій 

формі на перстені з аркад. Ствердження цього є тим більш 

гідним розгляду, що такої спра·вжньої базиліки Никифор 
ніколи не бачив. Міг бачити її намальоваІ-ІОІО, на образі».=~! 
Додамо від себе: очевидно, у рідній лемківській цер_кві. 

Не тільки фронтальні пази Никифорових святих на йо

го іконах виводяться з візантинізму давньоукраїнської уна

родненої ікони, але й лінеарна контуровість його форм нага

дуІоть виразно стар1 українські галицькі ікони, особливо з 

31 Pamiчtka z Krynicy, crop. 89. 
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колишніх лемківських церков в околиці Нового Санча.:J2 
Візантійська основна триособова ікона т. зв. Деезіс ( «Деісус>~ 
з епістилія, триморфій з надвівтарного в'язан·ня іконостас,7) 

доволі часто повторюється в іконах Никифора. Інші ж тем~~ 
тичні реl'лінісценції - це Никифорова вер·сія «Втечі до Єгип

ту» (у колекції проф. Ганни Рудзької-Цибісової), «Страшного 

суду», «Оздоровлення св. Лазаря», різні ікони святих, зокре

ма св. Миколая, а також кілька версій ікони Пантократора 

з типовим }Кестом благословення. Тако}К давні його багато

тематичні композиції виводяться з концепції іконостасу. Сам 

іконостас теж був не раз малярськоІо і незвичайно цікавою 

темою Никифора. Нерідко вживав він у раніші періоди твор

чости іконової форми овального медальйона. Зрештою, май

же всі жанрові сцени Никифора і різні композиції на теми 

світські, а передусім релігійні, не говорячи вже про більшість 

портретів та ікони, - «носять на собі незвичайно яекраве 

:tчамено донедавн:а живо·ї на цих землях (тобт·о на Лемк.іrвщ:и.ні 

- В. ~Л.) т1радиції візаІНтійського маляр,ства - єдиної традиції, 

вплwв якої на НИІКи·фора є очевидним», як незвичайІНо влуч

но зауважив польrсьrкий М'аляр і крити·к Іrнаци В,іт·ц у книжці 

«Великі :м:алярі ама-т'Ори».:~а Це, зрештою,, стверджують у·с.і 

сер·ЙО1З'Ніші ав:т1ори, які будь-~коли аналізували творчість май

етр.а з Криниці. 

На жаль, сьогодні, на останніх досі акварелях Ники

фора, «•не багато чого діється, немає вже роз·повіді з того світу, 

немає тієї нес:подів,аНІКИ»,а4 як це було раніше. Немає вже мі
стерійних тем із святими, немає знаменитих сцен «Хрищен

НЯ» чи «Йордану», сцен «Воскресіння» сер·ед гір, немає зна
менитих сцен з приходом Никифора до лемківських «ХИЖ», 

немає святих з Никифором у човнах, на церковних под

вір'ях, немає ні}кних, барвистих ліричних заходів сонця над 

32 Zofia Maslir'zska-,7\lowako·zua, Іkопу - Nikifor - Nowosiclski. 
Katalog "Ikony, Nikifor, Nowosielski", Stowarzyszenic I-Iistoryk6w Sztuki 

Oddzial w Krakowie, Krak6w, czerwiec 1959. 
33 Стор. 145. 
34 Banach, Historia о Nikiforze, стор. 341. 
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верховиною, немае і каплиць у л1с1 при крутих стежках, що 

тікають у невідо~ме. Никифор малює лише маленькі вирізки 

пейзажу, невеличкі будинки чи церкви на звужено!\'ІУ пейза

жному тлі або нескладні іконки, але й це все переважно не 

акварельними фарбами, а кольоровим олівцем. 

Кни~га великого малярства Никифора вже, мабуть, 

закрита. Але воно - справді колись було. І таким залиши

лося. 

Нью-Йор!к, 15 вересня 1968 
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ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ 

1. Никифор - фото з кінця 1950-их рр. (Фронтиспіс). 

2. Жебрачий лист (Із збірки Вад.има ,Лесича). 

3. Автопортрет перед uLколо1-о (Репро-цу·кція з кат·алога ви·
стаrви украін.ських малярів-самоуків у Львові 1938 р.; ори. 
rінал знаходиться тепер прав;~;оподі.бно у зб. українськогu 

етнографічного 1\тузею у Львові). 

4. Ни1~1J.фора віта1от'Ь у ле.м:к1.вс-ьк~й хаті (Із зб. Ва-цима Ле

·сича). 

5. Іконостас із кіл'Ькакратно п.овторени.м, автопортрето.м, (Із 

зб. 1\/Іузею в Новому Са:нчі; репр. з кат1алоrа. рет:роспектvrв

ної 'ВистаІВи: Nikifor, Ва:рurаІва, 1967). 

6. Сон про славу (Із зб. Ва·дима Ле·сича). 

7. Автопортрет на тлі до/•tУ - у кольорах (Із зб. Ba,ди:rvra 

Лесича). 

8. Святі з Никифоро.м, у човні (Із зб. Вадим~а Лесича). 

9. Церковний інтер'єр з людь.ми (l'З зб. Ва·ди:ма Лесич·а). 

10. Мелянхолійний краєвид (Із зб. Ва~Цима Лесича). 

11. Панора.м,а бескидс'Ькоzо села - у кольорах (Із зб. Вадима 

Лесича). 

12. Фантастична архітектура (Із зб. д-р1а А. Банаха, К·р,а1кі:ч; 

репр. з к1нижки Romaп Reiпfнss: Malarstwo Ludowe, 
К·ракі1в, 1962). 

13. Йорда'ІіС'ЬКа візія (Із зб. Вади.ма л.есича). 

14. На проході (Із зб. Етіногр·афічното Музею у Варшавd; репр. 
з кат-алога рет1РОС[JЄ'КТИІвної виетав.ки мист·ця: Nikifor, Вар
шава, 1967). 

15. Стара цер1~ва (Із зб. Вади:на Леси·ча). 

16. Архітектурний пейзаJІС (Із зб. Вади1ма Лесиr-rа). 
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ПРИЖИТТЄВІ ВИСТАВИ НИКИФОРА 

1932 ПАРИЖ, rа.леріп l'vlarseille. Ближче не,відоме число праць з 
колекції Романа Турина. Також ніде не можна з-найти ближ
чих інформацій про цю виСТ'аІВу. М.ала вона правдоподібно 
характер півприватної експозиції. Згадки про неї є тільки 

у статті В. В.Ї!'І!рука «Т'а.лант, що дивує світ» (журн. «Жовтен», 

ч. 5, Львів, 1968) ·та загальникаво у стат·ті М. Самвеляна 

«Никифор з Криниці» («Молодь У:к.раї~ни», Ки! в, 9 серпня 
19,68). 

1938 ЛЬ.ВІВ, Вистава мистців сам·оуків. Заходом Асоціяції Неза

лежних У~раїнських Мист·ців (АНУМ) у Музеї НТШ. 105 
праць Никифора З' колекцій Ліни Федорович-lVІалиць.кої та 

Романа Турина. Каталог. Червень-липень. 

1949 ВАРШАВА, Вистава малярських праць Яна Никифора. з·а

ходом Сою~зу Польських Мистців Пластиків у залі Това

риства АJрхі~тект·ів. Кіль~кадееять праць з кол. д-ра Анджея 

Банаха. Від 31. І де 8. ІІ. 
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КР~ІВ, ОкружІНа вистава П!раць пластиків аматорів. Зах. 

Окружної Комісії Професійних Спілок у краківсьхому До:\1і 

Культури. 20 1Праць з кол. д-ра А. Банаха. Виетава елімі

наційна до загальнопольської Еист~ави. У першому кварталі 

року. 

ВАРШАВА, І Загальн·опольськ9. зистава пласти:~ів аматоріІВ. 
Зах. Цен·тральпої Комісії Професійних Спjлок у Народовому 

Музеї. 7 праць Никифора з кол. д-ра -~· Б~наха. Каталог. 
Від 1. V до 31 V. 

ПОЗ'НАНЬ, ВистRва прRЦЬ Никифора. Зах. Музею в Познані, 

Велькопольський Музей. ІLраці з кол. Є)КИ Вольф:а. Від 

7. V до 12. VI. 

СОПОТ, Еиетава праць народного мие1.'ця Никифорн. Зах. 

Організаційного l{омітету ІІ Фестивалю у павільйоні фести

валк). 100 про.нь з кол. д-ра А. Б?.наха. Каталог. Від 4. VI 
до 15. VII. 



1956 В·АРШАВА, Вист~нва малярських nраць Никифора. Зах. Цен

тралhного Бюра NJистецьких Вистзu у зя.лі Т-ва Архітектів. 

15З праці. ·каталог. Від 1. ІІІ до 20. ІІІ. 

ло·н.дон, Висrгава ПОЛЬСЬ·КОГО народНОІГО мистецтва. З'ах. 

польського Мd.ністерс-гва ·Культури й Мистецтва у залях Ко

ролівського Товариства Малярів Акварелістів. 57 праць Ни
кифора. Каталог. Вjд З. V до 24. V. 

ЛЮБЛІН, ВиетаІВа пластиків а~маторів і Никифора. Зах. лю

блінсь-кого відділу Союзу Польських Миетців Пластиків у 

залі Б·юра Мистецьких Вистав. 24 праці Никифора. Каталог. 

1957 В.АРШАВА, І Загальнопольська вИІстава праць плаетиків -
глухих. Зах. Польського Союзу Глухих у Історичному Му

зеї. lЗ праць Никифора. Каталог. Від 1. VI до ЗО. VI. 
HQ:BA Г'У1.,А, Вистава праць Никифора. 150 праць - акІВа

рель .і риеунків. Від поч. червня до 15 липня. 

КРАКІВ, Вист·ава Т. Оце-пки, Никифора, r. Река, Г. Ястршеб
ської. Зах. Т-ва .Приятелів Красних Штук у Палаті Ми

стецтва. 64 праці Никифора. Кат·алог. Від 25. VIII до кінця 
вересня. 

РИМ, Міжнародна висталза мистецтва глухонімих. У Виста

вовій Палат:і. 5 праць Никифора, з·а яюі ві:н отримав срібну 

медалю. Кат~алог. В.ід 1. ІХ до ЗО. ІХ. 

1958 ~НО·ККЕ - ЛЕ-30'У1.\ в рамцях ЕКСПО-58, М-іжнародна 
.виетаuза :наївних маляр]Ів. 2 праці Никифора. У міс. червні. 

ВАРША.В·А, м.алнрство: Никифор, Т. Оцєпка, П. Стольорж, 

П. Врубель. Різьба: Л. Кудла. Заходом Центарльнато Бюрс 

Мистецьких Вистав у залі «Захента». 18З праці Никифора 

Каталог. В.ід Зl. VII до Зl. VII.I. 

ЩЕЦІН, Вибір із тієї :·к самої збірної виставrи. У Музеї За
хіднього Помор'я. Той самий кат~алог, що у Варшаrві. Bi,n 
21. ІХ до 20 Х. 

БИДtОЩ, Вистава малярських праць Никифора. У Помор· 
ському Домі Мистецтва. м.ісяці - вересень і жовтень. 

1959 КРАКІВ, Ікони - Никифор - Новосільський. Зах. Това

риства Іс.ториків Мистецтва у залі цього ж т-ва. 51 працІ: 

НИ1кифора. Каталог. Від 1. VI до ЗО. VI. 

в,ЕоrР·Ад, П·ольські примітивні умільці. Заходом [JОЛЬСЬКО
го Ценр. Бюра Мист. Вистав у павільйоні при вул. Масса

рі-та. 117 праць Никифора. Каталог. Від 6. VII до 28. VII. 
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ЗАtР,ЕБ, Та сама вистава, що .в Беоrраді. Ті ж самі лрац1 

Никифора. Той сам каталог. В·есь мі~с. серпень. 

КРИНИЦЯ, Вистава образів Никифора. У залях Народової 
Міськради. Біля 70 праць з кол. Народової Міськради в Кри
ниці. Від 20. VII до 24. VII. 
(Така вистава повторю,вана щорічно з нагоди 22 лиnн.я. Не
залежно від тих вистав, час від ча.су відбу.наю~ться ексnо

зиції праць Никифора у Новому Домі Живця та в інших 

приміщеннях із колекції Дирекції Живця в ~риниці). 

ЛЮБЛІН, Вистава народного мистецтІВа. з:ах. Люблінського 

Католицького Університ'ету в З1алях цього ж університету з 

нагоди його 15-тиліття. 19 праць Никифора з кол. о. д-ра Вла
дислава С:молєня. Від nоч. лиет'Опада до кінця грудня. 

ПАРИЖ, rалерія D~ina Vierпy; Никифор - ПОЛЬСЬКИЙ при
мітив. 100 праць з кол. д-ра А. Банаха. У цій rалерії було 

ще К·ілька вистав в наступних роках, але і'з значно меншим 

числом творів. В.ід 15. IV до 15. V. 
АМСТЕ.РДАМ, Никифор. У С·теделік (Міському) Музеї. Твори 

Н. з кол. д-ра А. Банаха. Від 2. Х до 26. Х. 
БРЮССЕЛЬ, tалерія La Prone. З кол. д-ра /\ .. Банаха. Від 
14. ХІ до 27. ХІ. 
ЛЬЄЖ, Никифор. У 1111риміщеннях Бельгійсько-Польського 

Дому. З кол. д-ра А. Банаха. Від 28. ХІ до 13. ХІІ. 

1960 ГАrФА. Никифор. У Музеї Модерного Мистецтва. Ті самі 
праці, що на минулорічних вист·авках у Бельг.ії та Голляндії, 

з додатковими ще працями з кол. д-ра А. Банаха. Від 4. ІІ 

до 18. ІІ. 

ЛЮБ.ЛІН, Вистава праць Никифора. Зах. Т-ва Істориків 

Мистецтва у з.алях Любл. Катол. Університету. Праці з кол. 

о. д-ра Бл. Омолєня. Прот,ягом місяця че,рвня. 

ПАРИЖ, Paintres dc 1-а Gale.rie. У tалерії L,ambert. Ця rалеrрія 
вистаІВляла ще кількакратно у наетупн:і роки праці Никифо

ра. Каталог. 24. \'І до 17. Х. 

1961 З'АКОПАНЕ, Вистава праць Никифора. У ТаТІранському Му

зеї ім. Т. Халубінського. 50 праць із збірки Музею в Новому 
Санчі. Від 4. ІІ до 1. ІІІ. 
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ВІДЕ,НЬ, Никифор. Galerie in de.r Biberstrassc. Заходом Т-ва 
Авс'Dрійсь,ко-Польсьr~ої Дружби. 65 прнць ·з кол .. А. і З. Цехом

ських. Каталог. В'ід 25. V до ЗО. VI. 



БАДЕН-БАДЕН, Наївний образ світу. (Das naivc Bild dcr Wclt). 
3ах. Це,нр. Бюра lVІ:иет. Вистав у Варшаві. 16 праць Никифо
ра. Кат'алог. Від 2. VII до 4. ІХ. 

ФРА.НКФУРТ над МАЙНОМ, Наївний образ світу. Зих. Ценр. 
Бю1ра М:ист. Вистав у Історичному Музеї. 16 праць Н. Ката
лог. Від 16. ІХ до 19. Х. 

ГАННОВЕР, Наївний образ овіту. Зах. поль. Цє,ар. Бюра 

Мист. Виетав у залі Kunstvc:rein. 16 праць Н. Каталог. Від 

2.9. Х до 10. ХІІ. 

ЧІКАtО, Никифор. Contcmpora1ry Art Galle'ry. Каталог-про
спект. Від 6. VII до 30. VII. 

НО·ВИlЇІ с·АІІЧ, Вист·ава образів Никифора. Організатори: 
Т-1во Приятелів Красних Ш·тук, Бюро Мистецьких Вистав у 

!<Jракові та Музей у Ново:му Санчі. У залях Ценр. Бюра 

Мист. Вист. 154 праці з фонд:ів Музею в Новому Санчі. Ка
·галог. Від 21. VII до 10. ІХ. 

ПАРИЖ, Ecolc de Par1is. tале.рія Cha·rpcntie-r. 25 праць Никифора 
із з·бірок Музею .в Новому Оанчі, Етнографічного Музею в 

~~ракоrві т'а Музею Народної Культури й Миет·ецтва у Вар

шаві. Кат·алог. В'ід поч. жовтня до кінця лист'ОІпада. 

ПАРИЖ, Noёl Na.їf (Р,іздво у наї·вних). tалерія Dc L'lnstitut, 
ru:e de la Seine. К.ільканадцнть праць Никифора. У грудні. 

БАЗЕЛЬ, Малнрі - самоуки. ((La.icпma.ler). У Промисловому 
Музеї. І]ротягоІМ грудня. 

БРАЗІЛІЯ, Вис.т·ава: народні тр·адиції у наївному миетецтві. 

Кілька останніх місяців ('правдопоtдібно два) року. Кілька 
Никифорових ·праць. 

1962 ТАР'НІВ, Вистава праць Никифор·а. У міс:цевому музеї. 74 
праці з фондів М.узею в Новому Санчі. Протягом береЗ!НЯ. 

ЧІКАtО, ВистаІВа П1раць ми·стців з різ1них країн. У G·res 
Gallery. Ка.талог Т'ИПУ складаного проспекту. КільКІа праць 
Никифора. В:ід 22. Х до 12. ХІ. 

С'ГАРИJ/1 САНЧ, Виста:ва праць Никифора. У Домі на Дол
ках. Праці з фондів Музею в Новому С·анчі. Правдоподібно в 

жовтн.і або .в листопаді. 

ЛЮБЛІН, Вистава: Никифор· з ~риниці. У Малій tалерії 
Мистецтва. 60 праць. Запрошення з 1 репродукцією. Від 

1. ХІІ до 15. ХІІ. 
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1964 ШАМОТУЛИ, Виста\Ва праць Никифора. У Музеї Шаматуль
ської Землі. 40 праць і·з фондів Музею в Новому Санчі. Про

тягом лютого. 

ПОЗНАНЬ, Вистава праць Никифора. У виставових залях 

Палацу Культури. 39 праць. Від 10. IV до 29. IV. 
ОЛЬrКJУШ, Вист·ава маляІрства Никифора. У залі каварні 
«Безальдар». П.рот'Ягом травня. 

ПОЗ'НАНр, Вис·гава праць Никифора. У залі Клюбу 

КМПіК'у. 72 праці Н. в,ід 1. VII до 14. VII. 

ЗАЛЬЦБ~"Рr, Ііаївне малярство з восьми европейських країн. 

6 праць Никифора. Місяці липень і серпень. 

ЛІНЦ, н.аївне малярство з восьми евронейських к:раї,н. 6 
праць Никифора. Neue G·alerie der Stardt Linz. Каталог. Від 
17. ХІІ до 24. І. 1965. 

С·ОПОТ, Вистава маляретва Никифора Криницького. У ра

мах XVII Фестивалю .П·ластичного Мистецтва, у залі Па

вільйонів Мист·ець·ких Вистав. 122 праці Никифора. ~аталог. 
Від fr. VIII до 11. Х. 

ПАРИЖ, Овіт наївних (Le n1on·de d·es n.aїfs). У Національному 
Музеї Модерного Мистецт!ва пdд nатронатом Французької 

Асоціяції ІVІистецької Акції та Міжнародної Ради Музеїв. 20 
праць Никифора. Каталог з перед,мовою директора цього 

музею Жана Касеу та tз статт'ями д:и;ректора Музею Байманс

ван Бойні~нген у Роттердамі І. З. Еббінrе Вуббен т·а редактора 

журн. «Юtославія» в Беоrраді, мистецтвозн·авця Ото Бігалі

Меріна, з понад десятьма репроду1кціями виставлених праць 

Никифора, з колекції Діни Верни в Парижі. Від 15. Х до 
6. ХІІ. 

КЕЛЬН, Никифор. !алерія Цвtрн. Протягом листоnада. 
РОТТЕРДА.М, Вистава наївного ~малярства п. з. De Lusthof 
der Naieven. Біля 10 праць Никифора. (Точних даних не вда
лося здобути). 

1.965 КАПФЕНБЕРі (Авс'Dрія), Наївне малярст1во з восьми евро
пейських країн. У залі Ку.льтурамт'у. 6 праць Никифора. 
Каталог (з вист. в Лінці). В·ід 4. ІІ до 15. ІІ. 
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КЕЛЬЦЕ, Вистава праць Никифора. У Клюбі Хеміплаетика~ 

раніше «Руно». 50 праць з кол. Бл. Костерського. Кілька міся
ців пізніш відбулася в цій самій залі вистава кільіканадцяти 

праць Никифора із колекції В. Копали. Ката~ог. Від 2. V до 
31. VI. 



НЬЮ-ЙОРК, Експозиція ма.лю·нкLв українського м.аляра Ни
кифора з Кр·иниці. У Музеї-Архіві Української Вільної Ака

демії Наук у ЗДА. 4З праці з к·олекцій Ст·епана Пельца, Ва

дима Лесича і Ярослава К.лима. На відкритті вистави допо

відь про Никифора - Ваwдима Лесича. Від 2З. V до 12. VI. 
ЧІКАrо, Сучасне українське мистецтво (збірна вистава 15 
суqасних украї.нських малярів). З'ах. Української Студент

ської Громади в Чікаrо. Кіль,ка праць Никифора з кол. Бо

гдана і З'ені Ковальських у Чікаrо. У червні. 

ВАРШ.АВА, Інакші - від Никифора до rловацької. Зах. Ро
б:іrні Дослідів над Не[lрофесійним Мистецтвом при Інсти

туmі МистецтІВа Поль.ської Академії Наук та Цеtнр. Бюра 

Мист. Виет·ав у залі «Захента». 25 акварель т·а рисунки і но

татник Никифора. ~аталог. Від 9. VII до ЗО. VII. 
МУШИН.А, ВИіста.ва праць Никифора. У залі Клюбу «Рух». 

Протягом міrс. липня. 

САО ПАОЛЬО, VIII Біеннале в Сао Паольо (VIII Bienal de 
Sao Paulo). У Муз:еї Модерного Мистецтва. 20 праць Ники
фора. Каталог. Від 4. ІХ до кін. ЖОІВТ:ня. 

1966 НАНТ, Наївні малярі. rалерія Aproc. Кіль.ка праць Никифо
ра. Протягом берез.ня. 

НЬЮ-йОРК, Міжнародне мистец'Dво наївних (Interna.t.ional 
Na.ive Art). Га.лері.я La Boetie. Біля 20 Никифорових праць. Ка
талог - окладанка. Від 1. ІІІ до З1. ІІІ. 
СЛУП·сь,к, Вистава праць Никифора. Музей Середущого 

Помор'я. ~т ЛИПІНі. 

КОШАЛІН, Вистава праць Никифор~а. У залі Дому Культури. 

Від 20. VII до ЗО. VII. 

НОВИЙ САНЧ, Вист·аJВа праць Никифора. Місцевий Музей. 
Від 2З. VII до 1. ІХ. 

БРАТІСЛАВ.А, І Трієнале наївного мистецтва (І Trienale in
sitneho umen·i:a). У Словацькій Національній rалер:ії. 5 праць 
Никифора. Каталог. Від 26. VIII до 1.. ІХ. 

СТОК.ГОЛЬМ, Вистана праць Никифора. 6 вистав у 6 при
міщеннях Мистецького Об'єднання у різних дільницях 

Стокгольму. з·аходом Стокгольмського і Геrеретенського 

Мистецького Товариства та Відділу КульТ'УРИ Управи Міст·а 

Стокгольму. 107 праць Никифора. Каталог. Виетави відбува
лися у кожній дільниці біля 10 днів, разом від 5. ІХ до 

10. ХІІ. 
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1967 КРИНИЦЯ, Вистава праць Никифора. У рамках «Зимових 

Днів ~~риниці». У лютому і березні. 

КЕЛЬН, Наївне малярство. rалерія rму;р~жинська (Galeric 
G·mU'rzynska). 24 цраці Никифора. Ка~талог. Від 21. IV до 18. V. 

ВАРШАВА, Никифор, ре11роспектИJвна вистава творчости. 

Зах. Центр. Бюра Мист. Вистав у залях «Захента». 290 праць 
- акварель і рисунків .кольоровим олівцем. Упорядник !ВИ

стави: доцент д-р Є'ЖИ Занозінський, куратор rалерії Су
часного Мистецтва в Народовому Музеї у Варшаві. Експоно-

1Вані праці Н. - з .:к;олекцій 6 польських музеїв та 27 при
ватних колекторів. Каталог з багатьма репродукцінми, з 

2 статrями (д-ра Є. Заноз:інського і д-~ра А. Банаха) та ба

гатьма матеріялами до бібліографії та вистав Ники(фора. Це 

досі найбіль,ша і найповніша вист,а!Ва п:раць Никифора. Від

бувалася протягом усього червня. 

НЬЮ-ЙОРК, Никифор. rалерія Бодлі (Bodley Gallcry). Понад 
100 праць з· кол. Еви і Волтера Пей:п, мол. з Нью-йорку; 
вистава влаштована при .співпраці 'П. Еви Пейп. Каталог -
складанка. Від 28'. ХІ до 16. ХІІ. 

1968 НЬЮ-ЙОР;к, З щорічна .вистава наївного мист·ецтва (Зrd 
Annual lnteraation.al NJ.Іivc Art). rалерія LІа Boetic. Біля 10 праць 
Никифора. ~атзлог - складанка. Від 16. І до 10. ІІ. 
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ФІЛЯДЕ.ЛЬФІЯ, Лемківщина та її мист-ецтво. У залях Дому 

Української Мистецької С'тудії. З праці Никифора. Від 27. IV 
до 12. v·. 
ЛЬВІВ, Виставка художника-самоука Ники1фора. У залі Бу

диНІку Архітектів. З5 праць криницького майстра, також ре
продукції і література. У травні і червні. 

ШОРТ ГИЛЛС' (Стейт Нью-Джерсі), Вистава Українсь.кого 
Мистецтва. з·аходом Ньюаrркського Відділу Союау Уюраїнок 

Америки у 3алІі Американсь~ого Центру Торговлі. Кілька 

n;раць Никифора, 3 ,прив. колекції. Вистава тривала тільки 

один день (з:Dідно з проголошеним пляном вистави) 25 травня. 

КИІВ, Виставка художника-самоука Никифора. У залі 
республі~кансьюо!ГО Будинку Літ'ераторів. Ті самі nраці, що бу
ли у ·травні-червні ц. р. ,виставлені у Львові; також ті самі 

- література й репродукції. У серпні і вересні. 
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1938 Ка~~алог вис.т-аьи мистці~в-саl\'rоуків, Асоціяція незалежних 
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Kydrynski, ]. О Nikiforze, "Ps:zekr6j", Krak6w, Nr. 538. 

1956 fackowski, А. Refleksie ро wystawie sz'tuk~ ludowej w Londynie, 
"Polska S1ztuka Ludowa", Warszawa, Nт. 6. 

1057 Пец·ух r. Митець Никифор, «Наше СЛОВО», Варшава, ч. 40 і 41. 
BanaciJ, А. Nikifor, mistrz z Krynicy, Wydawnictwo L~ite·гackie, 
Krak6w. 

1958 Оберський, Б. Никифор на виставці в Варшаві, «Наша куль
тура», Вар,шав.а, ч. 5. 
Стебельський, Б. Мистець Никифор (майстер українського 
лримітивного ,мистецтва), «Гом~н У'КІраїни», Торонто, 1 лютого. 
Стебельський, Б. ЛемківсЬІкий маляр Никифор, «Лемківські 
вісті», Торонто, ч. 5. 
Courthiou, Р. Art independent, Бdicions Albin M~ichel, Paris. 

1959 Никифор Дровняк, «КарІПатор)"ский календа:рь Лем,ко-союза 

на год 1959», йонкеrрс. 
Banach, А. Pami~tka z Krynicy, Wydawnictwo Lit·era.ckie, Krak6w 
Bihaljz-Merin, О. Das паіvе Bild der Welt, Du Mont - Schauberg, 
Koln. 
Bihalji-M erin, О. Les peintres n~aїfs, Du Mont, Paris. 
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1960 Волинець О. Никифор - український маляр з Криниці, «На
ша культура», Варшава, ч. 9. 
Шах, С. Між С:яном і Дунайцем, «Хриетиянський Голос», 

Мюнхен. 

1961 Гніздовський, Я. Никифор, «Сучасність», МюІНхен, ч. 2. 
Bihalji-M е1·іп, О. Modet·n Priп1itives - Masters of Naive Painting, 
Ab~rams Inc., New York. 

1962 Reinfuss, -!Z· Malars~two lu·dowc, Wydawnictwo Litcrack,ie, Krak6w. 
1963 Голіят, Р. Примітивний маляр з Криниці, «Свобода», Джерсі

Сіті, ч. 69. 
Oseka, А. Nikifor, "Poland", Warsaw, No. 1 (також мовами~ nоль
ськоІо, французь,кюю, німецькою, еопанською і шведською). 

1964 І. К. Лемко Никифор ~на екранах телевізорів, «Наше слово», 

Варшава, ч. 62. 
Макси.мови'Ч, В. Никифор, «Наше слово», Варшаtва, ЗО серпня. 

Art na,їf, Editions Ma.rocaines et InternatJionales, Rabat. 
fakowsky, А. Eros du Drimanche, Editio·ns J. ]. Pauvert, Paris. 
Le Mon:de des Na.їfs, Musee N.artional d' Art Moderne, Paris. 
Witz, /. Wielcy n1a:larzc amatorzy, Wydawnictwo Zwi~zkowe CRZZ, 
W3.1rsza wa. 

1965 З Божої ласки маляр, «Лемків~еький календар .на 1965 рік», 
Торонто - Пассейк. 

М-u'Ч, В. Інші, ві'д Никифора до !ловаць.кої, «Наше слоІВО», 
Варшава, 25 липня. 

Пельц, С. Никифор Дровняк - лемківський Мат~ейко, «Хри

стиянський голос», Мюнхен, січень. 

Т. І. Про маляра Никифора з l{риниці, «С·вобода», Джерсі

Сіті, ч. 135. 
Чаzар, К. Ще про маляра Никифора з Криниці, «Лемківські 

rвic'Di», Торонто, ч. 8. 
1966 Леси'Ч .. В. З мист:ецького нотатника - НикИІфор в амери

канській rалерії, «Листи до приятеліІВ». Нью-йорк, ч. 3-4. 
Леси'Ч, В .. Про а.втентичніеть і неа:втентичність творів Ники

фора, «Сtвобода», Джерсі-·С:іт1, ч. 10. 
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Л., В. Никифор - маляр з Божої ласки, «Календар-альма
нах ,Нового шляху'», ВінНІіпеr. 

М. Ю. Дещо про музей і Никифора, «Наше слово», Варшава, 
ч. 46. 
Banach, Е. & А. Historia о Nikiforze, Wyd.awn_ictwo Literackic 
Krak6w. 



Bihalji-M erin, О. Stretnutie naivnych umelcov sveta v BratislІЗ..ve, 
1. Trienale Insitneho Umenia (Ka.talog), Bratisl:ava. 
HeLlman, G. Nikifor, Hagerstcns Koп:stforcning - kat:alog, Stockholm, 
dеп 5 scptcmber. 

1967 Красовський, І. Маляр Никифор з Криниці, «Н.аро~на твор

чість та етнографія», ~иїв, ч. 3. 
Banach, А. Tworczosc magiczna Nikifo·ra. Kat1a.log "Nikifor", Ccn
tralпe Biu··ro Wystaw A .. rtystycznych, Wa.rszawa, "Zachccta", czicrwiec. 
]akowsky, А. PeintJres na.їfs (т·екст трьома мов.ами- англійсь.кою, 
французькою, німецькою), BasiliulS Prcsse, B~ascl; U ni verse Books, 
New York, 1967. 
Mahlow, D. Naive Malerei - 01Ьi1dcr und Aquarelle, N~ajve Ma1e
rei - Der Katalog, Koln. 
Zanozinski, ]. Nikifo~·, Katalog "Nikifor", Centralnc Biuro Wystaw 
1\rtystyczвych, Warsza wa "Zach~ua", cze·rwiec. 
Zarlo:t:ifzski, ]. Nikifor і na:iw·пi, "Polska", Wa.rszawa, Nr. 11. -
(такоІЖ: мовами: англійською, французьзькою, німецькою 

еопанською і шведською). 

1968 Віт·рук, В. Талант, що дивус ·світ, «Жовтень», ЛьІВів, ч. 5. 
Мовою барв і рі·З"ця, «Вітчизна», Київ, ч. 9. 
Повстенко, О. Леl\П{jrвщина та її миетецтво, «,Свобода», Джерсі

Сіті, ч. 108 і 109. 
Са.м.веля.и, М. Никифор з Криниці, «Молодь України», Київ, 

9 серпня. 

ВАЖЛИВІШІ ЗАГ АЛЬНІ МJ1СТЕ.ЦТВО·ЗНАВЧІ КНИЖКИ, 
ДЕ ПРО НИКИФО1Р'А Є ОКРЕ.МІ У·СТУПИ АБО ЗГАДКИ: 

Історія Українського Ми·ст·ецтва, А.кадемії Наук УРСР, Київ, 

1967, том V, стор. 409 і 451. 
Histor•ia Sztuki Polskiej, Wydawnictwo L>iter,ackie, Krak6w 1965, 
tom 3, стор. 459. 

Mieczysla1.vWallis: Autoportrety artyst6w po1skich, ·~/-wo Arty
styczпe і Filmowe, Warsrzawa 1966, стор. 225-227. 

Gaston Diehl: The Moderns - А Trea.su·.ry of Painting nн·oughout 
the World, Translated from the Frcпch Ьу Eduard Lucie-Smith, C.rown 
PubEІs·heгs, New У ork (без· року вида:ння, дата закінчення nраці 
- З-го травня 1961). 
N~uc Kunst nach 1945, Malerei; Verlag М. D·u 1\1опt, Schaube.rg, Koln 
1961 (також мовами: англійською, французькою та італій

ською). 
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ENGLISH RESU~I~ 

Nikifor of KJ"ynica, the subject of th'irs monograph Ьу Mr. Wadym 
Lesytch, а prominent Ukrainian emigre poet an.d a.rrt crivic, was b01rn at the 
turn of th.is centu,ry (in 18'95) in K.rynica, а resort village in tЬе Lemk~i1an 
region known in Ukrain~an a.s Lemkivshchyna. This sout·h-weste·rnmost pa'rt 
of ethnographic Ukrainian lan:ds lies beyond the borders of thc Ukr.ainian 
Soviet Socialisrt Republic, wit]тin thc state boundaries of the Polish People's 
Republic. Before the епd of World W:ar І, thiІs ter'ritory, together wi.th all 
of West·ern Ukraine, belonged to the Austro-Hungarian Empire. 

Nikifor was the son of Ettdokia D·rowniak, а local ·deaf-mute Len1kiarn 
beggar woman and pa.rt-time farm labot·e!r (t'he Lemkians a:re one of seve·ra.l 
Carpathian Uk!1ainian ethnic groups; two other groups are the Boikians 
and the Huts·uls) and of an unknown fa,t,her. Не too Wta's almost deaf-mute 
and iHite·rate. Не suЬsi~.ted for the 1nost part on alms and from the sale of 
his very st:range paintings so unlike a:ny others. But in spite of th'is, hc lived 
to become famous throughout the world as one of the b·es.t self-taught art1is,ts 
of naїve rea.li\Sm. 

Nikifor t·he pa,inter wats: ·discovered at the 'beg~inning of the 1930s Ьу 
Roman Turyn, а Ukra1inian arti'st from LviY (Lvov). The first ·impo,rtant 
at·ticle a.Ьout him, to а great extent unsu\l"passed to rh'is day, was written in 1938 
for thc Warsaw art jourпal A1·kady Ьу the Polish .all"tЇ'st an'd cr~tic, Jer·zy 
Wolff, after the latter saw some of Nikifor's painting;s brought to Paris Ьу 
Ron1an Turryn. Nikifor's works wet·c cxhibitcd for the first tlirme in Lviv at 
the Exhibitioп of Ukrainian Self-Taught Art,isvs; in J une 1938, whcrc 105 
of Ь1і~ w.a.terco.Jo,rs were shown. 

Afterr World War 11, whcn the Lemkian region, including Niki
for's n:ative Kryn'Їca, beca·me pa,rt of t'he Polis·h Pcople's Repu'blic, n1any 
Lemkiaпs п1oved to the Ukraini·an Soviet Socialist Republic. Nikifor, 
likc а nu·n1bcr of his cottlltl·ymeп, did not choose to leave his native highlands. 
А t the end of the 1940s the Polish govet·пment rcset.tl.ed the t·emaining 
Lemkianrs .in Siles'ia an·d Poп1erani·a, former German lands which had been 
aпnexed Ьу Poland. Nikifor was forced to resettle with the rest. But in spite of 
repcat·ed remov,~l to t'hese lands, he always returned home, for the mos·t 
part on foot. 
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At about this time thc a,rtist mct D·r. Andrzcj Banach who becamc 
а grcat admia:-c1· of his paintings and a.n exceptionally d~iscriminating authoгi·ty 
on thcm. It was due mainly to his efforts th1a1t Nikifor was fiinally pC'r·mit'ted 
to ren1ain in his native Lemkian land. Dr. Banach w.a,s also the initiato1r and 
organizer of many exh.ibits of Nikifor's works in Polis'h an.d Eu1ropean 
cities (London, Par:is, Rome, A1nsterdam, F·лa.nkfurt-on-MІa'in, Stockholm, 
and others), as well a's in the museums of Sao Paulo in Brazil :-tnd Ha.ifa 
in Is~rael. Т'hese exh~i,bitions consolidated Nik1ifor's fame, especially h.is parti
cipation in t.he "Lc moпde des naїfs" exh·iibit.ion at t:he Mu~eum of Modcrn 
A·rt ':Їn Рад·і1s in 1964 and in several other European muІseums. Dr. Banach 
also wrote scveral books in Polish about Nikifor. On the wЬole, many 
articles, reviews of hi's exhiЬit.ion,s, and com~mentaries on hi1s work w~r~tten in 
m.any languages Ьу wor1d f~a,mous authorit:ies on n.aїve art (О~о Bihalji
Mer.in, Anatole Jakovsky, Je,rzy Zanoziпski, Ron1an Reinfuss, Ignacy Witz, 
and others) арреЗІrеd at rЬis t~ime. Several films and а scenario for Polish 
tclevision were made of h~is life. Не became the suЬject of poems a.nd songs 
(in Ukra~inia.n as well aJs ~n Pol,is 1h). 

In 1965 Nikifor's works w·e.re exh·ibited Ьу the Free Ukrainian Aca
demy of A.rts and Scieпces in New York, accompan:ie,d Ьу а c.tiitiquc 
of h~s painting delivered at the opeпing ceremoп~ies Ьу the a.uthor of this 
monograph. Near t11e end of the a.rtisl{':s Ef'e (1967), h1s wo1·k,s we·re shown 
in а k1Jrge retroбpeotivc exhibit~ion i.n the most .representative ~aHery of the 
capital of the country in w'h:ich hc spent his Efc an1d d.ied - in Wa·rsaw. 
And finally, shortly before Nikifor's death, in t:he su:mme~r of 1968, an 
iпdividual exhibit·ion of his works w,aІS organized in the capital of Uk~ra.i~ne, 
Kiev, an·d in the same Ukra.inia~n city wher·e his firs:t exh~b,it~on had been 
held ЗО yea.rs before - L'riv. 

Nikifor died on O·ctober 10, 1968 in а sanatorium in Folusz (PolІand) 
of tuberculosis which he had contracted in the post-w·ar years, the n1ost 
diffІicult pcriod of his life. А Ukraiпi~~n priest participated among othe.rs Ї'n 
the bu·rial сегсmопісs in his nativ~ Krynica. 

Because Nikifor l1ived on the territory of the Polish People's Republic 
and because SJince the beginniпg of the 1950s his works wer.e exhi'bited mostly 
und·er t'he auspices of Polirsl1 art organi7.atrions and :iпsditut!ions, he wa:s often 
repr·esented as а Polish naїve artist, in spit·e of the fact that he W'as 
Ukгaiпia.n Ьу birth and con.science and that hJi1s w·ork reflects, if it doc1s 60 

at all, only the iпfluences of ancient Ukraiпian (or as it was once also known 
- Ruthenian) church art w·ith its Byzantine roots. Asidc from this, his 
pain,tings a,re unшsually original and unique. 

N~ikifo1r's aqu.a1rclles and gouaches are chaІractc-rized Ьу а mas,terly 
and refined color!Їstic sensitivity an~d subtlety and Ьу а sui· generis style-
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conscious perception of h.is epoch, w'hich is highly unu:sua.l for self-taught 
паїvе artists. His best works display great imagrination and a.rt:I·st1C. 
invcntiv-e:ness cxprcss·ed with since.rity and the aln1ost ch·ild-likc n~aїvcte of 
the excepьional art.ist. Басh of Ьіs works is like а new d1scovery. Each 
depictioп of а peгson (human or diviпe), s:ituation, or even objcct is like1 an 
apparition f.rom another world, each and ev·ery time seen as ·if through t·hc 
cyc:s of а child who is d~iscoveІr.ing the surrounding world for himself for 
the first tіп1е through the p11ism of his childish mythology. 

Althoиg'h Nikifor's painting somctimcs appears awkward and very 
unconventional, а deep Cllrrent of trt1e poetry flows through all of his a:rt. 
'iictory i1s always on po~try's s~·de. Small wonlier then, that tJhe first an·d most 
to Ье captivated Ьу Nikifor''S art wcre poets and aтtists. \V'hat, appealcd to 
them most in Nikifor's color poem!s (as thc .author of this monograph caHs 
them) was the~r pгofounrd t·rut'hfulness, sincere directпess, an·d th·eirr project:ion 
of phantas.ics fron1 the bouadary bctwcen dreams and reaEty. Thcy we1re 
a.n1azed а.пd fascinated Ьу Nikifor'rs monu.n1entality so convincingly depicted 
on the truly miniature scraps of paper or ca,rdboard. 

Today Nik·ifor's wo,rks pa.inted on the'se mi.serable s1ips of pape.r, 
now properly fran1ed, adorn t1he ce1ebrate·d waHs of several of the world's 
mttseums a·n·d galle-ries. Тhеу evoke а siп.cere and merited ~a:d·m:i.rat:ion for the 
miІracle of art cre'atcd Ьу thi!s semi deaf-mute, ill:ite,rate, highly g:ifted 
se1f-taught UkraІinian peasant artiist from Krynica. 

Т he Publishers 
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ЗМІС'r 

в,ступ 

НикИJфора перемо,г.а 

МістИJфі!кації і ~сцростуІва,ння 

Де і як виро,етаІВ Никиф·ор 

Пер·ші успіхи і :війна 

Доля Ники~фора в Народній Гlольщі 

Никифоірове малJrрство 

Ілю·страції 

Перелtк ілюстра·цій 

Приж:итт·еві вИІстави Ники:фора 

ВикJорие:т·ана дл·я праці літера·тура 

Резюме аtНrлійсь,кою мов.ою - від Видавниц·тва 
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