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ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ. 

                    МИКОЛА ГНАТОВИЧ БОНДАРЕНКО (1914-1999) 

 

             

         В даній статті мова йде про державотворчі процеси на початку 90-х 

років минулого століття, що проходили в мистецьких колах через написання 

живописних творів, присвячених ідеї державотворення. Сьогодні, в період 

національно-патріотичного піднесення, надзвичайно важливо для 

суспільства в тому концептуальному аспекті зрозуміти ідеї державності, 

що визначили напрямок розвитку, як держави так і мистецтва в ній 

зокрема. Маємо зрозуміти, як українські художники різних напрямків та 

течій переходили своєрідну межу від соціалістичного реалізму до 

національно спрямованого мистецтва. Зрозуміти причинно-наслідковий 

зв'язок між подіями в державі та тенденціями в мистецтві.  
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  Микола Бондаренко народився 2 січня 1914 року в селі Картушено, що 

на Луганщині, в селянській родині. Батько майбутнього митця загинув під час 

подій 1917-1921 років, мати Миколи Гнатовича працювала на шахті а він зі 

старшим братом навчалися в початковій школі. Далі доля привела митця до 

Києва, де він з 1931 по 1934 роки навчався у Київському художньому 

інституті. Внаслідок голоду, який тоді вирував в Україні, він був змушений 

перервати навчання. З 1939 по 1940 роки навчався  в Одеському художньому 

училищі ім. М.Б. Грекова.  Працював художником у редакціях газет «Вперед» 



2 

 

м. Ровеньки (1934-1936, 1938-1939), «Кіровоградська правда» м. Кіровограда 

(1951-1954). З 1940 по 1946 роки – офіцер Міністерства Державної Безпеки. 

Брав участь у Другій світовій війні в якості оперуповноваженого відділу 

«СМЕРШ» 57-ї армії та особового відділу 53-ї армії II Українського фронту, 

був учасником боїв під час вигнання нацистів з Кіровограда. З 1946 року 

Микола Бондаренко жив і працював в Кіровограді (нині Кропивницький). З 

1948 по 1951 рік працював художником Кіровоградського товариства 

художників, з 1951 по 1964 рік – художником-живописцем Кіровоградських 

художньо-виробничих майстерень художнього фонду УРСР. З 1980 року 

Микола Бондаренко прийнятий у Спілку художників України [1, с. 1].  

Робота художника була тісно пов'язана з громадською діяльністю: він 

був членом правління Одеської обласної організації Спілки художників 

України, членом художньої ради художньо-виробничих майстерень. 

 Працюючи в жанрі станкового живопису, писав тематичні картини, 

портрети сучасників, пейзажі степового Кіровоградського краю. 

Державотворчі процеси на зорі української незалежності не пройшли повз 

митця. Микола Гнатович написав ряд робіт, що відносяться до періоду 

національно-патріотичного піднесення початку та середини 90-х років 

минулого століття.  

До такого спектру картин відносяться робота Миколи Бондаренка «Ще 

не вмерла Україна» (1993). Ця робота написана на зорі незалежності на хвилі 

ейфорії та збільшення суспільної цікавості до власної історії, джерел, 

національних традицій. Врешті сталися політичні зміни і художник, що 

переважну більшість свого життя працював у жанрі соціалістичного реалізму, 

а своє українофільство показував через красу української природи в 

пейзажах, отримав можливість заявити про свою любов до України. Цим 

мистецьким твором автор через історичні постаті показує історію країни. У 

нашому випадку він бере хронологічну складову і показує історизм від 

гетьмана Б. Хмельницького до президента Л. Кравчука. У роботі присутні 

образи гетьманів, політичних діячів доби УНР, українські письменники, що 
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сприяли формуванню українського світогляду. Символічно представлені 

Михайло Грушевський та пророк української нації Тарас Шевченко. Сама 

Україна символічно постає у вигляді стрункої дівчини з віночком на голові. У 

правій руці вона тримає святе писання, а в лівій – тризуб, символ держави. 

Митець яскраво показує Боже благословення у вигляді сонячних променів та 

янгола у вигляді білого голуба.  

Ще одна робота художника, яку варто пов’язати з ідеями 

державотворення в Україні початку 90-х років минулого століття, – «Смерть 

гетьмана Мазепи (1992). В ній він відображує останні години життя гетьмана 

після трагічних подій біля Полтави у червні 1709 року – поразки від 

російських військ Петра 1. Сюжет, представлений на картині, відбувається у 

місті Бендери (нині Молдова). Вражений хворобою, викликаною 

психологічною травмою від поразки у війні за незалежність, гетьман Іван 

Мазепа зображений на смертному одрі в оточенні близьких, козацької 

старшини, представників європейських правлячих дворів. Символізму роботі 

додає гетьманська булава, зображена в центрі картини. Присутні уважно 

дослухаються до останніх слів і настанов гетьмана. Робота написана в 1992 

році, у пострадянській Україні, коли на постаті  Івана Мазепи ще зберігалися 

радянські штампи та ярлики російської пропаганди. Художник намагався в 

показати трагізм події для українського державотворчого процесу. Картина 

має значне історико-пізнавальне значення. 

        Наступною роботою в мистецькій спадщині Миколи Бондаренка, 

яка відображає ідею державності, є живописний твір «Козацька засідка» 

(1994-1995). У ній яскраво проявляється українофільство автора, робота 

динамічна. Подія зображена на фоні краси української природи, художник 

намагається зіграти на контрасті. Українські козаки розташувавшись на 

пагорбі, використовуючи природний ландшафт для засідки. Митець ілюструє 

тактику підготовки до бою, чітко зображує козацький одяг, гармати та ядра, 

шаблі та пістолі. Коли споглядаєш дану роботу, розумієш, що скоро 

почнеться бій за Україну.         
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      Зазначені мистецькі твори Миколи Бондаренка, написані на початку 

90-х років минулого століття, направлені на підтримку ідеї державності та 

державотворчих процесів в Україні, які в той час перебували тільки в стадії 

зародження.   
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1. Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни 

[Електронний ресурс] : спогади, документи і матеріали / Кіровоградський 

інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ "України", Державний архів 

Кіровоградської області. - Кіровоград : [б. в.], 2010. - 518 с.  

This article deals with the state-building processes in the early 90's of last 

century, which took place in artistic circles through the writing of paintings 

dedicated to the idea of state-building. Today, in the period of national-patriotic 

upsurge, it is extremely important for society in that conceptual aspect to 

understand the ideas of statehood, which determined the direction of development 

of both the state and art in it in particular. We need to understand how Ukrainian 

artists of different trends and currents crossed a kind of border from socialist 

realism to nationally oriented art. Understand the causal relationship between 

events in the state and trends in art. 
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