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МИХАЙЛО ЖУК І РОДИНА ГРУШЕВСЬКИХ
(На джерельних матеріялах фондів Державного 

меморіяльного музею Михайла Грушевського у Львові)

Є творчі постаті в нашій національній культурі, філігранний 
талант котрих розквіт в яскравій повноті і багатогранності, хоча 
сучасники і, тим більше, нащ адки, залиш илися перед ними у 
великому боргу щодо оцінки їх творчого доробку та неоціненного 
внеску у розвій  наш ого культурницького поступу і в світову 
мистецьку спадщину.

До таких непересічних талантів належить скромна постать 
Михайла Івановича Жука (1883 -  1964), мистця наскрізь оригіналь
ного, котрий досяг серйозних успіхів як графік, живописець, порт
ретист, кераміст, мистецтвознавець, педагог-викладач малярської 
майстерности, а також поет, прозаїк, казкар. А, найперше, це була 
щира і кришталево порядна людина. У колі його друзів -  світочі 
української культури, мистецтва, вчені і науковці, політики і державні 
діячі. Галерея його авторських портретів -  це історія нашого народу 
у персоналіях: Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Панько Куліш, 
М арко Вовчок, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник, 
Василь Чумак, Михайло Коцюбинський, Микола Вороний, Дмитро 
Загул, Лесь Курбас, Павло Тичина, Микола Зеров, Валерій Поліщук, 
Олекса Слісаренко, Микола Хвильовий, Юрій Меженко, Олександр 
Мурашко, М икола Пимоненко, Георгій Нарбут, Олекса Новаків- 
ський, М икола Ге, Михайло Бойчук, Федір і Василь Кричевські, 
Катерина Грушевська та інші.

Не ставимо собі за мету подати повний аналіз життєвого і 
творчого шляху Мистця, принагідно перегорнемо лише ті сторінки 
його біографії, які допоможуть висвітлити окреслену тему.

У своєму автобіографічному нарисі М ихайло Ж ук тепло 
описав своє народження і свою малу батьківщину:
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“1883 року, 20 вересня1 життя мені подарувало географічну точку. 
Це було містечко Каховка, відоме своїми великими ярмарками, 
відоме тисячами заробітчан, що пливли байдаками по Дніпру і 
багатьма десятками гинули на порогах, Каховка, що славилась 
овечою вовною і золотою пшеницею. Каховка, що мала велетенські 
баштани в степах, де зростали соняшники, кавуни, дині, огірки, 
червоні і сині баклажани, гарбузи. Каховка, де на правому березі 
тяглися величезні плавні з комишами, вербами й міріадами комарів, 
що несли з собою страхітливі пропасниці, де було багато птаства і 
так само багато гадюк. На горі, вище плавень, впорядковані німецькі 
колонії, що було видно з лівого берега. І широкий, повноводний 
Дніпро, по якому аж з Чорного моря пливли пароплави, гвинтові 
баржі, а зверху, навесні, -  тисячі плотів, що розподілялися по тар
таках аж до самого Херсона”2.

І хоча дитинство не було солодким, одначе, саме там слід 
шукати корені українства художника пензля і пера.

Ранні і пізніші студії теж виховували в Михайлові Жукові 
високе покликання мистця, вміння цінувати і передавати красу, ба
жання і наполегливість вдосконалювати у собі якості професіонала, 
шукати себе в різних художніх техніках і вдосконалювати професіо
налізм. І працювати, багато працювати, осягати секрети художньої 
палітри.

Доля справді обдарувала Михайла Жука особливим відчут
тям магнетизму слова, рідної мови, яке він, очевидно, успадкував у 
ранньому дитинстві від почутого чудового співу матері.

“Вийшло так, що я виріс серед пісні, яка оспівувала різні 
побутові сторони людського життя. Часто, коли мама співала, я 
десь у куточку ревно плакав”3.

А розповіді 115-літнього прадіда, справжнього козака, кот
рий знав незліченну кількість оповідей і бувальщин з козацького 
життя й історії минувшини України, загострили генетично закладену 
любов до рідного краю і його народу.

З життєпису Михайла Жука відомо, що він закінчив Київську 
рисувальну школу Миколи Івановича Мурашка, де мав добрих і

1 Михайло Жук. Альбом. Київ: “Мистецтво”, 1987, с. 5. Як свідчить мет
рична виписка від 21 серпня 1896 р. з книги Покровської церкви м. Каховки, М. 
Жук народився 2 жовтня за новим стилем. Див.: С.З. Лущик. “День рождения М. 
Жука”, Вечерняя Одесса, 10 вересня 1893 р.

2 Там само. “М.І. Жук. Родом із Каховки”, Автобіографічний нарис. Руко
пис зберігається в Одесі у Т.І. Максим’юка.

? Михайло Жук. Альбом..., с. 5.
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вдумливих учителів (а серед них, наприклад, і Миколу Пимоненка). 
Опісля було недовготривале навчання (лише один рік) у Москов
ському училищі живопису, скульптури та архітектури в майстерні 
Валентина Сєрова. А з 1900 року Михайло Жук -  студент Академії 
красних мистецтв у древньому Кракові, де під фаховою орудою 
Станіслава Виспянського, знаного художника, драматурга і поета, 
а також професора малювання Юзефа Мегоффера, пізнавав тонкощі 
західноєвропейського модерну -  сецесіону, а від третього свого 
наставника -  Яна Станіславського -  вчився секретів реалістичного 
живопису на ґрунті кращих взірців європейського малярства. Від 
кожного із своїх педагогів Михайло Жук взяв найбільш близьке і 
зрозуміле йому в мистецтві, але, водночас, виробив і свою власну 
художню манеру, втілену вже в перших вдалих роботах (пастелі 
“Дівчина в кріслі”, “Гуцул”), які засвідчили руку талановитого, 
здібного, самобутнього, вдумливого художника-майстра.

1904 року після закінчення Краківської академії у відділах 
фрескового живопису та портрета (з двома срібними медалями) Ми
хайло Ж ук повернувся в Україну. Сформований як художник- 
мистець, він був учасником художніх виставок Києва, Харкова, 
Чернігова, а також Львова, Відня, Кракова, Берліна. Тоді ж молодий 
талановитий художник оселився у Чернігові (де жила його родина), 
познайомився з Михайлом Коцюбинським, за його ж рекомендацією 
був обраний членом ради Чернігівської “Просвіти” . Саме тут він 
організував художню виставку і прагнув, щоб вона стала помітною 
подією в культурному житті міста. Його життєва і творча біографія 
доповнюється новими знайомствами, спілкуванням, контактами, які 
закладаю ть серйозні, приятельські стосунки, фахові взаємини і 
просто щиру людську дружбу з багатьма відомими і знаними людьми 
нашої України.

Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушев- 
ського у Львові не містять численної епістолярної та мистецької 
спадщини Михайла Жука, проте мають декілька унікальних джерель
них матеріялів та художню роботу талановитого майстра. Саме ці 
експонати додають кілька штрихів до творчого портрета мистця і 
до його спілкування з родиною Грушевських. У своїх попередніх 
дослідженнях ми не раз згадували і наголош ували на значенні 
галицької родини Михайла Грушевського по лінії дружини -  Марії 
Сильвестрівни -  яка, навіть у третьому і четвертому поколіннях, 
зберігає реліквії дому Грушевських.

1996 року (маючи права лише відділу музею Івана Франка у 
Львові) формована фондова збірка майбутнього музею Михайла 
Грушевського поповнилась неоціненним експонатом -  ранньою
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роботою Михайла Жука “Яблунева гілка. Рижанівка, 1903”4.
Це незвичайне пано із зображенням стилізованої яблуневої 

гілки зберігалося у родині внучатого племінника Марії Сильвест- 
рівни Грушевської -  Олександра М икласевича на віллі “Ясна 
Поляна” в місті Стрию, що поблизу Львова. Без жодних сумнівів, 
воно походить із львівської вілли Грушевських і є результатом 
контактів Михайла Жука з родиною видатного історика.

Пано не внесене до каталогів творів художника. Це ствер
джував у своїх спогадах Олександр Микласевич. Відомості й опис 
“Яблуневої гілки” подаються вперше. Автор цих рядків з абсолют
ною певністю стверджує про це на основі автентичности описуваного 
пано, автографу дарчого напису самого мистця Марії Сильвестрівні 
із зазначенням дати: “Високоповажаній Марії Сильвестровні в день 
їїіменин-М их. Жук. Вижниця, 1909 1/ІХ” . Цей автограф розміщений 
у правому нижньому куті пано. У горішньому правому куті -  автор 
поставив свій стилізований підпис, вказав місце написання роботи і 
датував її: “Жук. Рижанівка 1903”. Отже, перед нами одне з перших 
полотен молодого художника, втілене у прекрасному стилізованому 
рослинному пано, намальованому ніжними пастельними фарбами з 
півтонами і відтінками, де переважають особливий блакитний, синій, 
зеленуватий кольори і дивне поєднання сіро-блакитного. Описувати 
його тяжко, його треба споглядати і милуватися. Вочевидь так, як 
це свого часу робила Марія Сильвестрівна Грушевська, діставши 
від М ихайла Ж ука гарне підтверження приязні між мистцем і 
родиною.

З життєпису художника відомо, що саме 1909 року він побував 
у Галичині, де ближче познайомився з багатьма діячами і письмен
никами та їх родинами, зокрема з Іваном Франком, Володимиром 
Гнатюком, і, звичайно, Михайлом і Марією Грушевськими, а також 
родиною Дениса Лукіяновича (котра теж, у свою чергу, через 
кумівство -  і не тільки -  мала щирі, добрі стосунки з Грушевськими). 
Йому пощастило побувати і трохи відпочити на Гуцульщині серед 
галицького товариства, котре виїжджало на “літні ферії” в гори.

Ці моменти творчих контактів мистця доповнюються цінними 
матеріялами, переданими до фондів Державного меморіяльного 
музею Михайла Грушевського у Львові невісткою Дениса Лукіяно
вича -  Тетяною Лукіянович: оригінальними листами Михайла Жука, 
його світлинами, фотографіями робіт художника з виставки в 
Чернігові 1908 р. і навіть поштовими квитами (квитанціями).

4 Михайло Жук. Панно “Яблунева гілка. Рижанівка 1903”. Тонкий кар
тон, техніка змішана, розміри 47 х 63 см., фонди Державного меморіяльного музею 
Михайла Грушевського у Львові, кн. вст. 308, ін. № 4 ОБМ.
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Один з листів до Дениса Лукіяновича, датований: “Чернигів, 
1908 р.19/ІІ с.с.”, є радше характеристикою життя Михайла Жука у 
Чернігові того періоду, його активної суспільно-громадської, 
культурно-просвітницької діяльности, добрих приятельських 
стосунків з Михайлом Коцюбинським:

“Чернигів, 1908 р., 19ЛІ с. с.
Вельмишановний Добродію!

Я не одержую від Вас і досі ніякої відповіді... Не знаю чому? Чи 
листи погубились, чи тому яка инша пригода виною, -  не знаю.

Але все ж мені дуже неприємно, бо я одержав від Вас гроші, а 
нічого не міг вислати. В першому листі я пита Вас проте, що Ви бажаєте 
мати -  чи квітки, чи головку... але і тепер се питання для мене не виясне
но. Я маю все ж надію, що побуваю у Вас літом (на вакації), коли Ви на 
се згодитесь. Може Ви тепер дуже заняті? -  то не пишіть до мене довгого 
листа, а буде з мене і листової картки. Я ще раз прохаю мене вибачити за 
те, що я тоді до Вас довго не відповідав і думаю, що тому і тепер Ви 
нічого не одписуєте на мої листи. Як же тепер се залагодити -  я, їй Богу, 
не знаю. Крім того, що я прохаю мене вибачити, я більше нічого не можу 
зробити. Пита мене в сій справі і М.М. Коцюбинський (що Ви пишете до 
мене), але я казав, що поки не маю ніякої відповіді і думаю, що Ви гніває
тесь на мене. М. Коцюбинський тепер дуже нездоровий і змарнів стар- 
шенно. Служба і ріжні клопоти підтинають чоловіка, а тим більше чоло
віка з тонкім почуттям, і він розтає, як віск на вогні, втрачає сили фізичні 
і моральні. У нього була і давнійше хвороба шлунка, а тепер перевтома 
додала ще нову нервову болість. Йому треба одпочити, але умови життя 
не дозволяють на се. Бачився я з ним вчора і він більше подібний до тіни, 
як до живої істоти. Вчора я йому казав, що до Вас буду писати і він про
хав кланятися і від нього. Тепер Чернигівська “Просвіта” упорядкувала 
виставу картин у своїм помешканні, де виставив і я свої малюнки. Публі
ки на виставі буває не багато, хоч ціни не високі (20 к. дорослі і 10 к. 
учні). Думаю через те, що люде взагалі мало ознайомлені з малярством і 
їх така подія, як вистава, мало може обходити. Може я буду мати фото
графії з вистави нашої, то пришлю і Вам.

Тепер нетерплячи чекаю відповіді і думаю, що Ви одпишите.
Адреса моя: Чернигов, Александровская ул., дом A.A. Яковлева.

-  М.И.Жуку.
Ваш щироприхильний Михайло Жук.
P.S. Чи Ви не посилали книжок на моє імя? -  бо я й досі нічого не 

одержував...”5.

5 “Лист Михайла Жука до Дениса Лукіяновича. Чернігів, 1908 р., 19ЯІ с. 
с.”, (рукопис). Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушевсько- 
го у Львові.
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У наступному листі до Дениса Лукіяновича від 10 серпня 
с.с. 1908 р. Михайло Жук просить адресу Грушевських, маючи на 
меті залагодити грошову справу. Вочевидь, гроші, які завчасно 
отримав Михайло Жук від Марії Грушевської, як плату за художню 
роботу, яку через якісь обставини не вдалося ще на той час завершити 
чи, можливо, доправити адресатові:

“Чернигів, 1908 р.
Серпня 10-го с. с.

Шановний Добродію!
Знову я Вас піддурив, бо поїхати за кордон не можу. 24-го мину

лого місяця помер мій татко і через те мої пляни на подорож змінилися. 
Головна ж справа, що гроші, які ви мені прислали і які є не Ваші, -  я 
потратив на погріб. Напишіть лист до шановної пані Грушевської і по
прохайте від мене, що при першій нагоді я зверну належну з мене суму. 
Тепер же я поки лишився без гроша за душею і не тільки не можу гадати 
про подорож, але навіть мені трудно погадати про кожну будучу днину. 
Я жалую, шановний Добродію Вас, що Ви запізнали ся з таким одно
оким лихом, як бідний артиста-маляр: я і сам від сього страждаю і Вас 
завожу у непотрібні турботи, яких Ви певне і без мене доволі маєте.

Лишень се не змінює справи... Хоч би хто мене і повісив за се або 
кинув гострий осуд, -  то все ж я не міг би ані на кріхітку змінити свої 
матеріяльні обставини. Я за сей час не міг Вам нічого відписати, бо по
чував себе погано. Тепер хочу написати, як у нас легко добувати паш- 
порт. Я -  як тілько одержав Ваші гроші -  написав “Прошеніє” до поліц
мейстера, щоб видали мені свідоцтво моєї “благонадежности”. (Свідоц
тво се потрібне для того, що без нього не видають пашпорту). І що ж Ви 
думаєте? -  сього свідотцтва я і досі не получив. Питав я у знайомих... 
Вони кажуть: “у нас часом по два місяці такого свідоцтва трудно доче
катися”. Але се дурне! Вкінці я би дістав потрібний мені документ. Виба
чайте, що так мало пишу, але більше не можу, бо гадки трудно споювати 
до купи. Напишіть до мене лист, щоб я знав як Ви дивитесь на те, що я 
потратив чужі гроші. Адреса моя: Чернигов, Александровская ул., дом 
Яковлева № 5-й.

Прийміть мій сердечний привіт!
Ваш -  М. Жук.
P.S. Може подасте мені адресу Грушевських і я сам напишу до 

них про мій вчинок; може Вам неприємно самому писати?”6.

У цьому ж листі було відправлено дві фотографії художньої

6'‘Лист Михайла Жука до Дениса Лукіяновича. Чернігів, 1908, серпня 10- 
го с. с.”, (рукопис, оригінал). Фонди Державного меморіального музею Михай
ла Грушевського у Львові.
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виставки Чернігівської “ П росвіти”, у якій М ихайло Ж ук брав 
якнайактивнішу участь, про що й свідчать надіслані знимки експо
нованих ним робіт, з рукописним авторським зазначенням розміру 
полотен. Про цю виставку написав схвальну рецензію Михайло 
Коцюбинський “Виставка Чернігівської “Просвіти” у газеті Рада від 
22 лютого 1908 р. Але про те, що повного розуміння з родиною Гру- 
шевських було досягнуто, свідчить поштівка “Wizenka. Widok na 
Owidiusz.”, адресована Денису Лукіяновичу 23.08.1909 р. з Криворівні 
до Вижниці:

“Шановний Пане Докторе!
Я маю приїхати до Вижниці у четвер -  26-го, а 27-го вранці ду

маю від'їхати на Чернівці додому.
Дуже дякую Вам за капці, але шкода, що я не нагадав Вам раніше

-  черевики зовсім розлізлися. Кланяються Вам Грушевські, а я засилаю 
уклони Вашій Пані і Вас здоровлю -  Ваш Мих. Жук”7.

Отже, Михайло Жук не тільки відпочивав у Криворівні на 
Гуцульщині, але й зустрічався та спілкувався з Михайлом та Марією 
Грушевськими, портретував їхню доньку; тому і мав нагоду переда
вати від них поклін. Доречно згадати про той факт, що саме в 
Криворівні 1909 р. Михайло Жук малював Катерину Грушевську, 
єдину доньку подружжя Грушевських8. Портретне зображення юної 
Катерини у д ев’ятирічному віці подається художником на тлі 
карпатського краєвиду. Портрет є власністю Національного музею 
у Львові, історію його надходження до фондів подала у своєму 
дослідженні Оксана Жеплинська9. У даний час він експонується у 
постійній музейній експозиції, присвяченій українському мистецтву 
XX ст. Це одна з ранніх іконографічних робіт Михайла Жука, про 
що свідчить авторська сигнатура і дата справа внизу: 1909. Проте 
вона є важливою в галереї портретів10 Катерини Грушевської, які 
займали чільне місце у родинній мистецькій колекції Грушевських у 
їх львівській віллі.

7 “Лист Михайла Жука до Дениса Лукіяновича. Криворівня, 23 серпня 1909 
р.”, (рукопис). Фонди Державного меморіяльного музею Михайла Грушевсько- 
го у Львові.

8Грушевська Катерина (1900 -  1943) -  культоролог, соціолог, фолькло
рист, етнограф. Засуджена НКВС 10 липня 1938 р., померла 1943 р. в Темлазі.

9 Оксана Жеплинська. “Невідомий портрет Катерини Грушевської”, На
родознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. Двохмісячник, зо
шит 2, 1999, с. 161-162.

10 Іван Жук намалював портрет маленької Катерини влітку 1903 р. Збері
гався у приватній збірці родини Зіньків у Львові. Тепер є надбанням музею Ми
хайла Грушевського у Києві.
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У фондовій збірці Державного меморіяльного музею Михай
ла Грушевського у Львові ще є дві світлини мистця: одна з них -  
поясне зображення молодого художника, датоване 1908 р .11; друга -  
Михайло Жук в інтер’єрі робітні, датована приблизно 1910-ми pp.12

Підтвердженням того, що в родині Грушевських у їхній 
львівській віллі на вул. Понінського, 4 була не одна робота Михайла 
Жука, є й офіційна довідка від 3 березня 1952 p., видана Ользі 
Сильвестрівні Мочульській, племінниці Марії Сильвестрівни Гру- 
шевської, котра успадкувала частину мистецьких речей родини Гру
шевських і у свій час продавала їх за волею обставин Державному 
музею українського мистецтва (тепер Львівський національний 
музей) до музейних фондів:

“Вельмишановна Ольга Сильвестрівна,
На ваше письмо, одержане нами 29/2 1952 p., відповідаємо, що 

досі не маємо із Києва рішення про закупно. Сім картин Труша оцінено 
у нас на 2050 крб.; з того доведеться Вам заплатити по рахунку фотогра
фа: 7 х 12 крб. то є 84 крб.

Інші картини Труша набудемо. Картину Жука “Смуток” пред- 
ложимо у Київ в другому кварталі 1952 р. Картини Панкевича, написані 
до 1905 р. мають музейну вартість.

Зі щирим привітом І. Свєнціцький”13.

Життєвий і творчий шлях Михайла Жука як багатогранного 
художника, засновника і професора Української Академії Мистецтв 
у Києві, професора Художнього Інституту в Одесі, сподіваємося, 
доповнений і кількома штрихами дослідницької роботи Державного 
меморіяльного музею Михайла Грушевського у Львові, бо зі слів 
самого художника “писати щось варто одним потягом, одним 
настроєм, однією думкою. Коли цього немає, тоді все розбивається 
на окремі частини, що не дають цілості”14.

І це знімає табу з його малярських та поетичних творів і 
складає образ правдивого Мистця, закоханого в красу рідного краю, 
його талановитих людей, які творять історію і пишуть її.

11 Фото. “Михайло Жук. Чернігів, 22/УІІІ. 1908”, фонди Державного мемо
ріяльного музею Михайла Грушевського у Львові.

12Фото. “Михайло Жук у робітні. 1910 рр.”, фонди Державного меморі
яльного музею Михайла Грушевського у Львові.

13 Довідка Державного Музею українського мистецтва на ім’я Ольги Силь
вестрівни Мочульської від 03.03.1952 р. Зберігається у фондах Державного ме
моріяльного музею Михайла Грушевського у Львові.

14 “Листи Михайла Жука до Юрія Меженка”, (рукопис). Центральний дер
жавний архів. Музей літератури і мистецтва, од. 365, оп. 1, спр. 197, арк. 4-11.


