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Сергій Білокінь,
доктор історичних наук,

лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка

ÂÅËÅÒÅÍÜ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÇÍÀÂÑÒÂÀ
В українському мистецтвознавстві його внесок остільки монументальний і поважний, як 

стародавня піраміда. Лише Данило Щербаківський і Кость Широцький охоплювали матеріал так 
широко й ґрунтовно, але дочасна смерть забрала їх обох. Як бачимо тепер, з-поміж учених мину-
лого найфундаментальніший доробок залишив по собі саме Стефан Таранушенко. Він збагатив 
україністику низкою засадничих праць, і зараз його концепції й настанови визначальні.

Народився Стефан Андрійович у грудні 1889 року1 у Лебедині Харківської губернії у родині 
цехових Андрія Петровича й Анастасії Василівни Таранушенків (дівоче прізвище матері — Вос-
кобойнікова). Тут-таки, у Лебедині, вперше побачив храм Миколи, який потім досліджуватиме. 
У передмові до монографії „Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України” він 
згадував: «церква викликала у мене якісь неясні поривання, нез’ясовну схвильованість»2. Слобо-
жанщині Таранушенко присвятив низку праць, відданість цьому краєві зберіг навіть у мові. Коли 
23 червня 1972 року, себто вже наприкінці його життя, я запропонував йому виправити окре-
мі слова у рукописі про Нарбута, він сказав: «Дайте слобожанам писати так, як вони говорять».  
Як відомо, у розвинених країнах, скажімо, Німеччині, оберігають не лише мову національну, а й 
діалекти як культурні пам’ятки-масиви.

На бажання матері (яка мала лише кілька класів освіти) вивести сина в «люди», він пройшов 
курс наук у народному (три роки) та міському (чотири роки) училищах і завершив середню освіту 
екстерном у охтирській класичній гімназії (4–7 класи), заробляючи ще й уроками латинської мови.

Вступив на словесне відділення (слов’яно-російський підвідділ) історико-філологічного 
факультету Харківського університету. Із прослуханого там найбільше взяв із курсів історії 
російської літератури (Миколи Сумцова), російської історії (Дмитра Багалія), порівняльного 
мовознавства (Степана Кульбакіна). Крім програмового матеріалу, багато уваги приділяв іншим 
дисциплінам — курсам ботаніки (В. Талієва) й зоології (О. Нікольського).

В університеті набув перших навичок дослідницької роботи. Навчився давати собі раду з 
пам’яткою в натурі, що рятувало від специфічного книжного підходу.

Ще на студентській лаві С. Таранушенко написав розвідку «Українські рекрутські народні пісні», 
третьокурсником почав працювати під керівництвом професора Федора Шміта, згодом академіка 
УАН. Для медальної роботи С. Таранушенко вибрав тему, яку той запропонував, — «Іконографія 
українського іконостаса». З цієї теми тоді не було жодної друкованої праці. Молодому дослідникові 
довелося працювати не стільки у книгозбірні, скільки на місцях — по музеях, церквах і архівах. 
Одержавши від університету відрядження, він об’їхав повіти Харківщини, побував у Новгороді-
Сіверському, Ново-Ропську, Чернігові, де познайомився з генеалогом і архівістом Вадимом Модза-
левським. Учений багато допоміг йому, наприклад, переписав потрібні відомості про іконостас із 
книжки XVII століття про чудо Єлецької Богородиці (листування з Модзалевським після арешту, на 
жаль, пропало). У результаті С. Таранушенко подав ґрунтовне дослідження з додатками: 233 сторінки 
виписок із архівних джерел; чернетковий зошит на 200 сторінок, 9 кальок, 15 креслеників3 і 80 світлин. 
Рецензуючи цю працю, Ф. Шміт зазначив: «Профессор недооценил трудности темы, предполагая, что 
для ее разработки достаточно доступного в Харькове материала; студент профессора поправил, пока-
зал необходимость гораздо более широкой постановки вопроса и сделал все, что мог, для того, чтобы 
исполнить работу, как он ее понимал. За это можно только студента похвалить и пожелать ему, чтобы 
он и впредь ставил интересы науки выше интересов личных и предпочитал истину профессорскому 
авторитету»4. Свій розгляд дослідження Таранушенка Ф. Шміт підсумував так: «На основании вы-
шеизложенного я признаю сочинение, обозначенное девизом «Лебедь» (символ, зображений на гербі 
Лебедина — С. Б.) достойным награждения золотой медалью»5. 15 січня 1917 року харківська газе-
та «Южный край» повідомила, що через неможливість виготовити золоті медалі літературознавцеві 
Д. Благому й мистецтвознавцям Д. Гордєєву й С. Таранушенкові видано премії.

Побажання вчителя запам’яталися на все життя. Якісні прикмети Таранушенкових праць завжди 
відповідали не мірі розробленості теми до нього, не загальним умовам, у яких сам працював (кому 
яке діло!), а лише значущості проблематики. Він був завжди максималістом. Через півстоліття, коли 
його попросили написати до альбому щось найважливіше, посутнє, Стефан Андрійович вибрав 
наведені вище слова Ф. Шміта про професора й студента і додав: «Вважаю своїм обов’язком переда-
ти цей морально-етичний заповіт тим, кому судилося продовжити дослідження історії українського 
мистецтва»6.
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Імператорський харківський університет він закінчив 1916 року з дипломом першого ступе-
ня. На подання Ф. Шміта, залишився при кафедрі теорії й історії мистецтв для приготування до 
професури (без стипендії), за його ж таки рекомендацією був призначений на асистента музею 
красних мистецтв і старожитностей. 1918 року замінив Д. Гордєєва на посаді старшого асистента, 
а 1920 року сам очолив музей. Так розпочався його музейний стаж.

Виконуючи настанову свого вчителя, що мистецтвознавець має дивитися не так у книжки, як 
на пам’ятки, С. Таранушенко вирушає на стажування. Влітку 1917 року університет відрядив його 
разом із Д. Гордєєвим до Тифліса й Мцхети для ознайомлення з грузинською архітектурою. На 
запрошення мовознавця М. Марра він виїхав на місяць до Вірменії, на городище Ані, узяв участь 
у науковій експедиції Кавказького історико-археологічного інституту в Ахалцихському повіті, до 
Зарзми, Чуле й Сапари.

Впродовж трьох тижнів (20 серпня — 10 вересня 1917 р.) Таранушенко перевіряв за нату-
рою опубліковані кресленики й описи пам’яток. У всіх трьох досліджуваних монастирях зробив 
проміри до поземних планів, що кориґували опублікований матеріал, до описів склав додаткові 
замітки. Фотоілюстрації робив викладач французької мови із Тифліса Ліозен — фотограф, на 
жаль, кепський. «Незабутнє, потрясаюче враження, — згадував вчений, — справили на мене храм 
Джварі в Мцхеті та руїни базиліки в Ереруї. Такі пам’ятки дійсно спроможні не лише дати найви-
щу естетичну насолоду, а й гранично ясно розкрити суть і специфіку архітектурно-художнього 
образу пам’ятки. У цьому полягав найбільший для мене здобуток від подорожі в Закавказзя». 
Були й просто сильні враження: в Ані юнакові довелося раз висіти над проваллям, причому дра-
бину відхиляв вітер. Потім йому розповіли, що протилежним берегом якраз їхали туземці, які 
відкрили стрілянину по ньому, — на щастя, не влучили.

1918 року завідувач шкільного відділу лебединського повітового земства Микола Грищенко 
почав готувати виставку народного мистецтва з матеріалів приватних збірок, зокрема збірки 
Красовського, — на основі її виник Лебединський музей. При виставці влаштували міжповітові 
учительські курси (мова й література, історія, мистецтво). С. Таранушенко склав два розділи ви-
ставкового каталога, написав повідомлення про неї для газети «Южный край». То були його перші 
друковані праці — наукова й просвітницька, популяризаторська. Він викладав на курсах, прово-
див для слухачів екскурсії по Лебедину та його околицях. Їздив до Михайлівки й капністівської 
Василівки, де побачив розкидані в грязюці, затоптані ногами томи енциклопедистів.

Року 1918 С. Таранушенка обрано доцентом Полтавського історико-філологічного факульте-
ту6а (ентузіасти з місцевої «Просвіти» й губернського земства мріяли, що згодом на основі цього 
закладу виникне університет). Вчений працював, час від часу наїжджаючи до Полтави, щоб про-
читати лекції. А коли факультет натомість перетворився на Український інститут громадських 
наук — його у 1920 році обрали на ад’юнкт-професора. Одночасно у Харкові викладав в Академії 
теоретичних знань, де у жовтні 1921 року його також обрали на наукового співробітника науково-
дослідчої катедри історії української культури (очолював її акад. Дмитро Багалій).

Протягом 1921–1922 років Стефан Андрійович обмірив, зафотографував і дослідив харківський 
Покровський собор — визначну пам’ятку архітектури XVII століття, в якій збереглися розміри 
й форми старих дерев’яних церков Слобожанщини, що до нас не дійшли. Відтоді він працю-
вав, щоразу виходячи на ситуації, коли його студії ставали, як тепер кажуть, ексклюзивними. 
Досліджував те, що потім зникало. Отже, його праці набували значення першоджерела. 5 червня 
1973 року він писав товаришеві, нумізматові Іванові Спаському: «А тут ще настирно постають 
питання: про стосунки між дерев’яним і мурованим будівництвом. Давно вже помічено, що наші 
рідкі муровані будівлі залежать від дерев’яних. Про це писалося. Але яка це залежність? В чому? 
Про це ніде нічого. Тож довелося мені вже самотужки пробувати порушувати ці питання. Шукати 
на них відповіді. Я розумію, що це тема окремого спеціального і дуже важливого питання. Але 
відмахнутися від спроби нехай і недосконалого розв’язання цієї проблеми я не міг. А питання 
справді і дуже важливе, і дуже цікаве».

Написану на основі дослідження пам’ятки й пов’язаних із нею архівних матеріалів працю 
1923 року видано у вигляді монографії під назвою «Покровський собор у Харкові». Її катедра 
прийняла як дисертацію. Після захисту цієї праці у березні 1924 року С. Таранушенка обрано 
на дійсного члена й завідувача сектора мистецтва катедри та керівника семінару аспірантів. У 
нього вчилися Павло Жолтовський, Дмитро Чукін та Марія Щепотьєва. Трохи згодом, під час 
слідства, Д. Чукін підписав звинувачення і на себе, й на Таранушенка. Обоє вижили, але більше 
ніколи не зустрічались і не листувались. Було, мабуть, іще щось, не відбите у слідчій справі. 
Важка, страшна епоха, страшний час. Я ще застав і Жолтовького, і Чукина, і Щепотьєву, і з усіма 
листувався. Перші двоє були заарештовані, брат третьої йшов у процесі «Спілки визволення 
України».
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9 березня 1979 року Павло Миколайович розповідав мені: «С. А. як директор музею давав 
мені максимальні можливості до подорожів по Україні. Бувало так, що вирушав я з Харкова тоді, 
коли щойно сніг розтав, а повертався, коли він вже знову падав. В 20-х роках існував тільки один 
вид транспорту — залізниця. А те, що було поза нею, освоювалось пішки. За літо я проходив біля 
1000 км своїм ходом. Не ставлячи переді мною ніякої «теми», не накреслюючи маршруту, вимагав 
тільки звіту за те, що знайшов та побачив. А цікавився я тоді, не подібно до теперішніх аспірантів 
та дисертантів, всім, що бачили очі. І С. А. цьому не заважав, і я йому за це дуже вдячний.  ...Мізерні 
штати, мізерні кошти тодішніх музеїв прирікали любителів цієї справи на спартанське життя.  
І була в цьому дуже добра сторона. Люди без покликання не довго бавились цими справами, 
швидко відсіювались. Залишались на музейній роботі лише ті, що „претерпіли до кінця”».

З 1924 року Стефан Андрійович — дійсний член катедри мистецтвознавства, а у 1924–1929 
роках — професор Харківського художнього інституту. 

У ті роки Стефан Таранушенко зав’язав особисті контакти з великими київськими мистецт-
вознавцями — Данилом Щербаківським, Федором Ернстом, Миколою Біляшівським, Миколою 
Макаренком. Разом із Багалієм побував у Михайла Грушевського вдома, на Паньківській. Зами-
лувано розповідав: з Росії передавали архівні матеріали. Багалієві конче хотілось одержати їх до 
Харкова, і, вичерпуючи своє красномовство, він довго перебирав відповідні арґументи. М. Гру-
шевський відповів короткою фразою: «Тепер мені Ваша позиція зрозуміла», і на цьому розмова 
скінчилася. Таранушенко вмів цінити місткі фрази. 

У рукописі монографії про монументальну архітектуру Лівобережжя Стефан Андрійович 
1967 року поставив як мотто такі слова: «Гомін сокир не затихав ніколи на просторах українських 
земель». За багато років з інтересом натрапив я в шостому томі «Історії України-Русі» М. Гру-
шевського на таке місце: «Гомін сокир, що робили церкви, не затихав ніколи на цілім просторі 
українських земель, а з ним не переривалася й архітектонічна робота, що неустанно модифікувала 
старі типи деревляних церков — відповідно до смаку будівничих чи фундаторів, відповідно до 
місцевих вимог чи обставин, відповідно до нових течій в будівництві кам’янім і деревлянім»7. 
Отже, ще після арештів 1965 року вчений вважав за справу свого наукового сумління зацитувати 
Михайла Сергійовича в той час, як численні офіційні історики його охоче паплюжили і тоді, і 
навіть у роки перебудови, коли, здавалося, їх ніхто до цього не примушував.

Сила С. Таранушенка як ученого полягала у тому, що він достеменно знав матеріал. У 1920—
1933 роках очолював республіканський музей українського мистецтва у Харкові, через його 
руки проходили тисячі експонатів. Коли більшовики розгорнули війну проти церков, він зібрав 
могутній відділ іконопису. 

Фактично починати треба було з нічого, до того ж завдання відбити мистецькі досягнення 
українського народу від найдавніших до найновіших часів ускладнювалося із зрозумілих причин. 
Спершу у музеї взагалі працювало тільки троє: директор, прибиральниця й науковий працівник 
на посаді двірника. Час був важкий, тому на будь-які прохання директора відповідь надходи-
ла проста: дайте нам передусім одягти і взути наших комсомольців. Затримувало справу й те, 
що коли штати почали більшати, музейний персонал треба було виховувати в самому процесі 
будування музею, у щоденній практичній роботі. «Нам доводилося, — згадував С. Таранушен-
ко, — не лише самим створювати кістяк — схему історичного процесу в музейній експозиції, у її 
розділах, а й розкривать цей процес розвитку українського мистецтва на конкретних пам’ятках. 
Харківський музей українського мистецтва довелось будувати на голому місці, тому-то довелося 
організовувати науково-дослідні експедиції по всіх районах України як для збирання експонатів 
для музею, так і для дослідів пам’яток на місцях». Улітку 1923 року він вирушив до Кременчуць-
кого й Золотоніського повітів, 1924 року відбулась експедиція на Кам’янеччину, Вінниччину 
й до Києва, 1925 року — до Лебедина, восени 1926-го — на Миргородщину, Прилуччину й до 
Полтави, улітку 1927-го — на Слобожанщину й Полтавщину. Разом з Павлом Жолтовським і 
Дмитром Чукіним відбирав чи бодай фотографував, описував мистецькі твори — будівництво, 
народні меблі, оправи стародруків, ікони. Як уже сказано, експедиції не були тематичні. Рятували 
українську культуру. По обидва боки барикад стояли цілком свідомі своєї ролі й місії люди. Одні 
ламали традиційну культуру, інші обороняли, як могли, і йшли до тюрем і концтаборів.

Рухливість і знання матеріалу та місцевих умов допомагали вченому в його великій громадській 
роботі. Довгі роки він працював в установах охорони пам’яток культури: з 1920 року завідував 
монументально-архітектурною секцією харківського ГУБКОПМИСу (Губернський комітет охо-
рони пам’яток мистецтва), з 1922 року головував у комісії для вивчення української архітектури 
ВУКОПМИСу. Робота йшла у трьох напрямах: берегли від руйнації спорожнілі маєтки, перешкод-
жали вивезенню мистецьких пам’яток за кордон, провадили наукове дослідження пам’яток. Після 
передачі 1926 року пам’яткоохоронних функцій Наркомосові, Упрнаука 27 лютого призначила 
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Таранушенка на крайового інспектора по Лівобережжю (інспектуру по Правобережжю очолив 
Федір Ернст, по Одещині — Степан Дложевський, по Катеринославщині — Павло Козар). Першо-
го скинули з посади Ф. Ернста. 19 вересня 1930 року заступник завідуючого сектором науки Нар-
комосу Клим Коник підписав розпорядження про зняття його з посади крайового інспектора8. 
Таранушенко й собі нажив впливових ворогів, тож його останній день на цій посаді був 1 грудня 
1930 року. Новим інспектором став живописець і графік Сергій Фотійович Бесєдін.

Головна тема досліджень Стефана Таранушенка, якій він віддав 50 років життя, — дерев’яна 
монументальна архітектура Лівобережжя. Це була наймогутніша його праця.

Чималу ціну мала б його робота й тоді, якби він ішов од однієї творчої знахідки до іншої, ке-
руючись суб’єктивними уподобаннями. Стефан Таранушенко мав позицію й виробив метод. Вив-
чити пам’ятку науково, систематично дібрати об’єктивний матеріал — це вже, на його думку, було 
більш цікавим. З таким матеріалом можна працювати, це вже факти. Прагнення факту правдивого 
примушувало вченого вивчати церковні архіви (коли вони тільки ще були збереглися), шукати в 
них відомостей про ремонти, репарації, перебудови, переглядати єпархіальні й губернські «Ведо-
мости». З «Историко-статистическим описанием Харьковской епархии» Філарета Гумілевського 
не розлучався до смерті. Це була його настільна книжка9.

Чого не терпів учений у працях колег — це порожньої балаканини. Майстрів цього жанру 
він називав „мистецтвонезнавцями”. Про одного з них 23 лютого 1975 року сказав: «Ой, Б. [...] ... 
(Похитує головою). І таких пускають до музеїв... Та його не можна на гарматний вистріл до музей-
ного туалету підпустити, не те що... Я Вам розповідав, як був у нього раз вдома? — На стіні — одна 
погана репродукція «Мишки на севере». Більше нічого вже й не треба».

У давнього майстра не довідаєшся, ні чого він домагався, ні якими принципами керувався. 
Свій намір він міг зафіксувати лише у самій пам’ятці. Її, казав учений, і треба було питати. Про 
кожну пам’ятку він збирав об’єктивні дані за анкетою, передусім старанно обмірюючи її. Шістдесят 
років тому на селі це було непросто. Вигадка вченого й удосконалений покришкінський10 метод 
дали результати знамениті: точність вимірів у Таранушенка практично абсолютна. Перемога ми-
стецтвознавця тут не тільки у техніці. Міряли пам’ятки народної архітектури й до нього. Та вче-
них бентежили цифри: треба було креслити «неправильно», «криво». Недипломованих народних 
майстрів виправляли. Стефан Андрійович у деформаціях знаходив раціональне, часом досить-
таки суттєве. Наприклад, зміщення бані не давало зрубові завалитись. Вивчення кожної пам’ятки 
передбачало складання комплекту креслеників (план, фасад, перетин), нагромадження світлин, 
нотаток, витягів із рукописних та друкованих джерел. Таку максимально повну документацію він 
підготував на більш як 60 храмів, найцікавіших з мистецького боку.

В українській культурі Стефан Таранушенко — золоте ім’я, він-бо на найвищому науково-
му рівні задокументував мистецькі перлини, що здебільшого всі погинули у страшні тридцяті й 
сорокові роки. Щастя, що нація здобулася на людину, яка завдала собі цю роботу.

В українському мистецтвознавстві Стефан Таранушенко поставив проблему контексту, 
проблему цілісності української культури, розглядаючи її у двох головних аспектах. По-перше, 
дослідник вивчав соціальні й матеріальні передумови монументального будівництва — заселення 
території, на якій потім зводили споруди, характер лісів, теслярське вміння — аж до словничка 
будівельних термінів та студій фахової термінології. Доводиться дуже шкодувати, що на початку 
сімдесятих років «українська» влада (тобто чиновники від науки й видавничої справи) не доросла 
до розуміння цінності зробленого вченим й викресленням цих та інших місць книжку Тарану-
шенкову «скоротили» на цілу третину... Так не могло бути у Прибалтиці, на Кавказі. 

Вчений наполягав на тому, що специфіка народного мистецтва диктує комплексний підхід до 
його творів. У народного майстра й бути не могло цехових амбіцій. Сьогодні коваль Вакула (коваль!) 
пише образи для Т... церкви, завтра фарбує паркан полтавського сотника, потім розписує скриню 
для Оксани, кладучи на окуття таке залізо, якого не клав на сотникову таратайку, чи розмальовує 
всі миски, з яких диканські козаки хлебтали борщ. Виходить, треба брати цілу околицю чи, ще кра-
ще, одне село й вивчати всі види мистецької творчості — і малярство, і килими, й писанки. Адже це 
комплекси, де на кожному складникові відбилися індивідуальності майстрів.

Пізніше саме таких засад дотримувався у своєму багатотомному альбомі Іван Гончар, по-
даючи біля світлин із народного вбрання й малюнки місцевих орнаментальних мотивів. А Сте-
фан Андрійович у недатованому листі до Івана Спаського з жахом розповідав: «Ваша фраза про 
можливу долю збірки Б. Жука нагадала мені таке. Коли я переїхав до Києва, я зайшов якось до 
Інстит[уту] етногр[афії], фолькл[ору] і мистецтва[мистецтвознавства] та був очевидцем такої 
картини: на столі лежить гора негативів в коробках з якимись на них нотатками. «Сотрудниця» 
звертається до «керівного товариша» і питає, що вона має робити з цими негативами. Керівний 
поглянув на кілька негативів і «ізрек»:

— Розложіть негативи так: чоботи до чобіт, головні убори окремо і т. д.
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Це була колекція, зібрана кимсь за багато років в певних місцях і цінна саме в комплексі.  
 І це — в Академії!»

Паралельно з вивченням монументального будівництва С. Таранушенко розпочав студії 
будівництва житлового. У 1920–1923 роках він системно обстежив усі харківські околиці, зафото-
графував понад 150 старовинних хат, з них дев’ять найцінніших з архітектурно-мистецького боку 
обмірив та опублікував ці матеріали. У 1925–1927 роках дослідив хати у Лебедині. Як відзначив 
у автобіографії, «довелось багато уваги приділяти розробленню наукового методу дослідження 
пам’яток архітектури. Раніш українське народне житло якщо і вивчали, то лише етнографи, які 
розглядали його як об’єкт, що відбивав побут. До хати ж як мистецького твору, як до продукту 
архітектурної творчості українського народу ніхто тоді й не намагався підходити. Тому мені при 
дослідженні хат як архітектурних пам’яток доводилось пробивати першу стежку»11.

Наслідки цих досліджень склали три видання. Рецензуючи одне з них («Хата по 
Єлисаветинському провулку під ч. 35 в Харкові»), Володимир Січинський відзначив: «Автор, що 
має неабиякий науковий досвід, підходить до сеї теми з цілком науковою методою, а у викладі 
зарекомендовує себе як артист-митець, що відчуває естетику і художній зміст архітектурної шту-
ки, не кажучи вже про те, що автор із величезною відданістю і якоюсь посвятою вложив силу 
праці в се на перший погляд невелике видання»12. Рецензент особливо підкреслив, що «ся праця 
може стати взірцевою для подібних дослідів над українським будівництвом по інших українських 
землях»13.

Данило Щербаківський прорецензував усі три книжки. На його думку, альбом «Пам’ятки 
мистецтва...» являє собою цінний внесок до нашої небагатої літератури про мистецтво Слобо-
жанщини. Відзначивши авторову обережність на висновки, Д. Щербаківський підкреслив, що ці 
видання «дуже цінні, особливо з методологічного боку»14.

Працювати було тяжко. Розповівши про численні труднощі, Стефан Андрійович казав, що 
«все це не тільки вимагало напруженої роботи, але примушувало „на ходу” ставить і науково 
розв’язувати проблеми, пов’язані з побудовою експозиції музею. Тому доводилося сьогодні займа-
тися архітектурою, завтра малярством; одночасно вивчати основні етапи розвитку орнаменту пи-
санок і досліджувати історію килимарства; слідом за розглядом творчості Шевченка-портретиста 
займатися з’ясуванням зв’язків мистецтва України і фінських народів, головну ж увагу приділяти 
українському радянському мистецтву — комплектувать твори, організовувать виставки». Так 
було зібрано велику кількість першорядних творів, зокрема кількасот ікон (після арешту вченого 
вони зникли), до сотні килимів, зразки кераміки, різьби, порцеляни.

Отже, приходили нові теми. Одним із перших С. Таранушенко дав мистецтвознавчий аналіз 
народної писанки15, видрукував статті про «Полуботчишину» сорочку16, рідкісний стародрук17, 
написав книжку «Лизогубівська кам’яниця у м. Седневі»18, докладно прорецензував видан-
ня, присвячені дерев’яним церквам Галичини, мініатюрі, кераміці, тканині, студіям Ф. Вовка 
з етнографії та антропології, стінним розписам на Уманщині. Вивчав і мистецтво професійне. 
Опублікував розвідки про життя й діяльність таких різних художників як Тарас Шевченко19, 
Порфирій Мартинович20, Григорій Нарбут21 (більша студія лишилась у рукопису), Василь Кри-
чевський22, Василь Касіян23. У 1929 році під керівництвом С. Таранушенка Музей українського 
мистецтва (МУМ) влаштував грандіозну виставку української книжкової графіки (каталог вий-
шов того самого року24), що підсумувала здобутки відродження двадцятих років, і це була інерція 
державності. 

Тоді ж таки, 1929 року, видавництво «Рух» розпочало серію монографій «Українське маляр-
ство», перші випуски якої виходили за редакцією вченого25. С. Таранушенко працював над усім, 
у кожній ділянці показуючи нові дороги. Розробка однієї теми впливала на розуміння іншої — 
утворювалася система. Як уже говорилося, науковець одержував автентичний, невикривлений, 
незіпсований матеріал, бо працював з ориґіналами. Добре орієнтувався в роботах попередників, 
завжди їх шанував. Для нього існувало коло добросовісних, «справжніх» вчених (Д. Щербаківський, 
Ф. Ернст, В. Січинський), чиї праці він виділяв, хоч узагалі не на авторитети здавався, прагнув усе 
перевірити. Ще більше, він ніс потужну естафету нереалізованих думок, знань і поглядів інших, 
давніше померлих учених, і з цього боку його праці — архів нашої мистецтвознавчої науки, бо 
концентрують те, чого не збереглося більше ніде. І з усім цим добром так сміливо, так мудро пра-
цювати, до таких блискучих результатів доходити — тут треба таланту.

Одного разу він спеціально показав мені документ, датований 25 травня 1928 року, де було 
наведено склад Секції мистецтв Експертно-кваліфікаційної комісії наукових робітників при 
Упрнауці НКО УСРР:

Голова проф. Козицький Пилип Омелянович
члени: проф. Грудина Дмитро Якимович
проф. Таранушенко Стефан Андрійович
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проф. Бурачек Микола Григорович
проф. Богатирьов Семен Семенович
Таран П. І.
Горбенко Павло Дмитрович (НКО)
Секретар П. Дятлів26.

В 1958 році після формальної реабілітації Г. Н. Логвин клопотався про повернення Стефану 
Андрійовичу ученого ступеня доктора мистецтвознавства та вченого звання професора. Вияви-
лося, що необхідно лише написати заяву. Повідомивши Таранушенку цю новину, у відповідь по-
чув: «Я писати „прошеніє” не буду. Вони відібрали в мене звання незаконно — нехай вони його 
мені повернуть. Але просити їх я не буду»27. Григорій Никонович наводив цю історію як при-
клад принциповості та сили характеру Стефана Андрійовича: «доживати віку на мізерну пенсію 
і не скористатися правом поновити ступінь доктора і звання професора, отримувати пристойну 
пенсію! Оце принциповість!»28

Харківські двадцяті роки були для вченого його зоряною годиною. У безмірі народного життя 
він фіксував і встановлював мистецькі факти, опрацьовував їх і збагачував українську культуру 
коштовними розвідками. Після арешту Таранушенко прожив ще понад сорок років — то важчих, 
то трохи легших, але вже не таких. Чим тримався він решту життя, як не споминами про буяння 
молодечої творчості? Що являли собою його пізні дослідження, як не продовження й розвиток 
тих, написаних замолоду?

14 жовтня 1933 року його заарештували29. 
Знову переконуємося, що задовго до 37-го року, у в 1933 й 1934 роках, відбувались ключові 

події, коли брали найважливіших діячів культури. Опубліковано спецповідомлення першого 
наркома внутрішніх справ СРСР Ґенріха Ґріґор’євича Яґоди (Ієґуди) до Сталіна «О контрреволю-
ционной организации в научных институтах и Академии наук СССР» від 26 лютого 1934 року, 
№ 50229: «В Москве, Ленинграде, на Украине, в Азово-Черноморском крае и Западной области 
нами арестованы члены широко разветвленной фашистской организации, именующейся «Рос-
сийская национальная партия».

Организация ставила своей конечной задачей вооруженное свержение советской власти и 
установление в стране фашистской диктатуры. На этой основе она объединяла различные на-
ционалистические элементы. 

Особое внимание организация уделяла вопросу об Украине. Провал самостоятельных попы-
ток украинских националистов свергнуть соввласть на Украине и значение, которое придавали 
закордонные интервенционистские круги, послужило основанием для блока украинских нацио-
налистов с русскими.

Следствием установлено, что организацией руководил политический центр»30.
По численних в’язницях СРСР, де мордували видатних вчених, чиї імена можна знайти по 

енциклопедіях, провадилась величезна „робота”. Чекісти викликали їх у свої кабінети, примушува-
ли писати покаянні заяви, допитували, записували те, що було їм потрібне, примушували в’язнів 
підписати кожен аркуш. Тексти протоколів формулювали так, щоб можна було складати з них 
винувальні висновки, а тоді — ті документи, що йшли нагору.

Цитую далі спецповідомлення Яґоди: «По агентурным данным и показаниям арестованных 
участников организации Дурново А. Н., Сычева Н. П., Крыжановского Б. Г., Шмидта Ф. И., Ва-
ляшко М. Г., Гордеева Д. Б., Таранущенко С. А. установлены следующие руководящие участники 
организации:

1) Академик Перетц В. Н. — видный украинский националист, вице-директор института сла-
вяноведения в Ленинграде;

2) Академик Сперанский М. Н. — монархист, литературовед;
3) Академик Державин Н. С. — директор института славяноведения в Ленинграде;
4) Академик Вернадский В. И. — б. министр в правительстве гетмана Скоропадского на Укра-

ине, б. член ЦК кадетской партии, сын его видный деятель евразийского движения за кордоном;
5) Академик Курнаков Н. С. — директор химической ассоциации Академии наук СССР;
6) Академик Грушевский М. С. — быв. председатель Центральной Рады на Украине»31.
Стефан Андрійович розповідав небагато, а я не розпитував. Сидіти вченому довелося в одній 

камері з Остапом Вишнею, актором «Березоля» Йосипом Гірняком та істориком-академіком 
Матвієм Яворським. Щоб збавити час, годинами Таранушенко разом з цим останнім читав у камері 
лекції, кожен зі своєї спеціальності. Він казав, що головні стандартні звинувачення зводились до 
«українського націоналізму», але йому закидали ще й змову з «націоналістами російськими» че-
рез академіка В. Перетца, з яким він, до речі, не був знайомий.



  13  

Ñ. Á²ËÎÊ²ÍÜ. ÂÅËÅÒÅÍÜ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÇÍÀÂÑÒÂÀ

Формувались окремі справи — «Український національний центр», за якою 23 березня 1931 
року було заарештовано Михайла Грушевського32. У ніч проти 12 квітня 1934 року у Москві забра-
ли академіка М. Сперанського, а у Ленінграді — його колегу академіка Володимира Перетца33.

Наведемо документ, датований 16 жовтня страшного 1933 року:
«Про ліквідацію МУМ та ХДХІМ і передачу фондів художніх експонатів їх до Всеукр[аїнської] 

картинної галереї.
Зважаючи на те, що Музей українського мистецтва (МУМ) та Харківський державний 

художньо-історичний музей (ХДХІМ) не виконали покладених на них завдань, а їх особовий 
склад засмічено буржуазно-націоналістичними, контрреволюційними елементами (Таранушен-
ко, Чукін, Поплавський та інш.) — наказую:

1. Музей українського мистецтва та Харківський художньо-історичний музей ліквідувати і 
фонди художніх експонатів цих музеїв передати до Всеукраїнської картинної галереї.

2. Особовий склад співробітників Музею укр[аїнського] мистецтва та Харківського держав-
ного художньо-історичного музею звільнити.

3. Упорядкування фондів художніх експонатів цих музеїв для передачі до Всеукраїнської 
картинної галереї доручити тов. Сап’яну та Боєву, запропонувавши їм протягом 2-х днів подати 
на затвердження НКО склад бригади для виконання цієї роботи.

Заст. Наркома освіти УСРР А. Хвиля»34.
У лютому 1934 року трійка ОДПУ УСРР дала вченому п’ять років „ИТЛ” (виправно-трудових 

таборів). У ті роки давали небагато. Але визначений спершу строк нічого не означав, бо потім 
приплюсовували доважок. Виникали нові документи, як-от «Заключение» від 22 серпня 1935 
року: «Учитывая активное к-р прошлое Макаренко Н. Е., сокращение срока ссылки, а также воз-
вращение его в г. Киев — нежелательно»35. Ув’язнений у березні 1934 року, Михайло Якович Ру-
динський одержав 3 роки заслання, але відбув майже десять36. У ваґоні «для восьми коней або 40 
чоловік» у травні Таранушенка «перекинули» на Забайкалля, у район Чити, на будівництво другої 
нитки транссибірської залізниці (БАМлаг). Разом із ним їхали його колишній шеф — завідувач 
музейною секцією Упрнауки, що керував і справою охорони пам’яток, Василь Дубровський, зга-
дуваний на початку статті Д. Гордєєв і професор В. Зуммер37.

Оскільки на Забайкаллі рік рахували за два, у вересні 1936 року його звільнили, першого 
з-поміж колег. Він згарячу переїхав до Пермі, звідки була родом його дружина. Але з’ясувалося, 
що Перм, як він потім розповідав, йому «протипоказана», — пощастило влаштуватися лише за 
містом, у Мотовилисі. Там, у філії пермського індустрійного робітфаку на КамГЕСі у лютому-
серпні 1937 року він викладав біологію й молив Господа за харківських професорів-біологів 
Талієва і Нікольського.

1938 року з дружиною виїхав до Курська (Україна була їм заказана). У Курську вченому 
відмовили, ніби не було вакансій. Написав гострого листа Н. Крупській, мовляв, Молотов сказав, 
що в країні немає безробітних. За якийсь час прийшов папір із запрошенням на переговори. Він 
став старшим науковим співробітником Курської обласної картинної галереї. У роки війни за 
домовленістю з музейним керівництвом, у Курську він перебув німецьку окупацію, охороняючи 
невивезені твори. Серед іншого С. Таранушенко ховав від знищення портрети вождів, зокрема 
скульптурні. Так бувало і з іншими репресованими, наприклад, з киянином Василем Митрофа-
новичем Базилевичем, який заплатив життям за музейні колекції у Таґанрозі. Але за всіма тягли-
ся хвости неблагонадійності. В Алма-Аті 12 вересня 1980 року не реабілітована померла Євгенія 
Юріївна Спаська. Її вчитель Данило Михайлович Щербаківський, не витримавши, вкоротив собі 
віку сам, — йшов 1927-й...

Вийшовши з «малої» зони у «велику», Таранушенко намагався повернутися до науки. Почав 
із нейтральної теми. Протягом недовгого часу він підготував до друку листування російського 
художника В. Шварца: до 246 сторінок текстів із архівів і музеїв Курська, Москви й Ленінграду до-
дав три аркуші коментарів і два — вступної статті. З усього підготовленого матеріалу у 1946 році 
у видавництві «Курская правда» вийшла благенька книжечка на 16 сторінок38.

16 серпня 1949 року до Курської картинної галереї на бланку московського видавництва «Ис-
кусство» пішов лист: «Уважаемый Степан Андреевич! Представленная Вами рукопись «Письма 
В. Г. Шварца» имеет несомненно значительный научный интерес. Приводимые в рукописи мате-
риалы, как и сама вводная статья, по-новому освещает творческий путь одного из интереснейших  
мастеров ХІХ века. Однако опубликование этих писем может быть полезным скорее для узкого 
круга искусствоведов-исследователей, чем для массового читателя. Отмечая таким образом несо-
мненную научную ценность материала, издательство вынуждено все же отказаться от его напеча-
тания, так как он не подходит под профиль наших изданий мемуарной литературы. Заведующий 
отделом изолитературы А. И. Леонов».
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Адресат поклав свій примірник у шухляду й пізніших спроб пробити його друком не робив. 
Коли фундаторка Центрального державного архіву-музею літератури й мистецтва Людмила 
Андріївна Проценко запропонувала вченому закласти тут свій фонд, він віддав «Шварца» їй39.

У 1950–1953 роках Таранушенко завідував фондами Астраханської картинної галереї, 1953 
року переїхав до Києва, де ще один десяток літ віддав Академії архітектури (останні роки працю-
вав у відділі вивчення історії українського мистецтва та народної творчості). 5 вересня 1958 року 
президія Харківського обласного суду переглянула його справу. Постанови судової трійки колегії 
ОДПУ УСРР від 24 лютого і 21 травня 1934 року було відмінено, справу провадженням припине-
но, а С. Таранушенка реабілітовано. 1 травня 1963 року він вийшов на пенсію.

Повоєнний період — доба наукової всевладності вченого. Впевненою рукою майстра він тво-
рив широко закроєні праці, з височини набутого досвіду прозирав нові шляхи мистецтвознав-
ства. Головне в цих працях — ледь не всі пам’ятки, яким вони були присвячені, у 1930-ті — 1940-і 
роки загинули, тож його монументальні монографії — це більш, аніж надгробок над старою 
українською культурою. Вони височіють у нашому мистецтвознавстві, як єгипетські піраміди.

Але влада не забувала про вченого ані на мить. Справи-формуляри, досьє, архівно-облікові 
справи досі закриті40. Нині розсекречено лише архівно-слідчі справи на реабілітованих. Серед 
цих убогих джерел Таранушенкових документів шукати треба днем із вогнем. Але дещо можна 
й знайти. 10 лютого 1971 року з 13.30 до 15.15 до нього додому прийшов і його допитав у справі 
В. Гаґенмейстера старший слідчий КДБ капітан Сірик. Стефан Андрійович перебував у дуже важ-
кому фізичному стані, й це було очевидно. Розмовляти з «гостем» йому було й огидно. Він підписав 
таку інтерпретацію своїх свідчень: «Ни в какую организацию я тогда (sic!) не входил и вообще не 
знаю о существовании контрреволюционных организаций среди работников музея и галлереи в 
те (sic) годы»41. Тоді йшлося про оформлення реабілітації Гаґенмейстера. Не відбито в документах, 
а тому мені важко сказати, скільки ця зустріч коштувала Стефанові Андрійовичу. Після ніби не-
страшного «хатнього» допиту у справі Ігоря Калинця у Ярослави Музики стався інфаркт.

Над своєю головною працею — монографією «Монументальна дерев’яна архітектура 
Лівобережної України» — Таранушенко працював з 1916 до 1968 року. Це була праця життя — 
понад тисячу сторінок машинопису, 576 фотографій і креслеників. Вийшла вона року 1976 лише 
завдяки наполегливості Г. Логвина й М. Бажана. Історія цієї праці може стати темою окремого 
дослідження. Наприклад, двічі набирали передмову Григорія Логвина. Бо занадто ентузіастично, 
з точки зору влади, писав він, зокрема, у передмові забракованій, яку спершу було набрано й 
відбито: «Унікальна праця С. Таранушенка послужить постійним посібником не тільки для 
істориків, мистецтвознавців, етнографів, психологів — дослідників таємниць мистецької 
творчості, але й для всіх творчих працівників в галузі архітектури. Хоч книга висвітлює історію 
народної архітектури, однак теоретичне витлумачення її специфіки і досягнень виходить далеко 
за ці межі і становить освіжуюче джерело для роздумів творців сучасної архітектури. Дерев’яне 
монументальне будівництво України належить до „органічної архітектури” і своїми засадами 
є надзвичайно близьким нинішній безордерній архітектурі. [...] Книга, безумовно, збагатить 
всесвітню архітектурно-мистецьку науку».

Якщо у двадцяті роки Таранушенко здебільшого лише нагромаджував факти, зокрема збирав 
матеріал про монументальне будівництво, займався джерелознавчими студіями, то тепер, маючи 
надійну базу, діяв у галузі, сказати б, „вищої математики”. Наприклад, на цьому, другому етапі 
дуже важливою виявилася проблема пропорційності пам’яток. Року 1911 Олексій Новицький, 
згодом академік УАН, спробувавши проаналізувати кілька обмірних креслеників, дійшов виснов-
ку, що «вивести якісь певні пропорції, яким могли б відповідати усі відомі нам пам’ятки, немає 
ніякої можливості»42. Для Таранушенка такий підхід був цілком неприйнятний: «Стаття свідчила 
про те, — писав він, — що О. Новицький шукав не пропорційних закономірностей, а якогось ша-
блону, під який можна було б підігнати всі відомі пам’ятки. При такому „методі” інших наслідків 
не можна й чекати»43. С. Таранушенко дивився на справу інакше: «Пропорційність — не шаблон, 
під який можна підігнати всі пам’ятки, а художня система. Постійних, „вічних” норм і законів 
пропорційності немає. Кожна доба має свою систему пропорційності. Пропорції змінюються, 
вони не менш рухливі й динамічні, ніж інші засоби архітектурного мистецтва»44.

Оперування надійним матеріалом і досконала методика дали вченому змогу виділити 
місцеву школу народних архітекторів, що її він назвав „лиманською” (від назви села Лиман 
Зміївського р-ну Харківської обл.). Давно пройшовши етап докладних помірів, за зібраним і 
добре опрацьованим матеріалом (після ґрунтовного аналізу цього матеріалу), він міг уже гово-
рити зі спокійною певністю: цей архітектор — поет, цей — більше математик, а оцей — просто 
ремісник. Можна сказати навіть більше: Панас Шолудько (це ім’я чудом, на щастя, зберегло-
ся) — «великий життєлюб. Весь навколишній світ, тепло сонця, пишна рідна природа для ньо-
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го — джерело радості, ясної краси, творчого покликання і натхнення»45. А от автор пакульської 
церкви суворий, замкнений, архітектурні форми храму палкі, але скуті, трагічні. Цей храм 
було збудовано 1710 року, й емоційне наснаження його архітектурного образу вчений напряму 
пов’язував із поразкою мазепинської акції.

Авторових мистецтвознавчих засад стосується окрема Таранушенкова нотатка, яку я вия-
вив колись серед його паперів. Стефан Андрійович вважав за потрібне занотувати таке: «Вив-
чати українську архітектуру можна тільки на місці, вдихаючи аромат тих гаїв, що шумлять на-
вколо них, слухаючи гомін нащадків дідів, що виводили ці будови й зберігають відблиски їхньої 
психології. Тільки в натурі, вдихаючи аромат епохи». І про можливі міркування щодо його се-
лянського світогляду — в статті про В. М. Максимова для УРЕ (грудень 1960): «Сучасне життя М. 
розглядав і оцінював з позицій світогляду селянства; це визначило певну ідейну обмеженість його 
творів».

Скільки крові автора цих вимушених рядків випили «власть імущі» чи «предержащі», можна 
тільки уявити. Сам він говорити про це не любив. Утім, багато чого збереглося по архівах. Напри-
клад, вченому довелося прочитати в рецензії на свою працю таке:

«Продовж усього рукопису автор старанно, і цілком вірно, обминає згадок про описувані 
церкви як про будови культового характеру. Однак вони такими були і є. В сукупності ж може 
створитись враження, що наше державне видавництво випускає книгу, яка так чи інакше може 
прислужитися церковникам, бути взятою ними на озброєння в їх боротьбі проти атеїстичної 
ідеології. Це тим більш небезпечно, що С. Таранушенко починає свою роботу із досить широ-
ких згадок про сільську церкву, до якої він в дитячому віці входив з трепетом, її вплив на його 
свідомість і вибір життєвого шляху тощо. З волі-неволі напрошуються відповідні асоціації, про-
кладаються містки з минулого в сьогодення. Віриться, що автор не хотів (sic!) такого резонансу, 
але він виникає самочинно.

В даному зв’язку, як на мене, було б доцільно зняти авторський вступ, замінивши його на ко-
ротке вступне слово. Натомість же дати солідну (sic!) вступну статтю котрогось з відомих наших 
атеїстів, можливо, Євграфа Дулумана (виграшно (sic!), що він колишній кандидат богослов’я).

[...] Не можна пройти й мимо того факту, що автор скрізь, починаючи од згадок про часи 
Київської Русі і до Середньовіччя, користується термінами: «українська архітектура», «українське 
монументальне будівництво» і т. ін. Це – політично помилково і вимагає серйозного редакторсь-
кого втручання. Так само зовсім ні до чого посилатись на студію М. Грушевського (стор. 55), яка 
нічого до тексту не додає». І так далі. Діло було перед 1976-м. Політичні гравці («виграшно», — 
міркували вони) сиділи тоді на посадах мистецтвознавців.

Текст монографії зазнав свавільного скорочення й «обробки». 5 червня 1973 року вчений пи-
сав Іванові Спаському: «Видавничі мої справи — скажу без утайки — так стоять. Надіслали мені 
гранки. Перечитав і повернув. Правок — диких — не перерахувать. Третину прямо викинули. 
Відредагованого редакцією тексту у вічі не бачив. Макету — також. Що там з набором робиться, 
не знаю. Як будуть якісь новини, напишу. Остогидло мені все це — до нікуди. Друкується — не 
те, що писав». У іншому листі: «З погляду придержащих (sic!) стиковка з цивільною архітектурою 
монументальної виглядає „непевно”. А в дійсності — немає стиковки, а єсть повна єдність. Адже 
робили ті ж самі люди для тих же споживачів».

Утім, коли книжка вийшла, українські вчені тріумфували. 2 травня 1976 року П. Жолтовський 
писав І. Спаському: «В наших условиях — это большая победа над обскурантизмом» (sic!). 

Оскільки широко й потужно розійшлася радісна хвиля від перемоги української науки, 
видно з того, що в ті самі дні й тижні вона дійшла й до місць ув’язнення, де перебували лідери 
шістдесятництва. На буквально сенсаційне місце натрапляємо у листі Івана Світличного від 
16 травня 1976 року до дружини: «Дуже добре зробила Ти, що придбала книгу Таранушенка, я 
з автором був знайомий, він гідний найвищих похвал; якщо книга навіть дуже урізана, вона, 
принаймні, не буде фальшива. Тут її ще немає, але таку літературу тут хтось обов’язково виписує, 
і я збираюся ближчим часом побачити її»46. У підцензурному листі Іван Олексійович не подав 
жодних подробиць про це знайомство, — але й так вистачить, що маємо документ про контакти 
українських політв’язнів двох поколінь.

Все ж таки повоєнна творчість С. Таранушенка була ширша за одну книжку. Особливістю його 
роботи було те, що, почавши раз ту чи іншу тему, він уже ніколи не переставав про неї думати й 
за першої-ліпшої нагоди знов до неї повертався. Так, повернувся вчений до питання про ранні 
акварельні портрети Т. Шевченка47, до творчості Порфирія Мартиновича (єдина його праця, що 
вийшла у видавництві «Мистецтво», та й то, казав він, лише завдяки добрій волі Михайла Дере-
гуса, — 1958 року)48. Довів до кінця монографії «Житло старої Слобожанщини» (вийшла посмер-
тно, 1995 року в «Записках Наукового товариства імені Шевченка»49), «Український килим»50. На 
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матеріалах частково загиблої вже після того, як він її опрацював, архівної справи з Чернігівського 
історичного архіву написав 1958 року монографію про світську архітектуру XVII—XVIII століть 
«Урядові будівлі Лівобережної України XVIII ст.» (опубліковані з неї лише фрагменти)51. Про-
довжуючи старі путі, він подужав видрукувати розвідки про українські народні меблі52 та 
вітряки53, низку робіт присвятив мистецькій спадщині Тараса Шевченка: крім популярної брошу-
ри «Шевченко-художник»54, це й розвідки про архітектуру в його творчості55 та його пейзажі56. 
Написав кілька статей про творчість Володимира Боровиковського й Олени Кульчицької. Об-
робити матеріали експедицій 1924 і 1930 років на Поділля — для дослідження типових житло-
вих містечкових будинків „заїздів” — він уже не встиг. Улітку 1957 року матеріали кавказької 
експедиції надіслав своєму побратимові Дм. Гордєєву. Доля цієї праці — невідома.

Стефан Андрійович жив як аскет-чернець у крихітній (14,3 кв. метрів) кімнаті на Діловій 
вулиці (тоді вже — Дімітрова, 6, помешк. 27)57. Пригадую, — він сидить на низькому металевому 
ліжку на тлі старовинного українського килима, на якому висить один з найкращих українських 
«Мамаїв». Цей твір ХVІІІ ст. був відтворений на суперобкладинці одного з томів «Історії 
українського мистецтва»58. На столі стояли дві речі Івана Кавалерідзе (тонований гіпс) — по-
груддя Григорія Сковороди (1944) та «Амвросій Бучма в ролі Задорожного» з дарчим написом 
1956 року на підставці. На стіні — Сластіонова олійна «Околиця Миргорода» (1901) та два олійні 
твори 1952—54 років, які Катерина Білокур подарувала йому на згадку (вони листувались). У 
цих чотирнадцяти метрах, як у рукавичці, на двох нижніх книжкових полицях зберігались ще й 
його папери. А над ними мистецтвознавчі видання, яких я за кілька днів після його смерті вже не 
виявив — комплект «Бібліологічних вістей» (неповний, у рожевій картонній коробці), «Початки 
книгопечатання» Іл. Свєнціцького, «Історія українського мистецтва» Дмитра Антоновича та ча-
стина верстки збірника, присвяченого Г. Нарбутові, що не вийшов у світ59.

Добрим словом годиться згадати тут братову дружину Олену Дмитрівну, яка щодня приходи-
ла годувати й ходила за ним у лікарнях. 

Стефан Таранушенко навіки склав свої струджені руки 13 жовтня 1976 року. Похований 
на Байковому кладовищі. Навіть саму свою смерть учений зумів прикрасити вчинком великої 
громадської краси. Усе своє культурне майно він передав народові: папери, фототеку, креслени-
ки, книжки з інскриптами й збірку графіки було передано до рукописного відділу Центральної 
наукової бібліотеки АН УРСР (тепер Інститут рукопису Національної бібліотеки України)60, а 
Шевченкову акварель «Пожежа в степу» — до Музею Тараса Шевченка61.

Яке страшне, яке щасливе життя!
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