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 «Доля випробовує тих, хто надумав 

дійти якої великої мети… Але сильних 

духом не злякає ніщо. Вони з стиснутими 

вустами… уперто, сміливо і гордо ідуть до 

наміченої мети – крок за кроком все вперед 

і вперед… І таки досягають мети. І тоді 

доля нагороджує їх сторицею і відкриває 

перед ними всі таємниці дійсно прекрасного 

і ніким не перевершеного мистецтва» 

Катерина Білокур 

 
Катерина Білокур 

        (07.12.1900 р.–10.06.1961 р.) 

 

Народилася художниця 

Катерина Білокур 7 грудня 1900 р. в 

с. Богданівка Пирятинського повіту 

Полтавської губернії (тепер 

Яготинського р-ну Київської обл.) в 

селянській родині. Здобути освіту 

дівчинці не довелося, читати, писати 

й малювати вона навчилася 

самотужки. У дитинстві, що пройшло у злиднях, 

Катерина малюванням не займалася, про мистецтво 

дізналась вже дівчиною з книжок та від сільського 

вчителя Івана Калити. Перші спроби малювати робила 

вуглиною на шматку домашнього полотна. Пензлі 

виготовляла сама, а фарби робила з буряка, бузини, 

калини, цибулі й різних трав. Іноді вдавалося діставати 

й олійні фарби. Батьки були відверто незадоволені 

дивним уподобанням дочки. Замість того, щоб готувати 



7 

 

їсти, вишивати рушники, Катерина малювала. Робила 

спроби вступити до художнього керамічного технікуму 

в Миргороді та до Київського театрального технікуму, 

але не мала документів про освіту. 

Майже все життя Катерина Білокур працювала в 

колгоспі, поєднуючи важку фізичну працю із заняттями 

живописом у вільний від роботи час. Вона згадувала: «Я 

працювала по різних сільськогосподарських роботах аж 

до 1933 року. Прала, ткала, білила, мила, копала, 

садила, полола, збирала і все діло робила. А в 

прогалинах поміж цим ділом вчилася малювати».  

Малювала пейзажі, портрети близьких і знайомих 

людей і, звичайно, улюблені квіти. Квіти писала завжди 

живі, з натури, з любов’ю відтворюючи кожну 

пелюстку, нерідко поєднувала в одній картині весняні й 

осінні – така картина і створювалася з весни до осені. 

Водночас з малюванням керувала драматичним 

гуртком у сільському клубі, сама виступала на сцені. 

У 1934 р. Катерина Білокур створює «Берізку» – 

одну із трьох картин, що принесли їй всесвітню 

популярність. Через рік народжуються «Квіти за 

тином», інший уславлений шедевр. 

У 1939 р. в життя Катерини втрутилася доля. 

Художниця почула по радіо пісню у виконанні 

прославленої Оксани Петрусенко, захоплена, написала 

до неї листа. Доданий до листа малюнок калини на 

шматочку полотна вразив співачку. За її сприяння у 

1940 р. у Полтавському будинку народної творчості 

відкрилася перша персональна виставка Катерини 

Білокур, що складалася лише з 11 картин, але мала 

величезний успіх.  
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Художниця побувала у Києві та Москві, де 

вперше побачила музеї і твори видатних митців. 

У роки Другої світової війни вона майже не 

малювала, тільки у 1942–1943-х створила одну з 

найкращих композицій «Квіти на блакитному тлі», яку 

подарувала Київському музею Тараса Шевченка. 

Після визволення села від нацистів Катерина 

Білокур створює одні з найкращих своїх творів: 

«Буйна», «Декоративні квіти», «Привіт, врожаю», 

«Колгоспне поле». Славнозвісне полотно «Цар Колос» – 

це не просто зображення різних 

квітів України, це філософія буття 

очима закоханої в рідний край, свій 

народ, це золоті злитки її енергетики, 

що, утверджуючи прекрасне, 

пробуджують у людині мудрість, 

благородство, гідність, це велич і 

слава України. 

50-ті роки ХХ ст. стали 

вершиною творчості народної художниці. У 1949 р. 

вона була прийнята до Спілки художників України, у 

1951 р. – нагороджена орденом «Знак пошани», 

одержала звання заслуженого діяча мистецтв України. 

Творчість талановитої народної 

майстрині здобула широке визнання 

як в Україні, так і за її межами. 

У 1954 р. три картини 

художниці: «Цар Колос», «Берізка» 

й «Колгоспне поле» – потрапили на 

Міжнародну виставку в Париж. 

Побачивши їх, Пабло Пікассо 



9 

 

сказав: «Якби в нас була такого рівня майстерності 

художниця, ми змусили б заговорити про неї весь світ». 

Через два роки Катерині Білокур було присвоєно 

звання народного художника України. 

У творчому доробку художниці багато 

натюрмортів. Найвідоміші з них – «Сніданння», «Квіти, 

яблука, помідори», «Натюрморт з хлібом», «Натюрморт 

з колосками і глечиком», що уславляють рідну землю.  

Особливе місце у спадщині К. Білокур посідає 

графіка, яка характеризує її як серйозного, вдумливого 

дослідника натури, що вміє зафіксувати 

особливі прикмети. Це сприйняття 

баченого відчутне в «Портреті Софії 

Журби», намальованому олівцем, і 

особливо масштабно передано в 

автопортретах, які виконано в тій самій 

техніці.  

Другим захопленням Катерини 

Білокур була література. Змалку закохалася вона у 

поезії Тараса Шевченка, не знаючи його мистецької 

творчості, а коли побувала вперше у 1949 р. в 

Державному музеї Т. Г. Шевченка. в Києві і побачила 

його картини, ще глибше захопилася його генієм, а 

біографія поета стала для неї взірцем у подоланні 

труднощів. 

Катерина захоплювалась літературою з образотворчого 

мистецтва, читала твори Івана Франка, Михайла 

Коцюбинського, Василя Стефаника, Генріха Гейне, 

Йоганна Вольфганга Гете, а свої враження переливала у 

твори, листи до друзів, знайомих. Її листи вражають не 

лише точними й глибокими характеристиками подій, 
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людей, мистецьких творів, своїх і чужих, а й глибокою 

філософською мудрістю в поглядах на життя і його 

найбільші вартості. Ці листи, на думку багатьох 

письменників, зокрема Олеся Гончара, Миколи Бажана, 

більше, ніж література. Вони, писав Микола Бажан, 

«наче сплески світла осяюють ту незбагненну, 

загадкову… путь, яку проходить творчий геній, 

таємниче зароджений в якійсь людській істоті і, 

незважаючи на дошкульні терни, завади, перешкоди, 

розцвілий і стверджений своїми виношеними, 

вистражданими свідченнями правди життя і краси… 

Листи жінки, яка навіть не вчилася у початковій школі, 

такі ж талановиті, як і її картини». 

Життя Катерини Білокур, не зважаючи на звання 

народної художниці, визнання її творчого доробку, не 

змінилося на краще. Постійне напівзлиденне існування, 

хвороба матері й самої художниці, катастрофічна 

нестача фарб, потім – ліків. 

Вона зверталась по допомогу до установ, 

знайомих, друзів – і тільки дехто час від часу допомагав 

майстрині. 

Два останні роки свого життя Катерина Білокур не 

працювала – хворіла. Померла 

художниця 10 червня 1961 р.  

У 1977 р. в селі Богданівці 

відкрито меморіальний музей-

садибу художниці, на території 

якого встановлено пам’ятник (автор 

Іван Білокур).  

Творчість Катерини Білокур 

належить до найкращих надбань 
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української культури XX століття, вона стала 

предметом вивчення й дослідження мистецтвознавців. 

Велика посмертна слава прийшла згодом. 

Прийшов час на пошанування: картини художницї 

експонуються в музеях України, в Яготині відкрито 

картинну галерею, де експонуються її роботи і твори 

українських художників, присвячені пам’яті майстрині; 

з’явилися вулиці та провулок на честь Катерини 

Білокур; видано альбоми, книги, мистецтвознавчі 

дослідження; створено науково-документальні та 

художні фільми; засновано премію ім. Катерини 

Білокур за визначні твори традиційного народного 

мистецтва; щорічно проводиться  фестиваль народної 

творчості «Катеринина пісня» на знак пам’яті 

художниці; випущено монету з її зображенням; 

створено балет та виставу. 

Цьогоріч за ініціативи Українського інституту 

національної пам’яті згідно з Постановою Верховної 

Ради України на державному рівні відзначається      120-

річчя від дня народження видатної української 

художниці Катерини Білокур 

Національний музей українського народного 

декоративного мистецтва підготував культурно-

мистецький проєкт «БІЛОКУР», який реалізується за 

підтримки Українського культурного фонду та за 

участю 8 музеїв України, а також Школи Анімації 

PausetoPlay. 

 Мета проєкту – популяризація творчого доробку 

геніальної українки. 

Це перший в Україні музейний проєкт такого 

масштабу, який завдяки сучасним інноваційним 
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технологіям «оживив» картини великої художниці і 

зробив їх цікавими не тільки для шанувальників її 

творчості, але і для молодих людей, які тільки 

починають вивчати історію культури своєї країни.  

Проєкт завершується ювілейною виставкою 

«Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів», що 

відкрилася в Національному музеї українського 

народного декоративного мистецтва 

Спливатимуть віки… Залишиться вічність, а в ній 

людська любов і пам’ять про величну і земну 

художницю Катерину Білокур з України. 
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Додаток 1 

 

Висловлювання відомих людей про творчість 

Катерини Білокур 

 

«Якби в нас була такого рівня майстерності 

художниця, ми змусили б заговорити про неї весь світ» 

Пабло Пікассо 

 

«Катерина Білокур увійшла в українське і світове 

мистецтво як явище самобутнє, що не має аналогій з 

жодним художником у царині народного, чи наївного, 

чи професійного живопису. І цим вона неповторна» 

Михайло Дерегус 

 

«У ряду таких народних майстрів, як Марія 

Приймаченко, Параска Власенко, Тетяна Пата, Ганна 

Собачко, Параска Хома, Катерина Білокур посідає 

особливе місце. Це не просто народна художниця, яка 

живила свою творчість традиційним народним 

мистецтвом. Усе своє свідоме життя вона прагнула бути 

професіональним художником. Таємниці техніки 

живопису осягала самостійно і до кінця життя училась. 

Дуже пишалася званням «художник» як найвищим 

званням на землі. І хоч ні в кого вона не вчилась 

(можливо, в тому її й велике щастя!), Катерина 

Василівна, завдяки геніальному талантові й фанатичній 

любові до мистецтва, стала гордістю і славою нашої 

художньої культури» 

Тетяна Яблонська 

 



22 

 

«Твори Катерини Білокур назавжди ввійшли в золотий 

фонд української культури. Вони з тих багатств, що їх 

Україна вносить до скарбниці мистецтва світового» 

Олесь Гончар 

 

«Дивовижна, багатостороння, незмірно широка натура 

художниці і письменниці. Увесь свій величезний 

життєлюбний і людяний талант вона віддала добі, її 

людям, красі і плодам їхнього вільного труда. Вона сама 

– учасниця цього труда, увічнювала його небувалу 

творчу піднесеність і могутність в осяйних образах 

своїх творів. Вона – дитина своєї доби. Вона – дочка 

свого народу, якому принесла і нестиме радість відчуття 

цвітіння рідної землі, і могуття творчості, і 

невмирущості життя» 

Микола Бажан 

 

«…виразно підкреслена краса оформлення і тонування 

квітки – не задля зовнішньої красивості й майстерності, 

а винятково для того, щоб та ж таки красива в природі 

квітка виглядала ще кращою, одухотворенішою, 

чарувала зір глядачів, як свого часу сама зачаровувалася 

нею, наносячи на полотно. Художниця так майстерно 

прокреслює її форму й забарвлення, передаючи заледве 

видимі в натурі її деталі, як от найдрібніші 

волосиночки, наліт вологи, що квітка від цього стає і 

життєво реальною, і казково фантастичною водночас. А 

група квітів, об’єднана своєрідною композицією, 

створює справжню світломузику життя квітів. А це 

означає не сліпе копіювання натури, а глибоке творче її 

осмислення і узагальнення, доступне лише геніям» 
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Матвій Донцов 

 

«Бо ж зверніть увагу – скільки художників писали 

книгу?! Не перерахувати! Писали чудово, тонко. Вони 

ввійшли до золотої скарбниці світового мистецтва. 

Однак ті їхні натюрморти з квітів не стали творчою 

долею майстрів пензля, а в Катерини Білокур стали! 

Ними вона, як довело життя, вславилася на весь світ. 

Так ніхто не опоетизував квіти, як вона!» 

Іван Гончар 

 

 «Катерина Білокур бачила людину прекрасною. Ця 

селянська жінка на своєму недовгому віку мала занадто 

і лихого, і доброго. Труднощі, війни, хвороби, людська 

несправедливість і тупі судження деяких 

мистецтвознавців, особиста самотність і загибель майже 

всіх творів під час війни – все це вона пережила. Малу 

душу великі випробування не вичерпують, велику душу 

– повнять і возвеличують. Катерина Білокур зуміла 

побачити світ і людину прекрасними. І цей оптимізм 

ріднить її з геніями людства» 

Ірина Жиленко 
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