
Піскорський Костянтин Володимирович, народився 18 травня 1892 року, 
в  сім’ї  відомого  вченого  –  історика,  фундатора  української  та  російської 
іспаністики,  професора Володимира Костянтиновича  Піскорського.  Родина 
Піскорських  була  в  дружніх  стосунках  з  родинами  діячів  української 
культури: Житецькими, Євреїновими, Ківлицькими та ін.

Протягом  1902  по  1910  роки  К.  Піскорський  навчався  в  Київській, 
Ніжинській,  Казанській  гімназіях.  З  1910  по  1915  роки  навчання  в 
Казанському та Київському університетах. У 1915 – 1917 рр. перебуває на 
фронтах І-ої світової війни. 

У 1918 р. К. Піскорський виконує цикл малюнків з життя українського 
народу, композиції «Човен Всеплав», «За гранню» та ін., твори, присвячені 
природі  «На Десні»,  «Літо».  Задумує серію «Світи»,  в  якій хоче розкрити 
філософський зміст людського життя і відобразити свої уявлення про Всесвіт 
–  «Полюси»,  «Небо»,  «Ідол»,  «Про  зіткнення  з  світами  іншими»  та  ін. 
Українській темі присвятив – «Україна поневолена», «Ой у лузі та при березі 
червона калина», «Пливе човен, води повен», «Катерина» та ін.

У травні 1919 року К. Піскорський навчався в майстерні Г. Нарбута.
З  1920  по  1922  роки  К.  Піскорський  за  призначенням  Київського 

повітового ревкому працює вчителем в с. Совки. За його редакцією виходив 
журнал «Вісті» Совського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Створив 
самодіяльний  театр,  де  був  режисером,  оформлювачем,  постановником  і 
композитором. 

У березні 1922 року К. Піскорський помер від тифу. 
Особовий фонд Костянтина Піскорського № 335 складається з оп. 1, 223 

спр. (крайні дати документів 1890 – 1992 рр.);  оп.  2,  16 спр. (крайні дати 
документів 1914 – 1960-і рр.)

Документальні матеріали фонду № 335 оп. 1 в архів-музей були передані 
у 1971, 1991, 1992 рр. дружиною Н. Піскорською, сестрою Є. Піскорською та 
племінницею О. Новіковою.

Це творчі, біографічні, образотворчі документи митця, документи членів 
родини.

Творчі документи складаються з малюнків (1900-1922 рр.) – «Морський 
пейзаж»,  «Борзая  стойка»,  «Груша»,  «Квіти»,  «Рай»,  «Ад»,  «Покой», 
«Скорбь», «Мечта», «Богоматерь над миром», «Храм», «Писанки», «Мечи», 
«На Десні»,  «Літо»,  «Челн Всеплавь»,  «Ой у лузі  та при березі  – червона 
калина»,  «Небо»,  «Украина закрепощенная»,  «Пливе човен – води повен», 
«Полюса»,  «Планета»  із  серії  «Миры»,  «Казак  Мамай»,  шаржі,  об’яви 
товариства  «Просвіти»  ім.  Т.Г.  Шевченка.  Малюнки  за  мотивами 
літературних творів – на теми народних казок (1900 – 1921 рр.), Мракобесие. 
Сценічне зображення до власної п’єси – феєрії (1910), О соприкосновении 
мирам  иным;  Лизавета  смердящая,  до  твору  Ф.  Достоєвського  «Брати 
Карамазови»  (1918,  1919),  Катерина  до  однойменної  поеми  Т.  Шевченка 



(1919).  Орнаменти  (1910  –  1919  рр.).  Начерки,  замальовки  –  морських 
пейзажів, чоловічих голів, тварин. 

Рукописи  К.  Піскорського  представлені  гімназичними  творами митця 
(1906 – 1910 рр.),  оповіданнями – «Бредовая повесть»,  Сосны»,  «Сказка о 
жертве», «Верочка», «Весна» та ін. (1910-1917), віршами – «Волга-матушка», 
«Лес», «Над великой бездной стою», «Слезы»  та ін. (1910 – 1915), поеми – 
«Песня о нудном псе», «Приключение Крекоты» (1913 – 1917), статті – «На 
что  тратяться  ум  и  єнергия»,  «Искусство  есть  особый  род»,  «З  приводу 
ворогування деяких гуртів селянства до «Просвіти», «Що таке преса» (1912 – 
1921), конспекти лекцій, чернетки листів, нотатки, замітки, виписки з творів, 
записна книжка (1910 – 1914 рр.). 

Епістолярна  спадщина  представлена  листами  К.  Піскорського  до: 
Н. Піскорської  (дружини)  (1916  –  1922),  В.К.  Піскорському  (батьку), 
З.З. Піскорській (матері) (1910 – 1916), Н.В. та О.В. Піскорським (сестрам) 
(1916),  Є.  Будде  «Впечатления  о  Киевском  университете»  (1911  –  1912), 
М. Граціанському,  Є.  Ківлицькому  (1916),  О.  Муравйову  (1911-1912), 
Г. Пахалович  (1910),  К. Саханській  (1910).  Листи  К.  Піскорському  від: 
Н. Піскорської  (дружини)  (1918,  б/д),  З.З.  Піскорської  (матері)  (1914), 
Є. Піскорської (1916), Є. Євреїнової, М. Іванова, М. Липського (1905-1906), 
О. Муравйова (1911-1912), Я. Самойленка, О. Цесарського, К. Якубовського 
(1913).

У розділі документи до біографії К. Піскорського містяться  документи 
про навчання в Київській, Ніжинській, Казанській гімназіях та Київському 
університеті  (1902–1915),  документи  про  шлюб  К.  Піскорського  з 
Н. Калашніковою  (1915),  документи  про  військову  службу  /свідоцтво, 
рапорт,  посвідчення/  (1915-1918),  квиток  студента  Державної  Академії 
мистецтв по майстерні професора Г. Нарбута (1919), посвідчення, свідоцтво 
члена професійної Спілки художників м. Києва (1919, 1920).

Образотворчі  документи  представлені  індивідуальними  фотографіями 
К. Піскорського  (1896-1917),  груповими  з  дружиною,  дітьми,  батьками, 
сестрами та ін. членами родини (1894-1918), дружини Н.Піскорської з дітьми 
(ХІХ ст. – 1954), сестер Єлизавети, Ніни, Олени Піскорських (1907 - 1950-і).

У розділі матеріали членів родини К. Піскорського містяться документи 
дружини  –  Надії  Володимирівни  Піскорської  (листування,  документи  до 
біографії),  документи  дітей–Зінаїди  Костянтинівни,  Олени  Костянтинівни, 
Володимира Костянтиновича (малюнки, документи до біографії),  батьків – 
Володимира  Костянтиновича,  Зінаїди  Захарівни  (листи,  біографічні 
документи), документи сестер Ніни Володимирівни, Олени Володимирівни, 
Єлизавети  Володимирівни  (листи,  малюнки,  документи  до  біографії). 
Особливу  увагу  заслуговують  документи  Єлизавети  Володимирівни 
Піскорської  відомої  художниці-графіка,  педагога  (6.Х.1903,  Ніжин  – 
5.Х.1978,  Київ).  Серед  документів  Є.  Піскорської  –  малюнки (1916–1920), 
пейзажі (1916-1925), ескізи орнаментів до килимів (1923-1925, 1920-і), ескізи 
малюнків побутового характеру (1920-і), чернетка листа до К. Піскорського, 
два листа П. Тичини (1927), документи про навчання та роботу (1918 – 1957).



У опис № 2 включені документи, передані до архіву-музею в 1996, 1998 
роках  племінницею  художника,  Новіковою  Оленою  Олександрівною  та 
Соханем Павлом Степановичем. Всі документи віднесені до одного розділу – 
Матеріали членів родини К. Піскорського. Документи дружини художника 
Н. Піскорської – листи, документи до біографії; дітей Володимира, Зінаїди та 
Олени  Піскорських  –  листи,  фотографії;  сестри  Єлизавети  Піскорської  – 
зошит  з  віршами,  квитки  депутата,  фотографії  в  групі  з  В.  Касіяном  та 
учнями художньої студії.

Шановні друзі, якщо Вас зацікавили документи, пов’язані з Костянтином 
Володимировичем Піскорським , звертайтесь, будемо раді співпраці.


