
Інформаційний лист 

 

5 грудня 2014 р. виповнюється 110 років від дня народження живописця 

та графіка Михайла Гордійовича Дерегуса (5. ХІІ. 1904 – 31. VIII. 1997). 

Народився у с. Веселе Харківської області. У 1923—1930 рр. навчався в 

Харківському художньому інституті (у М. Шаронова, С. Прохорова, 

О. Кокеля). Працював в галузі станкового живопису, станкової та книжкової 

графіки. В ранніх картинах «Відпочинок» (1932), «Колгоспне свято» (1935) 

реалістично відобразив українське колгоспне село. У 1940 - 1941 рр. виконав 

цикл «Дорогами України». У період Великої Вітчизняної війни 1941 – 

1945 рр. створив багато агітаційних панно, плакатів, вікон сатири, а також 

офортів «Шляхами війни», «Зруйнований Київ» (1943).  

Україна, її героїчне минуле, сучасне життя народу - головні теми 

творчості М. Дерегуса в повоєнний час. Картина «Переяславська рада» (1952, 

у співавторстві); «Портрет Б. Хмельницького» (1954) позначені глибоким 

ідейним задумом, національним характером, поетичністю і романтичною 

піднесеністю. Серед творів — серія «Хмельниччина» (1945), картина «Тарас 

Бульба на чолі війська» (1955), триптих «Дума про козака Голоту» (1960), 

«Перебендя» (1961), «Мавка» (1971), «Декабристи» (1975), триптих «Степ» 

(1977). М. Дерегус - автор серії офортів «Українські народні думи та 

історичні пісні» (1947—1958), ілюстрацій до поеми І. Котляревського 

«Енеїда» (1936), повістей М. Гоголя «Тарас Бульба» (1953), роману Н. Рибака 

«Переяславська рада» (1948 - 1953), поем Т. Шевченка «Катерина» та 

«Наймичка» (1964). 

Народний художник СРСР з 1963, член-кореспондент Академії мистецтв 

СРСР з 1958. З 1956 р. М. Дерегус - голова Спілки художників УРСР. 

Нагороджений орденами, відзначений Державною премією УРСР ім. 

Т.Г. Шевченка (1963). 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 

України зберігаєтьтся особовий фонд Михайла Дерегуса (ф. 119, оп. 1, од. зб. 

202, крайні дати документів 1923-1968 рр.). Документи на державне 

зберігання надійшли від самого Михайла Гордійовича у 1968 р.  

Фонд містить творчі документи. Серед них портретні зарисовки; 

графічні ілюстрації до твору Н. Рибака «Переяславська рада», творів Марка 

Вовчка,  

поеми Лесі Українки «Лісова пісня»; статті про мистецтво, нотатки до 

виступів, спогадів. Епістолярія представлена листами до М. Дерегеса від 

Г. Борисенка, О. Бурачека, М. Глущенка, Р. Дайца, В. Єніної, М. Рильського, 

М. Сельської, С. Таранушенка, Л. Федорової, О. Шевчукевича та ін.  

Серед особистих документів звітні студентські книжки, профспілковий 

квиток, свідоцтво про закінчення Харківського художнього інституту (1933). 

Крім цього, серед документів архівного фонду зберігаються матеріали 

службової, громадської діяльності, майново-господарського характеру, 

матеріали про фондоутворювача.  



Образотворчі документи містять індивідуальні фотографії М. Дерегуса, а 

також в групі з М. Глущенко, О. Корнійчуком, В. Василевською, 

М. Рильським та ін., фотографії з закордоних відряджень. 

З архівними документами М. Дерегуса можна ознайомитися в 

читальному залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до 17 год., крім суботи 

і неділі та останнього дня місяця. 

 

 


