
Добрий день, вельмишановний пане Я. Яцків!

Звертається до Вас Пилип Васильович Шпильовий, художник�аматор із Криму (м. Феодосія, смт. Щебетівка).

Наше знайомство було в 2007 р., у Вас у президії Академії, з приводу можливості друкування альбому моїх

замальовок "Шляхами Тараса" у Вашому журналі "Світогляд". На жаль, у сучасних складних і суперечливих умовах

(для нас) ця мрія не здійснилася. Та, незважаючи на все це, слава Богу, ось уже й 2014 р., рік 200�ліття від дня

народження Т.Г. Шевченка. Така нагода, як 200�ліття, буває лише раз, бо ми живемо теж раз. Це свято українців

усього світу — Велике Свято. Воно широко відзначатиметься на всіх рівнях (сподіваюся, що і в Криму), у тому

числі і в діаспорі. 

Мені здається, що Бог дав нам слушний момент на здійснення нашого бажання — надрукувати в журналі

"Світогляд" вагому публікацію про замальовки "Шляхами Тараса". Та все йде, все минає..., а мені випала  добра

нагода нагадати про себе і передати Вам ці замальовки, щоб не забулося наше тодішнє обговорювання і домов�

леність. Я плекаю надію, що Ви, дай�то Боже, здійсните цю задумку...  

На жаль, я не маю вже можливостей бувати в мандрах, бо ось�ось уже 90 років! А мандрую тільки удвох з

дружиною, Ганною Іванівною, якій 80 років.

Щиро бажаю Вам і редакції здоров'я, миру й злагоди, натхнення. 

Радий буду співпрацювати,

Шпильовий Пилип Васильович.

[Від ред.] У цьому числі журналу ми подаємо графічні замальовки Пилипа Шпильового з його серії —

шевченкіани "Шляхами Тараса". Фахівці вважають, що його роботи можуть стати прекрасним ілюстративним

матеріалом для вивчення історії, а, особливо, українознавства. 
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ШЛЯХАМИ

ТАРАСА

…Мої "шляхи" — мій борг і обов'язок.
Вони народжувались підсвідомо.

У різні роки�години, в різних обставинах,
Але стрижнем їх, завжди і всюди була

Моя Ненька�Україна…

Пилип Шпильовий
Пилип Шпильовий

художник	графік



Пилип Васильович Шпильовий
Коротка автобіографічна довідка

Автор замальовок "Шляхи" (графіка, живопис), архі�

тектор, художник, член спілки архітекторів, підпол�

ковник�інженер у відставці.

Ветеран�учасник Другої світової війни; ветеран

військової служби; інвалід ІІ групи. 

Народився 31 жовтня 1923 р. у селі Свинарка Уман�

ського району на Черкащині (Україна) в родині селян.

Малював ще з дитинства, вчителями його були

навколишнє середовище й батьки. Тато й мама гарно

співали. Мати розмальовувала хату, як ззовні, так і

всередині (піч, надвіконня, стіни), майже завжди із

задушевною українською піснею.

Школа, будівельний технікум, війна (1941—1945),

трудовий фронт, Харківський будівельний інститут,

цивільна будівельна та проектна праця, кадровий офіцер

Збройних Сил (підполковник). Автор десятків проектів

військових містечок, спеціальних цивільних і промисло�

вих споруд�комплексів.

Починаючи від 1950�х років напрацював понад 2500

творчих робіт�замальовок на різні теми (історія,

культура народів СРСР, пейзаж, ілюстрації до літера�

турних творів, де знайшли своє відлуння громадянська

війна, голодомор, Друга світова і мирний час. Адже всі ці

події тісно пов’язані з його дитинством, юністю та

дорослим життям. 

Учасник багатьох художніх виставок. Чимало праць автор подарував музеям, бібліотекам, вишам, школам,
військовим частинам. Вагомий доробок творчості становлять близько десятка тематичних збірок�альбомів

"Шляхи", підготовлених до друку, а в подальшому їхнє використання як ілюстративного матеріалу в навчальному

процесі в школах, середніх і вищих навчальних закладах, зокрема в українознавстві. "Шляхи" №1 — "Шляхами
Тараса": це замальовки, пов'язані з життям і творчістю Т.Г. Шевченка (графіка — 250 арк., живопис�акварель —

200 арк.); "Шляхи" №2 — "Духовні скарби України": замальовки (акварель — 100 арк.) тощо. 
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До 200�річчя від дня народження Тараса Шевченка

"Кобзар". Автор — П. Шпильовий.
Чигирин, 11 липня 1989 р.
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"Шляхами Тараса". Автор — П. Шпильовий
(див.  www.library.ukma.kiev.ua,  svitlytsia.crimea.ua,  www.vystavki�vikc.narod.ru/shpiloviy9.html)
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"Дуб у Будищах" (колишня садиба Енгельгардта), Черкаська обл. 
Автор — П. Шпильовий. 1989 р.

"Пам'ятник Т. Шевченку”. Почаїв, Тернопільська обл. 
Автор — П. Шпильовий. 18 липня 2009 р.

"Пам'ятник Т. Шевченку”. Яворів, Львівська обл. 
Автор — П. Шпильовий. 2009 р.
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"Над синім Дніпром, на високій горі ...”
Пам'ятник Т. Шевченку. 

Канів, Черкаська обл. 
Автор — П. Шпильовий. 1976 р.

"Хата коло музею, де стояла хата, 
в якій Т.Г. Шевченко провів дитячі роки”.

с. Шевченкове, Черкаська обл. 
Автор — П. Шпильовий. 8 липня 1989 р.

"Кобзар”. Сокиринці, Чернігівська обл. 
Автор — П. Шпильовий. 2005 р.

"Козацька могила”. Чигирин. 
Автор — П. Шпильовий. 16 вересня 1989 р.

"Козак”. Кам'янець�Подільський, 2009 р. 
Автор — П. Шпильовий 




