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Віддавна пагорби, що велично височіють
в Києві на правому березі Дніпра і тягнуться
далеко вниз за течією, були святою землею
для давніх цивілізацій, слугували надійним
прихистком для духовного подвижництва. Са#
ме на цих священних кручах поставали храми
українського духу, які впродовж віків оберігали
нетлінні cкарби народу, а з тим — забезпечу#
вали спадкоємність самобутніх традицій і
подальшого національного буття. Символічно
і вочевидь не випадково, що тут в середині
минулого століття звитягою життя однієї люди#
ни було закладено підмурки могутньої твердині укра#
їнства. Цим будівничим став Іван Макарович Гончар
(27.01.1911–18.06.1993) — видатний громадський і
культурний діяч, талановитий скульптор, живописець
та графік, самобутній народознавець і самозречений
колекціонер. 

Ще юнаком, у полум’ї воєнного вандалізму, він
заприсягнувся: якщо виживе, то все своє подальше
життя присвятить збереженню й примноженню
культурних святинь рідного народу. Вже пізніше він
постане Шевченківським «апостолом правди»
на культурницькій ниві українців. Понад три десяти#
ліття, з кінця 1950#х років, в умовах жорсткого про#
тистояння тоталітарному режимові він провадив
титанічну роботу. Уся його діяльність була спрямо#
вана передусім на комплексне вивчення, реконст#
рукцію та популяризацію українських культурних
традицій минувшини. В результаті постала збірка перлин народних
старожитностей, а його хата#майстерня перетворилася на своє#
рідний «Ноїв ковчег» української культури. 

1993 року в Києві було створено державний Музей Івана Гончара,
однак уже по смерті його фундатора. За десятиліття він перетворив#
ся на Український центр народної культури, що проторює собі шлях за
дороговказами свого незабутнього засновника: надбання україн#
ської культури мають бути відкритими для суспільства, висвітлювати#
ся вповні, віднаходити своє спадкоємництво й розвиток у всіх сферах
життя нації. 

Нині збірка Музею налічує близько 20 тисяч творів народного мис#
тецтва XVI–ХХ століть, предметів традиційного побуту, стародруків. Се#
ред них: унікальні колекції рушників, килимів та одягу (понад 3,5 тисячі
одиниць збереження); керамічні вироби — від макітер, горщиків та ми#
сок до зооморфної пластики, іграшки й кахель — з різних гончарських
осередків України (понад півтори тисячі одиниць); рідкісні зразки
писанок, вироби з дерева, металу та скла, цінна колекція народних
музичних інструментів, понад вісімсот зразків народного мистецтва та
предметів традиційного побуту. Пріоритетною є збірка українських
народних картин (зокрема славнозвісних «Козаків Мамаїв») — понад
тисячу одиниць, а також ікон народного письма (понад 700 експонатів).
Окремими полотнами представлене професійне малярство. Приватна

бібліотека І. М. Гончара налічує близько 3 ти#
сяч українознавчих видань, частина яких —
стародруки («Апостол» 1625 р., «Октоїх»
1640 р. тощо) та рідкісні книги, що за радян#
ських часів зберігалися переважно у «спец#
хранах» і за утримування бодай однієї з яких
можна було потрапити до в’язниці. Значну
наукову цінність складає архівний фонд:
рукописи, листи, записники, щоденники,
аудіо# та фотоматеріали І. М. Гончара та нові
надходження, архівні фонди видатних діячів
української культури — Ніни Матвієнко, Ми#

коли Будника, Георгія Ткаченка, Володимира Підгори
та ін. Окремої згадки заслуговує історико#етно#
графічний мистецький альбом «Україна й Українці»,
матеріали до якого Іван Гончар збирав протягом
чотирьох десятиліть. Світлини кінця ХІХ — середини
ХХ століття з багатьох сіл і міст України оформлені
на великих листах; поруч з ними детальні підписи,
малюнки: традиційний місцевий орнамент — виши#
вання або ткання; гончарний посуд, музичні інстру#
менти тощо. Величезний обсяг альбому — 20 томів,
разом понад півтори тисячі листів — засвідчує
масштабність і важливість цієї праці. 

Творча спадщина засновника Музею також є
вагомою: 170 скульптурних робіт (гіпс, кераміка,
бронза, мармур та ін.) і понад 1100 живописних та
графічних творів. Це портретна галерея історичних
героїв і діячів української культури, народні типажі,

жанрові композиції, ескізи до пам’ятників, а також дрібна пластика. 
Те, що зробив за своє життя Іван Гончар, можна по праву назвати

звитягою, адже його доробок порівнюється зі здобутками цілої науко#
вої інституції. Сьогодні ж створення на основі громадського хатнього
музею державного Центру народної культури є не лише необхідним
для культурно#мистецького життя України, а й закономірним у світово#
му контексті розвитку музейної справи. Цей науково#мистецький
і культурно#просвітницький заклад перетворюється на один із провід#
них осередків збереження і примноження національної культурної
спадщини, формування духовно повноцінної нації, як про це мріяв його
незабутній фундатор: «Усе, що ви побачите в Музеї, хай збудить у вас
почуття палкої, найщирішої любові до поетичної душі Матері#України
і хай любов ця стане могутнім стимулом для її прекрасного майбут#
нього та буйного розквіту». 

Експозиція працює щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00.
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1.Портрет Івана Гончара.
2. У хатньому музеї І. М. Гончара. 1980�ті роки.
3.Фрагмент експозиції залу «Буття».
4.Жіноче вбрання Київщини ХІХ — початку ХХ ст.
5.Народна картина «Козак Мамай». ХVIII ст. Полтавщина.
6.Керамічні вироби ХVIII — початку ХХ ст. в експозиції залу «Естетика».
7. Традиційні писанки з колекції Івана Гончара.
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paintings; sculpture, and icons
created by folk artists. The fine
arts are represented by paintings
and graphic works. Honchar’s
private library of about 3,000 vo#
lumes became part of the muse#
um too. Many of the books are
Ukrainian incunabula and other
rarities. A lot of books are of the
kind that in the Soviet times were
kept in the “special depositaries”,
and possession of which could
land the possessor in prison. Of
a great scholarly value are Hon#
char’s archives which include
manuscripts (Honchar’s and of
other authors); letters; diaries;
tapes and photographs. Hon#
char’s own works make up a considerable part of the museum’s collec#
tion — there are about one thousand paintings in it and about six hundred
pieces of sculpture. Complementing this collection, and not as known to
the general public, are over 20,000 historic and documentary photographs
of the turn of the 20th century, held in the archives. A portion of these are
included in the eighteen volumes of the historic#ethnographical album
Ukraine and Ukrainians.

For our nation charting a distinctive course into the future requires some
memory of who we have been. The Ivan Honchar Museum collection can
uniquely provide these cultural bearings. With the joined efforts of the com#
munity and the government, this unique scientific#artistic and cultural and
educational institution becomes one of the key centres of the formation
of national identity awareness, the development of a mutual personal and
spiritual sterling nation — what the Centre’s unforgettable founder envi#
sioned: “May all that you see in this museum awaken in you a passionate
most sincere love of the poetic soul of Mother Ukraine, and may this love
become a mighty stimulus to her beautiful future and lush blossoming.” 

Open: 10.00 a.m. to 5.00 p.m. every day except Monday

From time immemorial, the majestic hills rising along the flow of the
Dnipro River on the right#banks of Kyiv were sacred ground for ancient civi#
lizations, and served as an ideal shelter for the spiritual accomplishments of
our ancestors. Churches and shrines of the Ukrainian spirit were built on the
crests of these very ravines and, through the centuries, protected the spiri#
tual treasures of the nation — ensuring the continuity and heritage of its
unique traditions and continued national survival.

It is not by chance that, both symbolically and actually, in the middle of
the last century through the triumphant life of one individual, the foundations
for a mighty fortress of Ukrainian spirit were laid specifically here, and in this
new era opened its wide gates to all thirsting for its spiritual Eucharist.
This self#made builder was Ivan Makarovych Honchar (27.01.1911–
18.06.1993), a renowned community and cultural activist, talented sculptor,
painter, graphic artist, and self#taught ethnographer and collector.

Already as a youth in the flames of wartime vandalism, he promised him#
self that if he survived, he would devote the remainder of his life to the pro#
tection and propagation of the cultural heritage of his nation. Much later he
became what Ukraine’s greatest poet Taras Shevchenko called an “Apostle
of Truth” in the field of Ukrainian culture.

Ivan Honchar angrily called the “imprisonment” of priceless treasures of
Ukrainian culture of the past in museum vaults, not on display, an “idiotic, ret#
rograde, and criminal practice against the people,” believing that “not to
show the actual material cultural heritage of our nation means the eradica#
tion of its pride, national identity, the right to self#awareness, and the break#
ing of its wings to prevent flight forward.” For over three decades, from the
end of the 1950s, under vicious conditions of harassment by the totalitarian
regime, he proceeded with his titanic task. All his work was aimed, first of all,
towards the complex research, reconstruction, and popularization of
Ukrainian cultural traditions of the past. The result was his collection of the
pearls of Ukrainian antiquity, with his home#studio transformed into a unique
Noah’s Ark of Ukrainian culture.

The state#run Ivan Honchar Museum was established in Kyiv in 1993, but
only after the death of its founder. In its ten years the museum has become
an important institution — a Ukrainian Centre of Folk Culture. Its goals follow
the guidelines of its unforgettable founder: the heritage of Ukrainian culture,
reflected fully, must be available to society, and it must be sought out,
researched, and developed in all aspects of the life of the nation.

Today, the funds of the museum hold close to 20,000 artifacts of folk
art, material culture, and rare books. Among the artifacts are: embroidered
towels (which in Ukrainian life traditionally were used for many sacral pur#
poses), rugs, clothes, head gear, pottery of many kinds, earthenware, toys,
painted Easter eggs, wood carvings, folk musical instruments, naіve art

1. The portrait of Ivan Honchar.
2. In the Ivan Honchar's home museum. 1980ies. 
3. The gallery Being of Ukrainians. The fragment of permanent exhibition. 
4. The traditional woman's dress. 19th — early 20th century. Kyiv Region.
5. Folk painting Cossack Mamay. 18th century. Poltava Region.
6. Ceramic ware of the 18th — early 20th century in Aesthetics gallery.
7. Ukrainian pysankas (painted Easter eggs) from the Ivan Honchar’s collection.
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