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Духовні і творчі надбання видатного подвижника культури Миколи 
Костянтиновича Реріха належать усьому світові. Багатогранність його 
діяльності вражає, адже М.К. Реріх був живописцем і графіком, архітектором, 
археологом, письменником, філософом, громадським діячем. Володів 
багатьма європейськими та азіатськими мовами, знав історію, географію. 
Мислитель і художник постійно звертав увагу світової громадськості на те, 
що знищення надбань культури підриває основи, на яких зростає духовність. 
Поборник миру, М.К. Реріх був автором та ініціатором укладання Договору 
про захист художніх і наукових закладів та історичних пам’яток – Пакту миру, 
який був підписаний у квітні 1935 р. у Вашингтоні в присутності Президента 
США Франкліна Рузвельта повноважними представниками 21 країни. Цього 
року ми відзначаємо 80-річчя Пакту Реріха, який став першим і унікальним 
міжнародним юридичним документом, спрямованим на захист культурних 
цінностей і людини – носія культурних традицій, як у мирний, так і у воєнний 
час.  

Микола Костянтинович Реріх народився у Петербурзі в сім'ї відомого 
нотаріуса. З дитинства захоплювався історичними книгами, переказами про 
старовину, мріями про подорожі. Після закінчення гімназії навчався в Академії 
мистецтв та на юридичному факультеті Петербурзького університету. Відомо, 
що Микола Реріх любив Україну, знав творчість її славетного співця 
Шевченка, був знайомий з шанувальниками українського національного генія, 
які збиралися на квартирі батьків. Велику роль у формуванні його художнього 
таланту відіграв А.І. Куїнджі, в майстерні якого він займався з 1895р. 
Характер ранніх робіт Реріха визначило захоплення археологією. Ще 
студентом він розпочав роботу над серією картин на тему "Початок Русі. 
Слов'яни". Першою з них 
стала дипломна робота 
"Гонець. Повстав рід на рід" 
(1897), де художник передає 
тривожність прихованої 
небезпеки, а ефект місячного 
освітлення трохи нагадує 
картини А. Куїнджі. У 
подальших картинах серії 
сформувався власний 
живописний стиль М. Реріха 
("Заморські гості"). На відміну 
від майстрів об'єднання "Мир 
искусства", у виставках якого 
він брав участь, йому не було 
властиве тяжіння до Західної Європи. Душа Реріха була сповнена образами 
Давньої Русі, і він, як археолог, з історичною достовірністю відновлював і 
одяг, і споруди. Доба Київської Русі не тільки завжди надавала М. Реріху 
натхнення для живописної творчості, а й склала підґрунтя його концепції 
Культури.  

1895 року Микола Реріх здійснює свою першу експедицію по Дніпру, 
відвідує Київ, Софійський Собор, Києво-Печерську Лавру. Разом з батьком 



приїздить на освячення розписів Володимирського Собору. Молодий 
художник мандрує давньоруськими містами, в 1899 р. іде шляхом "з варяг в 
греки". Результати подорожей – понад 100 архітектурних етюдів. Випробовує 
себе в галузі декоративно-прикладного, монументально-декоративного 
мистецтва. Працює в садибі В. Тенішевої "Талашкіно", створює великі 
смальтові мозаїки для церкви Св. Духа, пізніше – для церкви в селі 
Пархомівка. Увага Реріха прикута до всього, що відбувається в культурному, 
науковому, релігійному, будівельному і особливо археологічному житті Києва 
і України. Він тісно співпрацює з такими діячами культури, як Іван 
Пархоменко, Микола Макаренко, Вікентій Хвойка, Микола Біляшівський, 
Дмитро Яворницький, Віктор Голубєв, Микола Самокиш, Іван Їжакевич, 
Григорій Нарбут. У статтях М.К. Реріх розглядає питання необхідності 
реставрації історико-архітектурних пам’яток, підкреслює художню цінність 
старовинних ікон. У листопаді 1920 року Реріх переїздить в Сполучені Штати 
Америки, де влаштовує ряд виставок своїх робіт, пише серії картин. 

   У 1923 р. здійснилась заповітна мрія майстра – М. К. Реріх вирушив до 
Індії. Він подорожує Індією, малює серію картин «Зародження таємниць». Під 
час подорожі  місцевістю найдавніших буддійських монастирів робить велику 
кількість етюдів. У той час в США, у Нью-Йорку, відкривається музей його 
імені. Восени 1924 р.  М. Реріх повертається з Індії в Сполучені Штати, свої 
картини та археологічні знахідки розміщує в Нью-йоркському музеї. 
Колористичні гармонії його полотен тепер побудовані на сміливих 
контрастах, відзначені деякою декоративною умовністю. Він надає перевагу 
темпері, відмовляється від живопису олійними фарбами. Численні сюжети 
картин навіяні легендами, східним 
епосом. Пейзажі, що зображують 
гори, оспівують безмежність і 
вічність природи ("Джомолунгма", 
"Брахмапутра. Індія"), проникнуті 
філософськими роздумами. В 
картинах одержали 
віддзеркалення його глибокі 
внутрішні переживання, шукання у 
минулому відповідей про 
майбутнє, які, врешті-решт, 
кристалізувалися в девіз: «Із стародавніх чудових каменів складете ступені 
майбутнього». М. К. Реріх засновує Інститут гімалайських досліджень і разом 
з родиною оселяється в долині Кулу. Він вивчає праці мислителів Сходу, і 
викладає свої філософські висновки у літературних творах. Головною 
частиною літературного доробку Миколи Реріха є його спільна з дружиною 
Оленою робота "Жива етика" (Агні Йога). 

Прагнення до Вічності — характерна риса творчості Реріха. Протягом 
усього свого життя М.К. Реріх стояв на захисті всього, що створено людським 
генієм і повинно бути збережено для майбутніх поколінь. «Єдність у 
різноманітті!» – ця програмна концепція Культури є наріжним каменем Пакту 
Реріха і майбутнього співіснування народів на землі. Разом із Пактом М.К. 
Реріх запропонував знак для ідентифікації та охорони об’єктів культури – 



Знамено Миру. Для Знамена Миру М. К.Реріх не випадково обрав 
символічний знак, відомий народам світу ще з далекої давнини. Це три 
близько розташовані червоні кола, що утворюють звернений догори 
трикутник, символ еволюції на тлі вічності, єдність минулого, сучасного і 
майбутнього. Три кола символізують також фізичний, ментальний і духовний 
світи, а ще — неподільні складові культури: науку, релігію, мистецтво. Цей 
знак, як писав М. К. Реріх, можна зустріти на старовинних іконах, священних 
предметах монастирів, на стародавній зброї, печатях, монетах… 
 Знак Знамені Миру присутній на багатьох картинах Реріха. Знамено Реріха, 
як символ миру и об’єднання людей в ім’я високих гуманних цілей, і сьогодні 
широко використовується міжнародною спільнотою. 

 Історичне значення Пакту полягає в тому, що він став основою для 
підготовки спеціальною комісією  ЮНЕСКО Міжнародної конвенції про захист 
культурних цінностей на випадок війни, яка була прийнята на конференції 
ООН у Гаазі 14 травня 1954 р. До конвенції приєдналась більшість держав, у 
тому числі і Україна.  

У роки війни художник знову 
звертається до теми рідної 
землі, створює патріотичні 
полотна "Князь Ігор", "Борис 
та Гліб" тощо. У 1941-1944 
рр. Реріх влаштовує в містах 
Індії виставки своїх картин, 
передаючи гроші, отримані 
від їх продажу, до фонду 
Червоного Хреста. З роками 
прихильність М. Реріха до 
мистецтва України не 
слабшала. В 1947 р. він 

писав: "Ось і тепер у Гімалаях, коли радіо дає "Запорожець за Дунаєм", 
яскравою, красивою вервечкою проходять картини України, постають образи 
Шевченка і Гоголя. І дружба, сердечна товариськість сплітаються з 
співзвуччям України". 

Він мріяв повернутись на Батьківщину, проте доля розпорядилась по-
іншому -13 грудня 1947 року Микола Костянтинович помер. Його творчий 
спадок становлять понад сім з половиною тисяч живописних полотен, 
дванадцять книг складної філософської системи «Жива Етика», численні 
літературно-філософські твори, культурні заклади, організовані у Європі та 
Америці.  

 
 
 
 
 
Підготували: завідувач науково-методичного відділу     Котвицька О.В.               
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         Відповідальна за випуск  директор бібліотеки   Жменько О.В.  

 


