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Український Рафаель
З-поміж ровесників і ледь старших митців-шістдесятників
київський художник Рафаель Багаутдінов як своєю
страдницькою долею, так і стоїцизмом цілковито
самотнього опору і протистояння тоталітарній системі
посідає цілковито осібне, унікальне місце. Трагізм,
динамічність і водночас вимушена внутрішня еміграція
його життя без перебільшення потягне на блокбастер
чи романа біографію не згірші за ті, що зачитані різними
поколіннями спраглих до героїки, краси, харизматичної
мужності й вольових одинаків у всьому світі. Як от
твори про художників Анрі Перюшо, Ірвінга Стоуна,
Стефана Цвейга, Томаса Манна або Рокуела Кента «Це я,
Господи»…
То ж за не міфологізовані – реальні злигодні земного
шляху український Рафель (а саме так його називають
поціновувачі творчості) удостоєний не відзнак офіційного
істеблішменту, бюрократичного апарату держави, а
невдаваної любові публіки й цілої когорти письменницької
еліти. Про це зокрема свідчать роман-бестселлер
Михайла Слабошпицького «Автопортрет художника в
зрілості» та монографія-колаж «Рафаель Багаутдінов
знаний і незнаний. Доля. Творчість. Оточення» –
фундаментальна праця, що дістала оцінку як «КнигаХрам», блискучого мистецтвознавця, колишнього в’язня
совісті, дисидента, народного депутата ВР Богдана
Гориня.
Батька Рафаеля, який належав до партійної аристократії
Казані, бо не лише був секретарем обкому комсомолу
а й навчався заочно в консерваторії по класу скрипки
та грав талановито на різних музичних інструментах,
розстріляли 1937-го року. Під час тортур на допитах в
НКВС Махмуд збожеволів. Про це лишив свідчення його
співкамерник письменник Ібрагім Салахов у своєму
романі. Услід за чоловіком осиротила трьох малих дітей
їхня матір Нурли-Гаян, що їй випало відбути «на хімії» 15
років мордовських концентраційних таборів суворого
режиму як дружині «ворога народу».
Двійко ж малолітніх синів шести та десяти років
потрапили до кіровоградської колонії поміж таких самих
сиріт і напівсиріт, а ще між урків і карних злочинців.
Дорогами війни з повними жаху очима пройшли вони,
голодні, обірвані, дитячою колоною безневинних жертв
генералісимуса Сталіна, колоною, що мимоволі меншала
від наглих смертей під розривами бомб, пройшли
усю Україну аж до Північного Кавказу. Перший досвід
виживання.
Ось така родинна передісторія творчої біографії
українського Рафаеля, так би мовити увертюра під свист
снарядів і шрапнелі. Мабуть тому музика – і героїчна, й
меланхолійна – супроводжуватиме й пензель художника,
загадку й магію його сюжетів.
Як вижили за такого низького старту, як розвинувся
талант мистецький і старшого брата Рема, і молодшого
Рафа – це окрема історія. Але завдяки небайдужості
вихователів трудколонії обоє Багаутдінови потрапляють
до київської художньої школи, а згодом закінчують

і художній інститут. Графіки за фахом, члени спілки
художників, обоє захоплено починають шукати себе
в акварелі. Барви життя, кольорова пластика ваблять
непереборно. І вершину, здається, підкорено, проте
радісно-безтурботного життя не дано було зазнати
Рафаелю. 1972-го року не повертається з закордонної
поїздки до Болгарії Рем Багаутдінов. Для молодшого це
стало ударом в спину, це дорівнювало вибуховій хвилі,
бо уже змалку спізнав, що то голод, несправедливість,
жорстокість держави. Тоді йому був 31 рік, Ремові 35:
саме час насолоджуватись молодістю, життям...
Задовго чекати на розправу не довелося.
Адміністративний тиск, позбавлення замовлень у
видавництвах і худфонді, «опіка вихователів» з КГБ
й ЦК КПУ розтяглися на десяток років безхліб’я,
відчаю, самотності ізгоя, внутрішнього протесту. Єдине
щастя – була вже майстерня від Спілки художників на
Перспективній, 8, номер 121 – мансардний шостий
поверх навпроти майстерні Віктора Зарецького. З неї
він і піде у вічність, не дописавши свого неба над
золотоверхим Михайлівським собором під час Революції
Гідності... Не тепер, в іншій Україні. Ніби незалежній,
проте так само байдужій до незалежних, незаможних
митців.
Тим часом закручується зашморгом плівка офігенного
сюжету для Голівуду. Брат Рем приймає громадянство
США і не турбує «меншенького» майже 20 років. А це ж
бо його кайф – обітованна, мов манна небесна, свобода
коштувала Рафаелю нового витка неблагонадійності.
І навдивовижу – ця кесонна яма лише ще більш
загартувала дух Рафаеля Багаутдінова. У повній
самотності тісної майстерні він, графік, не стукаючи,
рветься «в чужий монастир» – береться за живопис.
І з’являється – саме в такого не могла не з’явитися –
сповнена мужнього стоїцизму серія картин «Світочі
трагічного духу». Власна недоля живить неповторні
композиційно-вигадливі сюжети. Муса Джаліль,
М. Врубель, Т. Шевченко, Рембрандт, Пушкін, Ахматова,
Блок, М. Цвєтаєва, М. Булгаков. Поминальний дзвін
під банями московського собору Василія Блаженного
наголошує не так барокову пишну красивість, як обірвані
від дзвонів шматки мотузки-удавки, що стягнула шию
поетеси, котра не вписувалася в ранжир зі своєю
«тоской по родине».
Но московских куполов
Поминальный звон не нов.
Внутрішня еміграція – звичний стан кожного
справжнього художника. Тому логічно услід за
музейними ликами вічності постають з-під пензля
Рафаеля сучасники: письменники брати Тютюнники,
легендарний, колись опальний, підданий остракізму за
націоналізм Іван Дзюба, убитий владою «за гідність!»
Василь Стус. До слова: остання картина знайшла
місце з розіп’ятим на хресті поетом аж у Берліні – в
експозиції музею історії мистецтва тоталітаризму.
Ох, як же він, Рафаель, – цей заручник жорстокої,

сонячного проміння пейзажів створює неповторну ауру
портретів у їхній Багаутдінівській трепетності й пластиці
поліфонічних емоцій.
Проте назагал про модерність стилю художника
якнайкраще свідчить оприявлений ним синкретизм
мистецтв, музична складова вигадливих композицій
масштабних робіт. З одного боку – скульптурне
ліплення центральних фігур полотен аналогічно до
улюбленої ним антики, алгебраїчна «прорахованість»
композиційних і просторових рішень, що йде від східної
мініатюри, з другого – ця імпресіоністично-музична
мерехтливість-камертон розчинених у повітрі зображень
муз (Боттічеллі), київського періоду робіт М. Врубеля,
Незнайомки та образів музи й Свободи в «Музиці
революції» (посвята О. Блоку), урбаністично точних
пейзажах-координатах теми М. Булгакова: сталінська
Москва з портретом вождя на фронтоні будинку і
київський Андріївський узвіз, де відбуваються дії роману
«Дні Турбіних» (Рукописи не горять. Пам'яті М. Булгакова).

Родина секретаря казанського обкому комсомолу Махмуда Багаутдінова:
дружина Нурли-Гаян (27 років), дев’ятирічний первісток Рем, п’ятирічний
Рафаель та батько (30 років) за три місяці до арешта.

Остання – незакінчена – робота Рафаеля Багаутдінова:
тривожний аскетизм відповідно до кривавих подій у
столиці під час Революції Гідності – онучка Лідія у вбранні
черниці під банями золотоверхого Михайлівського
собору. Пам'ять підказує: за ці стіни до монастиря
звозили мертві тіла повстанців проти злочинної влади...
Художник давно відмовився від лобових рішень
соцреалізму в сюжетах. Він любить інтелектуального
глядача своїх полотен, що тонко прочитує усю партитуру
мистецьких натяків автора.

підлої, цинічної політики – політику не навидить! А що
любить? Він любить красу, втаємничену первозданну
жіночність Природи і незбагненність жіночих душ. «Жінки
втомились бути непрекрасними». Це, саме сирітство і
чарівливу неприкаяність, очікування любові і ошуканість
любов’ю він – український Рафаель – бачить у кожній.
Його олівець, перо, пензель не дозволять спотворити
божественний задум. «Немає таємниці таланту. Є вічна
загадка любові» – суголосна йому думка опального
ровесника письменника Григора Тютюника глибоко
запала в душу.

Рафаель Багаутдінов як митець, філософ винятково
неповторний, багатогранний. Він вдається і до сарказму,
гротеску, гумору (гоголівські мотиви), трагікомічності,
молодого зухвалого азарту бешкетника і, звичайно,
чистої лірики.

Зміст і сенс життя, мов шагренева шкіра, звузилися
до ув’язнення в собі, в майстерні, до творчості, тільки
до творчості! «Чудово. Спасибі, Рем, старший братику,
справжній спец по збиранню житейських вершків,
колекціонуванню насолод. Хизуйся своїм добробутом
і щедротами перед «виїздними» – непереслідуваними
колегами земляками. Твій Рафаель завдяки тобі знову
в’язень, та тепер уже усвідомлено добровільний».
Безвихідь ламає тільки слабаків, а мужніх, сильних
робить іще сильнішими. Тож то він так любить писати,
ілюструвати героїку! Одинаки – проти долі. Чого ж би не
класичний, достойний фінал?!

Його, атеїста, вабить не модний, зазвичай порожній
авангард з невротичними пошуками деформації й
руйнування, а ще гірше сатанинського ґвалтування
божественного задуму природи, а романтичноностальгійна вдячність Всевишньому за даровану

Визнаний майстер-графік з тяжінням до монументального мислення та експресії у скрупульозних
книжкових ілюстраціях Рафаель Багаутдінов досягав
ледь чи не Дюрерівської ювелірної філігранності. А
коли узявся до акварелі, а згодом до живопису, і там
так само успішно знайшов власний самобутній стиль.
Навдивовижу парадоксальний ефект: окрім ренесансно
довершеного рисунку, непередбачена густа насиченість
кольору в акварелі, а натомість в олійному живописі
панує вже не узвичаєний у жанрі мазок густого шару
фарби, а акварельна повітряна прозорість з ледь
помітним мозаїчним мерехтінням полотна помережаного
штрихами у роботах 80-тих років (ці картини придбані
музеями), а вже в дев’яності пуантилістськи ощадливими,
мов стаккато у музиці, доторками пензля. Таке собі
мерехтке світіння, що на відміну від переважно розмитих,
насичених то туманами, то яскравим переливом

На відкритті першої персональної виставки у Будинку художників у
Києві. 1985 р. Виступає письменник Олег Чорногуз. Поруч з Рафаелем
живописець В. Голованов та голова секції графіки В. Губарєв.

Рафаель Багаутдінов, Михайло Слабошпицький та Світлана Йовенко
в однодумстві й злагоді наступного творчого проекту – книги про
українського Рафаеля. 1999 р.

гармонію й досконалість цього світу. Й передусім образу
жінки в ньому. Ось архіважлива домінанта філософії
богообраного мужа.

феміністок, чи з міфів древньої Еллади граційний
естетично довершений «балет Афродити», чи містична
плавба в потойбіч паралельного світу танучих у повітрі,
відлітаючих в остаточну спіраль тонкої, іншої матерії
жіночих душ, – усе в цій непідвладній смерті скарбниці
Рафаеля Багаутдінова неповторне й неповторюване, на
рівні відкриття, особистісне, благословенне. Масштаб
його художнього мислення достоту енциклопедичний,
симфонічність створеного для поклоніння світу
зачаровує й реанімує травмовані нещадним часом,
а то й геть спустошені душі.

Заборонена виставкомом Спілки художників ще в часи
першої персональної виставки Рафаеля Багаутдінова у
Будинку художника (1985 рік) тема «ню» (ну, просто таки
мусульманське святенництво партократів!) присутня у
його творчості послідовно понад три десятиліття.
На цій посмертній виставці з-поміж робіт, що лишилися
в майстерні художника, вона виявляє невичерпність і
стереоскопічність бачення Багаутдіновим тільки його
муз. Чи то національно-етнографічні в русальному колі
купальського танку юні українські дівчата, чи майбутня
мати – майже дівчинка – зі страхом дитячого запитання
в очах: для квітучого світу, а чи для смертовбивства й
пустелі вона виношує під серцем дитя? – чи гоголівська
гріховодниця в тілистій переконливості лукавої плоті
Солоха, а чи горді амазонки – прообраз сучасних

Незайве насамкінець нагадати підтверджену всесвітньою
історією мистецтв думку Жюля Ренара: «Мистецтво
показує нам людину й речі такими, якими їх задумав Бог.
Коли художник дивився на них закоханими очима».
Світлана Йовенко
Письменниця, культуролог,
лауреат міжнародних премій в галузі літератури

Рафаель та Лариса Багаутдінова-Садовська – молоде подружжя. 60-ті рр.

6

7

8

9

Триптих за мотивами
М. В. Гоголя, 2005

Triptych based upon the book
by Nikolai Gogol, 2005

«Солоха» з триптиху за
мотивами М. В. Гоголя, 2005

"Solokha" from a triptych based upon
the book by Nikolai Gogol, 2005

полотно, олія; 120 х 100 см

oil on canvas; 120 х 100 cm
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«Русалка та козак» з серії
«Українські легенди», 1990

"Mermaid and Cossack" from the
series "Ukrainian Legends", 1990

«Очищення вогнем» з серії
«Ніч на Івана Купала», 1994

"Cleanup by fire" from the series
"Kupala Night", 1994

полотно, олія; 101 х 87

oil on canvas; 101 х 87

полотно, олія; 85 х 70 см

oil on canvas; 85 х 70 cm
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«Різдвяна ніч» з триптиху за
мотивами М. В. Гоголя, 2006

"Christmas night" from a triptych based
upon the book by Nikolai Gogol, 2006

полотно, олія; 120 х 91 см

oil on canvas; 120 х 91 cm
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«Залицяння» з серії
«Ніч на Івана Купала», 1992

"Advances" from the series
"Kupala Night", 1992

«Мавка» з серії
«Ніч на Івана Купала», 1996

"Mavka" from the series
"Kupala Night", 1996

полотно, олія; 85 х 70 см

oil on canvas; 85 х 70 cm

полотно, олія; 73 х 65 см

oil on canvas; 73 х 65 cm
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«Ніч на Івана Купала. Русальний танок»
з триптиху за мотивами М. В. Гоголя, 2005

"Kupala Night. A romantic dance" from the triptych
based upon the book by Nikolai Gogol, 2005

полотно, олія; 120 х 90 см

oil on canvas; 120 х 90 cm

18

19

За мотивами роману Евгена Гуцала
«Позичений чоловік», 1996

Based on the novel by Eugene Hutsalo
"Scraped man", 1996

«Силові лінії» з серії
«Паралельний світ», 1993

"Power lines" from the series
"Parallel World", 1993

полотно, олія; 73 х 65 см

oil on canvas; 73 х 65 cm

полотно, олія; 82 х 66 см

oil on canvas; 82 х 66 cm

20

21

«Народження Афродіти» з триптиху «Балет Афродіти», 2002

«Весна», 2009

полотно, олія; 70 х 60 см

полотно, олія; 95 х 75 см

"Birth of Aphrodite" from the triptych "Ballet Aphrodite", 2002

"Spring", 2009

oil on canvas; 70 х 60 cm

oil on canvas; 95 х 75 cm

22

23

24

25

«Лазня» з серії
«Амазонки», 1992-2001

"Baths" from the series
"Amazones", 1992-2001

полотно, олія; 80 х 70 см

oil on canvas; 80 х 70 cm

26

27

«Воїтелька» з серії
«Амазонки», 1992-2002

"Warrioress" from the series
"Amazones", 1992-2002

«Двобій» з серії
«Амазонки», 1992-2001

"Duel" from the series
"Amazones", 1992-2001

полотно, олія; 80 х 70 см

oil on canvas; 80 х 70 cm

полотно, олія; 80 х 70 см

oil on canvas; 80 х 70 cm

28

29

«Дівчина та море», 2003

"Girl and the Sea", 2003

полотно, олія; 102 х 75 см

oil on canvas; 102 х 75 cm

30

31

32

33

«Спадкоємиця», 2003

"Heiress", 2003

«Майстерня авангардиста», 1998

"Avant-Garde artist studio", 1998

полотно, олія; 70 х 60 см

oil on canvas; 70 х 60 cm

полотно, олія; 70 х 60 см

oil on canvas; 70 х 60 cm

34

35

«Модель», 2000

"Model", 2000

«Рожевий ранок», 2004

"Pink Morning", 2004

полотно, олія; 60 х 70 см

oil on canvas; 60 х 70 cm

полотно, олія; 70 х 60 см

oil on canvas; 70 х 60 cm

36

37

Триптих
«Танок епох»
2002–2003

Triptych
"The Dance of Epoches"
2002–2003

«Початок початків» з
триптиху «Танок епох», 2003

"Ground zero" from the triptych
"The Dance of Epochs", 2003

полотно, олія; 80 х 70 см

oil on canvas; 80 х 70 cm

38

39

«Весталки» з триптиху
«Танок епох», 2002

"Vestal Virgins" from the triptych
"The Dance of Epochs", 2002

«Ваджра Дакіні» з триптиху
«Танок епох», 2003

"Vajra Dakini" from the triptych
"The Dance of Epochs", 2003

полотно, олія; 80 х 70 см

oil on canvas; 80 х 70 cm

полотно, олія; 80 х 70 см

oil on canvas; 80 х 70 cm

40

41

«Джерело натхнення
Сандро Боттічеллі», 1984

"Source of Inspiration by
Sandro Botticelli", 1984

полотно, олія; 160 х 130 см

oil on canvas; 160 х 130 cm
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Біографія
Багаутдінов Рафаель Махмутович (1931-2017) –
український живописець та графік. Народився у
м. Казань (Татарстан). Батько був розстріляний
органами НКВС у 1937 році, а матір, як дружину
"ворога народу" на 1,5 десятка років засудили до
ув'язнення у мордовських концентраційних таборах
суворого режиму. Діти репресованих – 10-ти та 6-ти
річний Рем і Рафаель (обоє в майбутньому художники), виросли за колючим дротом у трудових колоніях.
Рафаель дістав освіту у Київській художній школі,
Казанському художньому училищі, Київському художньому інституті (графічна майстерня О. Пащенка,
1962). Через несподівану втечу у 1972 р. брата Рема
закордон (нині 90-річний майстер металопластики
мешкає у штаті Флорида, США) Рафаель тривалий
час зазнавав тиску радянської системи, був позбавлений можливості заробляти на життя мистецтвом.
Феномену художника присвячено більше 100 публікацій, зокрема роман лауреата Національної премії
ім. Т. Шевченка М. Слабошпицького "Автопортрет
художника в зрілості" та фундаментальну монографію-колаж С. Йовенко "Рафаель Багаутдінов знаний
і незнаний. Доля. Творчість. Оточення". Провів
більше 15 персональних та брав участь у численних
колективних виставках. Роботи художника зберігаються в музеях та приватних збірках Німеччини,
Франції, Швеції, Канади, США, Угорщини, Ізраїлю,
Австрії, Татарстану, Латвії та інших країнах.

Biography
Bahautdinov Raphael Makhmudovych (1931-2017) –
Ukrainian painter and graphic artist. Was born in Kazan
(Tatarstan). His father was executed by shooting by the
NKVD authorities in 1937, and his mother, as a "public
enemy" wife, was sentenced to 1.5 decades in prison
in the Mordovia concentration camp of a strict regime.
Children of the repressed, 10 and 6-years-old Rem and
Raphael (both painters in the future), grew up behind the
barbered wires in the labor colonies. Raphael has got
education at the Kyiv School of Arts, Kazan Art School
and the Kyiv Institute of Arts (the graphic workshop
named after O. Paschenko, 1962). By reason of unexpected escape of the brother Rem abroad (nowadays
90-years-old metal-plastic artist lives in Florida, USA),
Raphael was under the pressure of the Soviet system
for a long time, and was deprived of the opportunity
to earn his living by an art. More than 100 publications
are devoted to the artist’s phenomenon, in particular,
the novel of M. Slaboshpytskyi, the T. Shevchenko
National Award laureate, "Self-portrait of the painter
in adulthood", and the fundamental monograph-collage of S. Iovenko - "Raphael Bahautdinov known and
unknown. Fate. Works. Entourage". He took part in more
than 15 personal and in numerous collective exhibitions.
Artist’s works are kept in museums and private collections in Germany, France, Sweden, Canada, Hungary,
Israel, Austria, Tatarstan, Latvia and other countries.
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