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«Напевне, понад усе потрібно 
любити свій рідний край, Україну, 
свій народ, щоб так майстерно 
відображати його історію…» 

(З книги відгуків на виставці творчості В. Лупійчука) 
 

Ці рядки найбільше характерно відображають 
внутрішній світ цієї непересічної, яскравої, багатогранної 
особистості, якій притаманне філософське світобачення, 
практичне мислення, витончений естетичний смак, завзятість, 
прагнення до удосконаленості та гармонії у творчості. 

Володимир Лупійчук – скульптор-різьбяр милістю 
Божою, технік-будівельник за фахом, митець на базі 
початкової художньої освіти. Один з небагатьох майстрів 
різця, що проявив мужність правдиво показати образ 
українського козака, славне козацтво та його героїку. 

Народився Володимир Васильович Лупійчук 22 грудня 
1929 року в сім’ї Василя та Степаниди Лупійчуків у 
Волочиську, тоді Кам’янець-Подільської області. Батько з 
місцевого хліборобського ряду. Мати – міщанка, мала освіту, 
яку можна було здобути в «уєздному» містечку Волочиськ. 
Володимир був четвертою дитиною в сім’ї. Його світогляд 
формувався в умовах добра, справедливості і любові до 
ближнього. Малого Володю цікавили ілюстрації, де 
зображались козаки, манило все, що було пов’язано з життям 
та бойовими звитягами українських козаків. 



Своє професійне навчання Володимир Лупійчук 
розпочав у 1945 році у Львівському художньо-ремісничому 
училищі №4 на відділенні, яке готувало художників-
альфрейників (малярів-декораторів), в якому провчився три 
роки. 

Професія маляра-оформлювача дала йому змогу 
забезпечити себе матеріально для майбутньої творчості. 
Працюючи вступив на заочне відділення Чернівецького 
будівельного технікуму і навчаючись, одночасно 
удосконалювався в різних видах мистецтва – рисунку, 
малярстві, ліпці, чеканці. Але особливий потяг мав до 
створення скульптурних сюжетів. 

Так склалося, що Володимир Лупійчук не отримав 
спеціальної художньої освіти, але маючи дар Божий, творчу 
наснагу і завзяття, а особливо, велике працелюбство, 
самоуком шліфував свою майстерність. 

Володимир Васильович багато читав професійної 
літератури, а ще захоплювався історією. У якийсь час свого 
життя дійшов висновку, що лише навколо козацтва можна 
об’єднати Україну та українців. 

«Козацтво – моя зоря, моє сонце, котре зігрівало, манило 
мене у світ вільного і гордого, багаторядного людського 
життя. Дух козаччини, котрий несе із глибини віків нашу 
національну ідею, владно кличе нас іти до поставленої мети: 
відродження української нації і на її основі розбудови 
Української Національної Держави», – так відзначив 
Володимир Васильович у своєму життєписі «Стежки мого 
життя у мистецтві». 



Як робочий матеріал В. Лупійчук використовував гіпс, 
мідь, латунь, бронзу, алюміній, інколи – скло, кераміку, бетон. 

У 1961 році його скульптура «Козак на коні» в гіпсі, 
тонованому під бронзу, експонувалася на виставці в Москві. 

Згодом скульптор і художник перевтілився у різьбяра, 
але темі своїй не зрадив. 

Під його чарівним різцем козаки наче оживають: грають 
на бандурах, танцюють, бенкетують, сумують, прощаються з 
коханими, верхи на конях летять у бій. 

Серед десятків творів, майстерно створених різцем митця, 
значну частину становлять скульптури, створені за мотивами 
шевченкових віршів і поем. Саме вони, як любив згадувати 
скульптор, надихали його на творчість, давали енергію, вели 
по життю. Автор вибирав серед Кобзаревих творів саме ті, які 
розкривали український характер, українську душу. 

Серед дерев’яних скульптур можна побачити втілених у 
дереві героїв Шевченкової поеми «Іван Підкова», які стають 
до бою за волю, пережити трагізм невільницької долі, 
оспіваний у Тарасовому творі «Заступила чорна хмара», 
відчути рішучість і героїзм народних месників з поеми 
«Гамалія». 

Скульптор створив цілу галерею робіт за мотивами й 
інших творів Шевченка – «Чернець», «Гайдамаки», 
«Невольник», «Сова», «Тарасова ніч» та інших.  

І кожен із них – своєрідний невеликий пам’ятник, який 
уособлює як нескорений дух народу, так і геніальність його 
великого сина. 

З-під різця майстра вийшло декілька композицій 
Великого Кобзаря: то у важкій солдатській шинелі з широко 



роздутими вітрами полами, то в пальто і високій смушковій 
шапці, завжди з вдумливим, зосередженим обличчям. 
Погрудне зображення Т. Шевченка вирізьблене майстром до 
100-річчя смерті поета, принесло йому визнання і успіх на 
республіканській виставці. Автора відзначили дипломом І 
ступеня. 

Творчий доробок майстра також багатий на скульптурні 
портрети: Л. Українки, І. Франка, О. Маковея, 
С. Крушельницької. Серед його героїв історичні постаті: 
Гонта і Залізняк, Данило Галицький, Устим Кармелюк, Іван 
Богун, Данило Нечай, Маруся Богуславка, літературні 
персонажі: Захар Беркут, Лукаш і Мавка, Козак Мамай. 

 
Володимир Лупійчук, окрім різьбярства, захоплювався 

ще й поезією. Пронизані тонким ліризмом, героїзованою 
романтикою давно минулих часів, його вірші, як і скульптурні 
твори, навіяні високим почуттям любові до рідної землі, 
славного українського козацтва, роздуми про вірність 
високому обов’язку. 

Володимир Васильович – співець українського козацтва і 
генерал-хорунжий та голова Ради старійшин козацтва України. 

У 1990 році він став членом Національної спілки 
майстрів народних мистецтв України, а з 2002 року – 
заслуженим майстром народної творчості України. 

Його творчість визначна Міжнародною премією ім. 
В. Винниченка, інститутом народознавства НАН України за 
редакцією Миколи Моздира видано книгу про Володимира 
Лупійчука.  



Творча спадщина його живописання, графічних, 
декоративно-ужиткових і скульптурних творів – понад 200. 
Більшість із них пов’язані з шевченківською тематикою, 
знайшли місце в музеях Т. Шевченка в Києві, Каневі, в 
краєзнавчих музеях Черкас, Чигирина, Летичева, Запоріжжя, 
Павлограда, Бережан, Тернополя. 

Значна частина творчої спадщини різьбяра зберігається в 
Збаразькому та Вишнівецькому замках. Виставки його творів 
експонувалися в Болгарії і Канаді. 

Мистецька вартість та громадська значимість – єдині 
критерії оцінки спадщини нашого земляка Володимира 
Лупійчука. Його роботи з різьби по дереву дивують, 
захоплюють, вони ніби живі свідки нашої величної історії, на 
якій потрібно виховувати нове покоління вільної України.  



Деякі роботи Володимира Лупійчука 
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