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ЛУЦЬК – 2016 



Микола Андрійович Рокицький – відомий український художник. Працював у 

галузі монументального і станкового малярства. Виконував настінні розписи, писав 

живописні твори на теми праці, громадянської війни, працював у жанрі 

індустріального пейзажу, книжкової графіки. Багато зусиль доклав до розвитку 

українського декоративного килима. 

Народився Микола Рокицький 6 квітня 1901 р. у с. Заріччя Володимир-

Волинського р-ну Волинської області. Навчався в Українській державній академії 

мистецтв у Михайла Бойчука (1920–1927). Брав участь у республіканських та 

міжнародних виставках. Був членом АРМУ, згодом – об’єднання “Жовтень». 

Працював разом зі студентами майстерні М. Бойчука над розписами Київського 

кооперативного інституту. В 1927-1928 рр. брав участь в усіх колективних роботах, 

які робили бойчукісти, зокрема, в розписі Селянського санаторію на 

Хаджибеївському лимані в Одесі (фрески “Санаторій”, “Відпочинок”, “Наука” 

“Свято врожаю”, «Бібліотека»). Одна з найкращих його станкових робіт – «Біля 

яблуні» (1928).  

Після 1930 року Микола Рокицький почав активно опановувати пролетарську 

тематику – «Каталі», «Формовщики», «Ливарний цех», «Шахтарі», «Доменний 

цех», «Доменщики», «Руду беруть». У 1927-1940 рр. викладав у Київському 

художньому інституті. ». У 1930-1935 роках створював картони до гобеленів. 

Помер 14 лютого 1944 року, похований на Лук’янівському цвинтарі.  

Дослідити життєвий та творчий шлях відомого художника-монументаліста 

допоможуть рекомендовані бібліографічні матеріали, джерелами добору яких 

стали фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. 
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Подано бібліографічні матеріали про життєпис і творчу діяльність українського 

художника, уродженця Волині, М. А. Рокицького. Рекомендовано статті у 

періодичних, неперіодичних виданнях та електронні ресурси.  

ББК  85.14я1 
 


