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Публікацію присвячено листам відомого мистецтвознавця, художника Миколи Прахова до Олени Язєвої – 
доньки Миколи Мурашка.
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Публикация посвящена письмам известного искусствоведа, художника Николая Прахова к Елене 
Язевой – дочери Николая Мурашко.
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The article is devoted to the letters of a well-known art critic and artist Mykola Prakhov to Olena Yazeva, 
daughter of Mykola Murashko, and includes introductory article and comments. 
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Протягом свого тривалого життя мис-
тецтвознавець, художник, син Адріана 
Прахова Микола Прахов (1873–1957) 
спілкувався з багатьма діячами російсько-
го, українського та західноєвропейського 
мистецтва й культури на основі творчої, 
ділової діяльності або просто на това-
риському, родинному ґрунті. М. Прахов – 
автор досить відомої книги «Сторінки ми-
нулого», він любив і вмів писати листи, 
його епістолярна спадщина є мов би про-
довженням цієї книги спогадів про відомих 
російських та українських художників. Ми-
кола Адріанович також був самобутнім і 
талановитим художником, працював у га-
лузі декоративно-прикладного мистецтва 
та художньої промисловості, станкового 
живопису. М. Прахов – неперевершений 
майстер орнаменту, добре володів техні-
ками акварелі, темпери, гуаші, олійного 
живопису [5]. Окрім того, він чудово знав-
ся на техніці художнього лиття з бронзи, 
якої вчився спочатку на Капрі, потім –  
у Неаполі в художньо-промисловій школі 
при музеї Філандж’єрі. М. Прахов – та-

лановитий художній критик, історик мис-
тецтва. Його статті – огляди художніх 
виставок та приватних колекцій – були 
опубліковані в журналі «Художні скарби 
Росії» (1904. – № 11; 1905. – № 3, № 4–5, 
№ 6–7–8; 1906. – № 5): «П. О. Све-
домський. (Поминки)», «Виставка кар-
тин Союзу російських художників», «Ви-
ставка картин Московського товариства 
художників», «Виставка Нового товари-
ства художників», «Художнє зібрання 
графів Андрія та Вадима Блудових. – 
Картини Італійської школи. Картини 
голландської та німецької школи. Карти-
ни французької та англійської школи», 
«Художнє зібрання Д. І. Щукіна в Москві» 
та ін. Ці праці цікаві дотепер і демонстру-
ють широку обізнаність автора в різних 
видах мистецтва, зокрема таких як живо-
пис, скульптура, художня промисловість, 
де особливої цінності аналізу творів до-
дає практичне знання художніх технік. До 
слова, також у журналі «Художні скарби 
Росії» за 1905, 1906 і 1907 роки (у тих 
самих номерах зі статтями М. Прахова) 
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були надруковані графічні твори худож-
ника: заставки, кінцівки, заглавні літери 
(ініціали) тощо.

Листи М. Прахова зберігаються в Цент-
ральному державному архіві-музеї лі-
тератури і мистецтва України у фонді 
Язєвих – родичів українського художника 
й педагога, засновника рисувальної шко-
ли Миколи Івановича Мурашка – доньки 
Олени Миколаїв ни (по чоловіку – Язєва) 
та онуків Тетяни Володимирівни й Павла 
Володимировича. Документи передали 
до архіву Тетяна Володимирівна Язєва та 
Георгій Вікторович Калита в 1969 році. За-
пропоновані для пуб лікації листи М. Пра-
хова 1955–1957 років, адресовані доньці 
Миколи Мурашка – Олені Язєвій [1], ін-
формативно насичені й містять цінні по-
дробиці про творчу діяльність М. Мурашка 
та його школи, Фотія Красицького [3], бать-
ка Адріана Вікторовича Прахова, відомого 
мистецтвознавця, археолога, художнього 
критика, викладача (читав історію мис-
тецтва в Санкт-Петербурзькому та Київ-
ському університетах), матері А. Крюгер- 
Прахової [2], талановитої художниці, піа-
ністки (викладала рисунок і живопис у 
Київському художньому училищі [4; 6; 7] 
та знаменитій студії Олександра Мурашка 
[10; 11]) тощо. 

Варто зазначити, що нещодавно були 
опубліковані листи Миколи Прахова до Тетя-
ни Володимирівни Язєвої [8] та художника- 
графіка Романа Федоровича Мельни-
чука [9].

Листи М. Прахова – цінний інформацій-
ний блок у вивченні історії культурного се-
редовища Києва від початку ХХ ст., через 
них можна відчути насиченість духовного 
життя й аромату епохи, визначити харак-
терні риси тогочасної інтелігенції.

Листи публікуються зі збереженням ав-
торської стилістики, орфографії та підкрес-

лень із незначними редакторськими прав-
ками. Адреса Олени Язєвої, що зазначена 
на конвертах, така: «г. Москва К-9, пер. Сто-
лешников, № 11, кв. 18, Язевой Е. И.».
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