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Георгій (Юрій) Іванович Нарбут (1886-1920) – художник-
графік, ілюстратор, автор перших українських державних 
знаків, один із засновників і ректор Української академії 
мистецтв. 
 
Початкову художню освіту здобув самотужки. В 1906–
1917 рр. жив у Петербурзі. Деякий час вчився у Івана 
Білібіна і Мстислава Добужинського. 
 
У 1909 р. удосконалював майстерність у Мюнхені, в школі 
С. Холлоші. Після повернення до Петербурга став членом 
мистецького об'єднання «Світ мистецтва» («Мир 
искусства»). У 1910—1912 рр. працював над ілюстраціями 
до казок Ганса Крістіана Андерсена, байок І. Крилова, 
народних казок («Деревянный орел», «Война грибов», 
«Теремок ; Мизгирь», «Журавль и цапля ; Медведь», 
«Горшеня ; Снегурочка». 
 
Як чудовий знавець українського стародавнього мистецтва і 
геральдики, Нарбут виконав безліч гербів, ілюстрував 
«Малороссийский гербовник» В. Лукомського  і В. 
Модзалевського 1914 р. (у бібліотеці є факсимільне 
перевидання 1993 р.),  
 
До учнів і послідовників Нарбута належать М. Кірнарський, 
Р. Лісовський, Л. Хижинський, І. Мозолевський, А. 
Могилевський, Л. Лозовський, А. Середа, О. Маренков. 
 
Нижче подано ілюстрації Г. Нарбута до казки-драми Г. 
Гауптмана «Затонулий дзвін» 
 
 

 

Георгій Іванович  

Нарбут 
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Гауптман, Гергарт. Потонувшій колоколъ : Немецкая сказка-драма Гергарт Гауптмана / Переводъ Евгеніи 
Колышкевичъ ; под редакціей [и с предисл.] Сергея Городецкаго ; [рис. Георгия Нарбута]. - [С.-
Петербургъ] : Изд. "Шиповникъ" (Тип. "Андерсона и Лейцянского"), 1909. - 190, [1] с. : ил.  

Гергарт Йоганн Роберт Гауптман  (1862-1946) —  
німецький письменник, драматург, лауреат 
Нобелівської премії з літератури за 1912 рік.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Митрофанович Городецький (1884-1967) – 
російський поет і перекладач 
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