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У кожний період історії, навіть такий не
певний і складний, як новітній, коли руйну
ються усталені моральні принципи, з ди
тинства прищеплені в родинному оточенні 
поняття добра, чесності, порядності, існують 
люди, які є уособ ленням позитивних люд
ських чеснот. Сьо годні таким абсолютним 
моральним стрижнем у нашому науковому 
середовищі є Зоя Чегусова. Вона незмінно 
залишається совістю нашого сьогодення, без 
жодного двозначного вчинку. Упродовж своєї 
творчої діяльності, публічного служіння нау
ці вона залишається на незмінних принци
пах високої моралі, людських чеснот, світла 
людської істини, у пошуках якої вона творить 
власний світ краси й утвердження високих 
ідеалів мистецтва. 

Існує аксіома, що все починається з дитин
ства, коли батьками закладаються основи на
шого світогляду, нашої особистості. Але важ
ливо усвідомити, зберегти і не розпорошити 
те цінне, що було набуте з народження, що і 
зробила Зоя Анатоліївна. Їй пощастило наро
дитися в інтелігентній київській родині, з дав
німи традиціями і глибоким корінням. Її мати, 
Зінаїда Володимирівна Смоленська, була 
принциповою людиною, яка в професії юриста 
дотримувалася чесності і правди. Батько, Ана
толій Іванович Поз могов, у науковій кар’єрі 
досяг найвищих вершин – доктор наук, про
фесор, заслужений діяч науки України, стояв 
біля витоків формування української онколо
гії, був засновником і незмінним директором  
Київського науководослідного Інституту онко  
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логії, рентгенології, радіології. Окрім його ви
соких наукових досягнень, головне те, що він і 
досі залишається у вдячній пам’яті учнів і колег 
«совістю» української медицини, камертоном 
порядності й абсолютного безкомпромісного 
служіння науці.

Свою наполегливість у відстоюванні влас
них переконань і поглядів З. Чегусова виявила 
вже тоді, коли школяркою попри родинну тра
дицію своїм фахом обрала мистецтвознавство, 
блискуче закінчивши Київський державний 
художній інститут. Життєва доля ніби при
горнула до свого крила молоду наполегливу 
студентку і розпорядилася так, щоб вона об
рала улюблений фах. Їй, як і всім нам, студен
там, дуже поталанило, оскільки ми у захваті 
слухали лекції видатних учених – Людмили 
Міляєвої, Юрія Асєєва, Платона Білецько
го, Олександра Тищенка, Леоніда Владича та 
інших викладачів, які розкривали перед нами, 
студентами, світ прекрасного. Власне, це були 
не просто лекції, це було духовне спілкування, 
яке вчило розуміти мистецтво, осягати кате
горії добра, порядності, уміння дошукуватися 
істини. Думаю, що це також є однією зі скла
дових того, як віддано З. Чегусова присвятила 
себе служінню науки, схиливши голову перед 
вівтарем мистецтва.

Сьогодні З. Чегусова – увінчаний висо
кими званнями і нагородами провідний мис
тецтвознавець, арткритик, блискучі статті 
якої систематично з’являються на сторінках 
вітчизняної і зарубіжної періодики, у най
більш вагомих часописах як мистецтвознавчо
го та народознавчого, так і культурологічного 
спрямування. В її доробку більше 300 різно
манітних за характером викладу статей, есе, 
нарисів, історикотеоретичних розробок, у 
яких на високому фаховому рівні вона аналі
зує актуальні художні явища, яскраві події, 
непересічні виставки. 

Значне місце в доробку Зої Анатоліївни 
займають літературномистецькі портрети ху
дожників, творчість яких здобула резонансне 
звучання в широкому культурному середови
щі України. Це особливий жанр написання. 

У Зої Анатоліївни нариси є своєрідними ше
деврами, вишуканими мініатюрами, вони спо
внені особистого співпереживання, щирості у 
ставленні до митця, глибокого проникнення 
у психологію його творчості. Вони написані 
яскраво і пристрасно, з глибокою повагою до 
кожної особистості. Вони є наочним свідчен
ням естетичної тонкості й озброєності арт
критика З. Чегусової. У цілому – це галерея 
портретів митців, які складають живу історію 
сучасного декоративного й образотворчого 
мистецтва. Такий уважний і фаховий аналіз 
мистецьких процесів, що відбуваються в су
часному мейнстрімі України, дав можливість 
З. Чегусовій визначити свою чітку авторську 
позицію, свій погляд на стан розвитку профе
сійного декоративного мистецтва, що знайшло 
своє втілення у книзіальбомі «Декоративне 
мистецтво України. 200 імен» (К., 2002). Це 
новаторське видання з точки зору принципово 
нових поглядів науковця на аналіз сучасних 
процесів, концептуальну позицію у визначен
ні ролі професійного художника, його творчих 
спрямувань і художньообразних підходів, 
його місця і ролі у формуванні шляхів роз
витку української культури. Тож цілком об
ґрунтовано ця широко ілюстрована, розкішно 
видана книгаальбом була удостоєна Націо
нальної премії України імені Тараса Шевченка 
у 2006 році. Це була не лише висока оцінка 
мистецтвознавчого доробку Зої Анатоліївни, 
а й утвердження високого рівня і значимості 
всього професійного декоративного мистецтва 
і його нинішніх творців, про яких пише і від
стоює дослідниця. 

Глибока обізнаність з тенденціями розвитку 
сучасного професійного мистецтва дозволяє 
З. Чегусовій успішно працювати над укладан
ням і формуванням п’ятого тому «Історії деко
ративного мистецтва України», який виходить 
друком в Інституті мистецтвознавства, фольк
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України. У ній вперше в мистецтво
знавчій практиці чітко виявлена історія ХХ ст., 
зокрема розвиток професійного декоративного 
мистецтва, його відмінність від народного і ху
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дожніх промислів за суттю художньообраз
ного сприйняття і творчого відтворення.

Наукові зацікавлення З. Чегусової – це 
насамперед проблеми теорії та функціонуван
ня сучасного декоративного мистецтва. Вона 
є автором і співавтором 12 фундаментальних 
монографій, зокрема таких, як: «Мистецтво 
Украї ни ХХ ст.» (1998), «Декоративне мис
тецтво ХХ ст. У пошуках “великого стилю”» 
(у співавт., 2005), «Людмила Жоголь. Чарів
ниця художнього текстилю» (у співавт., 2005), 
альбому «70 років національної спілки худож
ників України» (у співавт., 1990), «З верхо
вини півстоліття. Національній премії України 
ім. Тараса Шевчена – 50 років» (у співавт., 
2012), «Нашому роду нема переводу. Славетні 
династії та родини України» (у співавт., 2012), 
навчального посібника «Синтез мистецтв» 
(у співавт., 2012) та ін.

Особливе місце у творчій діяльності З. Че
гусової належить організації міжнародних 
артпроектів. Завжди це широкомасштабні ви
ставки, зокрема такі, як: «Сучасне професійне 
декоративне мистецтво. Трансформація обра
зу» (2003), «Пісні про кохання» (2006, 2008), 
«Ангеле мій, охоронцю мій» (2011–2012), 
«В пошуках істини» (НьюЙорк, 2009), які 
з гучним розголосом у пресі відбуваються у 
найпрестижніших залах України, з великим 
успіхом проходили в Парижі, НьюЙорку, 
розкриваючи перед глядачами високий рівень 
сучасного декоративного мистецтва. Велика 
роль З. Чегусової в організації і систематично
му проведенні новітнього арттекстилю. Ці бі
єнале є об’єднуючим фактором у творчій спів
дружності текстильників України, утвердженні 
їх новаторських позицій, які розвиваються у 
контексті світових тенденцій, розкривають 

«нове звучання українського арттекстилю в 
художньому просторі», а художникам вселя
ють впевненість і дають надію на майбутнє. 
З 2001 року Зоя Анатоліївна – член Міжна
родної асоціації арткритиків АІКА під егідою 
ЮНЕСКО, а з 2005 року – Президент Укра
їнської секції АІКА. 

З. Чегусова належить до унікальних лю
дей, осяяних внутрішнім світлом. Ця соняч
ність, щирість поєднується з такою рідкісною 
рисою, як уміння слухати співрозмовника, 
вчасно сказати добре слово, підтримати по
радою, завжди прийти на допомогу. Ця риса 
є природною і характерною для всієї родини 
і подружжя Чегусових. Чоловік Зої Анатолі
ївни – Чегусов Володимир Володимирович – 
«лікар від Бога», сьогодні очолює лікарню, де 
безвідмовно знаходять допомогу, підтримку 
і пораду всі, хто цього потребує, за щирість і 
доброту його жартома охрестили «головним 
лікарем Спілки художників». У суголоссі лю
бові і дружньої підтримки подружжя Чегу
сових у своїй життєвій позиції дотримується 
щирості та милосердя.

Нині Зоя Анатоліївна перебуває у розквіті 
творчих сил і як авторитетний науковець, до
слідник сучасного декоративного мистецтва, і 
як чарівна, приваблива жінка. 

Вітаючи Зою Анатоліївну з ювілеєм, від 
усіх співробітників відділу декоративного мис
тецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України, у якому вона плідно й активно пра
цює, бажаю міцного здоров’я, життєвого опти
мізму, благополуччя, душевного спокою, ясних 
і високих почуттів, великих творчих здобутків, 
невтомності у творенні добра на благо україн
ського мистецтва, миру, любові та злагоди на 
весь довгий і щасливий вік!
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