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Микола Iванович Моздир при значнiй кiлькостi професiйних вiдзнак – вiдомий вчений, кандидат мистецтвознавства, член Спiлки художникiв України, Львiвської мiської громадської органiзацiї “Спiлка критикiв та iсторикiв мистецтва” – є iнiцiативною, великої душi людиною,
що вiдверто дiлиться своїм досвiдом. А життєва школа i надбання Миколи Iвановича – дослiдника, за плечима якого понад 50 рокiв вiдданої працi, вагомi. Вони вимiрюються не лише
чисельними, знаними серед фахiвцiв та шанувальникiв української культури науковими статтями, монографiчними дослiдженнями “Українська
народна дерев’яна скульптура.– Київ: Наук. Думка, 1980.– 190 с.”, “Українська народна меморiальна скульптура.– Київ: Наук. Думка, 1996.–
130 с.”, рецензентською та редакторською дiяльнiстю1 . Суттєвим штрихом творчого вияву фахiвця й особистостi Миколи Iвановича є потреба в
живому безпосередньому спiлкуваннi, що знаходить вияв у приватних бесiдах, пiд час виступiв
на вiдкриттi виставок, круглих столах, обговореннях, дискусiях з питань iсторiї та теорiї мистецтва. Кожен, хто мав нагоду чути Миколу Iвановича, переконався у його вiдвертостi й водночас
тактовностi донесення думки, вмiннi повернути
розмову в потрiбне русло, закцентувати головне.
Основою досвiду вченого є сукупнiсть окремих
стрижневих складових – власної глибокої iнтуїцiї,
збагаченої отриманими у Львiвському державному унiверситетi iм. Iвана Франка знаннями, щирого ще з юнацьких рокiв зацiкавлення мистецтвом, творчого контакту з неординарними особис1
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тостями й визначними дослiдниками української
культури. Миколi Iвановичу пощастило познайомитись й контактувати з Мечиславом Гембаровичем, Павлом Жолтовським, Вiрою Свєнцiцькою,
Iриною Гургулою, Данилом Фiголем, Левом Долинським, Савиною Сидорович, Антоном Будзаном, Катериною Матейко, Юрiєм Гошком. Окрiм прямого спiлкування з вiдомими постатями,
вiн був учасником або свiдком багатьох подiй,
якi вже стали iсторiєю. Миколi Iвановичу є про
що розповiсти й чим подiлитись. Часто згадуючи
прожитi роки та спiльну працю, Микола Iванович
розкриває невiдомi особливостi натури здавалось
би знаних дослiдникiв, якi дозволяють по-iншому
розумiти й оцiнювати їхню наукову спадщину та
перiод, в якому їм судилось жити й творити. А
в останнє десятилiття багато з цих споминiв лягли вдячною пам’яттю у мемуарних публiкацiях на
сторiнки спецiальних рубрик “Постатi” щорiчника “Мистецтвознавство”2 та “Ювiлеї” часопису
“Народознавчi Зошити”3 . Винятково колоритними є спогади Миколи Iвановича про неординарнiсть й всебiчну обiзнанiсть Павла Миколайовича Жолтовського, особа якого залишила в його
пам’ятi щире захоплення й теплий спомин.
Особливою сторiнкою творчої бiографiї Миколи Iвановича є експедицiйна збирацько-пошукова
робота. Молодшому поколiнню дослiдникiв вiддiлу народного мистецтва Iнституту народознавства НАН України неодноразово приходилось чути про знамениту “полуторку” – накриту брезентовим тентом вантажiвку з лавками в кузовi, що у 1960-80-их рр. допроваджувала вченихентузiастiв у найвiддаленiшi куточки України в
пошуках автентичної iнформацiї та раритетних
скарбiв. Завдяки цим зусиллям й самовiдданостi
поповнювалися архiв та фондова збiрка Львiвського вiддiлення Iнституту IМФЕ iм. М.Риль2
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ського й у бiльшостi випадкiв збереглися вiд нищення унiкальнi пам’ятки. В тi роки пiд знаком
вiдвертого вболiвання за перспективи музейної та
наукової справи зав’язалося спiлкування з тодi
початкуючими, нинi вiдомими українськими вченими Раїсою Володимирiвною Захарчук-Чугай,
згодом Михайлом Євстахiйовичем Станкевичем,
Олегом Петровичем Кошовим, Оленою Iванiвною Никорак, Софiєю Миколаївною Боньковською, яке переросло у тривалу плiдну спiвпрацю у
вiддiлi народного мистецтва.
Проте Микола Iванович привабливий не лише
своїми згадками про минуле, вчений вiдслiдковує, глибоко аналiзує сучаснi художню практику
й критику в Українi та поза її межами, активно
й, водночас, розважливо обмiнюється думками та
поглядами зi спiврозмовниками.
З вiдвертим зацiкавленням i повагою Микола Iванович контактує з усiма небайдужими до
мистецтва. За оцiнкою й порадою до нього звертаються досвiдченi вченi та молодi дослiдники.
Микола Iванович є уважним, вимогливим й доброзичливим рецензентом i критиком. Дуже часто
можна бачити Миколу Iвановича з олiвцем у руках, яким вiн дрiбним почерком на полях аркушiв
робить помiтки, записує зауваження й побажання. Саме олiвцем, i це видається принциповим
виявом його тактовностi, натяком на право вибору автора рецензованої роботи. Молодшi колеги вiддiлу народного мистецтва Людмила Герус,
Романа Дутка, Агнiя Колупаєва, Оксана Шпак,
Олег Болюк, Романа Мотиль, Ольга Олiйник,
Орест Макойда, Олена Федорчук, Вiкторiя Тарас, Олена Козакевич особливо високо цiнують
його обґрунтованi й влучнi поради та коментарi,
якими Микола Iванович щедро дiлиться з ними.
Серед наступникiв Миколи Iвановича талановитi,
оригiнально мислячi вченi, якi продовжуючи його
досвiд, послуговуються його критерiями й поглядами на мистецькi процеси й роль художньої
критики. Авторка статтi особисто вдячна Миколi
Iвановичу за кориснi поради й пiдтримку у науковому становленнi.
Обширами дослiдницьких iнтересiв, об’єктивнiстю у вивченнi явищ мистецтва та традицiйної
культури, характерною iндивiдуальнiстю, доброзичливiстю, Микола Iванович Моздир здобув заслужене визнання й шану, посiвши поважне мiсце
серед українських мистецтвознавцiв.
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