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Б є д в А н А д я т А 
... та не одваково мені, 
Як УкраІну 3JIII пюдв 
ПрнсапІІТь, JІ)'1(8ВІ, І в вогні 
П окрадекую збуДІІть. 
Ох, не однаково мені. 

Тарас Шевченко 

РАІЦЕ відноситись до обставин не могли ці почувании великого Тараса, як 
саме в сьогоднішній час. Особливо ж різко вичуваєrься іх саме тепер, иоли 
Украіна береться повною силою до будови власного незалежного життя. Це 
внчуваєrься особливо в українському мистецтві. "Соц-реалізм" послідовно 
рвав нитку національного традиціоналізму у творах мистців. Мистці землі 
украінської мусіли творити за вимогами соц-реалізму, в час, коли хоч-який 
випадок шукании зв'язку з минулою традицією украінського духотворенни, 

властьімущі негайно звали "буржуазним націоналізмом". Тому сьогодні, хо
тівши порвати з соц-реалізмом - молоді творці украінського мистецтва переходить у мо
дерне мнстецтво не маючи традиційного зв'язку з віконим украікським творчим традиціо
налізмом - який виходив з українськоі душі не накинений ніким. 

Вислів "б'& дванадцята" - ставили у нас тоді, коли ми наближались до якогось за
кіичеии.я. Від 1963 року наш журнал, згідно із своею назвою, старався послідовно відното
вувати явища в українському мистецтві й духовій культурі, черпаючи відомості, найдо
ступніші нам поза Батьківщиною, даючи змогу багатьом авторам статтей висловити свої 
погляди й результати дослідів відносно украінського мистецтва та його розвитку і виладу 
у світове мистецтво. Поміщували ми ілюстрації творів наших мистців, головно поза Бать
ківщиною, щоб вони не остались поза реєстром явищ українськоі культури, а мистці наші 
щоб не попадали у списки "старших братів" чи добрих сусідів, будучи загубленими нашій 
культурі (напр. Боровиковський, Нарбут і "віже ім конца"- "істіино русскіс"). 

Якраз тепер приходить найболючіша обставина. В час иаладнаии.я зв'язків з Бать
ківщиною, знаменитоі можності служити українській культурі, наші обставини самі собою 
цей зв'язок переривають. Від головиого редактора годі вимагати чогонебудь, коли він на 
92-ому році життя, будучи осамітиілим, мусить вести комунікацію з цілим світом, дбати про 
редаr"уІІаиии журнала, адмініструвати його й остаточно його кольпортувати. Сили висо
кого віку все таки починають недописувати. 

Другий удар у цю ж сторону -зовсім иемеиший. Продажа Сирітського Дому, з нею 
втрата знаменитоі друкарні - не дають можливости випускати його в попередньому дру
карському оформленні. Вкладено 18 років в організуванни тісі друкарні, вдалось безкош
товно роздобути добре друкарське випосаження - та все пропало. 3 історіі знасмо, що 
найкращі видавництва мали спромогу існування при маиастирих. Будь це - славний Пе
черськ київський, чи Жовква галицька. 

Дехто може сказати, що треба перейти на комп'ютор і офсет- та розв'язати справу. 

Так - біда тільки в тому, що комп'ютор це добра рвхівющи і ді& бездоганно, доки за ним 
стоіть людський мозок і ним керму&. Комп'ютор поспішно викону& накази, але сам нічого 
творити не може. Компонувати мусить таки добре вишколений людський мозок, здібний 
творити, комп'ютор викону& бездоганно накази, але сам творити нічого не може, крім на
швидку продухованих помилок. Покищо творцем естетичних діл & тількив людський мозок, 
а не кокп'ютор. 
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Офсет - через вживання сільної кислоти в емульсії - не rарантус тривалости ко
льорів. 3 часом вони зовсім линяють, кольорити пропадають зовсім. При зміні температури 
повітря і кількости вологости в ньому блякнення хитасться в часі. Очевидно, з глибоким 
простудіюванням цісі нової друкарської техвіки - певні поліпшення можна буде створити, 
та це діло вимагас часу й рівноважних дослідів. Сьогоднішня зматеріялізоваиа людина 
женеться тільки за кількістю гроша - зовсім не цікавиться якістю продукованих нею ре

чей. Культура ж - це якість - а в жодному разі не кількість. 

Правильне графічне оформлення книги було завжди інтересом нашого журнала. 
Це знайдете в числах: 3, 4, 5, 6, 7. Чи скористала українська спільнота з цих фахових по
рад- сказати годі. Та вони завжди актуальні і можуть бути використані при кожній дру
карській техніці, якщо культура книги буде в нашому інтересі. 

Друга, обговорювана у нас справа - це справа українськоі букви. Правильність Ї1 
диктус знаряддя, яким вона твориться. Творців і дослідників іІ ніколи заба.га.то не буває, 
Go буква вимагас високої терпелипости. У нас сотні років панувала кирилиця, аж поки 
московський цар не завів "rражданку". 

Переведення на "rражданку" було культ~·рно необдуманим "бизнесом". Коли оку
пант Украіни, москnясJ.кий цар Петро І "відкрив вікно в Европу" - nін покликав німець
ких Іuрифтотворців, щоб це переведення доконали. Вони ж, кирилицю уевропоподібнюю
чи, достасували іі до латинської "антикви". Кирилиця творилась гусячим пером і це по
винно завжди проглядатн у шрифті. "Антиква" походить з лінійки і циркля-що бездо
ганно видно по серифах буков. Зрештою периотвори Леонарда да Вінчі та пізнішого до
повнювача - Дюрера, доступні у всіх мистецьких буковннх книгах. 

Наш геніяльннй графік Юрій Нарбут, щоб найдокладніше пізнати буквотворення, 
переписав цілу Перееопкицьку Євангелію гусячим пером, щоб розуміти творення букви. 
Нарбут опрацював всю заголовну букву ( "маюску"), творячи в ній прекрасний трикутин
ковий сернф, як наслідок гусячого пера. Дуже гарну українську букву своею формою тво
рив Микола Бутович, використовуючи, як зразок, запорізький скоропис. Коли ж мова про 

скорописк і грамоти, то в "Нотатках" знайдете репродукції палеографічних таблиць, від 
княжих часів починаючи. 

Незвичайно велику працю в цій ділянці створив мистець-графік Ніл Хасевнч. Про
студіював він Ю. Нарбута, переписав опісля також Перееопкицьку Євангелію гусячим 
пером. Студіюючи у Варшавській Академії Мистецтв був він учнем найкращого в той час 
европейського знавця палеографіі, культури книги, письма, паперу, переплету і т. д., проф. 
Бонавентури Лсиарта, а також і в проф. Ставіслава Остоі-Хростовського, визначного поль
ського графіка. До того - простудіювавши також rраверство, він створив повну україн
ську азбуку ("маюску" і "мінуску"), в якій вичувасться кирилиця та гарну серію ініція
лів. Шкода, що довелось йому скласти голову в бункрі УПА, а був би додав незвичайно ба
гато фіиезіі українській палеографіі. 

Зреасумовуючн пророблену працю РедколеІіі нашого журнала робиться боляче, що 
в часі повставания до власного життя нашої Батьківщини, а нашого хотіння дати їй все, 
на що ми у своіх силах спроможні- нам таки починає "бити дванадцята". 

Вересень 1990. Василь Дорошенко 
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ТимофІй Месак (Австралія) : Людмила -олІя, 
1953, 85 х 60 см. (КолекціяМ. і М. Гояк). 

1·. Mao;aC"k ( :\ІІStraHn) : Lнc..lmila - оіІ , 195~. 85 Х ІЮ ош. 
(СоІІссІіоа1 М . nnd М . Gоуап) . 
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Петро Хол•>дІІИіі. молодший ( 1902-1!'190) : 
Боrом~тір :1 Ісуеом . - темпера, 1960. 
Церкна Ся . Володнмирn, Нью FІорк. 
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Петро Холодний, молодший (1902-1990): 
Св. Князь Володимир - темпера, 1960. 
Церква Св. Володимира, Нью Иорк. 

Jlclю СІюІо<Іпу, .Jr. (1902-1990): 
~~ - VоІщІуІІ1)'Г - tcmpern , 196(). 

St. \'nІО<(}'Пl}'Г Cfщrclt , Ncw York . 



ПЕТРО ХОЛОДНИЙ, МОЛ. - ТРАДИЦІОНАЛІСТ І НОВАТОР 
1902-1900 

ВОРЧІСТЬ Петра Холодиого
молодшого можна розглядати 

~ різних аспектів, він_ бо сво
ІМИ мистецькими зацІкавлен

нями був мистцем універсаль

ним, який хотів і вмів розв'я
зувати мистецькі проблеми 

у майже всіх можливих жанрах і техніках. 
Він творив у малярстві станковому і настін
ному, у книжковій графіці й ілюстрацn, мо
заїці, вітражі тощо. Найбільше довелося 
йому творити у всіх родах іконографії, тож 
природно, що наша увага звертається пе

редусім на цю ділянку його мистецтва. 
В часах, коли всі види релігійного мистец
тва в Украіні були придушені й промовчу

вані, воно могло розвиватися без перешкод 
тільки в унраїнській діяспорі, давши твори, 
які своїм задумом, величиною, творчим роз
махом і новизною передачі здавалося вже 
перестарілих тем і форм у багвтьому пере
ростають усе інше, створене унраінськнми 
мистцями даного часу. Хто незгідний з та
ким поглядом, зараз пригадає факт, що на 
міжнародному мистецькому ринку мистец
тво сакральне позбавлене рис універсаль
кости, воно бо є мистецтвом тільки певних 
обмежених груп, погляди яких- релігійні, 
історичні, національно-побутові й полі
тичні чи ще якісь інші - не мусять бути 
сприймаиі іншими народами, які мають по
дібне мистецтво власне. Біда тут у тому, що 
такий погляд на універсалізм є самозапе
речний, бо він заступає один рід мнстецтва 
іншим подібним. Мистецтвом універсаль
ним с фактично тільки мистеt\'1'110 абстракт
не, що стоіть у базі всіх мистецтв, так як 
математика і геометрія у світі техніки . 

Справа візантійських мистецьких тради
цій в Украіні має свої особливості, які варто 
згадати : вони в нашому мистецтві вже ти

сячлітньоі давности і формально досконало 
поєднані з унраїнським народним мистец-

твом. Наша ікона, вишивка, писанка, кера
міка від віків була творена в єдиному дусі, 
всі вони в нас куди тісніше пов'язані разом, 
ніж в інших иароІІів, нераз із старішаю ві
заитійською культурою. На всьому вашому 

мистецтві, як і на словесній творчості, зви
тяжно тяжить всевлцне бажання вислов
лятися гармоиією і ритмом, без яких будь
який образ, орнамент чи пісня стають мер
твими узорами. Коли спочатку нашого сто
ліття на заході Европи показалися перші 
українські модерністи, то в Парижі теоре
тик нового мистецтва Гійом Аполлінер від
разу помітив примат гармонії і ритму не 
тільки в бойчуністів, а й у Архипенка. До
даймо до цього ще й цілі ритмічні симфонії 
в творчості Нарбута й Холодного-батька 
у 20-их роках - і дістанемо основні творчі 
риси нашого мистецтва тісі доби. 

Серед ближчих нам часово мистців, які 
виросли на rрунті згаданих піонерів нового 
мистецтва, чільне місце належить Петрові 
Холодному-молодшому. Та заки перейти до 
характеристики його мистецтва, треба спи
нитися НЦ ЙОГО ЖИТТЄВИМ ШЛЯХОМ. 

Петро Петрович Холодний народився 22 
липня 1902 р. в Києві, де його батько, родом 
з козацького ПереJІслава, був професором 
хеміі Київської політехніки й одночасно вже 
відомим мистцем, який незабаром разом 
з братами Василем і Федором Кричевськи
ми, Михайлом Бойчуком і Юрієм Нарбутом 
став у ряді перших піонерів відродження 

украінського мистецтва. Всі вони були но
ватори і шукачі нових шляхів, базованих 
на глибокому вивченні мистецьких тради
цій, іх духових і формальних підстав. Мо
лодий Петро студіює в киівській гімназn 
аж до революції 1917 р. Батько його стає 
міністром культури в уряді УНР, а син опи
няється в старшинській школі українськоі 
армії. Після розгрому московськими армі
ями украінської революції, Холодні перебу-
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вають з рештками інтернованої української 

армії в Тарнові в Польщі, звідки молодий 
Петро 1922 р. виіжджас до Подсбрад у Че
хії, де він сnочатку студіюс хемію, але не
забаром, за намовою мистця Мано, кидас ії 

і nереходить студіювати мистецтво в клясі 

Мано nри Українській студії nлястичного 
мистецтва в Празі. Звідси Холодний 1928 р. 
nереноситься до Варшави, де студіюс 
в Академії мистецтв. Тут вивчас малярство 
в нлясі nроф. Мечислава Котарбінського 
і нераміну в nроф. Тіхого. Зонрема його ці
кавить техніка темnери і фрески, над якими 

робить власні досліди. 

Під час студій в Академії Холодний nри

стас до мистецьного гуртка "Сnокій", чле
нами якого були студенти Академії - Пе
тро Мегик, Петро Андрусів, Ніл Хасеоич, 

Дмитро Дунасоський, Вячеслав Васr.нів
сьний та інші молоді мистці. Ще nід час 

студій П. Холодний здобув особливе nри
знання епосі творчости: на одній з виставок 
Академії окрадено саме його малюнон -
виnадок, якого о історіі тісі Академії ще не 
було, але що був тихим nризнанням та
ланту молодого мистця. Мистець закінчив 

студії в Академії 1934 р. і настуnного року 

виїхав на стиnендію оо. Василіян у творчу 
nодорож до Італії, де його захоnили nереду
сім твори Джіотто, Чімабуе і Боттічеллі. Він 
відвідав ще й Париж, а no nовороті до Вар
шави став винладачем в Академії, сnочатку 
як асистент nрофесор рисунків і темnеро
вої техніки. 

Ще в студентських часах, 1926 р., Холод
ний брав участь у виставці українськоі гра
фіни в Брюсселі о Бельгії, 1934 р. виставляв 
свої нартини в Парижі, а 1935 р. в Раnnерс
вілі в Швайцарії. З nочатком ЗО-их рр. він 
nрисднусться до львіоської Асоціяції неза 
лежких українських мистців (АНУМ) та 

бере участь у їі виставках. Війна і руїна 
Варшави знищили багато його творів, no 
війні він nеренісся до Німеччини, а зго
дом до Нью йорку. 

Тут, як і майже всі українські мистці, 
Холодний знайшовся в особливих мистець
ких умовинах, де навіть видатні амерИІ<ан

ські мистці жили тоді рідно коли з "чистого 
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мистецтва", а більше з різних сnоріднених 
з ним ділянок: з nраці в ренлямі, фільмі, 
текстилі, архітектурного рисунку, друкар

стві тощо. Була ще ділянка релігійного ма
лярства, достуnна ж тільки мистцям, які 
вміли бездоганно рисувати. Таких серед 

наших мистців було небагато. Тим часом, 
з nриїздом нових еміrраційних мас, з вироб
леним мистецьким смаком, у наших цер

квах вининло заnотребування мистців, 
творчість яких була б nов'язана з тради
ціями нашого східнього обряду. До того 
часу наші церкви в ЗСА й Канаді були роз
мальонувані nереважно італійськими й ні
мецькими фірмами, які не знали наших ми

стецьких традицій і творили в солодкавих 

rотично-нлясичних стилях. Перші твори 
новоприбулих мистців здобули собі відразу 
nризнання, в них бо був той самий стиль 
і дух, які наш загал ще зберіг у народному 
мистецтві. Назад відкрито красу україн
ськоі ікони, таку відмінну від американ

ських мадонн з обличчями кінозірок й ма

лих Ісусів з обличчями "бейбі" на короб
нах nудри. Нутра церков знооу заясніли 
стобарвними акордами живих кольорів, що 
зазвучали як хорові ораторії. Одним з тих 
відновників украінського сакрального ми

стецтва був і Петро Холодний. 

Петро Холодний, мол. (1902-1990): Дереворит. 
Р. СІtоІщІщ·, .J•·. ()902-1990): \\'схкІснt. 



За ним - низка блиснуче виконаних про

ектів, згадати б лише його іконостаси та 
окремі ікони, мозаїки, вітражі тощо в таких 
об'єктах, як церква св. Андрія Первозван
ного в Бавнд Бруку, Н. Дж.; мозаїка Хри

ста і цикли вітражів у церкві св. Івана Хре
стителя в Нюарку, Н. Дж.; ікони цернов 
у Гантері, Н. И.; Глен Спей, Н. И.; Трен
тоні, Н. Дж.; іконостас православної ка
тедр. церкви в Нью Иорку і в українській 
католицькій церкві в Люрді, Франція; ві
тражі в церкві св. Юрія в Нью Иорку та ще 

в чимало інших церквах Америки, однаково 

православних і католицьких. Тут Холодний 
і інші мистці виробили базований на укра
їнських традиціях зовсім сучасний стиль 
украінської іконографії, для якого важко 
знайти паралелі в сучасному релігійному 
мистецтві інших народів: внетане порівняти 
це з тим, що показане в окремому музеї мо
дерного релігійного малярства у Ватикані. 

Таких творів, як велика "Тайна вечеря" 
славного Бернарда Бюфе ніяка наша цер
ква і задармо не взяла б. 

у 1010 к 
Петро Холодний, мол. (1902-1990): Деталь 
обгортки календаря. 

Р. ChoiO<Iny. J•·· (1902-1990): Colendar cover 
lovcr part 
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Як згадано, своє сакральне малярство 

Холодний ба3ував на нашій іконоnисній 
традиції, але одночасно він вносив у свій 
стиль теж основні елементи модерного ми

стецтва, nередусім конструктивізму. Ста
рою була техніка виконання, але те, що 
мистець малював, було великим досвідом 
минулого, nересіяним через естетичне сито 
людини сучасного віку. Логічна форма бу
дови образу та сама, але одночасно нею 

керму& буйна уява мистця, фантазія якого 
знаходить нові і небачені можливості ви

слову, nритаманні тільки сnравді творчому 
мистецтву. 

Є в нас мистці, які часом бавляться в кри
тиків і знецінюють мистецтво, яке відро
джує і nродовжу& якийсь стиль минулого, 
nодаючи його в новому оформленні. Вони 
уважають доказом браку нових творчих 

ідей і культурним назадннцтвом творчість 
навіть таких майстрів, як Нарбут і Бойчук. 
Ті критики не чували навіть про те, що, 

наnриклад, чільні італійські футурнсти 
й кубісти, забривши в сліnу вулицю, круто 
nовернули до кллсицизму, тиnовому саме 

латинській расі. Про це авторові цієї статrі 

доводилося nисати у Львові в nоловині 

30-нх рр. (анумівськнй журнал "Мистец
тво", 1, 1935), у статті-рецензії на моногра
фію Маріо Тоцці, картину якого вдалося 

nридбати для Національного музею. Автор 
франкомовної монографії, чільний тоді єв
роnейський критик Еженіо д'Орс, наnисав 
слова, лкі сьогодні nарто nригадати: 

"По великому хаосі футуризму в італій
сько>tу мнстf:ЦТІ'і тим більш nочулася туга 

за ладом, кллсичним сnокоем і величністю, 
бо далі руйнуnати було недоцільно. Зви
чайно, нічого легшого не було, як nоР.ер
нутнся до старих клясичиях зразків. Але 

тут nроблема була не у відтворюванні nе
режитого, а в творенні нового. Виходячи 

із кубізму, як системи, італійські мистці nо
пернулися до найближчих собі духом зраз

ків, до "великих" стилів латинської куль
турн - nомnеяськнх мозаїк та вкінці до 
раннього ренесансу, беручи звідти такі еле
менти, як монументалізм, зв'язкість комnо
зиції, nростоту і т. n. Отже, не елементи 
зверхніх ознюt стилю, а його суті й духа. 
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Петро Холодний, мол. (1902-1990): Дереворит. 
1'. СІю)()()Іlу, j1·. (1902-1990): \\'ооdсш. 

Виринас цілий ряд мистців, між ними й ко

лишні творці футуризму - Северіні, Кар
ра, Тоцці, Пра~шоліні - щоб лиш згадати 
найважніших ... Вони внелімінува"1н з ма
лярства nрнnадковість, а те, що в їхніх тво

рах здасться найсмілнвішою фантазією, 
с внслідом калькуляції, де все nередбачене 

й обдумане." 

До цих рядків з монографіі я додав був 

коментар, який і досі актуальний : .,Перед 
нашим мистецтвом, хоч і у вужчих рамках, 
стоять nодібні nроблеми духового nеретво
рення і nереродження наших старих духо
вих цінностей. Шлях цей може йти лиш ту

дою, куди nішли італійські мистці: внкорн
станнл минулого на базі свідомого nрийня
тих й усвідомлених стилів нашої доби". 

Отож, Холодний nішов nодібним шля
хом, яким nішли й майстри тогочасного 
італійського мистецтва - не копіюІочи, а 

далі розвиваючи nритаманні своему наро
дові форми. 

Уважний читач nевно зверне тут увагу 
на те, що в цій статті я розмежовую nонлтrя 
,,сакральний'' і ,,релігійний''. Між цими 

двома nоняттями існує кардинальна різни-



ця: мистецтво сакральне тісно пов'язане 

з вимогами даного обряду і не допуска.G са

мовільних змін, тоді як до малярства релі
гійного належать будьякі твори з релігій
ним змістом. Отак в іконах недопускальні, 
наприклад, такі характерні для r-отично-ла
тинських церков суперечиї з Євангелієм зо

браження, як зміна в сцені Благовіщення 
архистратига Гаврніла з жезлом - дівчин
кою з квіткою перед св. Марією з розпуще
ним волоссям, або ж здеформовані зле зро
зумілим експресіонізмом обличчя Христа 
і святих, часто з дикими тваринними риса
ми. Тут владики наших церков у діяспорі 
слушно вимагають потрібної дисципліни 
і культури, які мають виявляти незмінну 
красу і велич нашого обряду. 

Мистці цього типу іконографії слушно 
називаються "неовізантиністами". Проте, 
цю назву прикладають також до т. зв. 

"бойчукістів", які в силу політичних і ін
ших вимог перебрали методи іконного ма
лярства, поширивши його на тематику не
релігійну. Від іконографії вони взяли пе
редусім ритміку ліній і форм, суцільність 
композиції, радше декоративне розміщення 
кольорів на точно окреслених площах 

тощо. Відмінні від них є мистці, які тільки 
частинно приймають традицію, мішаючи її 
найчастіше з експресіонізмом. lx слушно 
називають "псевдовізантиністами". Іхні ж 
твори рідко коли допускають до церков, як 
нетипові для нашого обряду, що має свої 

вироблені національні форми мистецтва, до 
модерного включно. Такий вникливий кри
тик, як Євген Бдакитний, у своїй доповіді 
на відкритті виставки Петра Холодного 
в УВАН у Нью йорку 2 травня 1963 р. (до
повідь була цілістю надрукована в "Свобо
ді") слушно писав, що ще Фіхте казав, що 

"вселюдське твориться через національне". 
"Творчість Холодного, писав Блакитний, 
як і творчість його батька, Юрія Нарбута, 

братів Кричевських, - це безперервне зма

гання за світове признання українського 
мистецтва. На жаль, чимало наших сучас
них модерністів, особливо молодших, не ро
зуміють, що їх запозичений з чужих ми

стецьких базарів модернізм є наслідком їх
ньої провінція.,ьности. У Холодного цього 

немає." 

Пишучи про монументального типу ми
стецтво Холодного, я ніяк не забуваю того, 
що він був активний і мав не менші досяг
нення і в інших ділянках малярства. Він 

постійно творив у ділянках краєвиду, мер
твої натури (особливо квітів), портрету, фі
гуральних композиціях у стилях від реалі
стичного до абстрактного. Зокрема можна 
згадати його замилування в ентомології, де 
він був справді експертним комахознавцем, 
розмальовуючи свої сюжети нераз у сто
кратних побільшеннях. Розглядаючи з ме
тою організації майбутньої виставки по
смертну спадщину мистця, я натрапив на 

низку завершених і ще більше тільки nоча

тих картин, у тому чимало повно чи піваб
страктних, які показували справді широ
кий діяпазон його творчої лябораторії. Ця 
виставка, яку плянує влаштувати Україн

ський Музей у Нью йорку, покаже все ба
гатство і різноманітність творчих проблем 
мистця в творах станкового малярства та 

відповідних фото з його настінних творів 
у храмах Америки й Европи. 

Мистецька творчість Петра Холодного
молодшого була й є доказом живучасти 
українського мистецтва, його ідей і сили 
української культури. Сталінські культур
трегери могли знищити у Львівському Му
зеї половину мистецької спадщини його 

батька, Петра Івановича Холодного, але 
його син несхитно продовжував почату 
ним дорогу виходу українського мистецтва 

на широкі шляхи мистецтва світового. 

Святослав Гордниський 
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АндрІІІ Харвна : Кра6вид. А. Charyna: Landacape. 
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Аня Фаріон : Торсо-бІпий мармур, 1989-1990 р. , 
45xt8 x t8 см. 

\t1 ya l:зrinn: DrapC'<I torю - wl1itc carr.нa marblc.. 
І9Я9-і990, ·15ХІ8хІ8 cms. 
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АндрІй Харвна : Ікона- те1111ера. 
А. Charyna: la>n - t•шpmo . 
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"НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА'\ ЯК ЯВИЩЕ В УКРАІНСЬКОМУ 
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ 

ІШ
ЕРЕГОРТАЮЧИ сторінки 29 
числа журнала .,Нотатки з 
мистецтва", щойно виданого 

друк?м, Е nідстави висловити 
деякІ думки з nриводу зга

даного щорічника в цілому. 

Передусім хотілося б від
значити, що вже самий факт 

видання украіномовного мистецького жур
нала nротягом трьох деситИJІіть поза ме

жами Украіни Е вагомим і унікальним яви

щем в українському мистецькому житті та 
мистецтвознавстві. 

Від часу свого виникнення в 1963 році 
в Філядельфії (ЗСА), журнал був і являє 
собою й на сьогодні найбільш солідним та 
найбільш nоліграфічно досконалим nеріо
дичним мистецьким виданням в діясnорі. 

Не викликає сумніву, що журнал кори
стується усnіхом у мистців та шанувальни
ків мистецтва. Він завоював собі визнання 
не лише в З'єдинених Стейтах Америки, де 
nостійно видається, але й у Канаді, Захід
ній Евроnі, Південній Америці та Австралії. 

Журнал об'єднав навколо себе nоважний 
гурт мистців і мистецтвознавців. Обсяг 
статті не дозволяє згадати всіх, хто своєю 
nрацею й nублікаціями сприяли його роз
виткові й усnіхові. Але nошлемося, для 

nрикладу, хоча б на деякі імена авторів 
найбільш грунтовних статтей, як також на 
імена найбільш активних сnівробітників 
журнала. 

Окремі з них, як Петро Мегик - ініція
тор і незмінний головний редактор журна
ла, Петро Андрусів, Михайло Дмитренко, 
Василь Дорошенко, Стеnан Рожок, Марія 
Струтинська, Володимир Шиnрикевич, зро
били свій внесок у його діяльність головно 
як члени редколегії. Інші, як Євген Бла-

китний, Святослав Гординський, Всеволод 
Кармазин-Каковський, Іван Кейван, Остаn 
Тарнавський, активно сnівnрацювали з цим 
журналом як автори статтей. Особливо дов
готривало й nлідно сnівnрацює з журналом 
Володимир Попович - автор численних 
грунтовних монографічних статтей про 
творчість українських мистців, який часом 
nідnисує свої статті псевдонімом "В. Лади
жинський''. 

На історіі виникнення журнала немає, 
очевидно, nотреби детально зупинятися, 
оскільки це nитання висвітлене в статтях 

.,Десяте" Василя Дорошенка та "Оглянув
шись назад" Володимира Шиnрикевича, 

вміщених відnовідно в 10 та 25 числах "Но
таток з мистецтва". 

Журнал сnрияє nопуляризації украін
ських мистців у діясnорі, nодаючи огляди 
іхньої творчости, статті про окремих мист
ців та реnродукуючи твори не лише зна
них, а й nочаткуючих авторів. 

Переважна більшість статтей як вище
згаданих мистців і мистецтвознавців, так 
і таких авторів як Любомир Кузьма, Павло 

Лоnата, Мирослав Скала-Старицький та 
Остаn Тарнавський, присвячена nам'яті 
вже nомерлих знаних майстрів, зокрема 

Михайла Андрієнка-Нечитайла, Олексан
дра Архиnенка, Дам'яна Горняткевича, 
Олекси Грищенка, Софії Зарицькоі-Омель
ченко, Михайла Кміта, Павла Ковжуна, Бо
риса Крюкова, Софії Левицької, Роберта 

Лісовського, Петра Омельченка, Василя 
Хмелюка, Віктора Цимбала. 

Час від часу в журналі подається також 
характеристика творчости мистців сучасни
ків, як Якова Гніздовеького (стаття 1983 
року), Михайла Дмитренка, Марії Доль
ницької (стаття 1970 року), Юрія Куль
чицького, Петра Мегика та ін. 
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Заслуговують на увагу й публікаціі про 
мистців, які жили й працювали в Украіні, 
зокрема про Амвросія Ждаху (автор Все
волод Кармазин-Каковський), Федора Кри
чевського (автор Євген Блакитний), Олек
су Новакіаського (автор Дам'ян Горнят
кевич). 

Загалом переважна більшість поданих 
в "Нотатках з мистецтва" монографічних 
публікацій сприяс заповненню певних про
галин в українському мистецтвознавстві, 
знайомлячи широкого читача, як також 
і фахівців, з творчістю тих українських 
мистців, діяльність яких в підсоветській 
Украіні замовчується або перекручується 
з політичних мотивів. 

Журнал робить корневий внесок в укра
їнське мистецтвознавство систематично пу
блікуючи статті та матеріяли (зокрема та
ких авторів як Якова Гніздовського, Свято
слава Гординського, Оксани Лукашевич
Полон, Петра Палашевського, Лавра Поло
на, Володимира Поповича, Ірини Твердо
хліб), що характеризують виражальні за
соби та різновиди украінського мистецтва, 
як архітектура, малярство, графічне ми
стецтво, скульптура, народне й ужиткове 

мистецтво. 

Особливий інтерес і цінність являють 
статті, що порушують такі кардинальні пи
тання мистецтва, як мистецьке пізнання 

світу, свобода творчости, шукання в ми
стецтві, пов'язаність мистця з національ
ною культурою. 

Журнал став трибуною, з якої відстою
ється розуміння мистецтва як вияву твор
чої індивідуальності мистця, а вільний вияв 
у творчості розглядається, як основна пе
редумова розвитку мистецтва. Тобто послі

довно відстоює концепції, проти яких в під
советській Украіні протягом десятиліть ве
лася активна боротьба. 

Вміщені в журналі публікаціі порушу
ють питання про ролю мнстецтва в житті 

нації та про критерії оцінки творчості са
мого мистця і його місце в суспільстві. 

Активно відстоюється концепція пов'яза
ності мистця з культурою свого народу. На-
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голошується на обов'язкові мистця творити 
з думкою про потреби культури свого на

роду, глибоко вивчати народні традиції, як 
живу силу, що дозволяє розвинутн свою 

власну духову вартість. 

Велика увага приділяється визначенню 

національної самобутності украінського 
мистецтва, як вияву духової культурн на
ції. Відстоюється концепція об'єктивного 

висвітлення історіі украінського мистец
тва, базованої на історичних фактах, без 
замовчування імен і творів, без перекру
чення явищ і подій, як це часто мас місце 

в підсоветській Украіні. Відстоюсться кон
цепція показу творчости українських мист
ців у діяспорі, як невід'ємної й інтеrральноі 
частини національного мистецтва. 

Під цим кутом зору журнал висвітлює 
художне життя не лише в діяспорі, а й від
гукується на діяльність мистців в Украіні, 
зокрема в підсовстській. 

Оглядові статті таких авторів, як Петро 
Андрусів ("Огляд украінського мистець
кого життя в ЗСА"), Святослав Гордни
ський ("На переломі"), ПетроМегик ("За 
культурне обличчя"), Олекса Повстенко 
("3 рідним народом- до вершин рідного 
мистецтва") -являють безперечний інте
рес для широкого кола читачів. 

Як за концепцією викладу, так і за пе
реконливістю арrументаціі привертають 
увагу такі статті загально-теоретичного 

або суто мистецького пляну, як "Націо
нальне та інтернаціональне в мистецтві" 
й "Сучасні течії в архітектурі" Євгена Бла
китного, "Проблема нашого церковного бу
дівництва в ЗСА" Євгена Гринишина, "Ро
зуміння украінського стилю" Василя Кри
чевського, "До джерел" Петра Мегика, 
"Може до церкви - на вечерю" Петра Па
лашевського, "Нео-візантиністи і псевдо
візантиністи в українському іконописному 
малярстві" Володимира Поповича, .. Що ви
являє нам живопис" та "Мистецтво 1 тра
диція" Степана Рожка. 

Журнал збагачує українське мистецтво
знавство цінним фактичним матеріялом, 
який містять не лише статті, а й такі по-



стійні розділи журнала, як "Мистецька 
хроніка" та "Огляд графічних оформлень 
українських книжкових видань". 

Корисним для дослідників мистецтва 
фактичним матеріялом являються також 
подані в журналі репродукції творів укра
їнських мистців, зокрема в кольорі. 

Окремої згадки заслуговує справді по
движницька робота редакційної колегії 

"Нотаток з мистецтва", яка забезпечує ви
дання журналу в специфічних, малоспри
ятливих умовах, без сталого бюджету, го
ловно добровільній приватній грошевій 

підтримці з боку окремих мистців та шану
вальників мистецтва. 

Постійний брак коштів обумовлює необ
хідність працювати на громадських заса
дах, як також унеможливлює вШІлату го

норару авторам за опубліковані статті. 

Обов'язки членів редколегії "Нотаток 
з мистецтва" не обмежуються загальнопри-

Серпень 1990 р., Франція 

Модест Сосенко (1975--1920): Церква 
в Підберізцих коло Львова. 

йнятими вимогами щодо забезпечення пуб
лікації чергового числа журнала. Вони 
включають також навантаження пов'язані 
з вирішенням суто технічних питань друку 

й розповсюдження журнала, регулярним 
висвітленням діяльності Української Ми
стецької Студії в Філядельфії, виданням 

"Книги творчости українських мистців 
поза Батьківщиною" тощо. 

Головною настановою редколегії зали
шається постійно дбати, попри всі труднощі, 
про поліпшення фахового й поліграфіч
ного рівня кожного наступного числа жур· 

нала. 

Завдяки цій самовідданій і безкорисній 
праці групи мистців-ентузіястІв, яка безпе
речно заслуговує на пошану, українська 
культура збагатилася корисним перІодич
ним виданням, яке є всі підстави оцінити, 
як важливий внесок у розвиток україн

ського мистецтва і мистецтвознавства. 

Юрій Турченко, 

доктор мистецтвознавства, професор 

М. Soscnko (1875-1920): Church in PidЬenztsi villagє 
near Lviv, Westcrn Ukraine. 
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Михайло Дквтренко: УКJІІтчанІ дІвчата- оп\я, 
1986 р. 
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М. Dmytrenko: Decoral<d girls - оі\, 
1966. 



Михайло Дмитренко: П'ятидесяТІПЩЯ. М. Dmytretlko: Pentecoot. 
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Ніл Хасеuи•І 11905-- -1952): Грамота на П<'Jll'fl..-,1eнi -- :'\". С1Іа~е\ \( І1 (190:·,-19:,2): Diploma он parchшcnt -
~ ~ 
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н л х А с Е в и ч 
(1905 Дюксин, Волинь- 1952 Білогорща, 3ах. Україна) 

Я діячів культури нерозривно 

зв'язана з долею свого наро· 
ду. Коли нарід мас власну 

державу-тоді його культура 
може всесторонньо розвивати

ся, а творчі одиниці мають 
можливість повного і свобід

ного розвитку своіх талантів 
та залишити по собі в народ

ній пошані більшу чи меншу творчість. 
В недержавних народів усе G незвичайно 
скомпліковане. Діячі культурн натрапля
ють на всілякі численні труднощі, почавши 
від шкільної лавки (здебільша чужої шко
ли!) , аж до кінця життя, а навіть і після 

смерти, бо, без власних архівів та музеїв, 
сліди по них пропадають часто безповорот
но, а доходить і до такого, що іх твори по

вандальськи нищать (як це було з "акцісю 
Любчика" у Львівському музеї в 1952 р.). 

Діячі культури не можуть творити неза

лежно від ситуації, в якій знаходиться іх 
нарід. Вони нерідко присвячують свою ді
яльність і то зі шкодою для особистого ро
сту, для найконечніших потреб народу, в ді
лянках, в яких повинні б працювати інші 
спеціялістн, але тому, що таких спеціялістів 
немае, вони вважали своїм обов'язком іх за

ступити. 

Для прикладу можна назвати двох мист
ців - Василя Г. Кричевського й Олену 
Кульчицьку, яким приходилося працювати 
і в малярстві, і в графіці, і в ужитковому 
мистецтві та й у педагогічній ділянці, бо 
тоді була така потреба. 

Подібно було і з Хасевичем. Під час Дру
гої світової війни, коли українцям довелось 
боронитися одночасно проти німецьких на
іздників і проти московських окупантів, Н. 
Хасевич, хоч сам інвалід, вступив до лав 

УПА, щоб своею мистецькою працею слу
жити для іі потреб у видавничій та пропа
гандивній роботі. 

Хоча ще живуть на Заході товариші Ха
севича, то про нього написано незвичайно 
мало, не збереглася документація про його 
мистецьку творчість, немае його особистих 
фотографій ні фотографій його творів. Не 
відомо також, чи на рідних землях, через 

воснні й повосині репресії, збереглися ми
стецькі твори Хасевича. Лише кілька по
жовклих передвоенних каталогів виставок 
та деякі підпільні матеріяли УПА дають 
фраrментарний образ про творчість мистця. 

Це, що вдалося отримати на Заході, пред
ставлено в гарно виданому альбомі "Гра
фіка в буккрах УПА", надрукованому у Фі
лядельфії в 1952 році. 

Ніл Хасевич народився в 1905 році в селі 
Дюксин, повіт Костопіль, на пограниччі Во

лині й Полісся в незаможній родині. Иого 
батько був дияконом. На 8-му році життя 
сталося велике нещастя - ідучи возом зо 
своею мамою до містечка, віз попав під по
їзд, матір загинула, а Ніл утратив одну 
ногу. Інвалідство та важкі роки Першої сві
тової війни не сприяли нормальній і регу
лярній освіті хлопця. В 1925 році Хасевич 
прибув до Варшави і там удалося йому 
стати студентом Академії Мистецтв у 1926 
році. Мистець Петро Мегик, який студіював 
тоді у Варшаві, так згаду& про Хасевича: 

..... невеликого росту, бідно вдягнений 
хлопчина, з палицею в руці, бо замість лі
вої ноги- дерев'яна, закінчена грубим па
тиком, примітивна, власної роботи, проте
за ... Пильно вчиться і неймовірно матері
яльно бідус. З дому від батька не одержу& 
нічого, бо там не менша біда ... " 
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В Академії Хасевич учився на відділах 
малярства і графіки (у проф. В. Скочиля
са; а в проф. Бонавентури Лєнарта проро
бив праці над буквою і книгознавством). 
А крім цього завершив він ще й матуральні 
курси й дістав свідоцтво закінчення серед
ньої школи, необхідне для повних прав 
в Академії. Студії закінчив 1932 року, одер
жавши диплом учителя рисунків, що давав 

йому право вчителювати в середніх шко
лах. Але - Хасевич не дістав посади вчи
теля рисунків через своє каліцтво і за..ли
шивс.я у Варшаві, де заробляв на скромне 
життя портретами та дрібною графікою. 
З вибухом Другої світової війни мистець 
вертається до рідного села. 

У Варшаві перебував невеликий rурток 
українських мистців і студентів Академії, 
.які заснували топариство "Спокій" (Аидру-

Hl.n Хасевn'І з товвриmами (Вврmавв) : зпІва 
наnраво - П. Меmк, Н. Хасевич, В. Моикевич, 
М.Щербвк. 
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сів Петро, Васьківський Вичеслав, Гаври
люк В., Дричик Степан, Дунаєвський Дми
тро, Зварич Василь, Кабайда Галина, Ки
рилюк Артемій, Ковалевська Леся, Кузьмо
вич Теофіль, Курах Іван, Марнн.як Ольга, 
Маслов Леонід, Мегик Петро, Миць Юрій, 
Омельченко Петро, Пазюк Юрій, Побула
вець Володимир, Тимошенко Сергій і Олек
сандер, Тищенко Наталія, Трохимчук Юрій, 
Хасевич Ніл, Холодний Петро (мол.), Шат
ківський Олекса, Щербак Микола). Гурток 
"Спокій" влаштовував щороку у Варшаві 
збірні виставки праць своіх членів, часом ці 
виставки показували й на Волниі (2 рази), 
звідки походила більшість членів гуртка. 
Хасевич брав участь у цих всіх виставках 
у роках 1927-1937, а критика зачисляла 
його до трьох найздібніших мистців (разом 
з П. Холодким і П. Мегиком). З каталогу 



Ніл Хасевич з товаришами ( 1930-ті роки): зправа 
наліво- Н. Хасевич, П. Кршовскі ( болгарин), 
Б. Монкевич, М. Щербак, д. Дунаєвський. 

V-ої виставки "Спокою" у Варшаві (чер
вень 1931) довідуємося про тематику праць 
Хасевича. Він виставив 13 олій та один ри
сунок олівцем. Олії : Композиція, Прання, 
Автопортрет, Волинь, Ховзанка, Портрет, 

Мертва природа, Зимовий етюд, Портрет 
пана С-ого, mтні етюди, Рибаки, Голова, 

Нарис до композиції. 

Крім його участи у виставках "Спокою" 
у Варшаві і на Волині, Хасевич посилав 
свої твори на загально-українські виставки 
до Львова та закордон. (Виставка Україн
ського Товариства Прихильників Мистец
тва в залях НТІІІ у Львові - 1933 р., IV 
виставка АНУМ у Львові - 1933 р. , Ви
ставка української графіки- Берлін і Пра

га - 1933 р., Ретроспективна виставка 
українського мистецтва в Українському 

Національному Музеї у Львові - 1935 р., 
Виставка української графіки Рим - 1938 
року і Виставка Спілки Праці Українського 

N . Cl1asc,vycl1 \Vitl1 collcagues - from right to left : 
N . Chasevych, Р . Kirchovski , В. Monkevych, 

М. Szczerbak, D. Duna jewskyj . 

Образотворчого Мистецтва у Львові 1942 
року) . Хасевич взяв також участь у Міжна

родних виставках дереворитів у Варшаві, 

Чікаrо і в Льос Анджелес. 

Хронологічно можна поділити творчість 

Хасевича на два періоди - перший вар
шавський (1927- 1939), другий - волин
ський (1939- ?) , в ньому праця у підпіллі 
в УПА, почавши від 1943 р. 

В першому періоді мистець проявлявся 
в малярстві і в графіці, в другому - лише 

в графіці . 

Малярські праці він виконував у техніці 

олії і темпери, а за теми йому служили -
портрети, волинські краєвиди та сцени 
з сільського життя, які він малював під час 
своїх поїздок на Волинь, чи навіть з пам'яті 
у Варшаві. В графіці він послуговувався 
майже виключно дереворитами, були це 

екслібриси, видавничі знаки, заставки та 
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ініціяли до книжок, грамоти. Тому, що на 
графічні nраці було більше замовлень, ніж 
на малярські, він nереходив поступово 
щораз більше до графіки. його екслібриси 
мали успіх як між українцями, так і між 
nоляками, а иа Міжнародній виставці 1936 
року у Варшаві його 3 екслібриси здобули 
третю нагороду. Любов до книжки і до гар
ного шрифту виніс він з рідної хати, де міг 
огляддати старі кириличні друки книг 
батька-диякона. Будучи студентом, він ви
шукував у волинських церквах старі руко
писні книги і вивчав з них українське кири

личне nисьмо. І коли, наnриклад, треба 
було виготовити nам' яткову грамоту почес

ного членства гуртка "Спокій" митрополи
тові А. Шеnтицькому, то це зробив Ніл 
Хасевич. 

Н . Хасевич 11905-1952): Прання - олія. 

26 

В 1939 р. "Сnокій" видав монографію про 
екслібриси Ніла Хасевича (два окремі ви
дання - одне українською і французькою 
мовами, друге українською і польською мо
вами) . Наклад видання малий - 200 nри
мірників, а що незабаром вибухла війна, то 
книжка не розійшлася і сьогодні вона G ве
личезною рідкістю (майже повний наклад 
nропав у Варшаві) . 

3 вибухом війни, Ніл Хасевич виїжджає 
осінню 1939 р. на Волинь до рідного села. 
В 1942 р. він вислав на велику збірну ви
ставку до Львова Портрет брата, одну тем

перу ("Сnіть, хлопці, спіть") і 13 ексліб
рисів. 

В 1943 році німецька карна експедиція 
спалила на Волині ряд сіл, а між ними та-

N. CJ1 aSC\1)'CI1 (1905-1952): 'Vasltday - оіІ . 



Н. Хасеви'І ( 1905-1952): Дереворит. 
:'\. СІІа~с\~ІІІ ti!IO.F,-19:",:!): \\'ооtІІІLІ 

кож Дюксин. Рятуючись від німців, Хасе
вич, разом з іншими молодими товариша
ми, переходить у nідnілля, вступ ас до УПА. 

В nідnіллі nроходить останній етаn твор
чости мистця, про якиий, на жаль, знасмо 
дуже мало. Нін, nід nсевдом Бей-Зот, пра

цював у відділі преси й nроnаганди, оформ
люючи JІетІочки, листівки, підпільні nи}lан
ня, гумористичні ілюстрації, nерсважно 
в техніці дерсnориту й лінориту, або ілю
страції тушем. І серед скрайньо неприго
жих для мистецької творчости обставин, 

nін не лише багато nрацюс творчо, але nС'дс 

ще й мистецьку школу. Иого учні Артем, 
Свирид і :-.1ирон осягнули відносно nисоюtй 

рівень графічного мистецтва. 

Н. Хnсеяич І 1905- ·1952): Дереворит. 
:\'. C:ILa~t'\HIL (І!ІО.і-19:і2): \\'ощІtІІІ 

Зі згаданоі вже монографічиоі nублікації 
"Графіка в бункрах УПА" знасмо nонад 20 
ілюстрацій та иілька nроектів хрестів бо
йовоі заслуги, виконаних в роках 194~ 
1950 і це с одинокі nраці, які збереглися бо
дай у реnродукціях з nідnільноі творчости 

мистця. Є це листівки-кличі ОУН, ілюстра
ціі до альманаха "Нолииь у боротьбі", nор
трет командира УПА, листівки npo життя 
селян у колгоспах, та карикатури на ра

дянські порядки. Пропагандипні листівки 
були дуже популярні, їх використовувано 

в багатьох підпільних друках і публікаціях, 
вони були промовисті, бо іх автор сам пе

ребував серед повстанців і бачив на власні 

очі іхню боротьбу з ворогом щоденне 
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Иого останніми, відомими нам працями, 
були проекти хрестів бойових заслуг і ме
даль, які він виготовив разом зі своїм уч
нем Свиридом, і вислав іх разом із супровід
ним листом у квітні 1950 року до Головної 
Команди УПА. Від цього часу не було ві

сток ні про творчість Хасевича, ні про його 

дальше життя. Загинув він 5 березня 1952 
року, разом із Командиром УПА генералом 

Тарасом Чупринкою, під час наскоІ\У за

гону КГБ на криївку в Білогорщі. Не ви

ключене, що хтось з його товаришів пере

дав вістку про нього його землякам і може 
колись довідаємося про останні роки життя 

мистця. 

Ніл Хасевич (1905--1952): Вишкіл новобранців
дереворит. 
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Згідно з доступними відомостями й пра
цями знаємо, що Хасевич виріс на найкра
щого творця чистої української букви, на 

підставі стародруків і попередніх досягнень 
в ділянці букви Юрієм Нарбутом (примітка 
складача). 

Щербата долл знищила мистця і його 
мистецьку творчість, але пам'ять про Н. Ха
севи ча - як про людину, патріота, талано
внтого мистця, підважного підпільника та 
керівника підпільної мистецької школи -
повинна залишитися серед нас, а коли на

стали б кращі часи, то треба було б розшу

кати його твори і написати монографію про 

В. Ладижинський 

N. Clнt!\C\')'rlt (1905-1952): Tt·ainin~ of rccrнits -
woodcut. 



Ніл Хасевич (1905-1952): Грамота. N. C!шevyc!t (1905-1952): Charter. 
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Hin Хасевич (1905-1952): Дереворити. ~- СІнtsс\'\ТІІ (190.1-19:і2): \VoщklІt .... 
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Ніл Хасевич (1905-1952): Дереворити. :\". C1taч.'\\Cit (1905-19.:12) \\l'oodcнts. 
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Петро Капшученко: Гнів- теракота, 43 см . Р. KapS<"hІІtschenko: Anger - teпa-cotta, 4~ aus. 
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ДЕВ'ЯТДЕСЯТИЛІТТЯ МАЕСТРА ПЕТРА МЕГИКА* 

ІТАЮЧИ з дев'ятдесятиліттям 
достойного й дорогого нам всім 
маестра, професора, редактора 
й товариша Петра Мегика, ви
словлюємо нашу велику ра

дість , що можемо побажати ша
новному ювілятові многих літ, 

кріпкого здоров'я і щоб дожив часу, коли 
Україна буде вільна. 

Петро Мегик народився 24-го червня 1899 
року на Буковині. Середню освіту закінчив 

у Кам'янці Подільському в 1920 р. А ми
стецьку освіту в Академії Мистецтв у Вар
шаві (Польща), в часі від 1921 до 1928 р. 

Був учителем рисунків, моделювання 
та історіі мистецтва в мистецько-проми
словій (ювелірній) та столярська-будівель

ній школах у Варшаві від 1928 до 1944 р. 

Говорити про шановного ювілята мистця 
Петра Мегяка є важко, щоб могти хоч ча
стинно схопити його таким, яким він є , бо 
один родиться на протязі дев'ятдесяти ро

ків, тому рідко можна стрінути, навіть, по
дібного до нього. Є люди, які старіються 
фізично й духово, проте наш ювілят зовсім 
не хоче старітися фізично, а духово він 
вічно молодий. 

Молодий юнак, котрому на ім'я Петро 
Мегик, не був пересічним юнаком, бо 
в ньому вже тоді палав вогонь, котрий спа
лював недбальство й лінивство, але загрі
вав до науки, що дає можливість пізнати 
життя людини, та ціль її існування на 
цьому світі. 

Час, у якому Бог покликав до життя Пе
тра Мегика, був оповитий бурею двох сві
тових воєн, тому його фізичне життя стало 
твердою школою для його власного існу-

• Слово, виголошене на відкритrі ювілеАноі ви
ставки з нагоди 90-річчя мистця. 

вання, але пройшовши її він набув вели
кий життєвий досвід, котрий є неможливо 
осягнути у жодній школі, чи університеті. 
Ступаючи на життєво-духовий шлях, ко
трий провадить у мистецький світ, що ви
магає від адепта великої посвяти, багато 

труду і стійкости, щоб могти спинатися по 
щаблях мистецької драбини. Тому треба 
подявляти Петра Мегика, що вибрав такий 
важкий шлях, яким є живописне мистецтво 
в часі , в якому не мав найменших засобів 
до життя, живучи в чужій державі, без 
знання мови та ще у великому місті. І саме 
тут Петро Мегик може бути прикладом, що 
всі труднощі можна побороти, якщо Богом 
даний талант є у повні використаний. Стій
кість, сильна воля, бажання осягнути на
мічену ціль і наполеглива праця над со

бою є запорукою до осягнення наміченої 

мети. 

Коли поглянути на діяльність Петра Ме
гика, то побачимо, що він уповні викори
став дані йому таланти не для своєї кори

сти, але для духового росту свого народу. 

Але в заплату, напевно прийде час, коли 
буде могти сміло повторити слова за єван
гельським слугою, сказані в притчі про та
ланти : "Пане п'ять талантів ти передав 
мені ось других п'ять талантів я ними при

дбав." 

Петро Мегик як мистець є індивідуалом 
у підході до мистецтва, та розумінню жи
вописної картини. В його картинах нема 
перевантаження, ані порожнечі, проте 
є тільки те, що є конечне, а це є основою 

доброї картини. Кольорит у його картинах 
є дуже добре зрівноважений, тому існує від
сутність різкого тону, чи дуже м'якого ко
льору. Найбільше специфічно виявляє себе 
й своє розуміння та ціль живопису, як ми
стець Петро Мегик у натюрмортах. Тут він 
відкриває нам український духовий світ, 
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не тільки тим, що вживає український ки
лим, чи українську вазу, або хрест, чи свіч

ник, але тим, як він розставляє ці предме
ти, з якою ціллю і чому? Очевидно, можна 
читати його картини по різному, проте ми 
читаємо його картини дуже позитивно не 
тільки тому, що нам його картини подоба
ються, але тому, що Петро Мегик звертає 
нашу увагу на український нарід, його ду

хову культуру, естетику та його відмін
ність від інших народів. Історія живопису 
є довжелезна й пребагата, але ледви, чи 
можна б знайти хоч подібну картину до 
Мегиківського натюрморта. І саме тим Пе
тро Мегик підкреслює та виявляє індивіду
альність украінського народу, та його ду
хову культуру. Хоч інколи ми може цього 

не помічаємо, або не свідомі цього, проте 
живописець у нuвні знає чому він так зма
льовує картину, але ми повинні б вміти чи

тати, щоб пізнати її суть. Також, не відєм
ним є те, що Петро Мегик виявляє нам 
своїм живописом, що він ставить себе на 
друге місце, бо на першому він ставить 
український нарід. Зараз у зматеріялізова
ному світі, можна б сказати, що не багато 
є таких людей, щоб добровільно ставили 
себе на друге місце, тим більше, коли гово
рити про мистців. 

В моїй духовій І'алеріі є вміщені три по
статі нашого століття, котрі вже відійшли 
у вічність, але духово вони залишилися 
між нами, а для мене особисто вони стали 
піонерамн в дослідах духового украін
ського "я", котре виявили у своіх живопис
них працях, це Георгій Нарбут, Михайло 
Бойчук та Василь Григорович Кричев
ський. Вони поставили нам перед очі ду
хове українське "я", котре витягнули з на
дра украінської духової скарбниці на денне 
світло. До згаданих піонерів нашого сто
ліття, що виявили нам духове українське 
"я" можна б сміло зачислити й Петра Де
м'яновича Мегяка бо в нашій оцінці він 
ним також є. 

Накреслити хоч би маленьку сильнетку 
Петра Дем'яновича, як професора й редак
тора об'єктивно неможливо, бо він є надто 
близько нас часом і простором, тому спробу
ємо побіжно накреслити його щоденне "я". 
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Ото ж, ми всі укрRІНЦІ еміr-ранти Дру

гої світової війни залишаючи свою батьків
щину взяли зо собою нам Богом призначе
ний духовий хрест, бо ми є членами роз
п'ятої Украіни, тому ми є зобов'язані нести 
гідно тягар духового хреста. Але з бігом 
часу багато з нас увільнились від цього тя
гару, і зажили більш спокійним життям як 
вільні люди, проте наш шановний ювілят 
ніколи не звільнив себе від тягару терпля

чої Украіни, але іще збільшив свій тягар, бо 
часто повторяє слова обвинувачення себе 
за те, що він зробив помилку залишаючи 
свою рідну землю - твердячи, що Украіна 
йому цього ніколи не простить. І тут треба 
ствердити, що Петро Дем'янович несе тягар 
переслідуваної Украіни достойно й гідно, 
як також виявляє велику любов до неі ді
лом і поступованням. 

Як професор Петро Мегик сіно зерно на
бутого знання і великого життєвого досві
ду, перше між чужою молоддю, котра на

лежно оцінила його віддану працю для неі. 
На цьому пості він вистояв шіснадцять ро

ків, аж до часу поки не опустив школу, 

щоб захоронити своє життя. І також понад 
25 років присвятив свій час і труд для укра
інської молоді в Українській Мистецькій 
Студії у Філидельфіі не тільки як профе
сор, але також, як директор і адміністратор 
цієї Студії. Нас часто переслідує думка 
своїм підшептом, що дуже велика шкода є, 

що проф. Мегик иемав змоги вчити україн
ську молодь в Украіні, котра напевно 

вміла б належно оцінити його цінний труд 
для неї. Українська молодь в Америці є ві
дірвана від украінського духового грунту, 

тому більшість молоді не є спроможна пі
знати і зрозуміти українську духову вар

тість. Не є нашою ціллю шукати де є захо
вана вина байдужости нашої молоді до 
украінськости, але можемо тільки сказати, 
що найбільшим лихом, що розкладає духо

вість людини це с добробут і матеріялістич
но-атеїстична філософія зафарбована мо

дернізмом. 

Проф. П. Мегик, як досвідчений педа
гог, не міг не бачити так само, як і його 
співробітники і товариші по Мистецькій 
Студії, як модерна пошесть полонює уми 



молодих людей по середніх школах і навіть 
університетах . Тому, коли українська мо
лодь приходила до Мистецької Студії, то 

проф .. Ме гик старався вщепити українську 
духовІсть, якою являється українське обра

зотворче мистецтво, але якщо це йому не 
вдавалося, то говорив, пояснював інколи 

і картав тільки на те, щоб навчити гідно 
думати, як личить українській молодій то

дині нести смолоскип українського "я". 

Петро Мегик як редактор : він є організа
тором, видавцем і редактором "Книги Твор
чости Українських Мистців поза Батьків

щиною", та тридцяти чисел "Нотаток з Ми
стецтва", що є немалим осягом у виданні 

так важного матеріялу про українське ~ш

стецтво й мистців поза батьківщиною. Це є 
велика мурав.лина праця проnедева Петром 

Мегиком, яку зараз неможливо належно 

оцінити , тільки майбутній час і думаючі 
люди будуть могти правдиво окреслити 

проведену редактором Мегиком неличезну, 
важливу і культурну працю. 

Назва журналу є дуже скромна: "Но
татки з Мистецтва", але не менш скромним 

Микола Стратілат: Екслібрис. 

є йо~о головний редактор. Є добрі одиниці, 
котрІ по~tагають редакторові Мегикові, але 

головним тягар ВІН несе на своїх плечах 

сам. 

Перше число "Нотатки з Мистецтва" ви
йшло у світ 1963 р. з пожертв близьких то
варишів мистців Петра Мегика, проте ці по
жертви були не вистарчаючими, щоб по
І<рити видатки на журнал, але завдяки чу

додійній праці Петра Мегика перше число 
Нотаток побачило світ. А наступні всі чи

сла "Нотаток" появилися не з багато біль
шим успіхом у матерілльному відношенню, 
як перше число. Важко хворий, Петро Ме
гик складав сторінки "Нотаток" сидячи 
підпертий у ліжку. Тоді можна було б ба
чити, що для нього "Нотатки з Мистецтва" 
є важніші, як він сам. Може тому, як вдяч

ність за його цінний труд по багатьох кра
їнах світу, бібліотеки і університети знають 

більше про "Нотатки з Мистецтва", як 
українці на поселеннях. Правда, великою 
заохотою для редаІ<ТОра Мегика є те, що 

в Україні одержавши "Нотатки з Мнс·rец
тва" передають із рук до рук, як щось дуже 

цінне й неповторне. 

Стефан Рожок 

М. Stmtilat: Ех Jibri s. 
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Олекса Грищенко ( 1983-1977): хата в ГрецІї
олія, 1921 р. 36 х 27 см. ( КолекцІ.и raлepu 
Христини Чорпіти). 
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\. Gri(chcnko (1883-1977): А hоІІsе in Gree~- оіІ. 
1921. 36х27 сш!і. (Chrislina Czorpita Gallerv 

Collect.ion). 



В А Л Е Н Т И Н 

1950-их роках щасливим збігом 
обставин Філидельфіл стала 

осідко~ де~ько;Х укр~сь~ 
МИСТЦІВ-емtrранТІВ, ЯКІ Зуиt.ЛИ 

створити актив.ие сере~овище, 

В ЯКОМу ОКреМІ МИСТЦІ МОГЛИ 

проявляти свій талант, а в 1963 
році відважились видавати свій 

періодик .,Нотатки з Мистецтва". Цей осе
редок не був незмінним, одні мистці з часом 
виїжджали з Філядельфії, інші прибували. 

В 1975 році прибув з Вашінrтону до Філя
дельфії, скульптор Валентин Сімянцев, 
який зразу ж активно включився в групу 
філидельфійських мистців. В минулому 
році (12 листопада 1989 року), з нагоди 
90-ліття найстарших членів цього гуртка, 
проф. Петра Мегика і скульптора Вален
тина Сімянцева, українська громада Філя
дельфіі вшанувала іх окремим вечором, 
пов'язаним з виставкою їхніх праць. Оце 
буде згадка про одиого з ювілятів. 

Валентин Сім.mщев народився 23 квітня 
1899 року в слободі Великий Бурлук на 
Харківщині. В 1917 році, в році революції, 
він залишае середню школу і вступає до
бровольцем в кінву сотню Першого Козаць
кого полку ім. В. Хмельницького, а потім 
служить в 1-ім Ківнім полку Чорних Запо
рожців. Після 1920 року був інтернований 
у nольських таборах, звідки в 1923 році пе
ребрався до Чехословаччини. Там допов
нює свою середню освіту і стас студентом 
Українськоі Господарськоі Академії в По
дсбрадах. В 1928 році ківчас студії, отримус 
диnлом інженера-гідротехніка, яким пра
цюс в Чехословаччині до 1945 р. З набли
женням фронту виїжджає до Німеччини. 

Мистецьке зацікавлення проявлясться 
в нього ще під час студій в Академії. Він 

с М Я Н Ц Е В 

вчащає ва лекції рисунку проф. С. Мако. 
Одначе праця на хліб насущний не давала 
можливости присвятити себе мистецтву. 
Десь в сорокових роках Сімянцев побачив, 
як один із його колеr по праці різьбив каз
кові фігурки з дерева. Це викликало його 
зацікавлення і він, взявши кусок липового 
дерева, сам вирізує фігуру запорожця і де

далі захоплюється різьбарством; працю
вав у студії скульптора Мирослава Ваше. 

Опнвившись по війні в Німеччині, в та
борі біженців в Авrсбурзі, він знайомиться 
там з мистцем М. Шрамчеиком, архітектом 
О. Повстеиком, скульптором С. Жуком та. 
скульптором А. Павлосем. Там була. зорга
нізована майстерня, де працювали мистці 
і виставлились в німецьких виставках. 

В 1949 році мистець прибув до ЗСА і за
тримався в Нюарку, там знаходить мистців 
українців, стас членом Об'еднання Мист
ців Українців в Америці і бере участь у ви
ставках. В 1957 році Сімянцев переікав до 
Ва.шінrтону і там став на працю у Вій
ськовому Інституті Патології, де робив мо
делі частин людського тіла., барельефи та 
медалі. Ще в 1957 р. він став членом Ліrи 
Мистців Америки, брав участь у виставках 
і за. виставлені праці дістав 4 нагороди. 
Вийшовши на пенсію 1975 р., мистець пе

реїжджає до Філядельфії. Тут працює, як 
довго може, як скульптор, виконуючи пор

третні студії - погруддя та медалі. 

Як скульптор Сімянцев виконував пере

важно портретні праці. Серед його праць 
бачимо погруддя ген. П. Дяченка, А. Ште
фана., А. Іllвайцера та інші. Праці В. Сі

мяицева знаходяться в УВАН в Нью Иор
ку, в музеї в С. Бавнд Бруку, в Україн

ському Інституті в Нью Иорку та. в при
ватних колекціях. 

Володимир Шиприкевич 
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Стефан Рожок: СпІnець - опІІІ. 
(:КОпекцІя ,.самоnомочі", Фlпядепьфія) . 
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S. R.ozok: Blind man - оіІ. 
(СоІІссtіоІІ of Sclf•·clince, Philadelphia). 



Леонід Молодожанин: Микола Лисенко - бронза. Leo МоІ : Mykola Lysenko- bronzc. 
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Ванда Завадовська-Рожок : Рисунок- олівець, 1990. М. Za\va<IO\\'ska-Rozok: Drawing - pencil, 1990. 
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УКРАІНСЬКІ МЕДАЛІЯНІСА СТРУПУЛІСА 

.,СПОМИНАХ" Михайла Гру
шевського, що з'явились упер

~е в світ за багато десятиліть 
шсля написання, є згадки 

про громадських діячів інших 

народів, що боролись проти 
царату так, як і українці. В 

одному місці є зокрема згадка про латвій
ського лікаря й політика Паула Дауге 
(1869-1946): .,Зробив ( ... ) на нас вра
ження Дауге своєю платформою дня -
.,демократична реслубліка" . Се було для 
нас з Салікавським щось несподіване і не
звичайно сміле. Так поволі розгортувались 
для нас революційні перспективи". 

Долею випадку і Дауге, і Грушевський 
зійшлись у творчості нашого великого лат
війського друга Яніса Струпуліса. Один із 
кращих медальєрів СРСР, він виконав ме
даль, присвячену Дауге, у своїй великій 
серії творів на медичну тематику. Щойно 
виконана медаль пам'яті Михайла Грушев
ського увійшла до його української серії. 

Яніс Струпуліс (нар. 1949) почав експо
нуватися з 1971 року. Він брав участь у ви
ставках в Угорщині, Люксембурзі, Японії, 
Німеччині, Франції та інших країнах. Так 
само широке коло діячів, над образами 
яких латвійський мистець працював. Серед 
них середньовічні европейські астрономи 
й сучасні письменники, мистці й компози
тори Відродження й напівлеrендарні му
дреці, що стояли при початках цивілізацій. 
Як підкреслював львівський мистецтвозна-

вець Олег Сидор, твори Я. Струпуліса фор
мують .,відчуття єдності світової культури, 

яка лише й може бути сумою розмаїтих 
національних підрозділів" . 

Серед багатьох десятків медалей, що 
встиг створити талановитий майстер, по
казну частку займає україніка. Либонь, 
перша тут JІtєдаль з портретоJІt велин:ого 

Нарбута, JІtистєцтво ян:ого припало Я. Стру
rtулісові до душі. За нею пішли медалі 
з портретами Марка Вовчка, Бориса Тена, 
Дмитра Павличка, Івана Драча, прекрасна 

серія, присвячена Шевченкові. Мистець ви
шукує те, що об'єднує людей. На одній із 
плякеток відомий латвійський скульптор 
Яніс Тільберг біля свого твору - пам'ят
ника Тарасові Шевченкові в Петрограді. 

І ось медаль, присвячена М. Грушевсько
му, найбільшому історикові Слов'янщини, 
академікові АН СРСР, президентові УНР. 
Над його медаллю мистець працював дов
го, хотів більше знати про нашого вченого, 
аналізував фотоматеріяли. Він прагнув 
знайти той образ, що показав би М. Гру
шевського в пору найбільшого розквіту 
його таланту й був би легко упізнаванний. 
Цікаво, що написи на медалях мистець 
щоразу робить мовою культури, до якої 
належить портретавана особа. Прикметно, 
що напис на медалі з портретом Миколи 
Гоголя він зробив мовою українською. 

У задумах мистця нові медалі, присвя
чені Михайлові Бойчукові, Миколі Зерову. 
Побажаймо йому нових успіхів. 

Сергій Білокінь 
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ЯиІс Cтpynynlc: УкраІиськІ медапІ. Yanis SLrupulis: Ukrninian medals. 
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Іван Денисенко: Редактор М. Островерха - олівець. І. Dcпysc11ko: t:tІіІог М. Ostravcrkha - репdІ. 
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з ЖАЛОБНОЇ ХРОНІКИ 

Петро Холодний, молодший - портрет мистця 
в молодшому віці. 

Р. Cholodny, Jtшior - Artist in younger agc. 

ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ХОЛОДВИП 

(1902-1990) 

24 січня 1990 року, в rлен Спей, стейт Нью Иорк, 
ЗСА, помер мистець Петро Холодний, молодший. 
Відійшов у засвіти, далеко від Української Землі, 
мистець великої культури, людина глибокого розу
міння мистецьких традицій Украіни. 

Народився Петро П. Холодний 1902 року в Укра
іні . Вже свідомим юнаком nережив революцію 1917 
року, військову освіту отримав за часів існу· 

вання Української Держави . Після окуnації Укра-

їни московською комуністичною владою, опинився 

в чеській Празі, де розпочав систематичну ми

стецьку освіту в Українській Студії Плястичного 

Мистецтва. Після переїзду до Варшави (Польща}, 
1928 року продовжує професійну освіту в АкадемІі 
Мистецтв, де згодом стас асистентом, а від 1938 
року професором рисунку А малярських технік, зо· 

крема темпери. Як дійсний член "Спокій" і АНУМ, 
бере активну участь у виставках і праці тих орга· 
нІзацІй. Світова війна 1939 року нівечить цікаве 
ЖИТТЯ МОЛОДОГО МИСТЦЯ і ПО ТЯЖКИХ роках ВОЄННИХ 

переживань, nереїздить із родиноІо до ЗСА, де бере 

активну участь в українському мистецькому жит· 

тю. Був незвичайно творчий t винахідливий в іконі, 
де створив велику кількість nраць, органічно зв' я· 
заних із давньою традицією украінської tконогра· 
фіі. 

Як графік, залишив багато зразків у техніці 
деревориту, оформлення книжки й культури укра· 
інської букви. 

Похований на історичному цвинтарі в С. Бавнд 
Бруку, Н. Дж. В. И. П.! 

U.l\1. 

+ 

ШЖ. <JТЕПАН ЧОРШТА 

26. жовтня 1990 року у Філядельфії помер \вже
нер Степан Чорпіта , член Кураторіі та скарбник 
Мистецької Фундацtі ім. Артема Кирилюка. Похо· 
ваний у Філядельфії 1 листопада 1990 року. 

Вічна Яому Пам'ять! 

+ 

МАРІЮЗУБАР 

(1925-1990) 

У Ф\лядельфІі 28 листопада 1990 року помер ми
стець Марко Зубар. Народився він у Дніпропе
тровську, Україна. Мистецьку освіту здобув у Діс
сельдорфі, Німеч'ІИІtа та у Привстон університеті, 

ЗСА. Похований 9 грудня 1990 р. на Історичному 

цвинтарі вС. Бавнд Бруку. В. И. П.! 
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АндрІІІ Харнна: Автоnортрет. Л . Charyna: Sell-portrвit. 
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МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

У НАС 

8 Євген Горд\ЄЦJо, мистець з Києва, мав виставку 
своіх праць, 23 олійні образи, в rВJІерІі ,.Слава" 

в Парижі в місяцях вересні й жовтні 1989 року. 

8 Темістокль Вирста мав виставку своІх праць 

в приміщенні Украінської РезнденцtІ в :МонтреалІ 

В ДНЯХ 13, 14 і 15 ЖОВТНІІ 1989 роНу. 

8 Внетанка дереворитів І картин nокійного 

Якова Гніздовеького була в ra.nepli Інституту св. 
Володимира в Торонто, Онт., в днях 17, 18 і 19 ли
стоnада 1989 року. 

8 Виставка олійних картин Галини Кошарич 
відбулася в Українському Музею Канади в Саска
туні, Саск., в часі від 17 листопада до 31 rрудня 
1989 року. 

8 Катерина Кричевська-Росандич влаштувала 
виставку своіх nраць у rВJІерІі ЕКО - Воррен, 

Міч., від 1 до 31 грудня 1989 року. 

8 Виставка І nродажа картин мистців: Петра 
Шостака і Ольги Карнавич-Томлінсон вІдбулася 

в примІщеннях оселі .,Киів" в Овквил біпя Торон

то., Онт., в днях 9 І 10 грудна 1989 року. 

8· Виставка 50-и пастелІв Христини Головчак
Дебаррн відбулася в rВJІерІІ Об'єднанна Мистців 
УкрвІнців Америки в Нью Яорку в часі від 17 до 
30 гру дня 1989 рон у. 

е Володимир Патик, мистець з УкраІни, мав 
свою першу одноособову виставку образІв в rале

ріі Канадсько-Укрвіиськоі Мистецьиоі ФундацU 
в Торонто, Онт., в часі між 17 І ЗО грудня 1989 р. 

8 Іван Марчук, знаний в Украіні мВJІяр-сюрре
аліст, мав виставку своіх праць в УкрвІнському 
Музею в Нью Норку. Виставка була відкрита 16 
грудня 1989 року І тривВJІа до 15 січня 1990 року. 
Виставку відкрила Марів Шуст, директор Музею, 
а слово про мистця виголосила СтефанІя Гна· 

8 Посмертна виставка творів Валерія Гнатенка 
(1947-1987) була відкрита в дні 17 лютого 1990 
ро~у в Українському Музеї в Нью Норку. Ця ви
ставка охоnлювала 20·річну творчість мистця. Ку

ратором виставки і автором 42·сторінковоrо ката
логу з 11-ма кмьоровими та 15-ти чорнобlпими 
реnродукціІІІОН був д-р Ярослав Леwко, nрофесор 
Скит КВJІеджу. 

8 Володимира Басічко мала виставку своіх 

картин, влаштовану Об'єднанням Мистців Укра
їнців А10ернки в rВJІерІІ ОМУ А в Нью Норку в часі 

від 25 березня до 1 квітни 1990 року. 

8 . .ДереВJІанІ храми Украіни" - nересувна ви
ставка УкраІнського Музею в Нью Яорку - була 
показана в Укрвінському Освітньо-Культуриоку 

Центрі ФІладельфІІ в АбІнrтонІ в часі від 6 до 
29 квІтя 1990 року. 

8 Володимир Макаренко мав внетанку 20-и своІх 
ноИ.новJших образів в raпepti :Модерного Мвстец

тва в Парижі в часі від 6 березня до 14 квІтІІЯ 1990 
року. Ка тало гу виставки не видано. 

8 Виставка традиційних укріUнських пасанок 
роботи Тані Осадци та картни І рисунків АJси Пе

реАми були показані разом у ranepii Мистецького 
Інституту в Дайтон і, Огайо - від 20 березня до 29 
квітни 1990 року. 

ЯнІс СтруnулІс: МедВJІь- бронза, 1990 р. 
J. SІпІрнІі!і: Medal - bronze, 1990. 
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8 Володимир Патик зІ Львова мав виставку 
своіх ексnресІоністичних малярських праць (пей
зажі та портрети), уридженну заходом n. Софії 
Скрипник, в nластовІй домівці в ЕдмонтонІ, Алта., 
в дних 27, 28 І 29 квітни 1990 р. 

8 Ярема Козак мав виставку своІх Ікон І крае
видів в ДІтройтІ в часІ від 11 до 25 квітни 1990 р. 

8 Ретроспективна виставка мистецьких праць 
Івана Денисенкв відбуласи від 22 квІтни до 2 
травин 1990 року в Торонто, Канада, в rалер\1 Ка
надсько-Українськоі Мистецької Фуидац\І. Видано 
картковий, чотиросторІнковий каталоr із двома 
чорнобілими репродукцІями, украІнською мовою 
й короткою біографічною ІнформацІєю про мнстци 
англійською мовою. На виставці nоказано б6 праць 

у різних технІках, як олІя, темпера, акварепи, па
стели, рисунки. На окремІй картцІ була надруко

вана біографія мистця українською мовою. 

8 Ани ФарІон мала виставку своіх скульnтур, 
спаштовану Об'єднанним МистцІв УкраІнцІв Аме
рики У власнІ А ra.nepli ОМУ А в Нью Норку в часі 
від 12 до 24 травки 1990 року. 

8 ПрацІ А. ОленськоІ-Петришин були nоказанІ 
в Музеї Украінського Мистецтва у Львові в часі 
вІд 3 до 14 червив 1990 року. ВиставленІ Gули 19 
nеликих олійних картин з тематикою кактусів та 
офорти з тісю ж тематикою. 

8 Людмила Шанта, молода мисткин.н з Торон
то, здобула першу нагороду за акварелю .,СвІта-

ЕвгеніІІ Лукавська: Краєвид- ол\и, 19811, 48х61 см. 
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нок над морем'', яка була вІдзначена ,,.нк найзrtпша 

на виставці", на річній виставцІ моподих ІІВСЩІR 
о бІблІотецІ міста Micc\ccara, Онт., в мІсицІ травні 
1990 року. 

8 Тарас Шумнлович отримав nерше мІсце та 
грошеву нагороду за графіку .,УкраІнська церква 

о П.nуговt•· на виставці СААА з нагоди конвеицlІ 

цієї мистецької орrанізаціі в Нью Норку в дні 13 
червив 1990 року. 

8 Михайло Мороз, один з семьйорІв украікських 

мистцІв в Америці, мав виставку своіх образІв 

п Українському Музею в Нью Норку. Виставка 

була відкрита 19 травки І тривала до 17 червив 
1990 року. Видано добре оформ..,ени\1 І надрукова
ний на доброму паnері каталог украінською й ан

гліАською мовами. У каталозі вмІщено 7 кольоро
вих репродукцій; на жаль не подано друкарнІ, 

в икІй виконано каталог. 

8 Любоелав Гуцалюк мав виставку своіх кар
тни, апаштовану Об'єдиаин.нм: :Мистців УкраїнцІв 
Америки, R rялерtі ОМУ А в Нью Норку в часІ від 

29 квітни до 6 травня 1990 року. 

8 Перша в Укр!Uні nересувна виставка графіч
них про.ць Якова Гніздовеького вІдбулася в Дер

жавному Музеї Украінського Образотворчого Ми
стецтва в Києві в місяці травні, у Львівському 
Музеі Украінського Мистецтва в місяці червні та 
я ТернопІльському Краєзнавчому :Музеі в липнІ 

1990 року. На виставках експонується 5О естампІв 
мистця, які по закритпо виставок бу дуть розділенІ 

F.. L\lka~k.a: LашІ'іСарс - оіІ, 198.'1. 48х6І crns. 



мІж тими музеями. Для всіх тих виставок видано 

чепурний каталог з життєписом. мистця та ре

продукцією дев'яти його творів. На відкриттІ ви

ставки в Києві була nрисутня п. СТефанія Гніздов-

ська, вдова мистця. 

8 Виставка скульптур АнІ ФарІон була влашто

вана в rалеріі ОМУ А в Нью Норку, в часІ вІд 12 
до 24 травин 1990 року. Видано 4-сторІнковий ка
талог із 3-иа чорнобілями ілюстраціями. 

8 Мистецька спадщина Оксани Лятуринськоі 
була показана пІд час конференцІї УВАН в Нью 

РІорку в днІ 24 червня 1990 р. в 20-1 роковини 
смерти мисткині. 

8 Стефанія Мироmнвченко мапа виставку своіх 

праць, улаштовану Об'єднанням МистцІв Укрвін

цІв в Америці, в його власній rалерІі в Нью 

РІорку в часі вІд 10 до 17 червня 1990 р. 

8 Людмила Морозова відкрила свою літню ви
ставку п. н. "Греці.я-Гелпас.. у аласній ranepli 
в Гантері, Н. Я., в дні 1 липня 1990 року. 

8 Літин виставка образів Едварда :Козака та 

Аого синів Юрія й Яреми була вІдкрита в котелі 
І<сени в Гантері, Н. РІ., в дні 7 липня 1990 року. 

8 Відкриття збірної виставки украІкських мист
ців, а це: М. Глущеика, Ф. Коновалова, В. Крюко
ва, В. Гурського, М. Головатого в rалерІі ОМУ А 
в Нью .Яорку була влаштована Об'єднавким Мист

ців УкрвінцІв в Америці в часі вІд 8 до 24 липни 
1990 року. 

8 Ярослав Вижницький вІдкрив виставку своіх 
нових картин у власній rалерІі в ГаитерІ, Н. РІ., 

у днІ 1 липня 1990 року. 

8 Виставка "АфІші сучасно! Украіни" була вІд
крита в Українськім Музею в Нью РІорку в дні 11 
ЛИПИЯ 1990 року. 

8 Виставка "Радосnав Жук - сучасна архі
тектура діяспори" - експозиція фотографій укра
інських церков у Канаді А Америці, nроєктованих 
Р. Жуком, була відкрита в Національному Музеі 
у Львові в дні 17 липня 1990 року. 

8 Виставка картин Тані Осадци, зорганІзована 
Об'єднакняи Мистців Українців в Америці, вІдбу
лася у власній ranepii ОМУ А в Нью Иориу в часі 
вІд 9 до 23 вересни 1990 року. 

8 Михайло Попов, мистець з Харкова, мав 

першу, за кордонами Украіни, а:.иставку своіх о.пІй 

та акварель у rалеріі Канадсько-УкраїнськоІ Ми

стецької Фундації в Торонто, Онт., відкриту в дні 

16 вересня 1990 р. 

8 Спільна виставка мистецьких праць Тараса 
Левицького (маJJя:рство) та Вікторії Де Хезус 

(прикладне мистецтво), спільників студії ,.Оптtк 

Нерв", була в Українському Освітньо· Культурному 
Центрі Філядельфії в Абінr'rоиі в дні 22 вересня 
1990 року. 

Марія Гарасовська-Дачиwин: Св. Ольrа
олін, 1989. 

М. Haг.~sowska-Daczyszyn: St. Olha -
оіІ, 1989. 
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ДмитроДунаєвський (зrинув n1д Вродами 1844 р.): 
Портрет ген. Везручка, мальованкА з катурн ка 
ЗВІІовnенІUІ УкраІнського Науковоrо Інституту 
у варшаві. 
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D. D~Іnayevsky ((Jicd at Brody huttle 194 .. ): Ponrait 
of General Mark Bezrнchko. painted оп commiuion 

of Ukrainian Scicntiric Institute 
in Wanaw. 



ДІонtзІА Шопдра : Грудень- опІІІ, 11182. 1112 х 1З7 см. D. Sclюltlra : Dcccщi)Cr - fJil , 1982. І!'і2х 1!17 cm!. 
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Наталя Стефанів: Натюрморт- опІя, 1981 р. N. Stclnniw: Stilllile -оі\, 1981. 
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8 Виставка кераміки Спави rеруляк з Нью 
Норку та Олександра Хиляка з Польщі в ~a.nepli 
ЕКО у Воррен б. Дітройту була відкрита 14 ве
ресня і тривала до 30 вересня 1990 року. 

8 Олександер Ткаченко, мистець з Днlпроnе· 
тровська (Січеслава) мав свою, першу в КанадІ, 

виставку в ra..rJepii Канадсько-Украінськоі Ми

стецькоі Фундації в Торонто відкриту в днІ 30 ве
ресня 1990 року. 

8 Виставка праць маляра Павла Лоnати - lfS 
Ікон і ЗО образів - відбулася в ЕдмонтонІ, Алта., 
в часі від 28 вересня до 17 жовтня 1990 р. Відкрив 
виставку мистець Степан Мельниченко. 

8 Виставку акварель Володимира Сколоздри зІ 
Львова влаштував Український Інститут Модер
ного Мистецтва в Шікаrо від ЗО вересня до 11 
жовтня 1990 року. 

Василь Дорошенко: Натюрморт- ontя. 
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8 Христина Го.повчак-Дебарри мала осІ!ППО 1990 
року три виставки своіх праць. При к1ицІ вересия 

та з початком жовтня виставлипа своі пастепІ в r'a
лepli мистецькоrо клюбу Ім. Катерини Л. Вольф 
в Нью Норку. В часІ між 7 жовтня І 10 листопада 
брЗJІа участь у виставцІ пастелІстів повІту Ессекс, 
,.Праці в nастелі". Від 28 листоnада до 9 грудня 
1990 р. брала участь у виставці пастелІстів в r'a
лepli Фурсанес в Ми.пбурн, Н. Дж. 

8 Виставна образів о. Сергія КІндзерявоrо-Па
стухова та його доньки Ольги ПастухІв вІдбулася, 
заходом 43 ВІддІлу Союзу Українок Америки, в rа
лерІі Украінського Освітньо-Культурного Центру 
у ФІлядельфІі-АбІнrтонІ в днях 5, 6 І 7 жовтня 
1990 року. Виставку відкрив мистець Петро Мегик. 

8 Вог дан Божемський мав виставку своіх нових 

мистецьких nраць в rалерІІ ЕКО б. Дітройту в часі 
від 5 до ЗО жовтня 1990 року. 

\V. Dorosltenko: Still life - оіІ. 



Святослав Гордниський: Опенка - оліJІ, 1968 р. 

8 Любоелав ГуцВJІюк виставляв своі картини 
в японській ranepiї Тоямая в Нью Норку (28 кар~ 
тин) в часі вІд 18 жовтня до 6 листоnада 1990 року. 
Ця виставка була відмічена в американській пресі 

Нью і'Іорку. 

8 Виставка nраць Володимира Гуменного, мист~ 
ця з Украіни, влаштувВJІо Об'єднання Мистців 

Украінці в Квебеку в Українській Резиденції в Мои~ 

треалі в днях 13 і 14 жовтня 1990 року. Виставлено 
було 55 праць. з того 25 живопису і ЗО графіки. 

!\. Hot"<lyш;ky: OlcІtka- оіІ. 1968. 

8 Виставка nраць nокІйного мистця Дмитра 
Гарап'яка відбулася в rмepti Украінського Куль

турно-ОснІтtІьш·о Осередку в ВlннІпеrу, Ман. -
була закрита 25 листопада 1990 року. 

• Виставка картин АркадІІ ОленсьиоІ-Петри
шии, влаштована 2~-им ВІддІлом СУА, вІдбулася 

в nримІщенні Украінського Нонrресовоrо КомІтету 

Америки в Нью Яорку в часі від 11 до 18 листо
пада 1990 р. Виставку відкрила мисткиня допо
віддю .. Мистецтво Ідеі". 
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8 Мистецька виставка праць Івана Денисенка 
відбулася в rалеріі Укрвінського ОсвІтньо-Куль
турноrо Центру у ФІлядельфІі-АбІнrтонІ в днях 

від 2 до 8 листопада 1990 року. Видано картковий 
като.лог з ілюстраціями. 

8 Виставка картин Петра Грицика, прибулого 
з УкрWни мистця, була вІдкрита в його присутно
сті, в Укрвінському Музеі в Нью Норку в днІ 25 
листопада 1990 року. 

8 Виставка праць Теда Дякова та Лесі Кокось
кий була вІдкрита 16 листопада 1990 р. у Пласто
вій ranepii в ЕдмонтонІ, Алта., Канада, заходами 
СофІї Скрипник. 

8 Виставка картин Людмили Морозової, влаш

тована заходами 90 ВІддІлу СУА в його ж 25-лІттн, 
була вІдкрита в п'ятницю, ЗО листопада 1990 року 
в rалеріі Українськоrо Освtтньо-Культурноrо Цен

тру у ФІлядельфІї-АбІнrтонІ, Па. Виставку відкрив 
проф. Петро Мегик. Видано друкований картковий 
каталог. 

Микола Бутович f189C!--1961): Предки А їхнІ Ідоли. 

У СВІТІ 

8 АрхІтект Радоспав Жух, професор МекrПJІJІ 
унІверситету в МонтреалІ, Кве., за проєкт ухрвіи
ськоі греко-католицької церкви св. Стефана в Ke.n
rapи, Алта., отримав вlдзначенни-м:едапю губер
натора, що іі надають що-чотири роки за най
кращу споруду публичного вжитку в КанадІ. 

8 Оксана Лукашевич-Полон отримма перше 
місце ,,вtдзначеннк досконалости•• на конференцU 
учителів мистецтва стейту Нью Иорк за ко.льоро
ниА дереворит ,.Патос" в мІсяцІ березнІ 1990 року. 
Авторка цlєі працІ належить тепер до факультету 
мистецтва в Кеука КолеrІї в Кеука nари, Н. Я. 

8 Виставка праць вибраних мистців сучасного 
І<исва І:!ід~їу.1uся в прнмІщеннкх УкраінськоІ Ка
толицьк,,і 1\.и.тедрн в Лондоні, Англія, в днnх 18, 
19 І 20 березня 1990 року заходом БритІАської Ін
вестиційної КомпанІі Саі~'\а lnLcrnatinnal та УкраІн
ськоі Пресової Аrенціі. 

:'\:. fiнto\·kiІ (ІА9:'і-І%1): \ШТ!~ІОІ'!іі іІІ\(1 theiІ" Jdo)s. 
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8 Галина Кошарич мала сво1о третю в Едмон
тоні виставку образів в ча.сі від 9 до 22 березня 
1990 р. 

8 Григорій Даннло Гивель, молодий мистець 

з Монтреалу, мав nepu1y виставку своіх nраць при 
церІ<ві на Ровзмонті відкриту 7 квітня 1990 року. 

8 Омелян Мазурик з Парижа мав виставку своіх 
праць в залі Українського Католицького Собору 
св. Івана Хрестителя в Оттаві, І<анада, в днях від 
18 до 22 травня 1990 року. 

8 В rалеріі Lcoпard Huttoп в Нью Норку відбу
лася від 27 квітня до 8 червня 1990 року виставка 
праць українського мистця василя Єрмілова з Хар

кова (1894---1968). Праці мистця показані перший 
раз у ЗСА, представляють nіонерську творчість 
у дусі супрематизму і конструктивізму в Украіні 
від 1910 року аж до смерти. 

Дбайливо зреда~ований: 64-сторінковий каталог 
мас 30 кольорових і 16 чорнобілих репродукцій. 

Як додаток у каталозі подано 39 чорнобілих ре
nродукцій nалітурок монографій із виставок різ
них мистців, що відбулися в rалерії. 

8 Виставку мистецьких nраць чотирьох мист
ців із Швайцарії влаштував у Мюнхені в "Домі 
Зустрічей" Український Вільний Університет 
в часі від 18 до 25 лиnня 1990 року. Виставку від
були праці Христини Качапуби, Славка Крушель
ницького, Зої Лісовеької та Зиновія Онишкеви
ча, який виставив швайцарські краєвиди. 
крив wвайцарський консул В. Зіммен. Показані 

8 Павло Лопата брав участь у виставці "Вну
трішні візії", яка відбулася в Торонті, канада, від 
8-го до 18-го серnня 1990 року. 

8 Вибрані nраці Юхима Михайлова, з колекції 
Тетяни й ІОрія Чаnленків, були nоказані на ви
ставц. в Мидлсекс Кавнті Капеджі у стейті Ню 
Джерзі від 4 до 28 вересня 1990 року. 

• Під патронатом Української Католицької 
Церкви відбулася в Римі, в Екуменічному Центрі, 
виставка графіки Миколи Стратілата з України, 

n часі від 16 до 27 жовтня 1990 року. Показано 
nонад 50 праць різної техніки. Видано чотиросто~ 
рінковий каталог із трьома ілюстраціями й біогра~ 
фісІо мистця італійською й англій.сько1о мовами. 

На офіційному відкритті виставки між багатьма 

церковними достойниками були Владика Софрон 
Дмитерко, ЧСВВ, та американський кардинал 

Джеймс Гнкі із Вашінгтону. 

58 

Мистецька хропіка n цьому чиспІ 

занІ.Іrчена ІІ& А&ті 80 JІИСТОП&Аа. 1990 

Микола Стра тілат: Екслібрис. 

1\t. StпLtilat : l::x libri~. 

Михайло Мороз: Рисунок сина. 

М . Moroz: His sоп - drn,viпg. 



Роксоляна Лучаковська·Армстронr : Посуха -
акварель. 

R. L"ctak.owsky·Arшstrong: Drougl1t -
wntcr color. 
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Опесь Шепченко : Портрет Лlnt Ростенко -
~лІя, 1989 р. 

О . Shcpchcnko: PorLrniL or L . Rostenko -
оі\, \989. 

6] 



t.:uятослн.u ('ординський: Гуцули. ~ . H'щlyn~ky: HlllstІI:o;. 

НІJІ Хnсеон•о ( 1905-1952): Дереворит, 1936 р. \:. СІІа~(.'П( ІІ І І~Ю .і-ІН:12): \\'()()(Ісщ. 1~)36. 
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Микола Стратілат : Собор Св. Петра в Римі. N. Str:нilat : St. l'cter's Basilica in Rome. 

63 



Руслан Лоrуш: Нарис до портрету -- пастел я. 

R. І.оІІІІ,JІ: Sketcl1 Іо а роІ·tІ<Ііt - pastcl. 
Ваt·иль Куля: ~~к~лlбрис, 1988 р. 

\\'. К11Іа: Ех lii)J'i~. І!ІВ~. 

Микопn Я ці в: Екслібрис. 1989 р. Василь Дорошенко: Рисунок, 1961 р. 

\\'. \'ari' · Е' ІіЬ1·і~. І!ІН9 \\'. І>ою~ІІt'ІІkо: І>•·а\\'ЇІ'J~· Н'І61. 
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Вячеслав ВаськІвський (1004-1875): Дереворити. 

Людмила Мешнова (Киів): Деталь Із керамІчноrо 
nано у nалатІ ЮНЕСКО (ФранцІи), 
змонтоване 1987 р. 

І .. Mt""'IІko\'11 (Кіс\·): Dctail о( ceramic panel 
іІІ tl1c palncc о( tJNESCO in Francc, 

ct·eєt.etl 011 t.ІІс wnll 1987. 
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Юрій Чорний (1910-1983): Манастир біли села 
Хрещатик, Буковина. 

66 

(;. Czornyj (1910-198!): Mona•tery 
nt CIІrcsciІatyk. Bukovina. 



Володимир Сколоздра (ЛьвІв) : Із серІі 
.,Обжинки'' -акварель. 

\V. Sko1ozdl1\ (Lviv): Fron1 tltc Seri~s 
.. НіtІТС!іІ t·itc~'· - \У3ІСІ" СО)ОІ" . 

67 



ЛеонІд Деннсенно: ГрафІка. L. Denysenko: Graphic. 

68 



Мирон ЯцІв: Яворівська nісня - графІка. 

Лев rец ( 1896--1971) : Городище над р. Гучвою -
туш, рисунок з 1966 р. 

~r. Уасі,·: Sonк of Yavori\' - graphics. 

L. (;etz (ІА~і-1971): Rнin~ at ri\·er Huchva
ink. ()rawing, 1966. 
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василь Дорошенко : ванда- oniJІ. 1981 . \\1 . Dorm11cnko: \Yanda- оіІ, 1961. 

71 



Микола СтратІлат : Бoropoди~.St•·<~til<tІ: · ri,C'fк:tucІi:o. . ЗековІІі .. І<ецало: Рисунок 1~ lc;salo: Dr:owing. 1989. 
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ЕвгенІн Куриловнч-Чаnельська : Портрет 
старшоІ жінки - олія. 

73 



о S о ОСТОВЕН 2. 1983 DEM N TRATI N WASHINGTON. D.C. 

Роксоляна Лучаковська-Армстронr: Плякат. R. Lнczakoy,·sky-Annstrong: Postcr. 

74 



Михайло Туровський: Портрет КИІвськоrо пІкарJІ 
Мииопи Амосова - nастепя, 1973 р. 

М. Tt~rowsky : Portrait nf (loctor 
N. Лmosov- pastel, 197!t. 

75 



Рід Армстронг : Блудний син . Rce<l .\rmstrong: Prodigal son. 

76 



77 



М. Лціп: І•;ксліGрис. 

~~- J.i!xiw: Ех ІіІні~ 

h-1 . .Нців: Екслібрис. 

Тирс Вепгринопич Екслібрис. 

1'. \\.t_'ІІІІІ-\ІІО\\'\11 Ех ІіІ)І-і'і 
Тир(' RеІІІ'рююви•І· Екс-лібрис. 

1·. \\'(•JІIІrytto\\'\'(7' t:x libris 
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Петро Меrик: Мальва- опІк, 1871. 
fКопекцІя В. І О. ШиприкевичІв). 
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