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Михайло ЧерешньовськиА : Декоративна nлита -
дерево. 
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М. CzcrcszІ1 iO\V5k )·j : Dccorat"ivc plaque -
wood. 



УКРАІНСЬКА ГАЛЕРІ Я в ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ 

ИСТЕЦЬКА галерів імені Дезидерія Миллого у Свиднику с наймолодшою 
культурною установою українців Чехо-Словаччиннин. Засновано іі 
J983 року при музею українськоі культури. Розташована вона у де
в'яти виставових зал их бароккової палати XVII стол., спеціяльно від
новленої для цієї мети. 

Ім'я Д. Миллого в історіі украінського образотворчого мистец
тва не дуже відоме. Вся його діяльність uymL пов'язана із словацьким 

живописом. Від 1949 р. до своєї смертп 1971 р. він був професором Академії Мистецтва 
у Братиславі. В часі 1953-57 був ректором цісі ж Академії. Словаки вважають Д. Миллого 
своїм мистцем, хоча всі його картини підписані українською мовою. Свою приналежність 
до українськоі націі він проявив і тнм, що перед смертю основну свою мистецьку спадщину 
заповів Музееві Украінської Культурн у Свиднику. Ця його спадщина становить основу 
новозаснованої rалерії його імени. Картини Д Миллого займають три центральні залі rале
ріі і представляють три етапи його творчости. 

Та чи не найвизначнішими експонатами Галеріі Миллого с народні ікони, експоно
вані у трьох перших залях. Це "Богоматір з Апостолами" з с. Бехерів, "Христос-Вседержи

тель" із с. Чабини - обидві з XV ст., "Страшний Суд" із с. Руська Бистра- XVI століття, 
"Страшний Суд" XVII ст., Іконостас із с. Рунина XVIII ст., "Св. Василій" із села Крайне 
Чорне - XVIII ст. та багато інших. Своею тематикою, структурою, кольоритністю і техні
кою виконання, ці ікони безпосередньо пов'язані з іконами Галичини, головним чином, 
Лемківщини і належать до карпатського циклу украінського іконопису. Всі вони без ви
йнятку походять із українських сіл, Пряшівщини, та, не зважаючи на це, дехто з сучасних 
мистецтвознавців залучує ці шедеври мистецтва до словацької культури. 

Мистецтво українців Східньої Словаччини ХІХ ст., представлено в rалеріі Д. Мил
лого творами професійних мистців: Михайла Маньковича (1785--1853) та йосифа Змія
Міклошина (1792-1841). Обидва вони закінчили Віденську Академію Мистецтва, одначе 
ціле життя працювали в рідному краї, головним чином, в галузі церковного мистецтва. 

Неабияку цінність в галеріі Д. Миллого становить творчість мистця Івана Кулеця 

( 1880-1952), виходця із Західньої Украіни, життя якого безпосередньо пов'язане з Укра
їнською Студією Плястичного Мистецтва у Празі. Там він майже півстоліття (1923--1952) 
очолював кляси рисунку та малярства. його учнями були: К. Антонович, Є. Бісе, П. Гром
ницький, С. Зарицька, М. Кричевський, І. Лошак, О. Лятуринська, Г. Мазепа, П. Холодний 
мол., В. Хмелюк, В. Цимбал та багато інших. Щоб не впливати на манеру своіх учнів, він 

від 1924 року не виставляв своіх картин і навіть нікому іх не показував. Посмертна ви
ставка картин І. Кулеця, влаштована 1980 року у Свидницькому Музеї Украінської Куль
тури, що на ній було представлено 171 творів різного стилю, виявилась справжньою сен
сацією. Картини та скульптури І. Кулеця сьогодні становлять найчисленнішу колекцію 
Галеріі ім. Д. Миллого. Празька школа українських мистців тут представлена творами Ва
силя Касіяна, Павла Громницького та Юрія Вовка. 
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Дальшим визначним мистцем, творчісТJ, якого широко nредставлена у raлepll, це 

Орест Дубай (нар. 1919 р.). Найбільших усnіхів він досягнув у графіці. його життя також 
nов'язане з вищими мистецькими школами Братислави, наслідком чого його безnідставно 
уважають словацьким мистцем. 

Значну частину ексnонатів Галерії становлять твори учнів Д. Миллого: Михайла 

Чабали, Андрія Гая, Тібора Галло, Степана Гаnака, Юрія Кресили, Душана Срватки та 
івана Шафранка. Кожен з них творить іншим стилем, однак усіх їх nов'язу& любов до рід
ного середовища. Кільнома картинами nредставлено в галерії творчість Альберта Борець
кого, Юліюса Мушки та інших. 

Наймолодшу генерацію мистців у галерії реnрезентують: Михайло Лацко ( 1942 р. 
нар.), Михайло Сухий (1942-1982), Юрій Гаnула (1942), Микола Федькович (1945) та 

Федір Віцо. Останній & широко відомим графіком і карикатуристом, що наnерекір довготри
валому адміністративному nереслідуванню не nерестав творити. 

Окреме місце в галерії Д. Миллого :.аймають твори закарnатсько-українських мист
ців, які розnочали свою діяльність у часі. коли Закарnатська Україна була складовою ча
стиною Чехо-Словаччини. До найвизначніших і:І них належать настуnні: йосиn Бш,шай 
(1891-1975), Адельберт ЕрдРлі (1891---1855), Федір Шанайло (1910-1978), Андрій Коцка 
( 1911-1987) та Ернест Контратович ( 1912). Є тут і твори чеських і словацьких мистців, 
nрисвячені українській тематиці. 

Галерія ім. Д. Миллого існу& щойно шість років і вона & на nочатку свого існування. 
Та за цей короткий час вона зробила зна·Іний крок на шляху nоnуляризації народнього та 
nрофесійного образотворчого мистецтва найзахіднішої вітки українського народуу. Крім 

nостійної ексnозиції, галерія регулярно nлaшrony& тематичні виставки, головним чином, 
nерсональні виставки окремих мистців. 

Фінансові :1асоби галерії на куnівлю картин є значно обм<'жсні. Галерія, наnриклад, 
зовсім не може куnувати картин :~акордоном, включно :1 Україною. Та все ж таки вона ма& 
nрихильників, які дарують їй свої картини. Напрштад, нещодаnно колекціонер Андрій Га
лаговець із м. Кошиць nодарував Галерії Д. Миллого у Свиднику n'ятнадцять картин най
визначніших закарnато-українсІ.ю<х ми::тців ХХ ст. Хотілось би, щоб приклад цього робіт
ника-nенсіонера наслідували мистці в УІ,раїні й діясnорі. 

До речі, недалеко від Свидника (в українському селі Микова) народилися батьки 
всесвітньо відомого мистця Енді Вархола. його сnадкоємці (брати) обіцяли nодарувати 

на "дідівщину" Енді Вархола кіт,ка його картин. Можна сnодіватися, що незабароVІ вони 
збагатять і фонди ці&ї молодої святині образотворчого мистецтва. 

Микола М)'ІІІІІнка 

Мирон Білинський (1914-1984): Графіка. 
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Гриrор Крук ( 1911-1988): ЖІнка. G. Kruk (1911-1988): Woman. 

7 



Василь ДІІдошок (1900-1944) : Св. Князь 
Володимир (980-1015) - темпера. 
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\ '. Diatl~· пiнL ( I!NNІ- I!H ·I): Saiнt Vlnd iшi1· (980-1015) . 
RнІt:І' ur Uk.ІїІЇІ1С - tешрс:І·а. 
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НЕО-ВІЗАНТИНІСТИ І ПСЕВДО-ВІЗАНТИНІСТИ В УКРАІНСЬКОМУ 
ІКОНОПИСНОМУ МАЛЯРСТВІ 

Пl]
ОЧАВІІІИ від Модеста Сосен
ка, Петра Холодного (ст.) та 
Михайла Бойчука, українські 

мистці початку ХХ стол. вия
вили зацікавлення візантій
ським стилем давнього нашо

го церковного малярства, по

чали його вивчати й під його впливом дещо 
творити. 

Між двома світовими війнамн Михайло 

Осінчук і Петро Холодний виконали полі
хромію чи іконостаси у відроджекому ві
зантійсько-українському стилі в кільканад
цяти галицьких церквах. 

Заінтересування давнім церковним ми
стецтвом поширилося по Другій світовій 
війні на еміrрації, бо еміrранти забажали 
повернутись до візантійського стилю вну

трішнього оформлення церков, будованих 
ними у вільному світі. 

Про суть візантійського іконопису висло
вився короткими словами мистець Володи
мир Кинелюк: 

.,Візантійського мистецтва не можна 
брати відірвано від традиції життя, отже 

й від світоглядової його настанови - зне
цінення дочасности коштом вічности, че
рез аскезу. Візантика не знає довільности, 
там зобов'язували прІПІИси догми, мали ве

ликий вплив церковні авторитети. Сьогодні 
деякі наші мистці до візантики ставляться 
по-ремісничому, думаючи, що візантійське 
мистецтво можна віддестплювати від віри, 
функцією якої воно було ... Сучасні візан
тиністи бачать традицію в копіюванні ... 

Зображуючи постаті святих, візантійське 
мистецтво відтворювало потойбічний світ 
тих, які вже відійшли. А тому, що вічному 
буттю душі чуже будь-яке хвилювання, 
душі святих перебувають у кепроминаючім 
стані зрівноваження, спокою і блаженства, 
в постійній молитовній екстазі ... Самозро
зуміло, що таке буття виключало вимір-

ність. Воно знаходило свій вираз в гісра
тичній статиці, вільній від рухливих же
стів. Золоте тло у візантійських мозаїках, 
фресках й іконах є саме потойбічним, по
зачасовим і позапростірним світлом бла
женних душ. 

Коли в іконографічних зображеннях свя
тих і попадуться кусні природи - діється 
це тому, щоб задокументувати їхню земну 
діяльність. Одначе ці елементи гір, дерев, 

будівель носять тільки умовно-декоратив
ний характер, без будь-якого перспектив
ного визначення чи то фігури до штафажу, 

чи навпаки. 

Таке ж відношення застосовано до поз 
і жестів. Вічності притаманна святочність, 
безрук, достойний спокій, рівновага. Коли ж 
і зазначено рух у постаті, жестах чи ході, 
вони все ж умовні, нереальні, як все потой
бічне житrя ... ••• 

Знову ж анонімний майстер-іконописець 

з XVI ст. подає такі поради майбутнім ма
лярам-іконописцям: .,Іконописець повинен 
бути смиренний, скромний, а не празнеслов
цем, жити за законами віри, в пості, молитві 
і всякій чесноті та малювати ікони по образі 
і по подобію, дивлячись на образи старих 
малярів. І кому Бог дасть малювати по 
образу й подобію, той хай малює, а кому 
Бог не дасть, такому краще від такого діла 
відступити... Малювати ікону помалу, 
з увагою, щоб представити дивно гарні діла 
і заслужити собі на небо." 

Підхід мистців до відроджеюtя візантій
сько-українського стилю в іконописі був, 
в загальному, подвійний. 

Одні, респектуючи його закони, хотіли 
додати до нього ще щось особистого, но
вого й ориrінального, витворити власний 

• Володимир Кивелюк: До проблеми естетики 
старохристиянської 1 візантІйської доби ... Украін
ська лІтературна газета" ч. 7, липень 1957. Мюн
хен. 
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nочерк та иольорит, і тим самим його усу
часнити - ми називаємо іх нео-візантині
стами. Коли брати до уваги історичну ево
люцію візантійсько-уираіиського стилю, 
яка nроходила на наших землях від ХІ до 
XVIII стол . (хоча вона ще не є якелід ви

вчена і необізнаним людям може видава
тися, ЩО ЦеЙ СТИЛЬ у Нас Не МіНЯВСJІ) , ТО ДО 

неі можна зачислити теж, nісля майже три
вікової nерерви, і нео-візантиністів ХХ віку . 

До другої груnи зачислJІємо мистців, які 
стараються nередовсім nридержуватися як
найвірніше форм, змісту і духа украін
ського іконоnису (nереважно з XV-XVII 
ст . ст . ) і навіть, якщо вони додають часом 
дещо від себе (свідомо чи несвідомо), то 

цей вклад є такий неnомітний, що не дозво
ляє відрізнити іх творів досить виразно од
них від одних так, як це є між нео-візанти
ністами. Іх назвемо nсевдо-візантиністами. 
Не можна твердити, щоб вони коnіювали, 
чи занадто точно наслідували старі взірці, 
але й нічого суто-ориrінального вони не 
створили і тому ледве чи можна nричисляти 
іх до дальшого розвитку і збагачення візан
тійсько-украінського стилю, навіть. якщо 
nід чисто nрофесійним оглядом їхня твор

чість стоіть на високому рівні . 

Крім цих двох різних наnрямків, треба 
згадати ще тих мистців, яні, взявши, що

правда, деякі nринциnи з візантійського 
стилю, вийшли, на нашу думку, nоза межі 
його неnорушних основ, проявивши в своіх 
творах забагато довільної стилізації, а ча
сом і деформації, щоб можна було зачи

слити іх до сnравжніх нео-візантиністів . 

Вони nішли трохи задалеко - одні в на
nрямі деноративности, другі в сторону сво

ерідного ексnресіонізму, занехавши nри 
цьому духову сторінку твору. 

Не кожному мистцеві с дано створнтк 
свій влаский стиль, внести щось зовсім но
вого й досі небаченого до історіі мистецтва . 
Таких мистців є мало, навіть дуже мало. 
То ж до груnи дійсних нео-візантиністів, 
які, ресnектуючи головні nрикмети візан
тійського стилю, додали до нього такий чи 
інший свій вклад, належать : Петро Холод
ний, Михайло Осінчук, Юрій Новосель
сьний, Анатоль Яблонський, Марія Доль-
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кицька, Юрій Козак, Галина МазЕ-nа; де
яні знову ж хіба лише частиною своєї твор
чости можуть туди входити, бо більшість іх 
іконоnисних nраць стоіть nоза рамами, до

зволеними нанонами візантійського стилю. 
(Омелян Мазурик, Михайло Кміт, Мирон 

Левицький). 

Про Модеста Сосенна (1875--1920), Ми
хайла Бойчука (1882--1939) і Петра Хо
лодного, ст. (1876-1930) тут, на жаль, не 
згадуємо із-за браку документації про їхню 
нео-візантійську творчість. 
Найбільш ориrінальним між нео-візанти

ністами с Юрій Новосельський (нар. 1923 
року, живе nостійно в Кракові , nрофесор 
академії мистецтв) . Він мав відвагу ynpo-

Юрій Новосельський : Арханrел Гавриїл , 
Церква в Люрді, Франціи. 

(; , ~o\· nк- l~ki : :\rclщпgcl Gabricl. 
Г.Іщгс-11 in Loнrdes. Fran("c. 



стити максимально своє малярство, зали

шаючись при цьому вірним засадничим 
принципам візантійського стилю - пло
щинности, монументальности, цілковитого 

одухотворення постатей. 

його упрощения рисунку йде так далеко, 
що вже межує з примітивністю, але в неі ні

коли не попадає. Власне через небувале 

упрощения, близьке до примітивізму, і че
рез цілковите позбуття всяких деталів, а та
кож через кольористичний підхід - ми
стець осягнув вираз найвищого одухотво
рення фігур, вони є настільки позбавлені 
матеріяльности, що виглядають вже майже 

як зображення самих прозорих духів у по
статях людей. При тому Новосельський не 
попадає ніколи в скрайності, не деформує 
облич, навіть коли іх рисунок сильно зре
дукований. Крім простоти в рисунку, її теж 
видно і в кольорах. Мистець уживає обме
жену кольорову rаму, малюючи цілі одно

барвні площини в сильних, часто темнува
тих тонах, які нагадують старі фрески. При 

такому підході його суворі композиції на

бувають якоїсь таємничої, а то й драматич
ної монументальности, тимбільше, що ав

тор ставить наголос не так на рисунок ні на 

кольори, лише на загальний вислів компо
зиції, з якої промінює духова маєстатич
ність. 

Також і під суто технічним оглядом Но
восельський вніс дещо нового. Наприклад, 
нео-візантійську поліхромію костела у Вар
шаві (Єльонкі, 1960 р.) він виконав на го
лих, непотимкованих стінах зі звичайної 

цегли, не зрівпивши перед малюванням ні 
щілин (заглибин) між кожною цеглою, ані 
не вигладивши грунту (чого, мабуть, ніхто 
з малярів досі не робив?). Такий спосіб ма
лювання, при незвичайно упращенім ри
сунку і монохромними великими площина

ми, дає небувалий, дивний ефект - мається 
враження, що образи не є намальовані на 
стіні фарбами, лише є відбиткою кольоро
вого проміння, висвітленого прожектором 
прямо на голу стіну, як на кіновому екра
ні. Ця поліхромін виглядає на якусь пере

хідну стадію між малярством і фільмом і це 
ще більше підсилює ілюзію абсолютної не
матеріяльности зображених постатей, які 
з'явилися на мить перед нами немов чисті 

Юрі А Новосельський: Св. Григорій Богослов. 
Церкаn в ЛюрдІ, Франція. 

(;. i\t)\·o~cl~ki: ~t. (;rcgory thc Tl1cologian, 
ChtІrch in Loнrdcs, Francc. 

духи з-поза нашого світу й кожної хвилини 
можуть щезнути, якщо б згасло невидиме 

джерело понадпростірного прожектора. На
правду, мало є творів у всьому візантій
ському мистецтві, які осягали б таке одухо

творення, знецінення дочасности коштом 

вічности, як це спостерігається у варшав

ській поліхроміі Новосельського. 

В порівнянні до наших ікон XVI-XVII 
століть ікони Новосельського виглядають 
може засуворі, чи прямо тверді, вони більш 
споріднені зі стилем ікон XII-XV століть, 
в яких відчувається ще дух героїчної кня

жої доби. 

13 



Петра Хололиого (нар. 1902 р., живе те
пер в Америці) можна зачислити до нео
візантиністів - естетів. Даючи легку пере
вагу графічному принципові над маляр
ським, він спеціяльно дбас про старанний, 
делікатно стилізований рисунок, щоправда, 
теж відносно простий, але вишуканий та 
дбайливо викінчений, не вдаючись у деталі. 

Холодний неперевершений майстер ко
льорів. Вони с далеко багатші і м'якші ніж 
у Новосельського, теплі, погідні, світлі, хоч 
їх кількість обмежена в одному творі. Коли 
малярство Новосельського нагадус своею 
ляконічністю широкі площини старинних 
фресок, то в іконах Холодного вся краса 
сконцентрована на невеликому просторі, 

щось як у празничних іконах наших іконо

стасів. Малярство Новосельського с більш 
епічне, широкопростірне, а в Холодного лі
ричне, камерне. Холодний кладе часом 
більший наголос на саму гармонію кольо
рів, ніж на рисунок, але, назагал, в його 
творах с ідеальна рівновага між рисунком, 
композицісю і кольоритом. Він тонкий, при 
цьому дискретний, стилізатор, любусться 
в струнних, видовжених фігурах з аристо

кратичним виглядом і жестами, без най

меншого мансризму ні афекціі, все с пред
ставлено з великим тактом, природньо без 

штучних поз і подібні твори виходять з-під 
рук лише найбільших майстрів. Дивлячись 
на ікони Холодного, не знати, що в них 
більше подявляти - чи композицію, чи ко
льорит, бо й кольорит у них с незвичайний. 
Холодний уживас мало барв в одному творі 
(дві-три), але вони дуже добре гармонізо
вані й разом з додатковими півтонами тво
рять виразні тональності - одні ясні, другі 
насичені, інші блідоматові немов фрески. 
Холодний с в нас одним із вийняткових по
етів кольорів і він видобувас ними прерізні 
настрої своїх творів. 

Особливо оригінальними с ікони Холод

ного намальовані- "для себе" (при малю
ванні ікон для церков треба числитися до 

певної міри з вимогами замовців, які волі
ють більш традиційні композиції), в яких 
видно багату уяву автора, вони якісь "не
земські", поетичні, казкові, немов небесні 
з'яви, яких досі ніхто не малював (напри
клад, триптих "Богородиця з двома анге-
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лами"). І хоч подібні "модерні" твори не 
мають своіх попередників у нашому іконо
писі, вони не виходять поза рамки і духа ві
зантійського стилю. 

Михайло ОсіІt"ІУК (1890-1969) студіював 
середневічні фрески українських майстрів 
у краківській катедрі та досліджував га
лицькі ікони і, захоплений їхньою оригі
нальністю, сам почав малювати майже ви
ключно у візантійському стилі. 

Коли Новосельський і Холодний присвя
тили лише якусь частину свосі творчости 

іконописові (одначе візантійський стиль 
позначився теж і на іх творчості на світські 
теми), 'І"О Осінчук властиво не виходив поза 

іконописне малярство. Він звернув спеці
яльну увагу на кольори і це якраз по його 

особистих кольорах можна пізнати відразу 
його праці. Осінчук не прийняв барвної 
гами наших традиційних ікон, даючи свої 
власні кольори - мішані, м'які світлі, без 
різких контрастів, часто з перевагою жов
тих та ясно-зелених блідих барв. Кольори 
Осінчука с нереальні, неприродні і, вислов
люючись сучасною мовою, можна назвати 

їх "сюрреалістичними" і власне цим сюр
реалістичним кольоритом він надас іконам 
вигляду не "з цього світу". Очевидно, що 
такі нереалістичні, сублімовані кольори 
добре підходять для церковного мистецтва, 

витворюючи піднесений, духовий настрій та 
незвичайно погідну, святочнуу атмосферу. 

М. Осінчук випрацював власну систему 
вживання кольорів і додержувався іі сливе 
у всіх своїх творах. Він подавав кожний 
кольор у трьох тонах - від темнішого до 
яснішого. І хоч у порівнянні з Холодним 
барви Осінчука с може деколи менш ви
шукані чи слабше згармонізовані, вони не 

позбавлені свосрідного, захоплюючого чару 
й оригінальности. Щодо рисунку Осінчука, 
то він с дуже влучний і солідно опрацьова
ний особливо на обличчях святих, натомість 
у складніших фігуральних композиціях 
(наприклад, Піста, св. Юрій на коні) спо
стерігасться часом деяку розгубленість і не
зrрабність руху, спричинену, мабуть, бра
ком моделів при підготовці праці? (такі 

твори немов би перекликалися з працями 
народніх майстрів, які не давали собі ради 



Юрій НовосельськиА : Царські врата в каnлиці 
Доротеї в }{ракові . 

С. . No,·oselski: Roya1 Gatcs in St. Dorotl1y cltapcL. 
Cr.tCO\\' , 
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з вімакиям nриродних рухів людського 
тіла) . Чогось nодібного ке видно в Холод
ного ні в Новосельського. 

Осінчук особливо дбав npo ритм ліній 
і форм і цей ритм він ще nідсилюваfІ якраз 
уживанням nотрійних тонів кожної барви. 
Мистець залюбки малював якнайвиразніше 
всі бганки (фалди) одягу, витворюючи nри 
їх доnомозі сильний ритм ліній, навіть коли 
ці лінії виходили часом може навіть і за
твердо. 

Новосельський, Холодний, Осінчук -
такі різні і далекі один від одного характе

ром творчости мистці - таки доказали 
своїми nрацями, що візантійсько-украін
ський стиль можна відродити та знайти 
в ньому вдячне nоле вияву і для сучасІПІХ 
мистців. 

До нео-візантиністів можна зачислити ще 
Анатоля Яблонського, Марію Дольющьку 
й Юрія Козака та бодай частинно Омеляна 

Мазурика й Михайла Кміта. 

Апатоль Яблопський (1912-1954), nере
бував у Парижі від 1950 р. до nередчасної 
смерти) . З його творчости залишилося на 
Заході дуже мало - всього кілька великих 
і менших ікон в церкві св. Володимира 
в Парижі, дещо повинно бути в Коиrреrації 
для Східніх Церков у Римі, а перед Другою 
світовою війною він розмалював кілька 
церков у Галичині. 

Яблонський створив свій власний стиль 
і його ікони можна nізиати зразу - як no 
характері рисунку так і no кольорах, nе
редовсім no кольорах, так, як це є 3 Осін
чуком. 

Він не любив ні дрібничкавого рисунку 
ні дрібної комnозиції, йому імnонував роз
мах. його рисунок є виразний, гармоній
ний, не твердий, без деталів, зате часто 
багатий на орнаменти. Комnозиції мають 
нахил до монументалізму, мистець любив 
малювати великі полотна і чим більuшй був 
формат його ікони, тим краща й цікавіша 
вона виходила. 

В кольорах Яблонський застосовував 'ІВ
сто систему Осікчуна "трьох тонів однієї 
краски", але не шукав витворити ними 
ритм, лише оживлення і виразність ком
nозиції. 
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Він від'Іував добре кольори і дбав про на
лежну тональність кожного твору. його 
барви ясні, ніжні, немов nастелеві, ніколи 

контрастові, а радше nредставлені nівтона
ми. Яблонський любив исно-рожеві, исно
червоні, ясно-фіалетні і блідо-жовті барви. 
його кольори витворюють святочний nогід
иий настрій, а ясно-фіалетні півтони дають 
ілюзію віддалі і ці твори виглидають так, 

як би ми бачили іх через легку мряку. 
В малих іконах, намальованих на дереві, 

Анатоль ЯблонськиА: (1912-1954): Ікона, 
укрn.інська катедра. в Пnрнжі . 

..\. Joblon•ky (1912-1954): Ісоn, Ukroinian 
Cмhedral in Paris. 



Петро Холодний (мол.): Ікона - темnера. Pctro Choloc.lny. Jr.: Ісоn - tempe1·a. 
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він уживав насвчених тонів - темно-синьоі 
(майже чорної), брунатної або темно-жов
тої барви. 

В його nостатих святих і ангелів відчува
ється не так аскеза і містицизм, як радше 
блаженний, щасливий настрій, немов би ми
стець бажав nредставити "тріюмфуючу" 
Церкву, а не "терnлячу", а Ісуса Христа
як царя в славі, Пантократора, учителя, 
а не терnлячого страсті, як це бачимо в ла
тинських храмах (з іх обов'язковими 14 
станціями мук Христа), бо така є традиція 
в Східніх Церквах. 

Марія Дольпицька (1895--1974). Середіі 
творчости в мистецькій емалі є якась ча
стина у візантійському стилі, яким вона 
зацікавилася ще за часів студій. 

Живучи nостійно в Австрії, Долькицька 
мала амбіцію творити українське мистец
тво, а за вихідну базу для власного стилю 
вона взяJІа наше візантійське монумен
тальне та іконоnисне малярство. 

Беручи інсnірації з наших старинних 
ікон, Долькицька ніколи не шукала лег
кого шляху - коnіювання, або насліду
вання. Для нео-візатійських комnозицій 
М. Долькицька вживала nерегородчасту 
емаль, як це було у візантійському емале
вому мистецтві. 

У відміну від візантійської емалі Х-ХІ 
ст., виготовленої на золоті в nерегородча
стій техніці, що надає ій строгости, нео-ві
зантійська емаль Дольницької мас дуже 
часто мішану техніку- обличчя і руки ма
льовані, а решта рисунку проведена дроти
ками. Через такий nідхід твори Дольниць
коі, в nорівнянні із середнсвічними, вигля
дають модернішими. 3 нашого іконоnисного 
малярства вона заnозичала сюжети, відво
ротну nерсnективу, а вже іі комnозиції, мо
делювання облич є більш модерні, а іі nо
статі видовжені, часто в русі. 

Нео-візантійські твори Дольницької сти
лістично не однакові. Між ними виділя
ється дві групи. Одні мають строгий рису
нок і можна nорівняти іх до наших ікон 
XIV-XV ст., другі є модельовані лагід
ніше, з більш випрацьованим зображенням 
обличчя, вони мають складнішу комnози-
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цію і нагадують дещо українсью Ікони 
з XVII ст. В нео-візантійсяких емалях М. 
Дольницька, одною, другою деталлю, яко
юсь новизною, вільнішим рухом, сильним 

кольором - зуміла надати картині нового 
звучання й свіжости; ми дивимося на них 
інакше, ніж на старі ікони, бо знаходимо 
в них несподівані ефекти. 

Деякі нео-візантійські триnтихи і диn
тихи формально nобудовані на взір галиць

ких ікон із "житіями". Крім творів в nере
городчастій техніці, Долькицька створила 
багато nраць із релігійними сюжетами 
в мальованій емалі. Між ними є картини, 
в яких можна заnримітити трохи наівности, 

бо деякі nостаті і сцени є nредставлені так, 

як їх уявляв собі нарід. Долькицька осяг
нула синтезу візантійських вnливів і укра

їнськоі естетики в іі нео-візантійських пра
цях, в яких відчувається украінсьІtу безnо
середність вислову, монументальну просто

ту, щиру людяність, а навіть скритий гу
мор, а все це оnовите невидимим серnанком 

радости й nогідности. 

Юрій Ко.1ак (нар. 1933 р., живе в Амери
ці). На nочатку своєї багатогранної ми
стецької діяльности він nрисвятився теж 
частинно й релігійному малярству, виготов
ляючи ікони. 

Будучи nід сильним вnливом візантій
ського стилю, він старається завжди йти 

власним шляхом і можна зачислити його 
до нео-візантиністів. Він nридержується 
площинности, двовимірности, малюг. висо
кі, стрункі, одухавлені nостаті, представ

лені в nозачасовості. його рисунок м'який, 
трохи невиразний немов імnресіоністичний, 
nозбавлений чіткого графізму, так сильно 

nрисутнього в Холодного і в Осінчука. 

Комnозиції Козака легкі, не переобтя
жені деталями, часом може трохи сухува

ті? Кольори його не відnовідають кольори
тові наших ікон, вони темнуваті, насичені 
і викликують драматичний, часом траге
дійний настрій, несnокійну атмосферу, зо
всім nротилежну до атмосфери ікон Яблон
ського чи Холодного, але не таку суворо

монументальну, як це буває в Новосель

ського. 



nетро Холодний (МОЛ.): Благовіщення . ·reмnepa. l"«.·tt·o Cholotlny. Jr.: Annunciatiuп - tcmpcтa. 

19 



До нео-візантиністів треба зачислити ще 
Га.лин.у Мазепу (1910, з 1947 р. жюrе уВе
несуелі) ; навіть якщо вона намалювала 
мало ікон, то вони такі ориrінальиі й цікаві, 

що не годиться іх nоминути. 

3 монографіі (в-во Український Вільний 
Університет, Мюнхен, 1982) є відомі олії: 
Богоматір - 1973, Благовіщення - 1975, 
Ісус Христос -1977, Янголи -1977, Бого
матір -1977. 

Так виглядає, що в творчості Г. Мазеnи 
був короткий, всього кілька років, nеріод 
релігійного малярства, яке нав'язувало до 
наших народніх ікон і наnравду шкода, що 

малярка не діставала замовлення хочби на 
один іконостас, бо її nерсоиальюІЙ стиль 

Юрій Козак: Рождество Христове. 

G. Koza.k : Nati~.· it\· . 
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заслуговував на те, щоб бути заступленим 
значнішим твором серед наших нео-візан
тиністів. 

Щоnравда, її ікони не мають з візантій
ським стилем аж так багато сnільного -
тільки самі сюжети, комnозиційний уклад 
і двовимірність, натомість рисунок с цілком 
модерней з тиnовим для авторки зображен

ням обличчя рівночасно з nрофіля й ан
фас. Взагалі рисунок є незвичайно вираз
ний і відважний, скрайнє уnрощений і дещо 
стилізований nід народній малюнок (на
nриклад, гуцульські ікони на склі з ХІХ 
ст. ), але без вдаваного примітивізму, не 
видно в ньому ні сліду з візантійської стро
гости, зате відчувається якусь жіночу м'я
кість і доброту, витвореиі заокругленими 

формами і лініями. 

Комnозиції не є сухі, в них nульсус жит
тя, виnромінюючи настрій неземеької радо
сти і щасливого блаженства, отже не є ціл
ком nозбавлені метафізичЮІх вартостей. 
Та найбільша краса ікон Г. Мазеnи nо

лягає таки, мабуть, в іі сильних, чистих 
і теnлих кольорах, nрекрасно згармонізо
ваних. 

Між nсевдо-візантиністами (Мирон Бі

линський, Святослав Гординський, Хри
стина Микитюк, о. Ювеналій Мокрицький, 
Михайло Мороз (мол . ), Андрій Сологуб, 
Галина Титла) на чільному місці стоіть 
Святослав Горцинський (нар. 1906 р., живе 
в Америці). Він вивчив основно тематику, 
комnозицію й кольорит українських ікон 
і старався малювати згідно з нашою іконо
nисною традицією, вносячи тут чи там малі, 
несуттєві нововведення, щоб надати тво
рам деякого усучаснення. 

Вже з nершого nогляду ікони С. Гордин
еького нагадують багатим кольоритом з чи

сленними барвами галицькі ікони XVI ст., 
а коли nриглянутися до них ближче, то 
й сюжети стануть нам добре відомі з реnро
дукцій у монографіях. Як поодинокі nоста
ті, так і багатофігурні композиції мають 
старанний рисунок і свобідну, неnереобтя
жену комnозицію. Рисунок с виразний, 
може трохи твердий, nозбавлений дрібних 
деталів. Поnри вірну традиційність, ікони 



Гординеького мають своєрідну свіжість, бо 
відчуваGТься в них самостійна рука куль
турного мапяра-професіоиаліста. 

Однак, там, де він хоче занадто усучас
нити рисунок, наближаючи його до реа
лізму, там ці нововведення контрастують 
часом з рештою твору (наприклад, гори 

в "Воскресінні Христовому" - катедра, 
Мюнхен, є представпені в рельсфі, в трьох 
вимірах, а не абстрактно, як це бачимо на 
старих іконах, і це вносить стилістичний ди
сонанс) . Мистець вживає чисті, контрастові 
кольори (червоний, синій, зелений) і вони 
своєю свіжою барвкістю оживлюють ікони, 
надаючи ім погідноі, радісної атмосфери . 

Гордниський запроектував, теж у візан

тійському стилю, мозаїки в соборі св . Со
фіі в Римі . Це вnерше від часів княжої 
доби, що внутрішні стіни украінської цер

кви прикрашено .мозаїками, то ж нормаль
но, що Гординському довелося нав'язувати 
до мозаїк св. Софії в Києві і навіть відтво
рити сцену "Причастя Апостолів", взяту 
з головної апсиди київського собору. 

Після Гординського, другим мистцем, 
який багато і то виключно ма.лює у візан
тійському стилю, є о. Ювепалій Мокриць
кий (нар . 1911 р. , монах-студит в Кастель 
Гандольфо, Італія) . Иого ікони є надзви
чайно дбайливо опрацьовані. Рисунок гар
ний і викінчений до найменших подробиць, 
він легкий, м'який і гармонійний . Компо
зиції є витримані якнайвірніше в каноніч
них приписах як щодо зображення самих 
фігур, та і цілих євангельських сцен, сам 

же автор не наважується на жадну особи
сту фантазію чи модернізацію. Відразу пі

знати, що ікони Мокрицького ма.льовані 
в манастирській тиші - без поспіху, со
ліднно і з любов'ю. 

Відносно кольориту, то його ікони ціл
ком не подібні до українських ікон з іх чи
стими, яскравими і життєрадісними барва
ми. Мокрицький уживає багато кольорів, 
вони мішані з півтонами і чверть тонамн 

в брунатних, темно-жовтих тона,11ьностях, 
що надає іконам деякої солодкавости, а, 
може, і млявого вигляду. Щоправда, ми
стець відчуває добре кольори і вони завжди 

Михайло Осінчук ( 189G-1969) : Божа Мати -
темпера. 

Ч. O•inch11k (1890-1%9): Mother о! God -
tempcra. 
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щасливо згармонізовані. Не виключене, що, 
вживаючи "своі кольори" автор бажав на
дати іконам особистого харакетру, щоб 
вони були оригінальними бодай барвами, 
якщо не можуть відрізнятися від традицій
них ікон ні рисунком, ні сюжетом? 

Як своім бездоганним "каліграфічним" 
рисунком, свобідною композицією так і гар
монією кольорів ікони о. Мокрицького с, 
без сумніву, вартісними малярськими тво

рами і як так, вони подобаються, але - і це 
може звучатиме парадоксально - через 

надмірно випрацьований рисунок і через 
невтральні, притишені барви, вони втрача
ють дещо на емоціональності, бо не витво
рюють містичного настрою, щоб зворушити 

глядача і щоб залишитися надовго в його 
пам'яті. 

Мирон Білипсьн:ий (1914-1984, від 1950 
року аж до смерти жив в Америці). На по
чатку свосі творчости був відомий передо
всім як графік, але в Америці він прояв
лявся головно в церковному малярстві і то 
у візантійському стилю. 

Він придержувався вимаганих традицією 
сюжетів і композицій, вносячи лише деякі 
незначні нотки особистого підходу в са
мому рисунку. Наприклад, його постаті 
були вищі зростом ніж це було прийнято 
у нашому іконописі (хоч, властиво канон 
людськоі фігури мінявся досить виразно 
в наших іконах, залежно від періодів і від 

мистецьких центрів, в "Успенні Богородо
ці" з Жукотина з XIV ст. фігури с незви
чайно високі, правдоподібно сталось це під 
впливом готику). 

Білинський особливо дбав про ритм ліній, 
взагалі лінія була важним компонентом 

в його малярстві і сильно підчеркнена 
в кожному образі, що, зрештою, нічого див
ного, коли знасмо, що мистець прийшов до 
малярства від графіки. 

Він не малював ні деталів, ні орнамен
тики, в його іконах відчувається нахил до 
монумента.11ізму. Рисунок дещо строгий, лі
ніі контурів бувають сильні, Білинський, 
подібно як Осінчук, звертав велику увагу 
на ритм фалдів одягу. 
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Попри деяку традиційну композиційну 
строгість ікон Білинського, не можна не 

завважити в них особистий підхід автора 
в деталях рисунку. Наприклад, він малюс 

може занадто "гарні" обличчя з м'яким, 
ніжним виглядом і цим стиліетичним "ди
сонансом" дас пізнати, що це сучасна ікона, 
а не копія чи наслідування староі. Також 
і будівлі на тлі ікон виходять у нього більш 
спрощені і усучаснені, а не так умовно-аб
страктні, як на давніх творах. 

АІtдрій Сологуб (нар. 1922 р., від 1950 
року живе в Парижі). 

Хоча головним зайняттям Сологуба не 
с іконописне малярство, але він намалював 
чимало невеликих ікон і один іконостас для 
украінськоі православноі церкви в Парижі. 
Сологуб, вивчивши техніку і секрети ікон, 
малюс солідні твори, не попадаючи в стилі
зацію ні в модернізацію. Не робить він теж 
і копій з відомих історичних ікон, тільки 
нав'язує свою творчість до унраінських 
ікон з початку XVII ст., до цього періоду, 
коли то почався у нас повільний перехід від 
візантійського стилю до реалізму, вважа
ючи, що цей стиль буде ближчий до нашого 
часу, ніж строгіший характер ранньо-візан

тійсько-украінських творів. 

В іконах Сологуба спостерігається ве
лику м'якість і делікатність рисунку, а по
статі святих вигляддають лагідні, сердеч
но-людяні, а при цьому цілком прості та 
скромні, немов звичайні люди. Такий вираз 
мистець осягас не лише рисунком. але пе

редовсім кольоритом - стишених, спокій
них, трохи темнуватих тонів. Сологуб ужи

ває малу кількість барв в одному творі, 
даючи перевагу темно-синій, темно-черво
ній і тепло-жовтій. 

В постатих святих паризького іконо
стасу відчувається щира побожність і гли
бока серйозність, може теж і дещо сумну
ватий настрій (викликаний сумною долею 
украінських Церков?). 

Михайло Мороз (нар.1926 р., прибув 1977 
року з Киева до Західньоі Німеччини). Ма
ляр і скульптор, працюючи деякий час при 
реставраціі церковноі поліхроміі в Кисві, 



зацікавився іконописним малярством, але 
не пішов слідом ні середнєвічних фресків, 
ні киівських малярів ХVПІ ст., тільки взо
рувався на пам'ятках візантійського іконо
пису з кінця XVI і початку ХVП ст. (укра
інського і російського походження). 

його ікони мають точний і виразний ри
сунок, взагалі вони мають сильно підкрес
лений графічний принцип. Кольори бува
ють переважно мішані, погашені, трохи 
темнуваті, немов закопчені димом свічок, 
через це бракує ім цієі живучої барвисто
сти, так характеристичної для наших ікон 
XV -XVI століть. 

До псевдо-візантиністів треба додати ще 
дві малярки- Галину ТИтлу й Христину 

Микитюк. 

ГалиІІа Титла (нар. 1935 р. живе 11 Аме
риці) вчилася іконопису в темперовій тех
ніці у Петра Холодного (молодшого) і ма

лює численні ікони, стараючись звільни
тись з-під впливу професора і наблизитися 
до наших традиційних ікон XVI ст., що ій 
легко вдається. В неі малярський підхід пе
ремагає графічний, вона малює цілими од
нобарвними площииами, а рисунок є дуже 

дискретний, майже непомітний. Кольори Г. 
ТИтли є мішані, делікатні і добре згармо
иізовані в певтральних тонах, деколи трохи 

блідуваті. 

ХристиІІа Микитюк (нар. 1945 р., живе 
в Канаді) вивчала церковне малярство 

в Украіні, Італії і в Греції і малює ікони. 
В іі іконописі панує всевладдно графічний 
підхід зі сильними, грубими лініями-конту
рами, що надає рисункові суворої твердости 
і виразиости. Цю твердість вислову ще під
силює темний, насичений кольорит. Мики
тюк вживає мало кольорів, дає одну го

ловну барву і два-три півтони цієі ж самої 
барви, що витворює чисті тональності. Уі 
кольори назагал теплі і приємні. Вона лю
бить дрібну орнаментацію і при іі допомозі 

иевтралізує дещо грубі контури. 

Як рисунком, так і темнуватими насиче

ними кольорами ікони Микитюк нагадують 
більш балканські ікони, ніж унраіиські. 
До окремої, третьої, групи можна зара

хувати мистців, які, послуговуючись дея

кими ціхамн візантійського стилю, зачисли-

ють себе (чи іх зачисляють) до нео-візанти
ністів, але завелика стилізація чи штучна 
деформація ставлять іхию творчість в дій
сності вже поза рамки справжнього візан
тійського стилю. 

Коли іхні нововведения мали б за ціль 
(так, як це є в творчості Ю. Новосельсько
го) сильніше виявити і підчеркнути духо
вість, нематеріяльність, вічність, то тоді 
вони могли б вважатися послідовниками 

візантиністів. Однак те, що впадає в око 
в їхніх творах, це в першу чергу бажання 

бути ориrіиальним, стремління внести за 
всяку ціну щось нового в чисто формальній 
площині, забуваючи, або в найкращому ви
падку 11ідсуваючи на далекий плин, духо
вий компонент, який саме є суттєвий у ві
зантійському стилю. 

Михайло КмІт (191Q-1981): Амінь- оліи. 

М. Kmit (1910-1981): Amen - оіІ. 
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Розуміється, мій поділ на три різні, вище 
названі, групи не є категоричний, бо дехто 
з цієі третьоі групи може бути зачислений 

і до нео-візантиністів, коли брати до уваги 
деякі іхиі рідкісні твори, але більшість іх 
праць таки до візантійського стилю не 
вкладається і тому, з уваги власне на цю 
більшість, ставимо іх окремо в третій групі. 

Миро11 Левицький (нар. 1913 р., від 1949 
року живе в Канаді). 

Попри свою графічну й малярську твор
чість, Левицький оформив біля 10 церков 
(поліхромія, іконостаси) в Канаді й у Ав

страліі та намалював теж якусь кількість 
станкових ікон. 

Хоч дехто приписує його релігійному ма
лярству споріднення з візаитійським сти
лем, то ледве чи Левицького можна зачи

слити до справжніх візантиністів. (Д. Да

ревич так і твердить: "Левицькому вдалося 
звільнитися від візантійського напряму).' 

Площинність, двовимірність, лінійність 
і декоративність - ще не вистачають, щоб 
надати творові візантійського характеру, бо 
не форма і навіть не зміст с рішаючим чин
ником у ньому, лише духовий момент. 

Поліхромін й ікони Левицького с занадто 
стилізовані, чисто декоративні, без цього мі
стичного горіння, без якого нема справж

ньоі ікони; так і видно, що мистець дбав 
одниоко про модерну форму образу, про ви
ключно формальні, малярські проблеми, 

а не про метафізичні. 

Рисунок Левицького с упрощеиий до меж 
можливого, а композиціі сильно схематизо
ваиі, дуже плоскі з великими поверхними 
одиого кольору. Також його кольори да
лекі від кольориту украікських візантій
ських ікон, бо вони с мішані, притемнені, 
а тло твору мас часом сильніші. "важчі" 
барви, ніж сам сюжет на першому пляні 
і вони деколи прямо заглушують сюжет. 

То ж справедливіше буде назвати цер
ковне малярство М. Левицького декоратив
ним модерним малярством з надто уnраще

ними і сильІІО стилізованими формами. 

• Даріи Даревич: Мирон ЛевицькиА. Торонто. 
1985 р., ст. 16. 
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Омеляп Мазурик (нар. 1937 р., від 1967 
року живе в Парижі) у своій доволі великій 
малярській творчості присвятив чимало 
часу іконописові. Хоча він вивчив стиль 
і техніку галицьких ікон, то псевдо-візанти
ністом не став, бо хотів модернізувати іко
нопис, творячи цілком оригінальні компо

зиціі. 

Лише мала кількість ікон і праці на за
мовлення для церков, як наприклад, іконо
стас в церкві св. Володимира в Парижі, 
намальовані в нео-візантійському стилю 
(але навіть тут нема стилістичноі єдности, 
бо інакше с намальовані камісні ікони, 
інакше апостоли, а зовсім інакше пророки). 

Коли йде про більшість його ікон, нама
льованих як самостійні твори, а не призна
чені спеціяльно для церков, то вони таки 
виходять поза рамки справжнього візантій
ського стилю. В них мистцеві залежить на
самперед на тому, щоб показати свій влас
ний стиль, з новими, досі невживаними фор
мами, отже він ставить наголос виключно 
на формальні проблеми, а не на духові і іх 
можна було б назвати експресіонізмом ві
зантійського забарвлення чи експресіоні
стичноі метаморфози нео-візантійського ма
лярства. 

Мазурик запозичає з традиційного візан
тійського іконопису тільки самі теми, а ма
люс іх вже зовсім на власний смак - дас 
свій рисунок, в якому с багато стилізаціі, 
дуже сміливі деформаціі чи навіть приміти
візаціі облич і навіть цілих людських фігур, 

вживас мішані, яркі і досить контрастові 
кольори, з нахилом давати багато барв 
в одному творі. Замість візантійськоі ста
тики і спокою - його постаті показані 
в русі і то деколи у силуваному, неприрод

ному русі. 

Оглядаючи виставку ікон Мазурика, від
чувається, що він мас відвагу до сміливих 
композицій і до сильних кольорів, не бра
кус йому фантазіі ні розмаху, але замало 
в нього внутрішньоі самодисципліни, щоб 
видержати твори в одному стилі, та щоб на
дати ім духового глибокого змісту. У нього 
видно кілька тенденцій - то нахил до лі
ризму, то до наівного примітивізму, вико-



ристовування експресіоністичних деформа
цій і навіть вживання абстракціоністнчннх 
елементів - отже цілість виглядає так, 
немов би не було одного Мазурика, але од
ночасно кількох. 

При огляданні ікон Мазурика виникає 
мимоволі питання - як далеко може йти 
іконописна модернізація і де кінчається 
нео-візантинізм, а де починається ліричний 
експресіонізм, творений на канві візантій
ського стилю. 

Михайло Кміт (1910-1981 р., по Другій 
світовій війні жив у Австралії). Серед його 
малярської творчости є мало картин на ре

лігійні теми і, мабуть, нема справжніх ікон, 

призначених для церков. Однак візантій
ський стиль мав безсумніву вплив на маляр
ство Кміта в загальному, а зокрема на його 
картини з релігійним змістом. Це запримі
тили й австралійські критики, твердячи, що 
Кміт стоіть під впливом .,візантійської іко
нографіі злученої з традиціями народного 

мистецтва". 

Цей вплив помітний у таких прикметах 
як площинність, сильне схематизування зо
бражень людських фігур без віддання рель
єфу і без зазначення анатомічної будови 
тіла, удухотворення постатей як і такі де
талі, як фронтальне зображення фігур, ве
ликі очі, тонкий довгий ніс та лінійна об
відка контурів. 

Твори Кміта на релігійні теми можна по
ділити на дві групи. До першої належать 
праці в дусі візантійсько-украінськоі іконо-

графіі, до другої належать твори, потрак
товані свобідніше, майже в експресіоністич
ному стилі. 

Отож твори з першої групи мають атрак
ційні для нашого іконопису сюжети і ком
позиції, але рисукок і кольори, а головно 

декоративні деталі, є потрактовані більш 
по-сучасному, що робить ці твори цікаві
шими й більш ориrінальними (св. Юрій-
1957 - Macquaгie Univeгsity, Євангелнст 
Марко - 1953 - Агt Galleгy of New South 
Wales, Тріє царі - 1954- National Galleгy 
of Victoгia Христос - 1953 - Austгalian 
National Galleгy) і вони можуть бути врахо
вані до нео-візантійського стилю. 

До другої групи належать твори на релі
гійні теми, висловлені виключно в експре
сіоністичному стилі, деколи з дскоратив-

ними натяками. 

Клясвифікація мистців, як і оцінка їхніх 
творів, є завжди більше або менше суб'єк
тивні, таке є і з цією статтею. 

Щоб краще пізнати й оцінити праці зга
даних тут візантиністів, варто було б влаш
тувати спільну виставку і щойно при безпо
середньому порівнюванні одних до одних, 
стали б виразніше видні всі нюанси, ориrі
иальність та сила їхніх талантів. Одночасно 
виставка дала б добру нагоду мистецтво
знавцям прослідити відродження візантій
ського іконопису і написати про це нову 

сторінку в історіі украінського мистецтва. 

Зорганізуваиня саме такої тематичної ви
ставки є в межах можливости, підготовити 
іі могла б будькотра із наших наукових ін· 
ституцій. 

Володимир Попович 
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Мирон Білинський (1914----1984): Євангелисти. М. Bilynskyj (\914-1984): Evanll"lists. 

Петро Холодний (кол.): КомnозицІя - темпера. Р. Cholodny, Jr.: Composition - tempera. 
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Олександра Дяченко-Кочман: Во.nоднмнр 1 Ольга -
керамІка, 1988 р. 18Ох66 см., КультуринА Центр 
парафіі Сsв. Володимира і Ольги, Чtкаrо. 

\. Diachenko·Kochman: Volodymyr &: 01ga -
п·r·;шrk. ІfЮхбб crns. Sts. Volod)·myr &: Olha 

Parish Cнlt1rral Ccnter, Chicago. 
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Ванда Завадовська-Рожок : Квіти - акварепя , 
зв х 2в см . 
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\\' . Zawadowska·Rozok: Flowen - water oolor, 
36х2б ат. 



Леонід Молодожанин : Владика Кир Ісидор 
Борецький, єnискоn Торонта - бронза, 1988 р. 

Lco Mol: 1\ishop Isidorc Вorctsky, Ep&rch о( Toronto, 
bronze, 1988. 
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Борис Крюков ( 1895----1961): Весілля - олія, Киів. В. Kri~•ko\· (189!1-1961): \Vcdding feasІ- оіІ. 
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Олекса Грищенко (1883--1977): МІстра - олІн, 
1922 р., ЗІS х 37 см. (колекція rалеріі Христнни 
ЧорпІти). 

\. C•·itchcвko (IRR3-19i7): Mi!!olrn - оіІ, 1922. 
3!jx:J7 ош. (Ciнistina Clюrpitn Gallery 

collection}. 
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:М:. Яцін: Ек('лібрис. Тирс ВенІ·риІІОІШЧ Екслібрис. 

І \\.("н)н·,по\\"\(f Ех lih1·i, 

Тирс RсІІІ'[)НІЮІНІ'І Го;ш·лібрис. Мирон Лгnш~І>ІШІІ ЕІ\слібр~tс. 

1·. \\"ен]н\НО\\"\1/ 1.-.х 1і1ні.,_ 
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СтефаІІ Рожок: Город- опІн, 102х87 см. 
ІІ<олекцін д-ра Fl. Фабіяні). 

~- Ro1ok: Gardc11 - оіІ. 102Х87 cms. 
(Dr. J. Fabiani Collcction). 
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Декоративна тарілка з керамlчноі робітні Михайла 
Паращука, 1918 р., Раштат. (КолекціяМ. і М. 
ЛабунькІв). 
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(:еr;ннk tlccoratЇ\'C platc ma<lc ЇІІ tl1c atc1icr о[ 1\.f, 
l'ara!;)1clшk. 19ІМ. Ras<:lltott. (Collection of 

М. :ннІ М. Lnb1шka). 



Олекса Грищенко (1883-1977): Три турки 
у фезах - rвaw, 1921 р., 31 х28 см. (з копекцІі 
І·алерІі Христини Чорпlти). 

.. \. Gritchcnko (1883-1977): Three Turlts wearing 
r:cnn - gнachc, 1921. 31 х28 cms. (Chris[ina 

Czoq>ita Gallcry Collection). 
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Іван Лошак: А. Дворжак, 1980 р. Михайло Черешньовський: Сівач , гіпс, 1959 р. 
І . Loshnk: Л . Dworak, 1980. М. CzcrcsZІ1ЇO\\"Sk)'j : Sо\\'СГ - plaster, 1959. 

38 



ОГЛЯД ГРАФІЧНИХ ОФОРМЛЕНЬ УКРАїНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ 

З датою 1988 року видано монографію, 
знищеного комуністичною системою, укра

інського мистця Юхима Михайлова. його 
було заарештовано 1934 року і заслано до 

Котлясу, Архангельського північного краю, 
де він помер 1935 року. 

Монографію приготовила донька мисТІ\Я 

Тетяна з чоловіком ЮріGм Чапленком. 
Коли монографія вже йшла до друку, Те

тяна Чапленко померла. 

Велика кількість праць Михайлова була 
врятована дружиною мистця, Ганною, і під 

час Другої світової війни з великими труд
нощами перевезсна з України до Німеччини, 

а після війни до ЗСА. 

lї стаття в монографії п. н. "Наш шлях 
життя з Юхимом Михайловим", була напи
сана 1979 року. Це цінний біографічний ма
теріял про Михайлова. 

На титульній сторінці зазначено: Видав
ничий Фонд Владики Мстислава, Митро

полита Української Автокефальної Право

славної Церкви в Діяспорі. 

lринn Твердохліб: Життя -- лінорит. 

Книгу старалися дуже дбайливо офор

мити, щоб гідно вшанувати мистця-симво
ліста, який у своїй творчості показував 
важку історичну ситуацію України. Книга 
старанно видана на крейдяному папері, 
українською й англійською мовами, маG 233 
сторінки. У монографії вміщено 12 чорнобі
лих і 40 кольорових І'""Родукцій. Список 
творів мистця подаG цифру 307. Книга маG 
тверді полотняні палітурки зі золотим на
друком, а на хребті напис за клясичною 

друкарською традиціGю - здолинн вгору 

та кольорову сорочку з репродукціGю кар-

Деякі друкарські недотягнення: це невда
лий шрифт титульної сторінки монографії 
( одноелементні букви), медокладні маргі
неси деяких сторінок (26-27, 54-55, 58-59, 
78-79, 82-83, 96-97) та незаповнені кінцеві 
6 сторінок. 

Поява такої цінної монографії - це вели
rшй здобутток для історії українського ми

стецтва. 

п.м. 

І. T"·cпlocltliiJ: Li(c - ІіІюІснш НІt. 
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ТИмофІй Месак (АвстралІя): МІА приятель
OJJiЯ, 1951 р., 48 Х 36 СМ. 
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Т. Mcssack (;\нstralia): Му Friend- oil, 1951. 
4Вх3б сшs. 



Леонід Молодожанин: Оксана - бронза, 1988 р. Lco МоІ: Oksnna - bronze, 1988. 
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Наталя Шапвй-Каркелюк: Звкритв форма·
кам'яна ctpa глина. гравірування. rлязура. 

44 

N. Shalay·Kaпncl\lk: СІшєd [опn - stonewвrc, 
glazcd. 



ТИмофій Месак (АвстралІя) : Актор Леон 
Келавей - оліR, 1955 р., 88 х 60 см. 

Т. \І('~"~нk (.\ІІstrnlia): \ctor L~n Kellaway- оіІ. 
1955. 88 хбО cms. 

4.5 



46 



МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

УНАС 

8 Праці мистця графіка Якова Гніздовеького 
були показані на виставці в УОКЦентрі у Філи~ 
дельфії в днях 11, 12 І 13 листопада 1988 року. Ви
ставку влаштував 67-нй Відділ СУА. 

8 Тереса МаркІв мала виставку своіх праць, ор
ганІзовану 12-им Відділом УЗХ в Чtкаrо, в днях 
11, 12 і 13 листопада 1988 року. 

8 Мистець Любомир Кузьма виголосив доповідь 
.,Вплив релігІї на мистецтво" в домІ НТШ в Нью 
І'Іорку в дні 13 листопада 1988 року. 

8 Виставка картин і дереворитІв Якова ГнІз
довеького відбулася в Ривердейл, Н. Я .. в часі від 
22 січня до 27 лютого 1989 року. 

8 Роксоляна Кпимук мала виставку своіх праць 

в галерії ОМУ А в Нью І'Іорку від 27 r.ічня до 5 
лютого 1989 року. 

8 Для відзначення Тисячоліття Хрещення Руси, 
в православній катедрі св. Володимира в Нью 
І'Іорку відбулася від 28 січня до 12 лютого 1989 р. 
виставка, присвячена релігійним мотивам в укра

їнському образотворчому мистецтвІ. Було експоно
вано 41 працю 21 мистцІв різного віку, вишколу 
та стилю. 

8 Виставку скульптур Романа Граба організуа 
BRJІO Об'еднання Мистців Украінцlв в Америці 
у власній r'anepti в Нью FІорку в днях 19--26 лю· 
того 1989 року. 

8 Виставку графіки мистців зІ Львова, а це: 
Андрія Гуменюка, Петра Гуменюка, Людмили 
Лободи та Володимира Лободи влаштувало Плаа 
стове Плем'я .,Перші Стежі" в ra.nepii ОМУ А в Нь1о 
Аорку. Виставку відкрила СтефанІя Гнатенко. Час 
виставки 12 до 19 березня 1989 року. 

8 Виставка малярських праць Марка Зубара 
иідбуласи в УОІ<Центрі у Філядельфії в часі від 25 
лютого до 12 березня 1989 р. ВиставnеІІо було 63 
праці. 

8 В Укрвінському Музеї в Нью РІорку було від
крито виставку п. н. "Скарби давнього украін

ського мистецтва - релігійне мистецтво XVI
XVIII століть". На виставці були експоновані 23 
кольорові діяпозитиви з ікон ІконостасІв церкви 

Параскеви П'ятниці у Львові (кінець XVI- поча· 

ток XVII ст.), церкви св. Духа в Рогатині (1650 

рік) та Успіння Богородиці села Жовтанці біли 
Львова ( 1648 р.) Крім того були виставлені тогоа 
часні рукописи та стародруки. Куратором оиставки 

та автором каталогу була СтефанІя Гнатенко. 

8 Тарас Шумнлович влаштував виставку своіх 

картин на Говернор ААленді в Нью Аорку в часІ 

від 20 березня до 29 квітня 1989 р. 

8 Виставка акварель Маріі Стиранки вІдбулася, 

заходом панІ СофІі Скриnник, в r'алеріі Пласт 
в Едмонтоні, Алта., в днях 7, 8 1 9 квІтни 1989 р. 

8 Виставка СУ'Іасних мистців України, що була 
показана в 1988 роцІ п Н1оарку та в Українському 
Інституті Америки в Нью Норку (див. ч. 28 .,Нотаа 
ток") була повтарена в УОКЦентрі у Філядельфії 

в днях 19 березня - 15 квітня 1989 р. 

8 Гапина Кошарич мала виставку своіх образів 

в УкраінськоаКанадськtм АрхівІаМузею в Едмон· 
тоні, Алта., в часі від 31 березня до 22 квітня 1989 
року. Виставку вІдкрив проф. Михайло І<алинович. 

8 Ретроспективна виставка nраць Лева Молаа 
Малодожанина вІдбуласи в Укрвінському Кульа 

турно-Освітньому Осередку у ВінніпеГу в часі від 
2 квітня до 28 травня 1989 року. Виставку відкрила 
Во11і Мичельсон, провінціfшиА мінІстер культури. 

8 Виставка Ярослава Вижницького, улаштована 

Карпатським Лещетарським Клюбом в га.лерії 
ОМУ А в Нью !'Іорку, була відкрита 2 квітня І три
вала до 12 квІтня 1989 р. Тематика. виставки - ви

сокогірська мандрівка мистця в ГІмаляях. Вистава 
лено було 40 образів. Ця ж виставка, доповнена 
ІІовим:и образами, була експонована у впасній J"'aa 
леріі мистця в Гаитерt, Н. Я., вnlтl 1989 року. 

8 Ювілейний Бенкет для вшанування мистця 
МихаАла Дмитренка, з нагоди Аого 80аліття та 60а 
ліття творчоі працІ, Rідбувся, пІд патронатом Об'а 
едианни МистцІв Укрвінців в АмерицІ, в Україн
ському КультурІtому Центрі у Воррені, б. Дітрой
ту, в дні 16 квІтня 1989 року. 

8 Любоспав Гуцапюк мав виставку своіх найа 
новІших nраць в галсріі ОМУ А в Нью Норку в часі 

від 16 до 23 квітня 1989 року. 

8 Виставку трьох мистців: Грищенка, Недtлка 

і Труша влаштувала галерія "Дора" в УОКЦснтрІ 
в АбІнгтонІ б. ФілидельфІі в днях - 21 квітня до 
21 травня 1989 року. Виставку відкрив мистець 
Стефан Рожок. 
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8 Окружна Упрааа СУА окруrи Оrойо впашту

ва.п:а весняну виставку украІнських мистцІв t май
стрів прикладного мистецтва в Пармі, Огайо, в часt 

вІд 5 до 7 травня 1989 року. 

8 ВІдкриття виставки праць Едварда Козака та 

його синІв Юрія І Яреии вІдбулося в rалерІї КУМФ 

у ТоронтІ, Онт., в дні 7 травня 1989 року. Ви
ставку відкрив д-р Б. Стебельський. 

8 Виставку nраць Mnpli Гарасовськоі-Дачи

шнн, Анатоли Коломийця та Яра ПланІока влаш

тував Український Музей в Чіиаrо в rВJiepfi' Т-ва 

.,СамоnомІч" в днях 12-14 травня 1989 р. Ви
ставку вІдкрив д-р ЮрІй Грицеляк. 

8 Ірина ТвердоХJІІб внетавляпа свої nрацІ в Ін

ститутІ св. Володимира в Торонто в часі вІд 12 до 
Ні травня 1989 р. Відкрила виставку n. АрІядна 
Стебельська. 

8 Доповідь Стефаніі Гнатенко .,КняжнА. 1 серед
ньовічний Львів", ілюстрована прозІрками, була 
читана в Літ. Мистецькому КпюбІ в Ньш Норку. 

8 АдрІяна Кульчицька мала виставку своїх кар

тин в галерії ОМУ А в Нью Норку в часі вІд 21 
травня до 4 червня 1989 року. 

Іван Остафtйчук: Краєвид Із маками І глечиком
офорт, 1975 р., 2Зх29 см. 
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8 Виставка праць відомого :мистця з УкраІни 

Феодосія Гуменюка відбулася в Украінському Му

зею в Нью Иорку в часІ вІд З до 25 червня 1989 р. 

8 Юрій Віктюк, мистець з Украіни, мав ви
ставку своіх праць в ranepli Т-ва "Самопоміч" в Чі
каrо в днях 9-11 червня 1989 р. Виставку влаш
тував Украінський МузеА в Чікаrо і відкрив іі ди

ректор д-р Юрій Грицелик. 

8 Виставка картин київського мистця Олексан
дра Костецького вІдбулася в rвлерІІ ОМУ А в Нью 
Иорку в часі вІд 11 до 25 червня 1989 року . 

8 Ільона Сочинська мала виставку своіх олІй та 
ластель у купелевій місцевості Регобот Віч, Дел., 

н часІ вІд 27 червня до 18 лиnни 1989 р. 

8 ЛІтня виставка образІв Едаарда Козака та 
його синІв ЮрІя й Яреми була вІдкрита у вІдnо
чинковІА: оселі .,Ксеня" в Гантерt, Н. :Я .• дня 1 
липни 1989 року. 

8 Пам'ятник св. ВОJ!одимирові Великому, роботи 

скульптора Лева Мола-Молодожанина, Оув постав
.'Іений в городі Інституту св. Володимира при ву

лиці еладайна в Торонто, Онт., І лосвяч~ний та 

вІдкритий в днІ 28 травня 1989 року. 

І. Qs(nriychнk: Landscape wlth рорру and cup - etching, 
1975, 23 х 29 cms. 



МихаАло Дмитренко : МарІІІ Маrда.пииа мис нont 
Ісусові - оліJІ на дошці, 1988 р. 220 х 140 см . 

" · Dm}·trcnko: ~fAry ~fagdatcne wa5hing feets of 
JС!ІІS- оіІ оп І.юаrс.І . 1988, 220 х 140 ans. 
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8 Любомир Мудрецький з Відня мав виставку 
сного олійного живопису, rвашів та акварель 

у приміщенні Украінського Вільного Університету 

в Мюнхені в часі від 9 до 16 червня 1989 року. Ви
t:тавку відкрив nроф. Володимир Янів. 

8 Л1одмила Морозова відкрила свою літню ви
ставку у власній rал:еріі в Гантері, Н. Fl., в дні 

1 липня 1989 р. 

8 Виставка украінського книжкового знаку (екс

nіСірисі в) Gула влаштована д-ром Павлом Пу нді см, 

:J нnгоди З'їзду Украінського Лікарського Товари

ства Північної Америки ~ Чікаrо, в днях 1-3 
липня 1989 року. У зв'язку з виставкою д-D Пун
дій мав також доnовідь, lлюстJЮвану прозіркаr.::ч, 

про Історію українського екслібрису. 

8 Стефанія Бернадин відкрила літню виставку 

своіх образів у власній raлepti в приморсьькій оселі 

ВаАлвуд, Н. Дж., в дні 23 липни 1989 р. 

8 Ірина Гом.отюк-Зслик мала дводенну виставку 

своїх олій на Союзівці в днях 26 і 27 серпня 1989 
року. 

Іван Марчук: РозірванІ струни (З циклю 
Чорнобиль). 
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8 Д-р Тарас Снlгурович, nрофесор дентистики 

Манітобського Університету, мnп оистu.пку сооіх 

ікон під час з'їзду станиелавівців на Союзівці 
в днях 9 і 10 вересня 1989 року. Мистець виставлис 
свої nраці, почавши з 1981 року. в J<aнnдl та ЗСА. 
Дві його ікони закуnив Канадський Музей Циві

лізації в Orroвi. 

8 Відкриття виставки Івана Остафій1Іука з То

ронта відбулася в rалерії ЕКО в Дітройті в дні 22 
вересня 1989 року. 

8 Статуї св. Володимпрn і св. Ольги, проекту 
г.кульnтора Петра Кулика, автора пам'ятника І. 
Підкові у Львові, поставили nеред Нультурно-Ре
лігійІІим Осередком в Чікаrо, на розі Чікаrо Ененю 

йОвклей Вульвnру в місяці жовтні 1989 р. 

8 Юліян І<олесар з Монтреалю мав виставку 
своїх rвашіо і олій в rмеріі Украінського Освіт
ньо-Нультурного Центру у Філядельфії-Абінrтоні 

uід 23 вересня до 4 жовтня 1989 року. Но.рткuвий 
каталог виставки мnв дві кольорові репродукції 
праць мистця. 

І. :Маrсішk: Brokcn Strings (t"roщ Clюrnobyl 
сусІе). 



Михайло Мороз : Портрет повстанк11- олІJІ, 
1948 р. ~~х46 см. 

\1. \ІопJІ. : Pm1І·ait нr lnsorgcпl «irl - оіІ, 19-&8. 
55Х46 cms. 
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НатВJІя Стефанів: Нат10рморт- олія, 1975 р. N. Stcfani,rr: Still Lifc - oil, 1975. 
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Володимир Кивелюк І 1898-1976): Лірник - оліи. 
!Музей УВАН у Нью FІорку). 

\\'. K~"·cl-.k (ІR98-І9іб): Lyrist - oil. 
(U'krainiaп :\ІІІSСІІШ U\':\~. ~С\\' York). 

53 



13:н·н..:lІ• Дороше-ІІІ\() ВіІІf,(:та Д(І ll::tMф."lCПl 
ІТ:ншатівка, 1 Я69 

54 

\\";р,,] ])о!·о..,Jн·ІІk~': \ї.t.:ІІс11~ Іо1 ІІr~· р:ннрІ!Іt·t

]НІ'\ t"l t o]or· ] !1()~1 



Матір Божа-Знаменіи, Ікона XIV -XV сто..'l. 
Музей Церкви-Пам'итникв. УПЦ в США. 

ОtІГ Uнly ur Іhс Sign. ісоп 14-15 с. Memorial Ch\lrch 
Мшсщп of Ukrainian Orlhodox СІшrсІ1 of the U.S.A. 
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8 Ільона Сочинська мала виставку своіх олій, 
пастель і акварель, заходами 43-го Відділу Союзу 
Українок Америки, в ranepti Украінського Освіт
ньо-Культурного Центру в Філядельфії-Абінrrоні 

в днях 6, 7 і 8 жовтня 1989 року. Виставку від
крила Уляна Мазуркевич. 

8 Анатолій Коломнець мав виставку своїх аква

рель та олій, влаштовану пластавим плем'ям 

.,Перші Стежі" , в rалерії ОМУА в Нью Иорку в часі 

від 1 до 7 жовтня 1989 року. 

8 Виставка мистецьких світлин флори (квітів) 

мистця Кучми, відбулася в Українському Інсти

туті Модерного Мистецтва в Чікаtо в часі від 9 
вересня до 31 жовтня 1989 року. 

8 Пересувна виставка ,,Трьох поколінь Лісов
ських", а це графіки покійного Роберта Лісов

ського, rвашів та олій його доньки Зої Лісовськоі

Нижанківської та олій , rвашів та акварель його 

внучки Лади Адріяни Нижанківської, влаштувало 
пластоае плем'я .,Перші Стежі" в таких місцево

стях: в rалерії ОМУА в Нью Иорку в днях 20, 21 
і 22 жовтня; в ranepiї Освітньо-Культурного Цен· 
тру у Філядельфії-Абінrrоні в днях 27, 28 і 29 
жовтня та в nриміщенні Товариства св. Софія у ва. 

шінrтоиі в днях З, 4 і 5 листоnада 1989 року. 

8 Виставку nраць мистців з Украіни влашту· 

вали Американська Спілка Образотворчих Ми· 
стецтв та Ліrа Студентів Мистецтва в приміщенні 
Ліrи в Нью йорку в часі від 22 жовтня до 11 ли· 
стопада 1989 року. Участь брали такі мистці: Ігор 

Падальчак, Михайло Москаль, Олег Тістоль, Кон· 
стантин Реунов, Анатоль Степаненко та Ігор Ва
рабах . Це їхня перша виставка поза межами СССР. 

8 Відкриття виставки акварель Емми Андієв

ської в rалерії ОМУ А в Нью Иорку відбулося 5 ли
стопада; виставка тривала до 10 листопада 1989 р. 

8 Виставкку образів арrентинського мистця·іко
нописця Карла Гонзалез-rаллеанно влаштувало 
Об'еднання Мистців Українців Америки в зал і 
УККА в Нью Иорку в часі від 10 до 17 листоnада 
1989 року. 

8 Виставка дереворитів Якова Гніздовеького 

(1915-1985) в Українськім lнституті Модерного 

Мистецтва в Чікаrо була показана в часі від 11 
листоnада 1989 до 13 січня 1990 рр. 

1:7 Картина мистця Віктора Цимбала (1901- 1968), 
із збірки УВАН у США, намальована ним 1933 р. 
в Арrентині, була виставлена в церкві со. Івана 
Хрестителя, в Гантері, Н. И. , у Страсну Середу 
1989 року, для вшанування пам'яті жертв голодо
мору в Україні. 

Victor C)'mbal's ( І!ЮІ-1968) paiпting, crcaicd 1933 і11 
.\rgcпtiпa. •·cflcct.iІ1g grcat [ашіnс іп Ukrniпc organized 
Ьу Staliп. Paiпti11g as propricty of Ukrainiaп Асаdешу of 
Лrts апс..І Scieнccs \\'as cxl1ibited at St.. Jolш's СІшrсІ1 ін 
Htшtcr, N. У. at. НоІу \\1edпesda y. СОІ1Шlсщоrаtіпg tl1e 
Ukrai11.ians <Іеа<І rп>щ tl1at famine. 



Святоспав Гордниський: Собор Св. Софіі Римськоі , 
мозаіка. nі8Ні'ІІІОЇ стіни, 1970-і рр. 

S. ІіонІп1 ~k,·: СаtІн:<ІІ·аІ оГ ~'- SорІ1ін і11 Rome. ltaly 
:\І~01 іс нr :SнrtiІ \\,аІІ, 1970. 
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8 Соитковий вечІр для вшануваннв С•ято

t ·лш:n Гординськоrо, поета, маляра та критика 1 ЛІ
іtії 1'\руше..льницькоі, акторки, сnІвачки та вч:н
Тt'.lмщ відбувсJІ в неділю, 12 листоnада 1989 року 
11 НІ·Ю І .орку в готелІ "Пляза". 

8 Внt · т. авка мистецьких праць Івана ОстафtА
'І~ї..:н бУ: та влаштована заходом nластового Пле

м ~·ІІІІ .. ll cpwl Стежі" в rалеріі ОМУА • Нью Яорку 
н ' ІtН'і від 12 до 19 листопада 1989 року. 

8 UО·лІтніА Іовілей двом фІлядельфІАським мист

щІм. а це Петрові Мегиковl - мапяреаі та Ва.пен

ТІІІ І о ні СІиянцеву - скульпторовl, cnpaaиno мlс

І !~~ІІС Тпварист•о СеtІІорІв, влаштувавши ретро
•·н с-ктивну виставку іх nраць в УкрвІнському ОсІІіт

ІІJ ,о· Нупьтурвому ЦентрІ у Фі.пядепьфіі-АбtнrтонІ. 

Сщtто,ше вІдкриття виставки вІдбу.пося в днt 10 
;нн·топада при участІ понад 100 осІб. шаиува.пь-

Наrи.ТІh Дорошенко: Натюрморт- OJdR, 1939 р. 
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никtв ювілятІв. Виставка тривала до 12 .пистопада 
1989 року. Видано картиовнА каталог виставки 

з короткими життсnисамн мистці11 . 

8 Іван Назаревич , мистець-маляр, мав виставку 

своіх абстрактів в rалерії Ларри Бекер у ФіJІядель
фІі в часі вtд 13 жовтня до ЗО листопада 1989 р. 

8 Василь Пn.лійчук мов вистаІІКУ образів свого 
унаного ... віту, названу ,,Невідступна пригадка 

предків" 1: будинку Ворпд Трейд Сентер в Балти

морі в часі від 10 вересня до 20 rруд11н 1989 р. 

8 Софія СкриnниІ< І ::Іаwтувала виставку nраць 

мистцв-керамtста Те . 1:1 Дякова в rалерії Пласту 

R Едмонтоні, Канада, 1· часі від 10 до 12 листопада 
1989 року. Видано карткавнn ката.пог англійськоІо 

мовою з трьома іл•острацtями та короткими біогра
фІчними інформаціями. 

\V. Doroshtnko: Still ІіІс - оіІ, 1959. 



8 Виставка картин Tapncn ІІІумилови•ка присвя
'Іених 1000-літтю Хрещення Руси-УкраїІш 988 
1988 була відкрита в rалсрії ОМУ л n J-IJ,oJo Норку 
11ід 28 .1ю·топада до З грудня 1989 року. 

:1' СПІТІ 

8 Виставка молодих мистцін, американців Чі

ІШrа, Gула в Укр:tїнсьІсому Інституті МодерІюго 

Мистецтва п Чікаrо в часі від 16 грудня 1988 до 
15 січня 1989 р. У виставці брали учас..:ть такі 

україІІСІ.ІСі адепти мистецтuа: Марко :МаrІСсвич, Ра

їса МщжепИ'І, Наталія !Jандурn, ЛІІІІ<l ГоЛІЯН, ЛІІі

:\іЯ І{армазин, Олександер ІІортноо і Дмитро 

Щелкон. 

8 Олександра Дяченко-]{очман брала участь 

у :tGірІІій пиставці американських мистІtіп на:Jваній 

lk1a~. \ І 1іІнщ· Іо І\;ІІІ \ІІ)Іі~Ін n УкраїнсІ.кому Му
:Jеї Модерного Мистецтва в Чікаrо, нка тривала 

НЇД 27 СЇ'ІІІЯ ДО 12 ЛІОТОІ'О 1989 року. 

Любомир J<алинич: РиС'унок -- туш, 1974, Гренада. 

8 ПрннстонсІ.кий Університет видав у 1989 році 
у 30-и примірниках портфоліо з восІ.ми кольоро

вими дереворитами муu1ель Якова Гніздовсьиого 

л. 11 ... В:юри моря ... 

8 З нагоди Тисячоліття Хрещення Руси, Комі

тет Тисл•юліттн міста ЧіІ·шrо презентував стейтові 

Іл~1юю(І прац10 керамістки Олександри Дяченко

І~пчмаІІ .,ЦсремоІІіялt.ІІа. Риза Володимира Вели

кого", що с експонована у вітальні губернатора 

11 стсйтовому Gудюшу о Чікаrо. 

8 Виставка графіки Івана Остафі(ічука. мистця 

:Іі Льшнш, відбулася в rалсрії Технологічного Ін

,·титуту 11 Ро•Ісстері, Н. И., в часі від 10 до 27 то
того 1989 р. 

8 Внставка і продаж мистецьких праць Лева 

Молодожанина-Мала була відкрита о l.ot"lt & 'Іау

ІІеП\ rалерії у Вінніпезі о дні 9 квітня 1989 р. Рек
.'ІЯМІШ брошура міститІ. 2 •юрнобілі і 1 Іюльорові 
рспроду1щії лращ. мистця. Hu підкритті було по1шд 
700 осіб, глящt•ІіD та. покупців творів. 

1 .. КаІ~ІІ~и: J)J'a.\\·iвJ,t- ink. І9Н. Grana(la. 
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Евгенія Лукавська: Квіти - олія, 1988. 41 Х 51 см. 

8 Виставка українських мистців ( Михайла Мо

роза з М1онхену, Євгенія Світового, Стефанії Качу
ровської, Любомира Мудрецького з Відня , Олекси 
Терзісва з Парижа, Віктора МариНІока, Стефанії 

Кушлик та померлих Бориса Крюкова, Ольги Гур

ської, Григорія Крюка та Віталія Сазонова) від

булася у вестибІолі Баварського Міністерства 

Праці в Мн>нхені в днях від З до 26 серпня 1989 р. 
Виставка, підготована Українським Вільним Уні

верситетом, була патранована баварським міні

стром праці д-рам r. rлюком, який і відкрив цю 

виставку. 

8 Тимофій Месак мав свою індивідуальну ре
тросnективну виставку (1948-1989) в Норвуд, Пів
денна Австралія, у вересні 1989 року в Кенсінrтон 
rаперії. Показано 38 праць. 
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Е. l .нka \Vska : FIO\VCI". - оіІ. 1988. 41 х5 І сшs. 

8 Виставка офортів Миколи Бервінчака ( 1903-
1978) відбулася в Патсвил, Пеннсильвенія від 8 
жовтня до 5 листопада 1989 року. Виставю1 були. 
влаштована заходами Центру Мистецтва й Етно

графії в Пnтсnил та rancpicto Христини Чарпіти 
з Філядельфії. Показано 4 7 праць. Видано чотиро
сторінкавий каталог англійськ01о мовою з біогра
фісю цього мистця-українця, твор\Іість якого пока

зала важку працю робітників-укра1"нців вугольного 

промислу . Для відзначення українського nохо

дження мистця , на відкритті виставки був виступ 

танцювальної групи .,Казка; ' з Порт Карбон. 

8 Христину Гоповчак-Дебари, мисткиюо гра

фjка, обрано в члени Товариства ПастелістІв Аме

рики. Це професійне Товариство вибраних мист

ців, що об'єднує видатних мистців пастелі. 



8 Іван Марчук, мистець з Украіни, під час ві
зити в Австрапії мав там виставку своіх праць, на

звану "ТІ1с 1\щІу or ІНУ ~онІ" у І-Ї\'С\\'3}' Gallcr~· у Сид
нею-Паддінrтоні, в (ІасІ від 27 'Іервня до 16 липня 
1989 року. Картковий каталог виставки мав кольо
рову репродукцію однtсї його праці на п:ицевій 

сторінці та портрет мистця з короткими біографіч

ними даними на зворотІ. 

8 Виставка праць мистця Михайла І<міта відбу
лася в rалерії університету ім. Монаша в Снд

ней, Австралія, в часі від 19 вересня до 15 жовтня 
1988 року. Виставку, названу .,Тіло 11 Душа", ВJІа
штувала кураторів університетської rа..'Іерії за tнt

ціитивоІо лекторату українІстики. Було виставлено 

46 картин, в тому шедеври І<мІтовоі творчости, що 
зберігаються у великих публичних rалеріях. Ви-

Людмила Мешнова (КиІв) : Деталь із кераиічноrо 
пано, величиною 50 метрів, у ПВJJаті ЮНЕСІ<.О 
fФранція). І<еро.мІчні плити длJІ nано виконанІ 
в керамічній майстерні Софії Київської від 
1985 р., а змонтовані на стіні в ЮНЕСКО 
в березні-травнІ 1987 р. 

ставка була спробою поставити творчІсть М. Км1та 
в контекст австралІйськоrо мистецтва свого часу 

І продемонструвати ролю украаІнськоrо мистця 

у переході від фігурального до абстрактного зо

браження духового змісту. Видано ілІострований 

8 Микола Бакун, мистець украІнського роду, 

який помер в 1964 році, уважасться найбільшим 

мистцем стейту Парана в Врази.піІ. В 25-ту річницю 
його смерти уряд стейту 1 мистецька rRJІepiя Па
рани в Куритибі влаштували виставку його праць. 
Було виставлено около 100 олійних образів різної 
тематики. зібраних з приватних колекцій. Мистець 
народився 28 жовтня 1909 року в мІсті Мапет в ро
доні українських еміrрантІв. Від 1937 року мав він 
власне ательє. 

L. Mcshko\'a (Kiev): Dctail о[ сетаmіс раnсІ (50 meters), 
іп tiJC раІасс or tJ~fo:SCO ЇІl FП\ПСС. Tilcs for thc 

с!::.~~~r;Іс:·~ ~і~~~~ Іi~·s~ctrІ~;~:~g~11rCв;ra~:i ~!с~~ 
on tltc wall in Pn.ri~ <l~•ring tl1c montlls 

March thro11gh Мау 1987. 
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8 ( )."H•J;t·aн;~pa )(H'It'IIKO-J{o•JMall CJ_\'.'1:1 ІІ:ІІ'О})ІJ

;~;ІУІІ<t ("Тl'ІІТІ>:\1 J.l.'ІІІІІІІ'ІЙ lll'JHIIOIO 

··t-;у.'ІІ>ІІТУРУ l{l'lii'Іlill!--: он ."iullk\\ЇJI 11:1 
l'llllllll :О.ІІН-ТСЦJ,J-:111 

\'ТСіІТ,\' І:І.'ІІІІІОІ'І. :І:l 1!ІS!І 

8 Вн•·таІ:І::t ІІJІ<tІLІ- І::І::JІ.\ІІІJ''' ~І:t.І•·І:ІІ'І:t :~1 

JІоІ·;: Pocillt'J,J·;ot·o .:\1,\'ЗеІо в .:rcнiнrpa;ti. ТрстJ,J'Н:ов-

сІ,І~оІ' l·a.lepiї в .:\lоt'ІШі та ;; ІJ.lа<"ІІОЇ :JGipt\11 органі:ш

<ора шн·т:шІш, ( 'тс;~е.lіін; Му:а·ю в Амстердамі, l'o

:JШІ;"tiJІ. вi;t<-1_\".lat·H В Ті;\1 iJ:l' M,\':\('Jo В 'І:Іt'Ї Ві;{ 5 (JC· 

pt·:~IIJI І:іJІІРІ місшрІ траІНіН lН,Іф j)fll\_\'. J;y.,o ВН-
Д:tІІІІ І:ата:tн!· НІІІ'ТаНЮІ. а ]; :т-::-;рІІ<І.l\ 

\рі ІІІ .\:'>IІ'JІiJ::t Вl'JH'l'l'JII, 1!ІS~J Jl· (І_\'11 ДаІІНіІ 

Вl'.'ІІІЮІіІ І·:рІПІІ'ІІІІІй ОІ'.'ІН;{ BlJ('T:tiН:II 

:\ІІН'П'НІ>І.:а Х(ЮІІіІШ Н ЦЬО)І,\' 1ІШ'.'Іі 

:шІ>іІІ'ІІ'ІЩ ІІа ;r.аті :іО :нн·тощца 1!)89 

1000 АІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРА:•"н.' 

ТИ Р~7.~~~ ~~vi~~~~~A 
УСКТ .1\ІГНИЦЯ Іб КВІТНЯ І9Ве 

Тирс ВсІІІlНІІІОВИЧ Дсрснuрнт. 
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ВО-ЛІТТЯ МИСТЦЯ 

-~...,.._ .. АСЛУЖЕНЕ вшанування ВО

ліття життя й бО-ліття творчої 
мистецької діяльности мистця 
Михайла Дмитренка було вро

чисто й гідно відзначено вес
ною 1989 року. Перевів це від
значення Ювілейний Комітет 
у складі 18 осіб, nід голову

ванням n. Ольги Дужої. Ця урочистість від
булася 16 квітня 1989 року, в залі Україн
ського Культурного Центру у Воррені, Ми
шиген. Прису•rніх було nонад 400 осіб: пред
ставників організацій, духовенства, мист
ців і великої кількости українців промисло
вого Дітройту. 

За минулі роки своєї мистецької та орга
нізаційної діяльности Михайло Дмитренко 
заслужив на таке врочисте відзначення . 

1942 року була ним зорганізована велика 
виставка у Львові та видано документалль-

ІОвілейний Комітет: сидять зліва направо : А. Ко· 
билянський , д·р В. Савчук, О. Дужа - голова . Ю. 
1<., 10. Врездень, М. Кавка. Стоять зліва направо: 
Є. Репета, 10. Крусь, Н. Гнатюк, інж. В. Несторо
виtr, .Я. Дужий, д-р М. Гнат•ок , К. Повстенко. С . 
Когут, Л. Потаnенко. Відсутні на знимці : П . Сот
ник, Г. ЦІсарук, І. Петращук, Р . Петращук . 

МИХАйЛА ДМИТРЕН КА 

ний каталог. Після закінчення Другої сві
тової війни в Німеччині, 1947 року захо
дами Дмитренка та інших мистців, була 
зорганізована й nереведена виставка укра
їнських мистців, як відділу міжнародної 

виставки в Мюнхені. 

На терені ЗСА була ним влаштована 
велика виставка українського мистецтва 
в Дітройті 1960 року. Став членом Редак
ційної Колегії журнала ,.Нотатки з Мистец
тва" та членом Ред. Колегії .,Книги Твор
чости".1987 року до Тисячоліття Християн
ства в Україні була ним зорганізована в Ді

тройті виставка nраць українських мистців 
поза межами Батьківщини. 

Згаданий Ювілейний Комітет достойно 
віддзначив це 80-ліття та друком моногра
фії Ювілята, яка вже друкується і незаба
ром nоявиться, віддав належне nризнання 
активному мистцеві. 

п.м. 

JнЬіІсс Сошшіttсс: Frotп Jeft to rigltt : А. Kobylaпskyj , 
·01·. \ ' . Sа,·сІнІk , 0 . J)щl1yj . У. Brezden . М . Ka\\'ka . Scco11d 
m\\•: ,· i giІt to Jcft: Е. Rcpcta , У. Кп1 s. N. l-lпatiok . ing. В . 
~cst oro\\')'C I І , \' . Dщltyj . Or. М. l-lrшLiнk, К . Potnpt:пko, 
S. КоІнаt. Р . l'otapcnko. Лl>sent : Р . Sotn)'k, Н . Сі ап1k , І . 

P ct.І·asl1cl111k. R. Pctrashclюk . 
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Ростис.nав Гпувко: Композиція. Я.. Hlнvko; Composition. 

64 



Лев Гец (1896- 1971): Дім Музею Шевченка 
в Києві (з подвір'я), - рисунок, 1969 р. 

Архітект Ігор Стецура: Проєкт церкви 
в Ніяt .. ара Фоллс, Канада. 

L . Getz (1896-1971): Back o r the SI1CVCI1enko Mtoscum 
і11 Kicv - dra\ving. 1969. 

І . StectІra- nrcl1itcct: Chнrch of ТІ1с Nati\•ity B.V.M . 
Niagara ~o·alls, Canada. 
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Церква Воздвижения Чесного Хреста в селj Рудно 
к. Львова, збудована в XV ст. 

Олекса Харків (1897- 1939) : Краєвид - олія, 1934. 

66 

Clнtrcl1 of ti1C ЛdoпttiOil or tltc 1-Ioly Cross at R~ІdІ10, 
\Vestcl11 Ukrniпe, l>lІi iL at 15tl1 ccпtllry. 

О. Kharki"• (1897-1939) : Laпdscapc - оіІ , 1934 . 
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Михайло Туровський :: Портрет скульnтора І . 
Кавалерідзе - санrін-nастеля, 1976 р. 

~1 . ТІІІ'О\\•skу: Po a· tпtit of sснlріог К ін•а 1 е І· і ,1zе -
srшgн iІ1·paste1 , 1976. 
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Петро Андрусів ( 1906-1981): Нарис о. 
Которовича - олІвець, 1940 р. 

1'. :\ш..Іrн~і,· (1906-1981): Skctcl1 of tl1c l1cn(l of Rcv. 
KotOIOW)'Cil - рс11сіІ, 1940. 
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О· І ----

Диктро Дунаєвський (згинув nід Вродами 
1944 р.): Портрет Д. М.- OJJIR. 

D. Dtonayewsky (killcd аІ Brody fight 1944): Portrait 
of D. М. - оіІ. 
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Мв.рІи Леонтовичевв.: ЖІнка з голубом, 198~. 28 см. Буковинська молодиця в КанадІ. 

М. LcontoV)'Citova: Woшan wit.h pigcon, 198&, 28 сшs. НнсоvіnіаІІ ушшg шnrrie<l \\'ошnв іІІ Canada. 
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Невідоми А: мистець: Портрет мg,терt гетr.мана 
Кирила Розумо8ського - олія . 

t l .-kІI0\\'11 p<~intcІ·: (•ortrait or Hctшnn С. 
ROZIIIП0\' 5k)'·~ Іnotl1c1· - oiJ. 
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Людмила Шиманська (Вразипів): Натюрморт -
опІк, 1982 р. 
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L. Sll)' Іtlanskyj (Rt·nzil): Still lirc -
оіІ, 1982. 



1836 •1903 Омелин ?\t[азурик: Св. Трійця. 

О. M azH І' )' k: Holy Tri n ity. 

Іван Бал ан : Ексл ібрис. 

[ \' 11 11 Ва І ап: І::.х І і І)І' і s. 

Церква у Ворохті ( І{арnати ) . СІ1ш·с І 1 it1 Ка 1·р~НІ1 і n. п \•illagc. 
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Петро Мегик : "Нагадай бандуро співами. 
олія, 1989 р. 80 х 65 см. 

Photo Nestor Studio 

Рсо·о Mcl1 yk: Still lifc - оі І , 1989. 
8О хб5 cms. 
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Павло Лопата: Чорнобильська Гопrота -
рисунок олівцем, 1987 р., 61 х 45 см. 
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ПантелеАмон Видинівський: Господар А. І. Куза 
в султана Абдули Меджида 1861 р. - олі,.. 
І Картина в румунському музе1о в Яссах}. 

1•. \\'ytl,·ni"'!iik)·: Hmp<xlвr r\. І. Kuza at Sultan ЛЬduІ 
~fcjitl ашІіепсс at 1861 - оіІ. (Titi5 work і! at 

Rтщшіnп Mu~шn in Yn55i, Romania). 
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3 МІСТ 

Микола Мушинка: Украінська галерія в Чехо-Словаччині .. 

Володимир Попович: Нео-візантиністи й псевдо-візантиністи 

в украінському іконописному малярстві . 11 

П. М.: Огляд графічних оформлень украікських книжкових видань 39 

Мистецька хроніка 

П. М. : 80-ліття мистця Михайла Дмитренка . 

РЕДАКЦІйНА КОЛЕГІЯ: 
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