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Цей образ вивезли з Польщі жидІвськІ емІrранти. Старанням мистця 
С. Гординеького він знаходитьси те-пер R укрвінських руках. 

Олекса Новаківський (1872-1935) Митроnопит 
АндреА Шеnтицький - вуrіпь на nолотні, 
1920-21 р., 130 х 110 см. 
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У. Tнrchenko: St. G1:0rge cathedral іп Lviv 
(XVIII ссnЦ - etcl>ing, 1982, 



МИСТЕЦЬКІ ВИДАННЯ в УКРАІНІ 
СПОСТЕРЕЖЕНИИ ДОІПІТJПІВОГО ЧИТАЧА 

ОЖЕН, хто спостерігає дії сучасного українського мистецтва, бачить його 
поділ на дві наче собі супротивні частини- на мнстецтво в Україні і мнстец
тво в діяспорі. Але теж кожному, хто вміс думати, ясно, що ті ніби два ми
стецтва с творені мистцями одного народу і, не зважаючи на всякі можливі 
різниці, природні чи вимушені, в тому мистецтві завжди с щось, що його об'
сднус. Автор історії мистецтва, який писав би про якісь два чи більше укра
їнських мистецтв, викликав би щонайменше посмішку. Але одночасно факти 
с фактами. Офіційна комуністична критика в Україні не визнас мистецтва 

українських мистців закордоном і промовчус навіть факт їх існування з причин зовсім не 
мистецьких, а політичних, збіднюючи в той спосіб загальний образ українського мистец
тва. Для чужинців европейської чи американської культури це просто не зрозуміле. З дру

гого боку, мистецтвознавці поза Україною ніколи не заперечували одноціласти україн
ського мистецтва, тільки піддавали критиці різні елементи режимного мистецтва в Україні, 
чужі українській духовості. Одночасно ті закордонні мистецтвознавці намагалися зрозуміти 
той факт, що мистці в Україні дуже часто мусять творити шляхом урядового замовлення, 
партійного тиску і щирого чи не щирого ентузіизму. Одначе, для нас важливе те, що: всу
переч усяким можливим перешкодам, побіч мистецтва типу режимного далі розвивається 
мистецтво, яке зберігас українські стильові риси, не поривас з довговіконими самобутніми 
традиціями й одночасно оріснтустьси на все творче в мистецтві світовому. 

Життя закономірністю свого природного розвитку само випранлис всякі деrеративні 
схиблеини. Пригадустьси, як покійний Микола Бажан, головний редактор 6-томової "Істо
ріі українського мистецтва" (ІУМ), ще перед появою того виданни заповідав в одній статті, 
що та історія буде скеравана проти українських "буржуазних" мистецтвознавців, які роз
глядають українське мистецтво як самобутню національну творчість. Але ніякий твір не 
може складатиси з самозаперечення реальних фактів, тож те, що Бажан і його співробіт
ники зуміли змайструвати, було як раз доказом, що така самобутня, отже національна, 
творчість існус. Режим, давши дозвіл на видання, схаменувся ще в тягу підготови до друку: 
виданни не було допущене до книгарень і наклад 8 тисяч примірників (при наявності 
більш як ЗО тисяч бібліотек в Украіні) був доступний тільки за передплатою, ику вмить роз
хоплено, бо значна частина накладу пішла закордон на продаж за тверду валюту. Запові

джене перевиданни ніколи не появилася. 

Характерно зазначити, що через знищення майже всіх мистецтвознавців 20-их рр., 
які були свідками початків радинеького мистецтва, 7 статтей про те мистецтво прийшлося 
віддати переслідуваному, але зацілілому Іванові Броні, якого раніше заклеймована як "фа
шиста з партквитком у кишені", а редактор 5 тому Василь Касіян, який 1939 р. був змуше
ний у БСЕнциклопедіі писати, що "Сталін раз на завше визначив шляхи українського ми
стецтва", тепер писав що інше: що в часі "культу особи" численні мистці "зазнали репре
сій і заГШІули". Автор цих рядків написав був на кожен з 6-и томів ІУМ речеву рецензію, 
назагал позитивну, з признанним мистецтвознавцям, які намагалися подати якнайбільше 

фактів і висвітлити індввідуальні риси украінського мистецтва, але одночасное відзначив 
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цензурою перекручення фактів або іх промовчання. Десь за рік після видання останнього 

тому ІУМ М. Бажан через одного гостя з Киева переказав нам, що цикл наших рецензій 
був найосновпішим і найліпшим з усіх рецензій, які та історія мистецтва дістала ... 

М. Бажана згадуємо не дармо, видатний поет і енциклопедист теж у ділянці мистець
кій зробив багато доброго і не малою мірою йому треба покласти в заслугу те, що мистец
твознавство в Украіні почало вступати у свої природні рейки, з широким не провінційним, 
а загальнолюдським засягом, тоді як режимна критика вважає головною метою мистецтва 
"ідейно-тематичні та сюжетні спрямування" (див. вступну статтю В. А. Афанасьєва в Збір
нику наукових праць "Мистецтво і сучасність", вид Академії Наук УРСР, Киів, 1980). 

Видання ІУМ дало початок появі що раз численніших видань з украіського мистец
тва, добре зредагованих і бездоганно видрукованих, часто в закордонних друкарнях Сх. Ні
меччини й Мадярщини. Серед важливих видань слід згадати насамперед монографію про 
Київську св. Софію з текстом Г. Логвина з багатьма кольоровими репродукціями. Ця книга 
появилася теж іншими мовами в 15 тис. накладах (В-во "Мистецтво", Киів 1971) - друко
вана, здасться, в Будапешті. Також добре виданий 1976 р. альбом ікон "Український серед
невічний живопис" з текстами Г. Логвина, Л. Милясвої і В. Свснціцької та 100 великофор
матними кольоровими репродукціями переважно галицьких ікон до 16 ст. Це видання 
дуже добре доповняє нашу монографію "Українська ікона XII-XVIII ст.", видану вже 

трьома різними мовами, яка не мала прямого доступу до кольорових репродукцій. 

Цікавий друкований у східньонімецькому Ерфурті альбом "Львівська картинна га
лерея" з репродукціями зах.-европейського малярства, в тому знаменитої картини Жоржа 
де ля Тура "У лихваря" (інша назва "Платіж") з кол. збірки Любомірських у Львові. Ця 
картина (99Х152 см.) недавно була виставлена в Парижі і стала там мистецькою сенсацією. 
Ще кращий альбом це "Західно-европейський живопис - світове мистецтво в музеях Укра
іни" (В-во "МьІстоцтво" (! ?) , Київ, 1981, друкарня "Кошут" у Будапешті), він показує, які 
скарби малярства знаходяться в музеях України. Тут чимало славних імен: італійці Перу
джіно, Белліні, Тіціян, Караваджо, Т'спольо, Гварді; французи- де ля Тур, Буше, Давід, 
Лебрен; еспанці - Рібера, Сурбаран, Веляскез; голляндці - Брейгель мол., Тенірс, Рубенс, 

Гальс, ван Гойен і багато інших. Книга тримовна- українсько-російсько-англійська, на
кладом 20 тисяч, так і видно, що призначена на експорт. 

Часом видання, які повинні б бути видані в Украіні, видаються в Москві. Тут бува
ють не раз пікантні історіі. Ще спочатку 70-их рр. й. Бокшай з Ужгороду склав альбом тво
рів закарпатських мистців, але видати його в Украіні не зміг, бо серед творів не було ні 
портрету Леніна, ні соцреалістичних картин, тільки природа і люди Закарпаття, зображені 
живими, експресивними фарбами. Тоді Бокшай, член-кореспондент Академії Художеств 

СССР, повіз ті речі до Москви. Там у в-ві "Советский художник" сиділи товариші мистецтво
знавці, які краще розумілися на мистецтві і відразу вхопилися за ту книжку і видали Гі п. 

н. "Изобразительное искусство Закарпатья", Москва, 1973 р. накладом 25 тисяч. Тексти
російський, український, англійський, мадярський і чеський, і книга серед переважно сі
рого реалістичного малярства триекає каскадами живих барв. 

Ми згадали кілька характеристичних видань, що стосуються безпосередньо образо
творчого мистецтва. Побіч таких видань існує чимало книг з ділянки народного мистецтва, 

ділянки, яка для авторів уважається "безпечною". Проте це радше видання подарунково
сувенірні, ніж мистецтвознавчі. Більше зацікавлення викликають видання з археології та 
відкритих скарбів старовини. З архітектури, безперечно найважливішим виданням треба 

уважати книгу Степана Таранушевка "Монументальна дерев'яна архітектура Лівобереж
ної Украіни" (В-во "Будівельник", Київ, 1976). Мистецтвознавець С. Таранушенко (1889-
1976) в 20-их рр. об'їхав, оглянув, обмірив і фахово описав та зібрав фото і рисунковий ма-
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теріял про церкви Лівобережжя з козацької доби 17-18 ст., які мають світову славу і ви
кликають подив у сучасних архітектів сміливістю своєї конструкціі. Таранушенко в 30-их 
рр. був репресований і засланий, на щастя його досліди збереглися і появилися друком за
ходами М. Бажана і Г. Логвина. Але книга побачила світ коштом несамовитого з науко

вого погляду шахрайства. І від автора і від редакторів видання вимушено, щоб вони писали 
про ту козацьку архітектуру як про існуючу і в книзі немаЕ й натяку на те, що описані 
з натури в 1920-их рр. величні степові собори - в Березні, Пакулі, Нових Млинах, Чер
каському і Верхньому Бишкині, Червоному Осколі, Артемівці, Росішках, чотири церкви 
в Лебедині і багато інших були урядово знищені тими, хто мав їх зберігати. Ми читали фа
хові рецензії на ту книжку в англійських і американських архітектурних журналах, де об
дурені рецензенти-науковці захоплюються несамовитою красою вже не існуючих пам'яток 
української культури ... 

З періодичної мистецької літератури появляється в Україні тільки двомісячник .,Об
разотворче мистецтво", орган Міністерства культури Укр. РСР та Спілки художників Укра
їни. Згідно зі словами голови управління тіЕї Спілки О. М. Лопухова, головний обов'язок 
кожного мистця - .,бути активним помічником партії, своЕю творчістю виховувати па
тріотів нашої соціялістичної Батьківщини". Журнал це завдання по-стахановськи вико

нуЕ і на мистецькі проблеми залишаЕТься небагато місця. 

Ми згадуяали, що видавання люксусових монографій про українське мистецтво стало 
паплатною справою, бо продаж їх за кордоном приносить тверду валюту . .,Український се
редньовічний живопис", ціна якого 10 рублів, продавався в Мюнхені в книгарнях за 81 
марку (понад ЗО дол.), з чого яку половину отримувала .,Международная книга" в Москві. 

Але ту саму книжку у варшавській книгарні наша знайома канадійка купила за 2 канад
ські доляри, при чому продавець не тільки заплатив належне Москві (польськими ЗJІОти
ми), але й сам заробив, продавши ті доляри на вільному ринку. Це зовсім відповідаЕ nарто

сті рубля за кордоном, за одного доляра в банку дістанете 5--6 рублів. Тільки не знати, що 
з тими грішми робити, бо везти їх назад не вільно. 

Ми не знаємо, скільки з проданих видань дістає Україна, бо вона сама не має права 
не тільки продавати щонебудь за кордоном, а навіть не вільно без дозволу Москви вислати 
за кордон куплену в КиЕві чи Львові українську книжку! Наша знайома зі Львова хотіла 
вислати нам каталог музею О. Новаківського, але не могла дістати дозволу на висилку ні 

у Львові, ні в Києві. Мусїла писати прохання до Москви і, по двох місяцях чекання, таки 
прислати той каталог-копійчане макулятурне видання, надруковане в друкарні .,Атляс", 
колись найкращій у Львові ... 

Серед тих різноманітних видань звертає увагу брак добрих, фахово зредагованих ка
талогів мистецьких виставок за кордоном. Знаємо, що такі виставки відбувалися в сателіт

них країнах, але каталоги з тих виставок до музеїв Заходу не дійшли (якщо взагалі були). 
Щождо виставок українського образотворчого мистецтва в західному світі, то їх властиво 
немаЕ. Укр. РСР досі не здобулася на хоч одну трохи пристійку виставку в якомусь музеї 
чи добрій галерії. Виставки в закордонних клюбах .,радянської дружби" в мистецькому 
світі рахуються, як звичайна пропаганда. Добра своїм мистецьким рівнем виставка .,Гра
фіка з України", показана минулого року у Відні, була експонована не в якомусь музеї 
(чого була варта), а в російському клюбі .,Родіна" в .,товаристві" фільмів про матушку Мо
скву і Петровський Ленінград, під звуки російської музики і шипіння тульського самова
РУ ... Очевидно, ні один з австрійських мистецьких критиків не вважав потрібним на таку 
виставку вибиратися. На великих світових виставках, таких як у Брюсселі або Монтреалі 

в Канаді, українським мистцям не дозволено виступати окремою групою, так як спортов
цим на Олімпіяді. Все йде на рахунок .,радянського мистецтва", а що всі прізвища пере
кручені (.,Єлєна Кульчіцкая"!), то й чужинна критика ніякого сучасного українського 
мистецтва з УРСР не бачить. 
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Ось чому для нас, українських мистців у вільному світі важливі збірні мистецькі ви
ставки з солідно виданими каталогами, такими, як з виставки в Дітройтському музеї 1960 р. 
або Українськоі міжнародної виставки в Торонто 1982 р., де показано зразки творів наших 
мистців з 9 країн. А й твори наших мистців з сучасної України були показані на низці ви
ставок в містах Европи й Америки і 1979 р. зафіксовані монографічного типу каталогом. 
Такі виставки і каталоги говорять про нашу приявність у загальному мистецькому русі, про 
працю окремих талановитих мистців, які не лиш культивують українське мистецтво, а та
кож беруть участь у міжнародних виступах і які самі, без наганячів, знають як те ми

стецтво творити. 

Святоедав Гордниський 

Мирон ВІлинський (1914-1984): Верба - дереворіз. Ч. 1Шy11Sky (1914-198-і): \\1illo\v - \\'ООdсш. 
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Лев Молодожанин: Патріярх І Кардинал Иосиф 
Сліпий - бронза, 1971 р., висота 69 см. 

Leo МоІ : Pao·iat·cll or Ukrainian C3tholic Clшrclt 
Josyf Caнlirt a l lip)j - bt·oпzc~ 197 1, higlttlt 69 CІllS . 
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Петро Каnmученко: Кармелюк з nобрв.тимом -
теракота, висота 61 см. 

12 

Р. Kapsclшtscltcпko: КапnсІнk '''itlt 5\\'0111 bt-otltCl"
tcпa-rotta. 61 cms. ltigh. 



Василь Хиелюк: Голова дІвчини- олІя, 1945 р., 
46хзв си. 

V. Khoncl11k: Head о! а girl - оіІ, 1945, 
4бх38 cms. 

13 



СторІнка рунопвсноІ ЄвангеnІІ XVI-XVП ст., 
ceno Іваиич1, Во.пвв:ь. 
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А page оІ hand-written Gospel, XVI-XVII ccntury, 
Wolhynia, Ukraine. 



ОГЛЯД УКРАІНСЬКОГО МИСТЕUЬКОГО ЖИТТЯ В ЗСА* 

КР АІНСЬКЕ образотворче ми
стецтво G одні&ю з активніших 
галузей культурно - творчих 

nроце~ів нашої збірноти в ді
ясnорІ. 

Навіть nобіжно nерегляда
ючи явища того мистецького 

життя, треба згадати про ті осередки в Ев
роnі, що формували світогляд загалу на
ших мистців, які nереселилися до ці&ї кра
їни по Другій світовій війні. 

Один з найбільших осередків - розумі
GТься - творили українські мистці на рід
них землях nід окуnаці&ю комуністичного 
режиму, де намагання розвитку образо
творчого мнстецтва G контрольовані nолі
ційними органами держави. 

Другим важливим центром українського 
мистецького життя була Галичина, зокрема 

Львів, в якому nостійно жило і творчо nро
являлося чимало чільних мистців : Іван 
Труш, Петро Іванович Холодний, Микола 
Анастазі&вський, Олекса Новаківськнй, 
Павло Ковжун, Олена Кульчицька, Василь 
Крижанівський, а з мистецтвознавців -
Іларіон Св&иціцький, Михайло Драган, Ми
кола Голубець. 

Там же ж був осідок найбільшого оnі

куна української культури наших часів -
Слуги Божого Митроnолита Андрея, який 
доnомагав розбудовувати культурно-ми

стецьке життя фундаціями (Національний 
Музей), стиnендіями і т. д. 

• Ця стаття покійного мистця Петра Андрусева 
була написана на 25·ліття Об'єднання Мистців 
Українців в Америці, ane не була своєчасно поиі· 
щена в .,Нотатках з Мистецтва" і потім залежалася 
в архіві редакцU. Друкуємо її тепер, в часі певного 
занепадУ нашого мистецького руху, як пригадку 

npo початки і розвиток мистецьких організацій 
у ЗСА. Редакція уважала за потрібне доповнити 
інформації подані в статті новішими даними. 

Тут в 1922 р. nостав Гурток Діячів Укра
їнського Мистецтва, згодом Асоціяція Не
залежних Українських Мистців (АНУМ), 
nромотором якої був Павло Ковжун. АНУМ 
сво&ю діяльністю - разом з nублікаціями 
(журнал .,Мистецтво", монографії) екон
тактунав Галичину з тогочасними течіями 
евроnейського мистецтва. 

Тут діяла мистецька школа Олекси Но
ваківського, студенти якої гуртувалнея 
в об'&днанні .,Руб". 

Врешті Львів був центром, де організува
лися реnрезентаційні виставки творів мист
ців із усіх частин світу. 

Чеська Прага була ще одним осередком, 

де навчалися й творили українські мистці. 
Тут в тому часі була зорганізована на
вчальна Вища Студія Плястичного Мистец
тва, з якої вийшло чимало відомих україн
ських мистців, як : Галина Мазеnа, Софія 
Зарицька-Омельченко, Петро Омельченко, 
Віктор Цимбал, Петро Холодний, молод
ший, Оксана Лятуринська - та інші. 

У nольських мистецьких школах і в ака
деміях студіювало значне число україн
ської молоді. Найдавніше українці nочали 
вчитися в краківській академії мистецтв. 
Тут nригадаймо деякі відомі імена: Олекса 
Новаківський, Михайло Осінчук, Дамян 
Горняткевич, СерІ'ій Литвиненко, Северин 
Борачок- та багато інших. Перед Другою 
світовою війною молодше nокоління там 
груnувалося в об'&днанні .,За рево", доволі 
активне також на терені Львова. 

У варшавській академії і в деяких ми
стецьких школах середнього тиnу в тому ж 

місті студіювало чимало української мо
лоді. Ось деякі імена: Петро Мегик, Во
лодимир Побулавець, Вячеслав Васьків
ський, Ніл Хасевич, Петро Холодний мол., 
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Петро Андрусів, Олекса Шатківський, Дми
тро Дунаєвський, Ольга Мариияк, - та 
інші. В 1927 році ті студенти зорганізува
лися в Украікський Мистецький Гурток 
"Спокій", який доволі рухливо nрацював 
nід голавствам Петра Мегика аж до вибуху 

війни. 

Париж завжди був рухливим мистецьким 
осередком, де й украінців ніколи не браку
вало. Молодь ікала туди для доnовнення 

студій, а старші мистці nробували шукати 
nризнання і слави. Дехто задержувався на 
деякий час і виіздив, але були й такі, що 
там залишалися на nостійно. Там украінці 
ніколи не творили якогось мистецького об'
єднання. Ніяких документальних слідів 

з життя наших мистців не залишилося. 
Вони там nапросту жили, часами сходили
ся, часами разом виставляли свої nраці 

і кожний жив своім індивідуальним жит
тям. Тому сьогодні є деякі труднощі навіть 

із устійненням іх імен. З nереказів знаємо, 
що там жила Софія Левицька, студіювала 

Марія Башкірцева, на деякий час заіздив 
туди Олександер Архиnенко, на nостійно 
nоселився у Франціі Олекса Грищенко, 

а nоруч них знаходимо такі імена: Олекса 
Третяків, Северин Борачок, Михайло Андрі
єнко-Нечитайло, Константин Редько, Ми
кола Глущенко, Василь Хмелюк, Олексан
дер Лагутенко, Микола Кричевський, Воло
димир Савченко-Бельський, Роман Турин, 
Василь Перебийніс, Петро Омельченко, Со
фія Зарицька-Омельченко - та чимало 
інших. 

Подіі Другоі світовоі війни nриnинили 
nрацю в усіх тих осередках. 

Наноротка яскраво блиснуло оживлен
ням культурно-мистецьке життя у Львові, 
коли німецька армія звільнила більшість 
земель Украіни від комуністичноі окуnаціі. 
Між 1941 і 1944 роками Львів був nід зна
ком короткого оживлення мистецького 

життя. Багато мистців з Наддніnрянщини, 
що залишилися у Львові, долучилися до 
галичан і своіми nрацями оживили вистав

кн, які одушевляли nубліку: Микола Му
хни, Михайло Дмитренко, Василь Григоро
вич Кричевський, його син Василь Васильо-
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вич, Олекса Повстенко, Микола Азовський, 
Микола Неділко разом із львов'янами -
Миколою Бутовичем, Святославом Гордин
ським, Едвардом Козаком, Михайлом Мо
розом, Іваном Іванцем та іншими, створили 
Украінську Спілку Образотворчих Мистців 
і зорганізували ряд дуже імnресивних ви

ставок. 

Програна Німеччини і нова комуністична 

навала nримусила більшість украінськоі 
інтеліr"енціі, а з нею й мистців, еміrрувати 
з рідних земель у чужину. 

По закінченні війни й відкритті таборів 
для nереселенців, мистці nочали паладну
вати організоване життя в нових обстави

нах і відновили Украінську Спілку Образо
творчих Мистців, якоі уnраву очолив Ед
вард Козак. В таборових обставинах УСОМ 
зорганізувала чимало вдалих виставок, 

усnішно розгорнула видавничу діяльність 
та своєю nрацею внесла багато nожитку 
в життя таборян. 

Цей дуже загальний встуn дозволить зро
зуміти, з яким світоглядом був той загал 
мистців, який разом із украінською еміrра
цією nереселився в n'ятдесяті роки до зао

кеанських краін. 

Перед тим nереселенням, на терені ЗСА 
найвизначнішою мистецькою nоявою був 
Олександер Архиnенко, який nереікав 

сюди на nостійно в 1923 році. Якийсь час 
він викладав в університетах, сnівnрацю
вав з архітектурними фірмами як мистець
кий дорадник, врешті зорганізував власну 
школу і багато уваги nрисвятив nедагогіч
ній nраці. Але nонад усе інше АрХЮІенко 
невтомно творив і виставляв no цілому світі. 
Тут слід відмітити, що завдяки старанням 

і щедрости доктора Володимира Возияка 
вийшла nрекрасна, люксусова монографія 
того великого нашого земляка. 

Другий украінський мистець зі світовою 
славою - це Олекса Грищенко. Треба його 
згадати тому, що його ім'я і творчість серед 
знавців в Америці більша навіть, ніж серед 
украінців. його виставки в цій краіні роз
куnовують дослівно в тягу мінут. Великий 



знавець і меценат мистецтва Альберт Барнс 
ще в двадцятих роках закупив 17 картин 
Грищенка з царгородською тематикою, які 
знаходяться в rалеріях фундації Барнс 
у Меріон під Філядельфією. 

Менше відомі мистці були - Михайло 
Мирош, Іван Кучмак, о. В. Верховський -
іконописець та інші. В роках 1921 до 1925 
приїхала Марія Дольницька, найкращий 
мистець емалі в наших часах. Одначе не 
знайшла тут грунту, виїхала до Відня, де 
жила до кінця свого життя (померла вона 
1974р.). 

В час великого переселення мистці осе
люються групами в Арrентнні, Венецуелі, 
в Канаді, в Австралії, але найбільше їх 
осіло n ЗСА, особливо в Нью йорку та око
лиці. 

В 1949 році прибув до Нью йорку Сергій 
Литвиненко і почав організувати - спершу 
Літературно-Мистецький Клюб, а згодом 
Об'єднання Українських Мистців Нью 
йорку й околиці. 

В 1951 році мистці різних національних 
груп почали порозуміватися, щоб зоргані
зувати спільну виставку по різних містах 
Америки. В проекті була не тільки вистав
ка, але також постійна організація Міжна
роднього Товариства Мистців Виселенців 
(Сосаєти оф Еrзайлед Артістс). До спів
праці зголосилися: альбанці, болгари, ес
тонці, словаки, юrославці, поляки, україн
ці, чехи. Одначе в міру поступу організа
ційного процесу цій ідеї спротивилися, тоді 
ще популярні, совєтські представники, со
вєтофільські жидівські круги, а за ними -
американські ліберали. Справа впала. 

Група українських мистців у Філядельфії 
в тому часі розгорнула акцію зорганізу
вання першої репрезентаційної виставки 
праць новоприбулих мистців, яку споизору
пав Злучений Український Американський 
Допомоговий Комітет. Виставка була вла
штована в часі конвенції ЗУАДК, у днях 

12, 13, 14 жовтня 1951 року в Белвю Стрет
форд готелі у Філядельфії. 25 мистців ви
ставило біля 70 експонатів. 

В тому ж періоді мистці Нью йорку і Фі

лядельфії організаційно консолідуються 
і скликають перші загальні збори в поло
вині травня 1952 року. Збори відбулися 
в домівці Літ.-Мист. Клюбу в Нью йорку. 
На тих зборах засновано асоціяцію під на
звою .,Об'єднання Мистців Українців в Аме
риці". Першу управу Об'єднання очолив 

Сергій Литвиненко. У зборах брали участь: 
Сергій Литвиненко, Микола Бутович, Воло
димир Січинський, Дам'ян Горняткевич, 

Яків Гніздовський, Антін Малюца, Ми
хайло Черешньовський, Мирослав Радиш, 
Святослав Гординський, Юрій Соловій, Ми
хайло Осінчук, Михайло Мороз, Михайло 
Мирош, Ольга Дядинюк, Петро Холодний 
мол., Петро Мегик, Петро Андрусів, Воло
димир Кивелюк, Іван Паливода, Андрій Да
раган та інші. Це Об'єднання стало най
активнішим центром, до якого тяжіли 
українські мистці з цілого світу. В річних 
виставках брали участь мистці з Франції, 
Німеччини, Еспанії, Арrентини, Венецуелі, 

Канади, навіть із Австралії. Крім річних 
виставок Об'єднання організувало індиві
дуальні і збірні виставки, видрукувало ба
гато каталогів, яких значну скількість ро
зіслано до бібліотек і мистецьких асоцінцій 
у світі. 

Об'єднання активно співпрацювало в ба
гатьох важних культурних подіях. Члени 
ОМУ А взяли громадну участь в першому 
з'їзді мистців в Торонто - Канада, який 
відбувся від 3-го до 5-го липня 1954 року. 
В часі з'їзду відбулася виставка. 

ОМУ А було співорганізатором великої 
мистецької виставки, яку промувала в Ді
тройті президент міської ради того міста 

пані Маруся Бек. Виставка була сполучена 
з фестивалем української культури і з ве
ликим концертом. Торжество тривало від 
24 вересня до 2 жовтня 1961 року. 

Члени Об'єднання були також активними 
при будові пам'ятників Тарасові Шевчен
кові -у Вінніпеrу (автор Андрій Дараган, 
член ОМУ А), у Вашінrтоні (автор Леонід 

Молодожанин, член ОМУ А), в Буенос Ай
рес (автор Леонід Молодожанин), пам'ят-
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ники Лесі Украінки в Клівленді і в Торонті 
(автор обох -Михайло Черешньовський, 
теперішній голова ОМУ А). 

Головами Об'еднання Мистців Украінців 
в Америці були: Сергій Литвиненко, Свято

слав Гординський, Петро Андрусів, Любо
мир Кузьма і Михайло Черешньовський, те
перішній голова. 

Група мистців у Філидельфіі творила від 
січня 1953 року відділ ОМУ А. В тому від
ділі були наступні члени: Петро Мегик, Ми
кола Мухин, Андрій Дараган, Володимир 

Кивелюк, Стефан Рожок, Микола Станько, 
Наталія Стефанів, Роман Василипшн, Пе
тро Капшученко, Артемій Кирилюк, Петро 
Андрусів, а пізніше дійшли молодші -Ва
силь Дорошенко, Христина Зелінська, Ніна 
Климовська, Роксоляна Лучаковська, Со
фія Лада-Зубар. Співпрацювали і часово 
бу ли членамн: Михайло Дмитренко, Марко 
Зубар, Олекса Повстенко, Василь Палій
чук, Максим Німець. 

Переломовою подіею в житті відділу 
у Філидельфіі треба вважати зорганізу
вання навчальноі мистецькоі студіі, яка по
стала з ініціятиви Украінського Американ
ського Допомогового Комітету, головно за 
спонукаю його директора д-ра Володимира 
Галана. Після вступних приготувань і за
куплення обладнання, на яке ЗУАДК пози
чив гроші, в перших днях вересня 1952 р. 
проголошено впне студентів до Украінськоі 

Мистецько і Студії у Філядельфіі (таку при
йнято назву). Зайняття розпочато в горіш
ніх кімнатах будинку ЗУАДК-у. 

Згодом наступили зміни. ЗУАДК мусів 
перенести своі бюра в іншу дільницю міста, 
а Студія при помочі громадянства взяла на 
сплати дім при вулиці Паплер ч. 2322. Та 
Студія з навчальними клясами, з виставо
вою залею та всестороннім вивінуванням, 

яке придбав іі керівник Петро Мегик, стала 
важливим мистецьким центром. Там збира

ються мистці на наради, там розпочато ви
давати одинокий журнал присвячений ін
формаціі про образотворчі справи .,Нотатки 
з Мистецтва". Дотепер видано 23 числа. 
Там відбуваються відчити і відкриваються 
виставки. 
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Часами в скромних стінах Студіі відбу
ваються прийняття для вшанування рідкіс
них гостей, між якими були Северин Вора
чак і Григорій Крук, Леонід Молодожанин 
з дружиною з Канади, Василь Васильович 

Кричевський із Каліфорніі, пані Маруся 
Век та корифей світовоі слави Олекса Гри
щенко з дружиною з Франціі. 

Через Студію перейшло понад три сотні 
студентів, деяке число з них покінчи;ю опі
сля ающемічні мистецькі студіі та увійшло 
в професійне життя, доповняючи ряди чле

нів ОМУА. 

Одніею з пропам'ятних подій була орга
нізація репрезентаційного балю мистців 
у Філядельфіі. ТИм балем закінчувано свят
кування 15-річчя діяльности Відділу Об'ед
нання Мистців Украінців в Америці й ді
яльности Студіі у Філядельфіі. Цей баль 
був попереджений виданням пропам'ятноі 
книжки, з'іздом абсольвентів Студіі та від
криттям виставки іхніх праць в rалеріі Сту
діі. Валь, попереджений бенкетом, відбувся 
28 жовтня 1967 року в залях Венджемин 
Френклин готелю у Філядельфіі. Почес
ними гістьми були: пані Маруся Век, Пані 
Марія Варелло з міськоі ради та пані Вір
джінія Навер - пізніша асистентка прези
дента в Вілому Домі. Дохід з балю дозво
лив сплатити довг за дім Студіі, який був 
причиною багатьох турбот. 

Черговим проектом філидельфійського 
мистецького осередку е реалізація друку 
книги під заголовком .,Книга Творчости 
Украікських Мистців поза Батьківщиною". 
На розіслані заклики і на оголошення 

в пресі nідгукнулося 161 мистців. Видав
нича Колеrія закваліфікувала 119 імен. 
У Книзі будуть поміщені чорно-білі й ко
льорові репродукціі та короткі дані про 
кожного мистця." 

До великих втрат Об'еднання входять 
випадки смерти багатьох членів. Між ними 

найболючішу втрату понесло ОМУ А, коли 
20 червня 1964 року помер Сергій Литви
ненко. Покійний був не лиш основополож-

• • .. книга ТВорчости УкрвІнських Мистців" уже 
nоявилася в 1984 році. 



ником Літературно-Мистецького Клюбу та 
Об'єднання Мистців Украінців в АмерІЩі, 
він був головним конструктором цілого 
організаційного руху в тих двох клітинах 

ньюйоркського осередку. 

Розміри цього нарису не дозволиють на
лежно обговорити засиг і вагу діяльности 
Об'єднання та уточнити всі користі, які воно 
принесло длн украінськоі спільноти не лиш 
у ЗСА, але й у цілому світі. Безліч доку
ментів, які нотують ту діяльність, жде на 
усистематизування, на докладніше просту
діювання. Все те в умілих руках професій-

ДенкІ орrанІзатори балю на 15-пІттн УМСтуд\1, 
1967 р., з гІстьин; справа на nlвn: П. АндрусІв, 
д-р В. rвлаи, Н. АндрусІв, д-р М. Век, П. Мегик. 
ред. М. Допьницький. 

ного мистецтвознавця може стати промови

стим матеріялом для поважвоі розвідчоі 
праці про діяльність украівських мистців 
у діяспорі. 

За чверть століття значне число украів
ських мистців відійшло у вічність та життя 
не стоіть. На іх місце виростає нове, мо
лодше покоління, виховане ва сучасних 
ідеях. Частина з них долучилася до Об'єд
нання, інші знову воліють одинцем входити 
в rрунт довкілля, пробиватися крізь гущу, 
щоб знайти признання і заслужеве ми
стецьке життя. 

Somc or the or~nizen of the Fund Rising Ball оп the 
15th .-\nni\·ers.ary or Lhe Ukrainian Art Studio in Phila.. 
1967, "'ilh guesl5. RighІ Іо lelt: Р. Andrusiw, W. Galan, 

N. Andrusiw, М. Bek, Р. Mehyk, М. Dolnycky. 
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Багато українських мистців із молодшого 
покоління увійшло в склад викладачів 
у різних каледжах та університетах, вони 
беруть активну участь в американському, 

мистецькому житті, здобувають вирізнення 
й нагороди. Деякі з них віддалилися від 

украінського пня. Одначе в особливих мо
ментах вони виринають, підходять до світла 
і деклярують свою духову приналежність 
до того народнього струму, в якому ми всі 

об'~:дну~:мося. 

Людська винахідливість та інстинкт до 

невгаваючого поступу спричинювали те, що 

в тягу історіі поставали щораз то новіші 
форми мистецького вислову, який відпові
дав характерові світогляду людських збір
нот в даному часі. Романеск, готика, рене
санс, барокко - були модернізмами своіх 
епох. В наші дні процеси шукання нових 
ідей і доріг до нового, мистецького вислову 
відбуваються цілими десятками років у різ
них центрах західньої культури. Подібні 
зусилля робили також українські мистці. 
Творчість Юрія Нарбута, Василя Григоро
вича Кричевського, Павла Ковжуна, а го
ловно Олекси Грищенка й Олександра Ар
хипенка - Е доказом того, що потенціяльні 
предиспозиціі для поступу сучасної, ми
стецької творчости завжди існували в ма
сиві украінського народу. 

Розуміючи, що в Украіні за сучасного ре
жиму нема можливості для nільного роз

витку і поступу украінської культури, мо
дерні форми ті~:і культури можуть і повинні 

повставати в діяспорі, де ніщо не стоіть на 
перешкоді для свобідного поступу і творчої 
думки, група приклонників мистецтва ор
ганізу~: в Чікаго Украікський Інститут 
Модерного Мистецтва. 

Інститут повстав в 1971 році та був заін
корпорований як загально-культурна не
прибуткова установа. Головними ініціято
рами були: д-р Ахіль Хрептовський, Ми
хайло Урбан, Константин Мілонадіс та Ва
силь Качурооський - куратор. Інститут 
ма~: своо постійне приміщення з галерією 
на виставки, канцелярію, бібліотеку та за

чаток власної колекції картин і різьб. 
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Діяльність і осяги Інституту є многограи

н і, хоч зарисонуються дві магістралі: 1. 
притягання і гуртування тих молодих укра
їнських мистців, які досі були осторонь 
украінського культурного життя й одно
часно популяризувати сучасну мистецьку 

творчість в українській громаді і 2. прони
кати з українським ім'ям у ті культурно
творчі осередки американського довкілля, 
куди украінці досі продістатнея не могли зі 
своїми суто традиційними формами мистец
тва. 

Ту ціль Інститут з успіхом досягає. Ба
гато молодих, здібних українців з різних 
теренів нав'язує контакт з Інститутом та 
в ньому віднаходить свою національну 
ідентичність. Інститут здобуває собі багато 
американсJ.ких приятелів серед мистецтво

знавців, активних мистців і культурних ді
ячів. Вони часто зголошуються в члени, 
а один молодий куратор серіозноі мистець

кої інституціі Е членом добродієм нашого 
Інституту. 

Покищо Інститут ие втішається популяр
ністю і зрозумінням у власній українській 
збірноті. Але треба підкреслити, що пожи
ток з існування Украінського Інституту 
Модерного Мистецтва лежить поза грани
цями популярности і зрозуміння зі сторони 
украінської громади. Цей пожиток слід мі
ряти мірилом об'єктивізму і позачасовості. 
При всіх його плюсах і мінусах, Інститут 

заповнює дуже важливу прогалину, яка 

існувала віддавна в українському образо
творчому мистецтві. 

Украікський Інститут Америки в Нью 
йорку - це приватна фундація, яку зало
жив в 1949 році покійний Володимир Джус. 
Діяльність цієі установи многогранка і ми 
не будемо їі тут описувати. Для мистець
кого життя Інститут важний тнм, що там 
пряміщено понажне число предметів з об
сягу мистецтва та його приміщення часто 
служать як місце для різних мистецьких 
виставок. В другій половині 50-их років 
Олекса Грищенко передав під опіку Інсти

туту 70 своіх образів, архівні матеріяли та 
книжки, як фундацію, яка з волі покійного 



мистця має бути передана до музеїв Укра
іни - коли повстане вільна і незалежна 
Українська Держава. 

До категорії музеїв слід також зараху
вати дуже цінну і багату збірку під Цер
квою-Пам'итником на православному кла

довшці в Савт Бавнд Бруку. Там знахо
диться велике число предметів церковного 
вжитку, як ікони, оправлені євангелія, цер
ковний посуд, стародруки, ризи, рідкісні 
тканини, гапти, а серед того збірка цінних 
антимінсів з ориrіиальннми мистецькими 

иадруками. Осібну позицію займає сектор 
образотворчого мистецтва, різьба й картини 
різних майстрів. 

В будинках Украінської Католицької Ді
єцезії в Стемфорді, Кони., існує також 
цінна збірка, де є чимало предметів народ
нього побуту, головно з Галичини, а зо
крема з Гуцульщини, предмети народнього 
мистецтва та картини украінсьюІХ мистців. 
Музей цей відкрив покійний Митрополит 

Константин Богачевський в 1935 році. 
На терені ЗСА існують ще інші музейні 

збірки, а це: Український Музей в Клівлен
ді, Український Національний Музей в Чі
каrо, Музей-Архів в Денвері, але ці музеї 

Фасада Украінського Інституту Модерного Мистец
тва в Чікаrо, АрхІтект СтенлІ таАrерман. 

більшого впливу на мистецьке життя в Аме
риці не мають. Більшого значення набуває 
знаменитий етнографічний музей Союзу 
Українок в Нью йорку, що переформувався 
в "Український Музей в Нью йорку" й під 
фаховим проводом пані Марії Шуст має 
амбіцію стати загально-украївським му
зеєм, що мав би обіймати усі ділники ми
стецтва і культури. 

Недоліком більшості наших музейНІІХ 
збірок є брак каталогів збірок і брак ін
формаційних проспектів, зокрема англій
ською мовою, що ними можна було б ши
рити інформацій про українські культурні 
надбання. Упорядкуванни тих недостач 

може також принести немало користі на
шій молоді. 

У сі процеси організованого украінського 
мистецького життя в Америці проходили 
і проходить серед чималих труднощів, як 
також сама творча праця індивідуальних 
мистців відбувається в нелегких обстави
нах. Одначе українські мистці є свідомі 
того, що та праця є потрібна для нашої 
украінської спільноти та що вона якоюсь 
мірою причиниється до збагачення куль
тури цієї прибраної батьківщшm. 

Петро Андрусів 

Jo·acade of Ukrainian lnstitule of Modern Art in Chicagu, 
lllinois, :\rchitcct SІanley Tigermaп. 
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ДІон\3111 Шопдр& : .,Грудень"- олІи на nолотнІ , 
1881 р. , 81хІІ1 СІІ. 
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Dionysi Scholdra: ""Dесm~Ьст"' - оіІ, 1981, 
6Іх5І cms. 



Олекса Грищенко (1883-11177): Еспанський 
танець - оп1я, 11134 р. (Копекц1я Хрвстини 
Чорп1тн). 

А. Gtitchenko (188!-1977): Jota Aragonesa
оі1, 19!4. (Chtistina Czorpita Ga11ery 

Colllection). 
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Степан Рожок: ЖвттиІ копьор- опІи, 101х81 см . 
(І<олекцІи д-ра Е. Пік). 
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S. Rozok: Life and rhe co1or - оі1, 101 х 91 cmo. 
(Dr. Е. Pick collection). 



Р О Б Е Р Т л с о в с ь к и и 
(1893-1982) 

ОБЕРТ А ЛІСОВСЬКОГО поба
чив я вперше в серпні 1955 р. 
в Лоид~!_Іі, коли я приіхав туди 
з Бельгн иа конгрес товариства 

"Обнова" та иа засідання упра
ви УХР (Украінський Христи
янський Рух). 

Мистець проживав тоді на адресі 37, Lin
den Gardens, London, W. 2. 

Знайомі показали мені перед церквою 
мистця. Високий, огрядний, старшого віку 
пан (йому було тоді 62 роки) з шляхетним 
виразом обличчя, з густою сивою чупри

ною, коректно убраний у темний костюм, 

без капелюха. 

Професори Украінської СтудП nлистичноrо Ми
стецтва в Празі (ЧехословаччиІІ&); зліва: Роберт 
ЛІсовський, Микола Зарецький, Кость Ста.ховський. 

З цілоі постаті пробиваласи погідність, 
серйозність, відчувалося в ній великий 
життєвий досвід та якусь спокійну лагід
ність, що межувала з резиr'Націсю fцю ре
зиrнацію мистець компенсував усмішкою 
та ввічливістю). Така статечна особа ми
моволі притягала до себе симпатію. 

Приступивши до Лісовського, я предста
вився йому та почав розмову, випитуючись 
про його мистецьку творчість і висловив 
бажання і цікавість оглянути його праці, 

якщо це с можливим. 

Зі сумом і жалем у голосі він відповів, 
що, властиво, зі свосі творчости в хаті ні
чого ие мас, бо втратив усе під час війни, 

Facнlty ~fcml)cn; of ІІІс Uk.rainiaп Sшdio of Plastic Art 
іІІ І···аg~•с (CZt.'Ciю~)O\'ak.ia): rroш lek R. Liso\•sky, 

N. Zarctsky, К. StaciІO\'sky. 
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Роберт Лtсовський: Екслібрис. 

R. Lisovsky: Ех lib1·is. 

а в Лондоні не може творчо працювати, бо 
не має відповідних умовив, будучи змуше
ним заробляти на життя іншою працею. 

І хоч як я був би радий побачити бодай 
дрібні його графічні твори, які він мав на
певІfо в хаті, то, після такої катеrорнчної 
відnовіді, я не мав уже сміливости настою
вати й до відвідин у мистця так і не дійшло. 

Удучн до Лондону, я робив собі великі на
діі, що побачу визначного нашого мистця 
та буду мати нагоду оглянути бодай ча
стиІfу його творчости, тимчасом, мої надії 
не цілком сповнилися. Пізнав я милу, але 
покрнвджену життям людину, яка втра

тнла весь свій мистецький дорібок, а тепер, 
на старість, не мала ні матерілльної змоги, 
ні, мабуть, і охоти творити нові праці. 

А про творчість мистця, як не знав я ба
гато перед тнм, так і в Лондоні більше не 

довідався. Та як би воно не було, я був таки 
вдоволеннй, що познайомився особисто 
з Лісовськнм, тнмбідьше, що таких милих 
і культурних людей не часто можна зу
стріІfутн. 
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Від того часу, при моїх розшуках матері
ялів про українських мистців, л спеціяльно 

дбав, щоб кожну вістку про давніші праці 
Лісовського занотувати в архіві і був дуже 
втішений, коли л роздобув журнал "Укра
їнське мистецтво" з 1926 року, в якому була 
ілюстрована стаття Миколи Голубця про 
Роберта Лісовського. 3 неї л довідавел про 
біографію і про ранню творчість мистця. 

10 років пізніше Лісовськнй мав приїхати 
до Бельгії на посвячення прапора Об'єд
нання Українок Бельгії, на лке його запро
сили, як автора проєкту прапора і лк голову 

Союзу Українців у Великій Британії (СУБ). 

Довідавшись про близький приїзд Лісов
ського до Бельгії, л написав до нього листа 

і запросив його загостити до нас при нагоді 
його поїздки на континент. Я запропонуnаn 

йому приїхати з Остендн прлмо до Генту, 
переночувати в нас, а на другий день я від

віз би його до Брюсселі на посолчення пра
пора. Лісовськнй погодився і прислав теле-

ПАПАО TJtЧJtHA 
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граму, щоб вийти по нього до nоїзду, бо він 
.,не любить шукати вулиць у незнаному 

місті ... 

І так 26 травня 1965 року я nривів гостя 
зі станції до хати. Приїздом Лісовського ми 
дуже втішилися, бо він мав особистий чар 
та неабиякий дар цікаво про все оnовідати, 
був надзвичайно чемний і своєю nрисутні
стю оживив нашу хату, а діти nрямо не від

ступали від нього. Мистець виглядав свіжо 
й здорово, був дбайливо убраний, видно 
було, що це людина, яка дбає про свою зов
нішність. Мав він тоді багато творчих nлл

нів та ентузілзму. Казав, що відколи став 
nенсіонером, має багато вільного часу й на
міряє nисати сnомини про наших відомих 
мистців, як також nроявлятися більше 

в мистецтві, не так для nоказу чи nродажі, 
як для себе самого. 

По вечері він довго оnовідав про своє жит
тя, передовсім про nеріод по 11 світовій війні. 

Від 1929 до 1945 року він жив у Празі, де 
був професором графіки і nрикладного ми

стецтва в Українській Студії Пллстичного 
Мистецтва. Коли nід кінець війни Червона 
Армія nідстуnила nід Прагу, він nокинув мі
сто і виїхав якоюсь окружною дорогою до 
Італії і там оnинився в таборі для втікачів 
у місцевості Jesy білл Анкони. Там він жиu 
у бараках довший час. На nам'ятку з nо

буту в таборі залишилося йому кілька 
акварель та рисунків, на яких зображені 

довгі, низькі бараки наnів-циліндричноі 

форми, nобудовані густо один білл одного 
серед гірської околиці. 

З табору вдалося йому nриікати до Риму, 
де він дістав замовлення на дрібні графічні 
nраці для наших церковних установ, а доч
ка, Зол, вчиласл мистецтва. 

Після ліквідації таборів утікачів та nоло
нених, багато українців виїхало з Італії на 
постійний nобут до Англії. Там вони зорга
нізували свою громадську централю СУБ 
(Союз Українців у Великій Британії). 

Організатори СУБ мали в nляні створити 
в Лондоні українське видавництво і на ми
стецького керівника чи сnівробітника вони 
заnросили Р. Лісовського. Представники 

Роберт Лісовський: Обгортка. 

R. Lisoпk)·: Book со\·ес 

СУБ п. Фундак і п. Данилів, nриїхавши до 
Риму, представили мистцеві nллн видав

ництва в досить оnтимістичних краснах 
і Лісовський nриікав до Лондону по яко

мусь часі. 

В Англії він видавництва не застав, воно 

існувало nокищо тільки в пллнах, отже 
треба було йому брати будь-яку nрацю, щоб 
прожити. З огляду на старший вік, та ще до 
того не володіючи англійською мовою, Лі
совський не міг знайти не то що якоїсь лег
шої nраці, але навіть не дістався до фаб
рики як звичайний робітник. Одиноке міс
це, яке англійці йому nропонували - це 
була nраця при корчуванні дерев у лісі. Не 
маючи іншого виходу, мистець nрийняв цю 
роботу, хоч для графіка не була вона аж 
ніяк вказана. Орудування тяжкими nиламн 
й машинами, ношення стовбурів дерев ро

били його руки несnосібними для викону
вання делікатних графічних nраць. Та вза

галі, nраця nри корчуванні дерев була для 
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Роберт Лісовський: Екслібрис. 
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нього затяжка і він, після кількох тижнів, 
П покинув, щоб прийняти роботу у великій 

пекарні-фабриці бісквітів. Там nін працю

вав понад два роки, доки не дістав від тіста 

екземи на руках. І коли Лісовський не міг 
ніяк вилікувати рук, щойно тоді управа 

СУБ прийняла його на працівника в своGму 
бюрі в Лондоні. Він став організаційним 
референтом, до завдань якого належало 

відвідувати громади СУБ у різних місцево
стях Англії. На цій скромно оплачуваній 
праці він внелужив 12 років, доки не дійшов 
до пенсійного віку. В останніх роках він був 
навіть обраний головою СУБ. 

Від закінчення ІІ світової війни Лісов
ськнй в малярстві майже не проявлявся, 
а як щось творив, то хіба дрібні графічні 
праці на замовлення, головно в книжковій 
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графіці та різних друків, емблем тощо. 
Дуже рідко, і то лише під час вакацій, він 
дещо малював .. для себе". На вакації він 
вніздив майже кожного літа до Швайцарії 
до дочки Зоі і там, серед гірськоі природи, 
малював чи рисував дерева, квіти, хати. 

Я не хотів вірити, щоб Лісовський не мав 
у хаті нічого з мистецьких творів, так, як 

це він мені твердив у 1955 році, і я знову ви
питував його, чи не мас бодай якоісь доку
ментації про свою творчість. На це мистець 
відповів, що всі свої образи, графіку, книж

ки, один образ Миколи Бурачека та один 

давній украінський килим він дав на пере

ховання в Празі знайомому чехові хірур
гові і ці речі, здастьс/1, не пропали післ/1 
війни, але він не може тепер поіхати до 

Праги та взагалі не знас, чи іх коли небудь 
ще nобачить. 

В Лондоні, натомість, він мас дуже мало 

цікавих речей - два томи .. Украінського 
мистецтва" В. Щербаківського, .. Старі ки
лими Украіни" В. Пещанського, кілька від
биток друків відомоі абетки Нарбута й яких 
80 фотографій старих галицьких ікон з му
зеів Львова. 

На другий день /1 завіз гост/І до Брюсселі 
на посвячення прапора ОУБ в украінській 
церкві св. Володимира (сьогодні ця церква 

вже нес в украінських руках). Посвячення 

відбулося врочисто, було чимало людей. 
Прапор клясичний - на жовтому nолотні 
в центрі тризуб, а довкола нього рівним ко

.ІІом стилізований напис .. Об'еднання Укра
їнок БслІ)гії" - вигаnтований синіми нит

ками. 

Вечором, вернувшись до Генту, мистець 
оповідав сnогади npo Киів. Лісовський знав 
Ю. Нарбута, братів Бойчуків, Василя Кри
чевського, А. Петрицького, П. Ковжуна та 

інших мистців. Між Бойчуком і Нарбутом 

не було доброго співжиття, Бойчукові заки
дали, що він занадто тримас з рад/Інською 
владою. Брат Михайла - Тимко Бойчук 
мав бути навіть здібнішим малярем від Ми
хайла, він творив nрекрасні малі твори 

в стилі .. бойчукізму", на жаль, він nомер 
дуже молодим на туберкульозу. П. Ковжун 
не перейшов до Академії Мистецтв у Кисві, 



тілЬІ<И залишився дальше в колишній 
школі Мурашка (деякі автори неточно по

дають, що І{овжун був студентом Академії 

Мистецтв). Ковжун учився також якийсь 

час разом з А. Петрицьким у приватній 
школі Олександри Григоревич-Екстер. Лі
совський знав теж О. Архипенка, пі:шав 
його в Америці, куди їздив перед кі.r1ькома 
роками. Архипенко мав йому звіритися, що 

перші роки побуту в Америці були для 

нього надзвичайно тяжкі, бо американці не 

розуміли його модерного мистецтва. Щоб 
вижити, він мусів приймати :іамовленнл на 

Роберт Лісовський: Карт&'l.. 

різьблення клясичних портретів для якоІсь 
судової палати. ІЦойно винаходом апарату 
.. архіпентура" він зацікавив американців 
і став тоді більше знаним у мистецьких 

колах. 

Ми показали Лісовському наше місто 
з його старими дільницями, повними СТИJІЄ
вих домів з різних епох, відвідали ми також 
сусіднс місто Брюж, відомий туристичний 
центр у Бельгії. В Прюжі оглянули ми му

зей, церкви, центр міста і зробили прогу
лянІ<у човном каналами міста. 

R. Liso\·sky: СанІ. 
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30 травня Лісовський ввіхав до Лондону, 
дуже вдоволений із п'ятиденного побуту 
в Бельгіі, про що написав нам зворушли
вого листа, хоч листів він не любив писати 
і не писав. Скільки то разів я писав до 
нього і ніколи не отримав відповіді, а коли 
ми стрічалися, тоді він просив вибачення за 
таку нечемність. 

Аж дивно, так, як він умів цікаво і гарно 
оповідати, так тяжко було йому щонебудь 
написати. Мабуть одинока річ, яку він на
писав, це стаття-брошура про Петра Холод
ного, видана в Празі, та спомин про цього 

самого маляра, поміщевий в "Українській 
Думці" в Лондоні в 1953 році. Із заплянова
них споминів про наших мистців так і ні
чого не вийшло, а шкода, бо ні про київську 
Академію в роках 1917-1920 нема у нас 
багато друкованих спогадів, ні про празьку 
Студію та навіть і про львівське мистецьке 
життя в роках 1920--1930 багато друкова
них матеріялів нема, а Лісовський чейже 
добре знав і про Киів і про Прагу і про 
Львів, бо був там у центрі мистецького 
життя. 

Від 1965 року наші зустрічі з Лісовським 
були частіші і завжди мали сердечний ха
рактер. В роках 1967, 1969 і 1971 ми бачи
лися у Франціі кожного разу в місяці липні 
у Мужеві біля Канн, куди ми приїздили на 
вакаціі. Ми винаймали кімнати в "Закутку" 
(колишня садиба В. Винниченка) у пані 
Іванки Винників, а Лісовський з дочкою, 
зятем і двома внуками приїздив до "Закут
ка" зі Сен Максім, місцевости недалекої від 
Мужену, де вони в цей час перебували на 
вакаціях. 

Були це надзвичайно приємні і радісні зу
стрічі. Чудова середземноморська природа, 
прекрасна погода, вільний ванаційний час, 

мистецька атмосфера "Закутка" (господарі 
дому пані І. Винників і Юрій Кульчиць
кий - мистці-керамісти) - все це витво
рювало незвичайно милий настрій і наші 
спомини про ці дні с незабутні. 

Лісовський тоді дуже добре почувався, 
був у піднесеному, бадьорому настрою та 
говорив, що малює акварелі (однак ніколи 
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іх не показував!) й казав, що мас намір 

влаштувати в Лондоні виставку своіх 
акварель, графіки й рисунків. 

З Мужеву ми їздили разом до Ванс 
(Vence) оглядати фундацію Маrд (Maeght), 
де бували великі виставки сучасного ма
лярства, переважно французького, та по
бували ми в інших мальовничих місцево

стях коло Канн. 

Останній час стрічалися ми в Мужеві 
1971 року. Лісовський, як кожного разу, 
був веселий, дуже уважний і чемний су

проти всіх. На вакаціях він оживав і немов 
би ставав молодшим та всюди дотримував 
кроку молодим. Коли я запитав про запля
новану виставку в Лондоні, він відповів, що 
роздумався і виставки не робитиме, бо нема 
для кого - наші люди и Лондоні мистец

твом не цікавляться, а для англійців він не 
с досить модерний і вони могли б його не 
зрозуміти. 

Після смерти добрих знайомих, Вадима 

Щербаківського і Володимира Шаяна, Лі
совський не мав у Лондоні вже відповід
ного товариства і почувався самітнім. Тому 
то він думав виїхати з Англіі та перенестися 
на постійний побут до Швайцаріі, щоб бути 
ближче дочки, хоч жаль було йому і Лон
дону, бо там мав він можність відвідувати 
різні виставки, чого в Женеві с без порів
няння менше. 

По кількох роках вагань Лісовський таки 
рішився перенестися до Женеви, що й зро
бив у серпні 1976 року. Там він замешкав не 
в хаті дочки, а винаймив собі окреме меш
кання, щоб бути свобідним і незалежним. 
(24, Route des Franchises, 1203 Geneve). 

До Генту Лісовський приїздив останній 

раз у 1968 році і то цілком припадково. 
В 30-ту річницю смерти полковника Є. Ко
новальця відбулися в Роттердамі жалібні 
урочистості в дні 2 червня 1968, на які при
іхали украінці зі сусідніх країв і ми туди 
поїхали з цілою родиною. Рано, в нашому 
готелі в Ротердамі, зійшовши до їдальні на 

снідання, застали ми при столі Лісовського, 
який дивним збігом обставин ночував 
у цьому самому готелі, що й ми. 



Роберт Лі совський: Обгортка. 

R. Liso,·sk\: l}(юk (О\СІ. 

Ми вибралися до Голляндії на три дні, 

щоб, крім Роттердаму, оглянути ще АмстРр

дам, Гарлем і, стрінувшнсJ, несподівано 

з Лісовським, запропонува.·ш йо!І<у долучн

тися до нас, щоб разом ог.•янутн гол:шкд

ські міста, а потім поїхати ще па кілька 
днів до Бельгіі. Ми мали навіть зарезерво
вані кімнати в готелях, бо з нами мав іхати 

мистець Михайло Андрієнко з Парижу, алЄ' 
через страйк поїздів він не міг приїхати. 

Наша пропозиція Лісовському підходила 
і після жалібних урочистостей у Роттерда
мі, ми поїхали до Гарлему оглянути відо
мий музей Франса Гальса та старе місто, 
а під вечір приїхали до Амстердаму й там 

заночували. На другий день оглянули му

зей у центрі міста та відбули подорож чов

ном по каналах, а вечором повернулися до 

Бельгіі. 

Лісовський трохи хвилювався, бо не мав 
візи до Бельгіі, але я вияснив йому, що віза 
до Голлямдіі є важна теж і на Бельгію. 
Зрештою, контролі на границі і так не було. 
Одинокий клопіт, який ми мали, це було 
при відборі валізки Лісовського на станціі 
в Амстердамі, він згубив квиток і в перехо

ва-"Іьні ніяк не хотіли видати ва:tізки, треба 
було інтервеніювати аж у дирекціі і доказу
вати, що валізна йому належить. 

В цьому часі я приготовлнв статтю про 
українських мистців, які жили в Празі між 

Першою і Другою світовими війнами та про 
Украінську Студію Плястичного Мистецтва 
і я дуже втішився приіздом Лісовського, 
бо він міг би мені багато оповісти на ці 
теми. Він переглянув мій текст і сказав, що 
все, що я написав, відповідає правді, але 
жодних доповнень ні завваг мені не пропо
нував. Подав мені лише деякі інформації 

про себе самого, показуючи свідоцтво зло

ження іспитів в Академії Мистецтв у Бер

;Ііні (1927-1929), виказку професора 

Української Студії Плястичного Мистец
тва у Празі та гарний каталог з виставки 
української графіки в Римі в 1938 році. Тоді 
він бачив полк. Є. Коновальця на кілька 
тижнів перед його смертю. 

В Генті Лісовський обійшов музеі, огля
нув цікавіші дільниці міста і 6 червня він 
від'їхав до Лондону. 

Відколи мистець осів у Женеві, дістав 
я від нього лише одного листа, на всі мої 
пізніші .,-нtсти він не відповідав і наш зв'я

:юк перервався. Щоправда, час-с:~о-часу мав 

я вістки про нього від знайомих людей. але 
з часом і таких доривочних відомостей про 
нього не :v~ав. 

А в січні 1983 року прочитав я в "Україн
ському Слові" посмертну згадку, що дня 

28 грудня 1982 року в Женеві, Швайцарія, 
відійшов у вічність проф. Роберт Лісов
ський, маляр-графік. Похорон відбувся 3 
січня 1983 р. в Женеві. 

Як мистець Лісовський найбільше проя
вився в графіці і то в книжковій графіці, 
оформивши біля 100, або й більше, обкла
динок книжок та журналів, проєктуван екс

лібріси, заставки, фірмові папери, друки, 
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печатки, а у Львові запроектував навіть 

кіJtька килимів. В Празі працював коротко 
в мистецькій кераміці (разом з проф. К 

Стаховським). В станковій графіці, поза 
рідкісними дереворитами, він, здається, не 
працював, обмежуючись до рисунків пером 

і тушо,І. В ма;шрстві проявлявся в техніці 

акварелі і rnaшi, але я не бачив його ори
rінальних малярських праць, тільки кілька 
чорно-білих і то дуже невиразних репродук
цій у журналі. 

Пишучи статтю про нього для "Аванrар
ду" ( ч. 3-4, 1975, Брюссель), я сподівався 
дістати від нього дещо біо<ьше документаціі 
про його малярство, але й тоді він позичив 
мені дуже мало матеріялів і то виключно 
з графіки, які я використав у журналі. 
Тому я припускаю, що він мав обмаль ма-
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лярських творів у хаті і з яких він, може, Н<' 

був цілком вдоволений, бо не хотів їх ні

коли показувати ні давати до публікації. 

Взагалі, про свою творчість Лісовський 
не любов говорити, раз лише і то принагід

но, сказав мені, що в пресі появилася по

'Іилка, мовляn проєкт на гріб полк. Коно
вальця зробила Оксана Лятуринська, а це 
неправда, бо проєкт був його роботи. (Інші 

нагробні пам'нтники його проєктів - це 

Ользі Басараб у Львові на Яніnському 

цвинтарі та гетьманичеві Данилові Скоро

падсt,кому в Лондоні). 

Лісовський плянував кілька разів влаш
тувати виставку своїх творів у Лондоні, од

ного разу вже навіть закупив мат<>ріял на 

рамки, але так і не рішився чомусь на ви

ставку. Взагалі, на рішучу людину він не 

виглядав, кожну справу він мусів довго об

мірковувати і при тому завжди боннея всі
ляких можливих ускладнень; може тому 

йому було важко пристосуватися до нашого 
часу і способу життя, яке вимагає швидких 
рішею,, сильних ліктів і відваги, щоб не 
сказати зухвальства. 

Лісовський мав радше ментальність лю
дини ХІХ віку - надзвичайно чесний, не
смілий, повільний, дбайливий про сnою 
особу і при тому занадто скромний. Так ви
глядало, що ІІ світова війна і життєві труд
нощі в першій декаді після війни, вибили 
Лісовського з нормальних рейок мистець
кої творчости, бо ж перед війною він досить 
багато працюnаn у мистецтві, а на старші 

роки вже забракло йому, мабуть, відваги та 
інспірації до інтенсивної творчости. Якщо 

хтосh замавиn у нього якусь працю, він її 

викона о солідно і можна сказати з лІобов'ю, 

але "для себе" він вже не творив. 

Якби не було, не зважаючи на тяжкі жит
тєві обставини, він ніколи не нарікав на 

долю і на людей, годився з Божою волею 
і буn у житті, можна сказати, наніть до дея
кої міри оптимістом. 

Якщо робити спробу характернетики 
книжкової графіки Лісовського, то треба 

признати, що він витворив свій власний 

і ориrінальний шрифт, по якім можна від
разу пізнати його праці. 
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Лісовський ставився з великою дбайли
вістю до рисунку букви і створив свій 
шрифт, який, хоч дещо змінився з роками, 
зберіг свій основний характер. Розумісться, 
деколи композиція твору вимагала своерід
ного шрифту і тоді мистець допасовував 
букви до стилю твору, але це були рідкісні 
випадки, бо, назагал, мистець дотриму
вався свого власного письма. Щоправда, 
з роками і цей його типовий шрифт дещо 
змінився, бо спочатку він був ще під впли
вом Нарбута, щойно після кількох років він 
усамостійнився. 

За базу свого шрифту Лісовський взяв ки
риличні букви пів-уставу, дещо їх упростив 
і змодифікував під стиль раннього барок
ка. Він любив масивні, сильні (трішки тяж
куваті) букви з легкою прикрасою та гнуч
кою JІЇніt:ю, яка не дозволяла Ім бути ні 
цілком простими, ні надто тяжкими. 

Треба пригадати, що в нашому мистецтві 
не було багато майстрів, які присвячували б 
спеціяльну увагу шрифтові (Ю. Нарбут, П. 
Ковжун, В. Цимбал, М. Бутович, Н. Хасе
внч, Я. Гніздовський) і як це слушно rmcaв 
Гніздовськнй, в нашому письмі с потреба 
на нові й оригінальні шрифти, щоб обно
вити й осучаснити наше друкарське ми
стецтво. 

Вичеслв.в ВвськІвськиІІ (1904-19711): Дереворит. 
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Графічні композиції Лісовського відзна
чаються в першу чергу декоративністю, яка 
с немов би сублімованим продовженням 
українського народного мнстецтва з увагою 
до квітів, листків, глечиків, драперії (руш
ники) та симетричної побудови, під цим 
оглядом деякі його композиції можуть слу
жити за добру ілюстрацію, як мистець 

може творчо й оригінально використати на
родні декоративні мотиви, не імітуючи їх. 

Крім народного мистецтва, на творчість 

Лісовського мало вплив українське гра
фічне мистецтво другої половини ХVП та 
XVIII ст. ст. з його багатим, інколи може 
й забагатим, барокковим стилем. Щоправ
да, Лісовський мав добре відчуття міри 
і його композиції ніколи не переобтяжені, 
вони с свобідні й доволі ясні. 

Цікавий факт, що нові мистецькі на
прамки (кубізм, конструктивізм, сюрреа
JІізм, абстракціонізм) не мали впливу на 
творчість Лісовського (хіба в роках 1926-28 
можна спостерегти на деяких його обкла
динках вплив конструктивізму, але це ско

ріше через сюжет книжки, а не із-за смаку 
мистця). Він, як і його вчитель Ю. Нарбут, 

мав звернений зір до нашого буйного й ори
Гінального графічного мистецтва XVII
XVIII віків і нав'язуючи до нього, бажав 
творити нове українське мистецтво. 

Володимир Попович 

\·V. \\'askowski (1904-1975): \\1оо1І епgІ·а"·і11g 



Михайло Дмитренко: Портрет НадІ КІчу пи - опІн. М. Dmytrenko: Portrait of N. Kiczula- оіІ. 
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Віктор Цимбал (1901-1968): Метаморфоза - олія. V. Су111ЬаІ (1901-1968): Tra11sfigш·atio11 - о іІ. 
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Іван Труш (188&--1941): Крикський краєвид
DJІIR. (З КDJІеКЦІІ д-ра Я. й І. Падох). 

l••an Tr11sz (1869-1941): Crimean landocape- оІІ. 
(Collection of Dr. J. an<l І. Padoch). 
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Мирон Білинський ( 1914-1984): Гуцу.'1и- дереворіз. 
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м и и о л А н Е д л и о 
(1902-1979) 

ІОГРАФІЯ мистця завжди тісно 
сплітасться з його творчістю, 

і так вона сплелася з творчістю 
Миколи Неділка. Народився він 
1902 року на хуторі Ющенівка 
на Полтавщині і в 1923 році 
вступив до Художнього Інсти-
туту в Києві, саме тоді, коли 

цей Інститут був заснований на місці злік

відованої большеницькою владою Україн-

Микола НедІлко: Лемківська церква- олія, 1943., 
53 х68 см. (Колекція І. іР. Вжесневських. Торонто). 

ської Академії Мистецтв. Проте довелося 
студіювати в майстернях знаменитих мист
ців і педагогів Федора Кричевського, М. 
Бойчука та Л. Крамаренка. Спеціялізую
чись у пейзажистиці й театральній декора
ції, Микола Неділко закінчив Інститут 1928 
року. 

Виставляти свої твори почав за студент
ських років у 1923 році, а від 1924 року брав 
участь у виставках АРМУ (Асоціяція Рево-

N. Nc<.lilko: Lcmko chнrcl1 - оіІ, 1943, 53хб8 cms. 
(СоІІссІіоІІ of І. аІНІ R. \\'rzc~ПC1\'1iki, Toro11to). 
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люційних Мистців Украіни), що, тримаю
чись українських традицій, зокрема мону
менталізму "бойчукістів", протиставлялися 
організаціі АХЧУ (Асоціяція Художників 
Червоної Украіни), яка мала завдання

"творити мистецтво, зрозуміле масам", за 
гаслом Леніна. 

Але в 1932 році вийшла жалюгідна по
станова "Про перебудову літературно-ху
дожніх організацій", і тоді зліквідовано 

і АРМУ й АХЧУ, а в 1934 році за ініціяти
вою росіян М. Горького й А. Жданова вве
дено насильно т. зв. соціялістичний реалізм, 

тобто останню фазу московського "пере
движництва", що було тотальним по громом 
українськоі духовости. А що Неділко був 

органічно пов'язаний з рідною духовістю, 
він не вміщався в тісні рамки соцреалізму 
і за свій "формалізм" навіть відпокутував 
двома роками совєтської тюрми. Иого ми

стецька "кар'єра" була припечатана і Не
ділка протягом десяти років (1929-1939) 
працював декоратором Музкомедії й Опери 
в Києві. В 1929 році він одружився з ар
тисткою Київської Опери Оксаною Чумак, 
що була музою творчого надхнення протя
гом усього життя мистця. 

Після "визволення" Західньої Украіни 
з-під польських "панів", совєтська влада 
вислала до Львова в 1940 році низку видат
них українських мистців для організаціі 

"Спілки Радянських Художників Украіни", 
між ними М. Азовського, М. Дмитренка, 
М. Мухина та інших; з ними прибув теж 
Микола Неділко. У сі вони залишилися 
у Львові, коли в червні 1941 року вибухла 
німецько-большевицька війна й больше
вицька армія панічно втекла на схід. 

Тоді у Львові було зорганізовано Спілку 
Образотворчих Мистців і М. Неділко став 
одним із перших П членів. Виставляв свої 
пейзажі на всіх виставках Спілки від 1941 
до 1944 року і його "Етюди зі Стрийського 
Парку", "Осінь", "Дністровий Яр" та інші 
мали особливий успіх серед глядачів 
з огляду на багатий кольорит. Твори Не

ділка ще з київського періоду були позна
чені імпресіонізмом, зокрема українським, 
з виразними рисами ліризму. Проте М. Не
ділка увесь час творив у пошуках своєї ко-
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льористичноі мови. Еволюція його стилю 
пройшла кілька фаз, що були зумовлені пе
редусім кліматичними особливостями да
ної країни, чи місцевості, зокрема повітрям. 
Вже в Галичині його пейзажі набрали ви
разних рис постімпресіонізму, а на скиталь
щині, в Південній Німеччині й Австрії, пей
зажі Неділка набрали повного постімпре
сіоністичного звучання впродовж чотирьох 

років (1944-1948). 

Наступний етап стильового розвитку Ми
коли Неділка почався в 1948 році, коли він 
з дружиною виїхав до Аргентини. Надзви

чайна яскравість кольорів та повінь сліпу
чого соняшиого світла заставили мистця 
розв'язувати нові кольористичні й світло
тіневі проблеми. Виповідаючись повністю 
кольорами, нехтуючи часто рисунок, М. Не
ділка досягнув у своіх аргентинських тво
рах сильних і несподіваних кольористичних 
контрастів. Тоді саме зродився самобутній 
стиль- експресіонізм, притаманний тільки 
мистцеві. В цьому кільканадцятьлітньому 
періоді М. Неділко створив безліч пейзажів, 
натюрмортів, зокрема квітів. Мав великі 
успіхи, на жаль, тільки серед чужинців, бо 
з українців ніхто не купив його картини. 
Матеріяльио міг прожити з дружиною, 
проте не мав довір'я до нестабільності уря
дів Аргентини та частих комуністичних ди
версій. Тому в 1961 році переїхав до Аме
рики й осів у Нью Иорку. 

Це вже була остання фаза оформлення 
стилю М. Неділка, коли завершився його 
експресіонізм. Коли бо раніше мистець 
у своіх пейзажах і натюрмортах в'язався 
тісніше з законами природи, в останній фазі 
природа була для нього претекстом, що на 

П основах творив свої наскрізь суб'єктивні 
картини, внутрішньо - експресіоністичної 
доби, позначені українським ліризмом. 
З огляду на особливу інтерпретацію при
роди та надзвичайно широкий кольористич
ний діяпазон, Микола Неділко - це одни 
із найоригінальніших наших малярів-пей
зажистів. Крім пейзажів, в більшості без 
людських і тваринних штафажів, улюбле
ною його тематикою були квіти. 

На кожній збірній виставці мистця, на 
якій будуть праці з різних періодів його 



творчости, вдумливий глядач може завва
жити загальні фази розвитку стилю мистця 
протягом кількох десятиріч. 

Крім виставок у Кисві та у Львові , твори 
Миколи Неділка були на виставках індиві
дуальних і групових в Німеччині , в Австрії, 

Микола Кричевський (1898-1961) : Венеція 
акварель, 1955 р. 

в Буенос Айрес, в Нью йорку на виставках 

ОМУ А, у Філядельфії, у Вашінгтоні та 

в Канаді. Посмертні виставки Миколи Не

ділка були влаштовані в Філядельфії в мі

сяці жовтні 1982 року та в Едмонтоні 

в травні 1983 року. 

Іван Кейван 

1\ f . Kt')'CitC\'sky ( 1898- 19G l): Vcrti cc - " 'atct· 
color, 1955. 

43 



Юр!А Гура : Дом Кіхот- олІи. 
У. Н\Іrа : Don Quixotc - оіІ. 
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Гриrор Крук: сидичв ж!ВJСВ- бронза. G. Krok: Sitting woman - bronze. 
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Віталій Литвин: Прометей - ліноГравюра, 1984 р. 
(Із серії Гравюр до "Великого l{обзаря"). 
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V. L)'twyп: Ра·ошсtІІСtІs - linolcшn сІН, 1984. 
(l:юІІІ Ll1c sca·ics of сІІJ.~та,·іпgs to LІн .. • ''С1таt Kol>za1·''). 



Onьra Гурська (1902--19711): Натюрморт - OJJ!и, 
Гкюнден, 19411 р. 

Olga Gurski (1902-1975): Still Ше- оіІ. 
Gmuenden, 1945. 
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Непи ВИВRрська : Воцопвд - оти, 4ІІх 38 ск. N. Wyniarsky: Watcrfall- оіІ . 45х56 cms. 
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ЯРОСЛАВ КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ -СЛАВКО 
(1916-1973) 

---....,одАЮ кілька дрібних інфор

мацій про Я. Крушельницько
го, які я знайшов між моїми 
паперами, може вони прида

дуться Вам для евентуальної 
статті про нього. 

Я. Крушельницького особи-
сто я не знав, знала його моя 

дружина, коли він перебував у Парижі 
(вона помагала йому при влаштуванні ви
ставок). 

Ярослав Антін Крушельницький наро
дився в місті Долині в Галичині в 1916 році. 
Закінчивши середню освіту в rімна.зіі в Бе
режанах, він студіював на плястичному 
відділі Львівської політехніки (у проф. 
Ляма). Потім учився якийсь час у Познані 
і знову у Львові. В 1942 р. став членом 
Украінської Спілки Образотворчих Мистців 
у Львові і взяв участь у Ш виставці цієї 
Спілки (дав один краєвид, олію). 

При кінці П світової війни Я. Крушель
ницький виїхав на Захід і через Люксем
бурr дістався до Парижу під кінець 1946 р. 

В Парижі він мав дві чи три індивіду
альні виставки та брав участь впродовж 
кількох років у щорічних виставках Са
льону Незалежних (почавІШІ від 1948 р.). 

На виставку "Мистців Еміrрантів" у Па
рижі в 1949 р. Крушельницький дав три 
твори ("Піrаль опівночі", "Мулсн Руж", 
"Берта Тіссен у році Мари" - всі олії). 

В Парижі мистець бідував і матеріяльні 
злидні змусили його опустити столицю 
Франції на початку 1950-их років і виїхати 
до Люксембурrу, де він залнІШІвся до 
смерти, знайшовши там трохи сприятливіші 
життєві умовнии ніж у Франції. В Люксем
бурзі, здасться, заопікувалася трохи нашим 

мистцем пані Ліліяна Маріснберrер (Liliane 
Marienberger), яка написала про нього 1960 
року малу монографію у французькій 
мові (32 сторінки, одна світлина мистця 
і п'ять чорно-білих репродукцій). 

В 1951 році Я. Крушельницький бере 
участь у збірній виставці в Лос Анджедес, 
Кал., в роках 1952 і 1953 мас індивідуальні 
виставки в Люксембурзі та Бельгії. В 1954 
році має одно-особові виставки в Базелі, 
Берні та Цюриху в Швайцарії. В 1955 році 
мав власну виставку в Українськім Націо
нальнім Музею в ЗСА, а в 1956 і 1958 роках 
мав індивідуальні виставки в rалерії Wier
schen у Люксембурrу. 

Ярослав КрушеJІьннцькиА- Сnавко: В кав'ярні. 

J. Krш.zclnick)·- Slavko: ln coffe·hoшe. 

49 



Десь у 1960-их роках він захворів і чи ма
лював дальше - мені не відомо. Через 
довгу недугу про нього так якби забули, 
мистець помер непомітно 29 серпня 1973 р., 
а про його смерть не було навіть повідом
лень у пресі. 

В маленькім Люксембурзі Я. Крушель
ницький став скоро знаним і улюбленим 
мистцем. Про його виставки преса пише 
похвальні огляди. Ось вийнитки з тих огля
дів: .. Мало котрий з малярів, що робили 
свої мистецькі виставки в Люксембурзі, ли
шив нам такий світлий і могутній спомин, 
повний збуджуючих думок, як Славко
українець . . . Славко в роскішних кольо
рах . . . Славко скиталець знайшов у нас 
пригоже оточення. В його образах відчува

сться внутрішній вогонь, бо любов і екстаза 
життя нуртують в серці цього мистця. Це 

його життсвість творить цей ритм і кольори, 
його жар видіння запалюс об'скт". 

Про його образи намальовані в Швайца
рії люксембурзький часопис пише: .,Гори 
у ковнірах хмар, красвиди бачені очима ма
ляра, якого динамізм екзальтус тут кожний 
феномен природи. Каскади в деяких обра
зах цього маляра видаються текучими, за

вдяки вмінню маляра схопити їхню прозо
рість." В іншому місці автор статті М. Б. 
каже, що образи Славка .,це хвилювання, 
повінь, тріюмф ліній, форм і кольорів" і на 
кінці статті загальна характеристика: .,риси 
Славка с знані - структуральні, основні 
й динамічні. Правдиве мистецтво так, лк 
і музика, остас недовершеною тасмницею, 
якщо воно не знайшло зрозуміння у гляда
чів чи авдиторії. Великі малярі мусять най
перше самі реалізуватися, слухати свого 

генія, цебто слухати свосі власної внутріш
ньої візії, що іх переслідус. Врешті, при 
кінці свосі епохи, вони примушують пуб
ліку визнати себе. Але тільки еліта відгадус 
іх вже перед розголосом іхнього імені. 
Славко с між ними. Свіжість його інспіра
ції, бурхливість виконання й блискучі ко

льори роблять з нього передвісника, свідо
мого творця, що постійно відновлюсться." 

В 1976 році приятелями Славка була вла
штована в Люксембурзі - Кірхберrу по
смерна виставка його творів з доповіддю 
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поета д-ра філ. й. П. Шнайдера, ілюстро
вана прозірками образів покійного. Допові
дач характеризував творчість Славка та
кими словами: .,Ці образи вдаряють своїм 

вогнем пристрасті, об'еднання мистецької 
чесності, естетичних форм, де домінус білл 
певних пост-імпресіоністичних та пост-фо
віетичних особливостей, могутній експре
сіонізм". Ця виставка була відмічена в міс
цевій пресі . .,Люксембурrер Ворд" помістив 
репродукцію автопортрету мистця й статтю 

під заголовком: .. в пам'ять маляра Слав
ка", де подав короткий життспис, його 
успіхи та життсві турботи за хліб насущний 
та відмітив його незвичайну скромність. 
Далі в статті наводиться аналізу мистець

ких праць Славка п. Л. Маріенберrер . .,Ін
дивідуальна синтеза - це характеристика 
образів СлавІ<а. В пих с життсвнй темпера

мент, багата сприйнятливість і університет

ська серйозна формація, що в'яжутьсл в со
лідне знання, базоване на витримці й ре
альнім таланті. З цісі сильної і глибокої 
індивідуальності, у щасливому посднанні 

усіх компонентів мистецької форми маляр
ства, зродилася якісна, рясна і експресивна 

творчість. Оце с висновок, що імпонус нам 
перед цими зворушуючими образами". 

Часопис .,Республікен Льорен" помістив 
статтю .,Чудовий Славко" підписану ініція
лами Ф. П. з репродукцісю одного образу та 
описом посмертноі виставки, на якій було 
дуже багато людей, що з ентузіязмом огля
дали образи. 

Я не знайшов більшої документації з тих 
часів, ані відгуків на його праці в украін
ській пресі. Знайшов тільки в часописі 
.,Українець-Час" статтю під заголовком: 
.,Успіхи Украінського Мистця" з підзаго
головком .,Артист Маляр Славко". У статті 
непідписаного автора, ілюстрованій двома 

картинами мистця, а це: портретом колиш

нього швайцарського консула в Люксем
бурзі та образом .,Мати", говориться, що 
.,мистець-маляр Славко добре відомий на

шим читачам, бо на сторінках •Українця
Часу• про нього була вже кілька разів 
згадка". Далі в статті говориться про ви
ставку картин Славка в Сальоні Незалеж

них в Парижі, де картнии .,Ноктюрна Ка-



тедралі в Люксембурзі" та "Сивя Година" 
мали особливо великий успіх. Далі стаття 

згадус, що з нагоди виставки його образів, 
часопис "Люксембурrер Ворд" у своему 
культурно-мистецькому додатку "Ді Вар
те" з 18. V. 1955 помістив три репродукції 
образів Славка та обширну статтю, в якій 
дано високу оцінку творчості цього талано

витого мистця. Далі стаття вичисляс всі 
мистецькі виставки, що їх мав маляр, та 
пригадус, що Славко написав обширну 
працю на тему малярства. Ця праця мала 

мати три частини: Публіка, Мистецький 

образ, Маляр. 

Можу сказати, що Я. Крушельницький не 
сторонився від українців, бо і в Парижі, 
і в Люксембургу мав контакт з нашими 

людьми, а похоронив його український свя-

Ярослав Крушельницький- Славко: Катедра 
в ЛюксембурІ"у- олІи, 1953, 97xl30 см. 

щеник з Бельгії, о. Г. Фуканьчик. Це ско

ріше українці стороІШЛи від нього, не ма
ючи грошей, щоб купувати його твори. 

Мистець намалював біля 500 більших 
і менши~ творів, які він завжди підписував 

"Славко . 
Я бачив лише одну його виставку в Па

рижі в 1950-их роках. 

Були там великого формату олії- крас
види й портрети, зглядно, композиції з люд

ськими фігурами. Мазок досить широкий 
і швидкий, але не хаотичний, рисунок до
волі грубий, немов вуглем чи кольоровими 
кредками, без деталів і тому деякі картини 
виглядали, як нашвидкоруч намальовані. 
Поверхня матова і деякі образи нагадували 
пастелі. Він уживав обмежену папітру і лю-

j. Krщzclnicky - Slavko: NocturІІC dc la calhedralc 
а Luxemb~•rg- оіІ, 1953. 97xl30 cms. 
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бив темио-синій кольор (але ие холодний, 
бо додавав трохи червені), тому то деякі 
краєвиди були дуже темні, немов би мальо
вані вечором, до речі, Крушельницький лю
бив малювати "ноктюрни". 

3 його картни пробиваласи свіжість, 
якась таємничість і погідний, піднеслий на
стрій, не 3важаючи на темний кольорит. На 
його краевидах повітря немов би пахло цві
том дерев і фіялками. 

Стилістично Крушельницький стоіть ще 
найближче до експресіоністів. 

Христина Зелінська: ,,Іманt•:- рисунок, опівець. 
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Пригадую собі його "Автопортрет" 3 фай
кою при комині 3 вогнем, на якому обличчя 
було більше модельоване рисунком, ніж 
нюансами барв. 

Добре, що хтось (треба, щоб це була чу
жинка, бо свої не дбають про такі речі) 
врятував і 3берігає хоч частину спадщини 
мистця, який ие 3а3нав ні щастя, ні ви-
3нання 3а час свого короткого 57 -літнього 
життя. 

Наші культурні органі3аціі повинні поду
мати над тим, щоб 3берігані образи 3алиши
лися нашим національним майном. 

Михайло Качалуба 

Ch. Zelinsky: ''lmani'' - pencil drawing. 



ЯкІв ГкІздовськиА: Пanyra- опІя, 19&8 р. J. Hnizdovsky: Parrot - оіІ, 1956. 
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ЕвгенІя Лукавська: Осінь у nврку - те1111ера. Е. Lukaw.ka: Autumn in the ратk - t=pen. 
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ЛідІІІ Воднар Валаrутрак: Вікно, 122 х91 см. L. Bodnar Balahutrak: Window, 122 х 91 cms. 
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Of ЛЯД fРЛФІЧНИХ ОФОРМЛЕНЬ УКРЛІНtЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ 

н
ЕДАВНО появилася, видана під фір
мою УВАН, з датою 1983 р., за ре
дакцією Богдана Певного моногра
фія Миколи Неділка. 

Членами Видавничого Комітету є такі 
особи: Оксана Неділко - дружина покій
ного мистця, Ярослав Вижницький, Ляля 
Алиськевич, Юрій Дац, Іван Кедрин, Мар
кіян Титла, Богдан Певний. Склад Редак
ції: Б. Певний -текст, редакція, оформ
лення. Технічна редакція - М. Титла. 
Мовна редакція - Анатоль Вовк. Англо
мовна редакція - Андрю Мако. Пере
клади - Марта Коломиєць. Фотографії: 
Лев Григоріїв, Володимир Грнцин і Осип 
Старостяк. 

У монографіі вміщено 60 кольорових ре
продукцій. Тексти українською й англій
ською мовами. Біографічний огляд Б. Пев
ного англійською й українською мовами. 
Післяслово в українській мові Б. Певного. 
Додані біографічні дані, бібліографія, по
казник імен. Односторінкові кольорові ре
продукціі виконані дуже добре, на доброму 
крейдяному папері. Книга має тверді по
лотняні палітурки з добрими, золотом від
битими написами українською й англій
ською мовами. Двомовний, золотий напис 
на хребті монографіі поданий американ
ським способом - згори вниз. Книга зшита 
поперек. Сорочка має дуже добру кольо
рову репродукцію пейзажу Неділка та на
пис Неділко по-українськи вгорі й по-ан
глійськи внизу. 

Монографія Неділка -це рідкісна, куль
турна поява в українській, мистецтвознав
чій літературі, з якої можна радіти. 

+ 

У Мюнхені (Німеччина), в серії видань 
Украінського Вільного Університету, поя
вилася велика монографія мистецької твор
чости Галини Мазепи. В цій монографіі 
(тексти в трьох мовах: українській, німець
кій і англійській), дуже добра передмова С. 
Гординеького та біографічного характеру 
стаття В. Поповича. Видана ця монографія 
за частинною допомогою федерального мі

ністерства внутрішніх справ, Бонн. Друко
вана в друкарні Дорендорф-Друк, Мюнхен, 

1982 р. Монографія вийшла під технічною 
редакцією Ігоря Зубенка. Книжка оправ
лена в тверді, полотняні палітурки, має 192 
сторінки друку та ілюстрацій. У тексті різ
номовних статтей добре розміщені чорнобілі 
ілюстрації з різних періодів творчости Г. 
Мазепи. Починаючи від 43 сторінки маємо 
дуже добре репродуковані кольорові праці. 
Вони вміщені лише на правій, непаристій 
сторінці. 

Поява цієї монографіі - це солідний 
вклад у мистецтвознавчу монографічну лі
тературу Украіни. 

Велика шкода, що напис на сорочці цієї 
книги й на полотняиій палітурці виконав 
український мистець із Парижа, який так 
слабо зорієнтований у будові украінської 
букви. 

п.м. 

Український Музей у Нью йорку зорга
нізував пересувиу виставку нашого народ
ного мистецтва. Така виставка відбулася 
в Трентоні, Нью Джерзі, в Державнім Му
зею від 21 квітня до 17 червня 1984 року. 
3 нагоди тієї виставки був виданий англій
ською мовою супровідний інформаційний 
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каталог на 28 сторінок. У каталозі подані 
окрім вступної інформації, окремі статті про 
такі розділи: народний одяг, ткацтво, кили
ми, рушники, вишивки, писанки, сніцар
ство, кераміка. У сі розділи ілюстровані 
добрими, чорнобілими фотографіями. Об
гортка сірого кольору, з білим друком тек

сту й дуже гарною репродукцією жіночого 
народного одягу в повному кольорі робить 
добре культурне враження. Друк цілої бро-

Ірина ТВердохпІб: коипозицІи фори І кDJІьорІв
акрилІк, 79 х 91 ск. 
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шури (розміру 8%Х8% цалів) дуже добре 
виконала друкарня Мирона Баб'юка в Ро
честері. Цей каталог може бути зразком для 
багатьох показів народного мистецтва всіх 

жіночих виставок. 

Союз Українок і Український Музей із 
куратором Любою Волинець цією вистав
кою і цим виданням зробили похвальну 
культурну працю. Вдячні ім і друкарні. 

п.м. 

І. Twerdochlib: Composition fonn and color -
acrylic, 79х9І ans. 



Степан Хвип" : Моя дружинв . 
~ - Chwyla : Му wifc. 
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з ЖАЛОБНОЇ ХРОНІКИ 

О. МJDWЛA АВТОХІЯ 

(1~1888) 

Народився 1906 року в УкраІнІ, в сел\ !спасІ, на 
БуковинІ. МВJІярство студіюввв у роках 1928-1931 
в Академії Мистецтв у Вукареmтl. 

На БуковинІ розмалював кІлька церков. До ЗСА 
переіхав Із НІмеччини 1952 року й осІв у МІнневпо
пІсt. Розмалював церкви у МІннеаnолІсІ й Роче
стерt. Був членом Об'єднання Мистців УкрвінцІв 

о АмерицІ. Виставляв свої працІ в МІннеаполІсІ, 

Нью Норку, ФІпядельфІі. 

Помер 9 листопада 1983 року в МІнневполІсІ. По
хований на історичному цвинтарІ в Бавнд Бруку. 

В.Н.П.! 

1\IAPIJI СТРУТІDІСЬКА 

(1897-11NИ) 

Марія Струтинська, ур. Навроцька, українська 
письменниця, журналІстка і редакторка журналу 

Союзу Українок "Українка" у ЛьвовІ та лІтератур
ного журнВJІу .,НашІ ДнІ", була спІвробІтником 
1 мовним редактором .,Нотаток з Мистецтва" з пер
шоrо числа й аж до своєї хвороби. Померла у Філя

дельфІі дня 6 травня 1984 І покована на кладовищІ 
у Факс ЧейсІ. 

Вічна Ій Пам'ять! 

ЛЕОНІД ПАПАРА 

(1~19114) 

Народився Л. Папара 1906 року в КремянцІ на 
Вопині, Україна. Початки мистецької освіти здобув 
У мІсті свого народження. Згодом поглиблював своі 
мистецькі студіі в Петра Івановича Xo.noдtJoro та 
в Школі О. НовакІвськоrо у ЛьвовІ. 

Почав виставляти в Кремянці, в запах Креми
нецькоrо Музею. На емІrрацП, в НІмеччині, став 
членом УСОМ від 1948 року. Брв.в участь у вистав
ках у Реrенсбурrу, Нюрнберrу, МюнхенІ. 

ПІсля переізду до ЗСА осІв у МІнневполІсІ, де 
розмальовував церкву св. Константина. Виставпив 
свої праці, виконані переважно в акварельній тех
ніці, на виставці в Університеті, в Мистецькому 
Інституті в Міннеаполісі та в Нью Норку. Помер 
6 березня 1984 року і похований на цвинтарі Сан
Сет в МіннеаnолІсІ. В. Я. П.! 

МИХАІІJІО МИХАЛЕВИЧ 

(1~18114) 

Мистець Михайло Михалевич народився 1906 
року в Києві. Мистецьку освіту розпочав у Киів
ському Мистецькому ІнститутІ, ІІЮІЙ зв.кІнчив 1931 
року. Зrодом емІrрував до чеськоі Праги. Там на 
протязі трьох рокІв студіював у Державній Ми
стецько-Промисловій Школі, в. потІм перейшов до 
Академії Мистецтв, де студіював графіку у проф. 
ШІмона. Ще студентом АкадемІі переїхав 1938 р. 
на Карпатську УкрWну. Брав живу участь в орга

нІзацІйнІА прu.цІ, uформпював імпрези тощо. В час 
німецької окуnацІі nрацював у Львові в Інституті 
Народної Творчости. 

Темою його графічних праць були портретовІ зо
браження гетьманів, постатей новlтньоІ українськGL 
ІсторІї тощо. Після Другої світовоі вІйни та пере
їзду до США. у новик життьових обставинах, ми
стець не мав змоги проявлятися ширше, а зrодом 

важка недуга перемогла Aoro сипи й 9 лютоrо 1984 
року мистець закІнчив своє: життя у Фіпядепьфіі. 
Похований 13 лютого 1984 р. на Історичному цвин
тарІ в Бавнд Бруку, Нью ДжерзІ. В. Н. П.! 

• 

Народився мистець '1.0 сІчня 1814 року в Бродах, 
Украlна. ПІдстави мистецької освІти здобув у ми
стця Федюка в Бродах, якому помагав розмальо

вувати місцеву церкву. 

На еиІrрв.цІі брав участь у виставцІ в НІмеччинІ 
в Реrенсбурrу. ПІсля переїзду до ЗСА брв.в участь 
у виставках у Нью Норку. Помер 18 травня 1984 
року в Черчу, Нью Джерзі. Похований на цвин
тарІ Св. Духа, в Гемптонбурrу, Н.Н. В. Н. П.! 

• 
МИРОН ВІЛШІСЬКНЯ 

(1814-11NИ) 

Мирон БІпинський народився 7 квітня 1914 року 
в Янчині, Україна. Після Друrоі свІтовоі війни пе

реїхав до ЗСА. Працював переважно при розмальо
вуванні церков. Помер 21 лиnня 1984 року. Похова
ний 24 липня 1984 року на цвинтарІ в Бавнд Бруку, 
Нью ДжерзІ. В. Н. П.! 
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Лев Борщ (1914----1984): Автопортрет- акварепь, 
19113 р. 
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L. Borszcz (1914-1984): Self portrait - water 
color. 1953. 



Опьга Гурська (1902-197~): Портрет бабусІ -
ОJІІІІ, Буенос Айрес, 1956. 100 х 70 ск. 

Olga G\lfski (1902-1975): Grandmother's portrait- оіІ, 
Dнcnos Aires, 1956, ІООх70 ans. 
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Микола садовський: Евкаліпт - опІи, 1973 р .. 
81х79 см. 

СофІн О. Сиаекька: Перед бурею - onlll, 1988 р. 
52х75 см. 
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N. Sadowokyj : Gum·tree- оІІ, 1975, 
6Іх79 ano. 

S. О. Sywenka: Вefore stonn - oil, 1966. 
52х75 cmo. 



МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

У ВАС 

8 Любосла11 Гуцалюк мав виставку своіх образІв 
к Глен Спей, Н. И. в дних З І 4 вересня 198З р. 

е Ярослав Стадник мав виставку своіх картин 

та Ікон в ranepli ,ЕКО" у Воррон бІпи Дітройту 
в час\ від 2З вересня до 2 жовтня 1983. 

8 Виставку опій Любоепава Гуцалюка в УкраІн
ськІи ОсвІтньо-КупьтурнІм Центрі в Ф\пядепьф\1· 
Абінrтонl улаштувала уnрава Центру в часІ від 

4 до в жовтня 198З . 

е Мистецький ярмарок з участю мистців : Петра 

Капwученка - скульптора, Слави rеруляк - ке

рамІстки та Слави Сурмач - :иа.п:юнки на склі, 
відбуаси в УкраінськІм ОКЦентрі в ФІпядепьфІІ· 
АбІнГТОнІ в днях 7, 8 І 9 жовтки 198З. 

• Ретроспективна виставка мистецьких nраць 
Мирослава Радиша вІдбуласи в УкраїнськІм Інстн
туті Америки в Нью Иорку від 8 жовтня до ЗО ли
стоnада 1983. 

• Виставка rрафІчинх nраць василя ГрІІІ'Оро· 
ІІИ'І& Криче•сьиоrо та акварепь Катерини Крв .. ев
ськоі-Росандtч вІдбулася в Українському ОІ<Цен
трІ у ФІпядепьфІІ·АІІІиrтонІ від 14 до 18 жовтня 
1883. Виств•ку, влаштовану 67 -им В\ддІпом Союзу 
УкраІиок Америки, nопередила доповідь Вадима 
nавповського npo рід Кричевських. 

е Маnярська виставка Вогда.на Гоповацькоrо та 
nавпа Лоnати відбулася в ranep\1 "ЕКО" у Ворреи 
бІпя ДІтройту в тижні вІд 14 до ЗО жовтня 1983. 

е Виставка кистецьких праць о. СерrІя Кtндз~
рявоrо-Пастухоu в УкраІнськІм ОКЦентр\ у ФІпя· 

депьфІІ·АбІнrток\ зроблена заходом nластового 
Куреня .. nерші СтежІ" в часі вІд 22 до 26 жовтня 
198З р. 

8 Виставка рисункІв І графіки nетра Андрусева 
вІдбупасJІ, заходом 12-го ВІддІпу СУА, в КпІвnеид\. 
Оrайо, в дн11х 28, 29 І ЗО жовтня 198З . 

• МалярськІ nра.цІ о. СерrІя Ювдзсрявого-nа
стухоаа були nоказанІ на виставці в ОпастовІм 
ДомІ в ЧІкаго, орrаиІзоваиІй в днях 28, 29 І ЗО 
жовтиJІ 19З8, 6-им ВІддІпок СУА. 

8 Рем Вагаутдни мав виставку своїх мистецьких 

праць в Домі СеиІорІв в ЧІкаго, lnn., в днях •
листоnада 1983. Виставку nриготував 12-иА ВіддІл 
Украінського Золотого Хреста. 

8 :катерина Кричевська·Росаидtч мв.JІа виставку 

своїх образів, прис•ичену Києву, в Оксфорд ranepii 
Софії Скрипник в Едмонтоні , Алта. в часІ від 11 до 
ІЗ листопада 1983. 

8 Марія Гарасовська-Дачишин мапа виставку 
своіх нових олій в ranepii Дому Сенtорів в ЧІкаrо 
вІд 18 до 20 листопода 1983. Виставку вІдкрив ми
стець Анатоль Коломиєць . 

8 Людмила Морозова мала ретроспективну ви
ставку своіх праць в Домі УкраІнського Культур

ного Центру у Ворреи 6\пя Дітройту, Миш. від 18 
листоnада до 2 грудн11 1983. Видано двомовний ка
талог з 12-ма репродукціями образів та списком 

117 виставлених nраць. Вступне слово М. Дми
тренка. 

Іван Кейван: Родина - rравюра, 1947 р. 
І . Ксуwап : fo'amily - ctcl1ing, 1947. 
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ЛеовІд Девисенко: Обrортка. 

L. Den)'lellko: Вооk mver. 

8 ДІонІзІй Шолдра мав виставку своіх олІйвих 
праць в rалерП ОМУ А в Нью Яорку вІд 20 до 27 
листопада 1983. 

• Малирка Рута Одрич-Гурии вистввпвnа своі 
акаарелІ в залІ Украіиськоrо Спортовоrо Клюбу 
в Нью Яорку вІд 20 до 27 листоаада 1983. 

8 ЗбІрна виставка мистцІв: Лариси ЛуrовоІ, Ад
рІяни Лисак, Ірми Осадци, Романа Рвделвцькоrо, 
Христини СенькІв та ВІри Юрчук вІдбуласи в при
мІщеннях Канадсько~Украінськоі Мистецькоі Фун

дацІі в Торонто. ВІдкриття було 26 листопада 1983 
року. 

8 Виставка картин ФеодосІв Гуменюка з ДнІ
пропетровська, улаштована заходом Комітету дпя 

Допомоги Мистцеві, була відкрита в rалерІі Канад
сько-Украінськоі Мистецько! Фундації в Торокто, 
Онт. дни 2 грудни 1983 р. 
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е "Архітектура дерев'яних церков ПряшІвщини .. , 
це тема одноденноt виставки акварель Тетяни 1.'. 
Баюк, що вІдбуласи в УкраїнськІм НвцІонвпьвІм 
Музею в ЧІкаго, Ілл. в днІ 4 грудня 1983. 

е Ретроспективна виставка праць ІІИСТКІІІІІ га
лини Мазепи за роки 1933-1983 вІдбуласи • Укра
ІнськІк ІнститутІ Америки в Нью Яорку ІІІж 4 
грудни 1983 І 15 сІчни 1984. Рівночасно показано 
було кІлька бронзових скульптур ГриrорІи Крука. 

е Виставку картин Ольги Дядинюк впаmтувало 
Об'єднання МистцІв УкраїнцІв Америки у власнІй 
ranepli в Нью Яорку в часІ вІд 4 до 15 грудни 1983. 

е Виставка Ікон в Осередку УкраІвськоІ Куль
тури І Освіти у ВІннІпегу, Ман., ва ику зІбрано 64 
Ікони давніх і сучасних мистців-іконописців, відбу
JІаси вІд 16 грудня 1983 до 15 сІчня 1984 р. 

е Олекса Булавицький мав виставку своІх нові
ших І давніших праць у Баєр-ПІрсе rалерП в Екс

цельзіор, Міни. в часі від ЗО жовтня до 4 грудня 
1983 р. 

8 Василь Кондратюк, недавно nрибулий з СССР 
мистець, мав свою другу виставку, 27 образів, в Та
теА ГалерІі в Торонто вІд 3 грудни 1983 до 14 сІчни 
1984 р. 

ЮрІй Чорний (1910--1983): Церква в ГентерІ. 
G. Chomey (1910-198!): Church in Hunteт. 



е Виставка картин Яросnава Вижннцькоrо, уJІа
wтована Об'сднаннам МистцІв УкраfнцІв в Аме

рицІ аІдбуJІаси в raJІepU Об'сднанни в часІ аІд 18 
rрудни 1983 до 1 сІчни 1984. 

е Посмертну виставку nраць Яросnава ПаJІад!R 
та ЮрІа Чорноrо буJІо зробJІено Об'єднаннам Мист
цІв Укре.інцІв в АмерицІ у raJІepU ОМУ А в Нью 

РІорку аІд 16 до 22 сІчки 1984. 

е МІра МІхаеJІсонас, уроджена МиросJІааа Сте
панІвська, мапа виставку своІх образів 11 УкраІн
ськІм ІнститутІ Америки а Нью РІорку вІд 29 сІчна 
ДО 17 JІЮТОГО 1984. 

е Аркадік ОJІенська-Петришин внстаВJІІІJІа вІсІк 
своІх великих картин з роспннною тематикою 

в Музею Мистецтва І Наук в Мористовн, Н. Дж. 

ВІД 4 JІЮТОГО ДО 18 береЗНК 1984. 

8 Одна праця Jльони СочинськоІ була ВІUІЮ'Іена 
у внбнрану виставку брукпннськнх мистцІв, що 
а\дбуJІаси в мІсац\ лютnму 11184 рnку я Врукnин

ськtм музею. 

е АквареJІІ Рути Одрач-Гурин були ВИСТ&.ВJІеИІ 
в 380 ВпІкер стріт raJІepli в Нью РІорку на nротазі 
трьох місJІ.цІв, починаючи з 11 січня 1884. 

• ПрацІ ДарU Дорош І Ольги Марвщак буJІв аи
стаВJІеиІ в raJІepU А. І. Р. nри 63 Крозбв ауJІ. в Нью 
РІорку в кІсицах rруднІ 1983 І січні 1984. 

• Виставка амнких OJJ\11 АркадІІ ОленськоІ-Пе
трИПІин вІдбуласа в nриміщеннІ ЕдюкеІІшенап 
ТекнІкап СервІс в ПринстонІ, Н. Дж. вІд 4 листо
nада до 18 rруднІІ 1983. 

• Виставка скульnтур І ввсокорІзьби (трвввкІр
ноІ rрафІки) мнстца Зенона ГопубцІІ в Украfв
ському Інституті Амерн101 в Нью РІорку тривала 
вІд З до 22 березнк 1984. 

е .,ВепикопІсна виставка" Якова ГиІздовськоrо 
в мемор\апьн\11 каnпицІ Світ Враєр Копеджу у ВІр
дж1нlf вмючапа Ікони виконані дпи Іконостасу 
церкви у КергонксонІ та три давнІше •иконанl 
а абстрактно-експресІонІстичноиу стипt образи, 
а це .,ДобрнІІ Пастир" 1964 р., .,Розn'итти" 19116 та 
.,ТаІІна Вечери" 19118 р. Виставка трнвма від 6 
березнІІ до 22 квітни 1984. Видано Іпюстрований 
каталог виставки з встуnною стаnею nроф. А. 

Ленr. 

• ОкоJІо 100 неамичких образів з останніх рокІв 
життя васиnІІ В. Кричевського бупи вистав.nені 

в ranepll Оксфорд в Едмонтоні, Алта. • дних 16, 17 
І 18 березнк 1984. 

8 Вtдкрнтrя: виставки украІнських не·коиформt· 

стів: Володимира Макаренка, ВІтапІк Сазоно•а, 
Антона Соломухи та Володимира Стрельнlкова 
вtдбулосІІ в УкраінськІм ІнститутІ Америки в Нью 
РІорку дни 24 березня 1984 І триваJІа до 12 квІтни. 

Леонід Молодожанин : Паnа Іван naano П -
бронза, 1983 р. , висота 350 см . , в АльтетІнr, 

Ваваріи. 

Leo ~ІоІ: Thc І'орс John Ра11І 11 - bronzc, 1983. 
heigh(h 350 cms .. at Altoetting, Bavaria, 

\Vest Gennany. 
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ЄвсевІй ЛІnецький (1889-1970): На вартІ -
олІи, ВІдень, 1916 р. 
Е. Lipeckyj (1889-1970): 011 ' vatclt - оіІ , Vicnna. 1916. 

• Темістокль Вирста мав виставку своїх нових 
акриліків малого формату в r'anepti 11Студtо 31" 
в Парижі між 9 І 18 грудни 1983 р. 

8 Століття народження мистця Олекси Гри
щенка було відзначене в Парижі трьома вистав
ками в raлepti 11Студіо 31" , а це : рисунки, літогра

фіі та документацін від 18 до 20 листоnада 1983, 
акварелі та rваші між 20 І 22 сІчни 1984 та олІі 
від 16 до 18 березня 1984 р. Виставку влаштував 
мистець Т. Вирста. 

• Виставка Українського Музею о Нь10 Иорку : 
"Втрачені Архітектурні Пам'ятки Києва" була nо

казана в ДаАтонському Університеті в Дайтон, Ог., 

від 4 до 31 березня 1984 р. 
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е Відкриття виставки трьох молодих м:исткинь, 

між ними украінки Адріяни Кульчицької з Нью 

Гейвен, Кони., відбулося в r'a.nepii "Сап.ьон" у Фіпя
дельфіі, nри Савт вул., в дні 5 лютого 1984. 

• Ярослава Сурмач-Миппс мала виставку своіх 
мистецьких nраць в Пластавім Домі в Чікаrо від 
16 до 18 березня 1984. Виставку влаштувало nла
стове плем'я "Перші Стежі" . 

• Любоелав Гуцапюк мав виставку своіх 45-и 
нових па ризьких олій в rалерії ОМУ А в Нью 

Норку від 25 березня до 1 квітни 1984. 

е Виставка праць n'ятьох украінських мистців 

з Чікаrо, а це: Олександри Дяченко-Кочман, Ана

толія Коломийця, Андрія Коваленка, Олександри 

Новерко та Ярослави Кучми, під назвою .,Різні 

Перспективи" була в Дітмар rалерії Нартвестерн 

Університету в Еванстон, Ілл. Виставку влашту

нала студентка історії мистецтва того ж універси

тету Адріяна Кочман в часі від 6 до 20 квітня 1984. 

• Володимир Свириденко виставляв свої великі 
ексnресіоністичні полотна між 5 і 9 квітня 1984 на 
"Артексі" - виставці nраць мистців з цілого світу, 
що відбувається щороку в ньІ-о-йоркськім Колізею. 

е Український Інститут Модерного Мистецтва 
u Чікаrо мав, між 9 березня і 25 квітня 1984 ви
ставку мистців, що працюють в різній техніці : 

глині, дереві та полотні. Виставляли nраці: Бар

бара Обін, Індира Джонсон, Дон Каnлан, Джойс 
Лоnез, Сузан Потто, Mapro Шермета, Даr Оток та 
Анн Свои. 

Роксоляна Лучаковська-Армстронr : Діти 
за дротом - туш. 

R. Luczako\vSk)'·Лt·шstt'Oпg: СІ1 іІdІ·е11 ЬеІ1іпd 
wit·es- i11k . 



е ЛІдіR Боднар-Ве.nагутрак мала виставку своіх 

олій І рисунків в ranepti Гюстонського Універси
тету в Клір Лейк, Тексас, иtж 25 березнк І 24 квітни 
1984 року. 

8 Картини Марії Роговеької були виставпені 

в приміщенні National Sta(e Bank в Кенилворт, Н. 
Дж. nід час місици квітни 1984. 

8 Ярослав Вижницький мав дво-денну виставку 
своіх опій в прниІщенні УОКЦентру о АбІнn-оні 
коло ФІпидепьфіі 27 І 28 квітни 1984. Виставку вла
штувало пластоае nлем'я .. Перші Стежі". 

8 Тереса Марків виставлипа сво! акварелІ й onU 
у виставовій залі Василtянськоі БІбліотеки в Джен
кинтавні коло Філядепьфlі від 28 квітня до 13 
травки 1984. 

8 Виставка картин Ірини Гомотюк-Зєлик, уря
джена 12 Відділом УкраІнського Золотого Хреста 
відбуласи в залі сеиіорів в Чікаrо в дних 4, 5 І 6 
траани 1984. 

8 Аня Фаріон мало. соо1о nершу одІІо-особову ви
ставку: 14 скульптур і 20 рисунків в ranepli ОМУ А 
н Нью Норку від 6 до 18 травки 1984 року. 

8 Виставка ікон Галини Титли та акварель і олій 
Богдана Титли була влаштована старшими пла
стунами в ПластовІА ДоміJ)ці в Чікаrо, Ілл. в днях 
11, 12 і 13 травин 1984 року. 

Аня ФарІон: Виямення з брили - апябастер, 
18х25х2о си. 

:\, Farion: Emerging fig~•п·- alabastcІ-. 1Rx25x20 crns. 

Банда 3авадовська-Рожок: Натюрморт- опІн, 
4Ох33 см. 

W. Zawadowska-Rozok: Still lifc - oil, 40 х 55 cms. 

е Осередок Украінськоі Культури А Освіти 
у ВІннІпеrу влаштував виставку картин Феодосія 
Гумен10ка, сучасного украінського мистця, мвлира 

неконформtста. Виставка відбулася в І"алерІі Осе
редку від 27 квітни до 4 червни 1984. Відкрила ви
ставку А виголосила доповІдь Із прозІрками Да

рів Даревич в n'итницю, 27 квітни 1984 о год. 7:30 
увечорі. 

Ця виставка була влаштована без відома і згоди 

мистця. Відбуласи вона, щоб познайомити україн

цІв у вільному світі з представником мистецького 

аванrарду, який не може виставпити своІх творів 

у рІднН:t Батьківщині. УсІ картини мистця були 
позичені Із nриватних колекцій в ТоронтІ. 

8 ВІдкриnи виставки картин Слави Гнатів у біб
ліотеці мІста Четгем, Н. Дж., відбулося 8 травин 
1984 р. Виставка тривала до кtнци мtсиця травня. 

е Рем Вагаутдни виставляв свої найиовіmІ праці 
в металt, tкони й шовкодруки в Украінськtи Ми
стецькІм Осередку в Лос Анджелес, Кал., вІд 18 до 
28 травна 1984 р. 

8 Збірна виставка праць украfнських мистців 
Америки за участю 24-ьох мистцІв, предстаВJІени:х 

1 09 образами й скульптурами, бу па організована 
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УкраІкським ОсвІткьо-КультурВІDІ Центром у ФІ
лядельф\1-Аб\нtтон\ у власнім nримІщеннІ 11\ж 12 
І 20 травнп 1984 р. 

• В rалер\1 Канадсько-УкраІиськоІ Мистецько! 
Фундац\1 в Торонто була відКрита 11 травин 1984 р. 
одно-особова виставка Володимира Макаренка 
з Парижу. В присутності мистця виставку відкрив 
•·енеральнн\1 консул Франції в Канаді, Л. Ворис. 

Це вже третя одно-особова виставка В. Макаренка 

пІслн Времену І Дортмунду в Німеччині. 

8 Виставка праць студентів шаоли Образотвор

чого Мнстецтва в Нью Норку Марка Шутана та 

Тараса Гречнена бупв відКрита в УкраІиськІм Ін· 
ституті Америки в Нью Норку дни 19 травин 1984. 

8 Український Музей в Нью Норку орrан\зу
вав виставку украінського народного мистецтва 

в Стейтовоиу Музею Нью Джерзі в Трентоні від 

27 квітни до 17 червив 1984 року. 

8 Пересувна виставка Украінського Музею 
в Нью Норку .,Втрачені Архітектурні Пам'ятки 

Києва" бу па nоказана в Чікаrо, Ілл., в Украінськім 

Інституті Модерного Мистецтва в часі вtд 4 травня 
до ЗО червив 1984 року. 

Галина Мазепа: Діти продають квіти. 
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е З нагоди повви під фірмою ВУ АН монографІІ 
мистця Миколи Нед\лка, ВУ АН І ОМУ А впашту

вали третю посмертну виставку nраць НедІпка 
в rвлерІі ОМУ А в Нью Норку 11\ж 20 травин І 3 
червив 1984. 

е Чотарнадцить укрвІнських мистців МаиІтобв: 
Евгенія Бачинська, Леонід Ввшун, Надів Вуртник, 
Пет Куртнаж, Роберт Кость, ДІана Лнпюк-Малrру, 
Даr Мепьник, Мар\І!ка ОнофрІІ!чук-Сокупьська, 

Степан Репа, Стан Стець, Давяд Фирман, Лери Ки
снк, Ширлl Кпимаш та Воrдан БасИJІишии мали 
виставку своіх праць названу "Літні НастроІ'' 
11 Осередку УкраінськоІ Культури І! Освіти у ВІн
нІпеrу від 8 червив 1984. 

е Виставка дереворитІв Якова ГнІздовеького 

була в ІллІнойсьнІм Університет\ - Урбаиа-шамп
пейн в рамах конференц\І .,Вибрані Теми УкраІн

ськоі Культури", що відбуласи в диих 24 до 29 
червив 1984. 

е Пам'ятник жертвам гоподу в Украіні був від
слонений на площІ nеред будинком Мtськоі Ради 

у Вінніпсrу, Мон., днn 24 "ІСронп 1984. Автор па
м'ятника, мистець Роман Коваль, відомий tз своІх 
стінопнсів, мозаїк, скупьптур та вітражІ.в. 

Н. Mazepa: Childгen selling Пowen. 



е Картини ФеодосІи Гуменюка. мистци не-кон

форміста з СССР, були показані, без вІдома А згоди 
мистци , в Осередку Українськоі Культури І Освіти 
у Вінніпеrу, Ман . в часі від 27 квітн,. до 4 червня: 
1984. Виставлений матеріял був позичений з при
•атних колекцій в Канаді. 

8 Літні виставки украікських мистцІв в Гаитері, 
Н. 1'1., були вІдкритІ, як слідує: ЗО червня Едварда, 
Юрія та Яреми Козаків в мотелі .,Ксеии" , 1 лиnи11 
Ярослава Вижницького у власній rалерІІ І тоrо ж 
дня Людмили Морозовоі у впаснІй raлeptl. Ольга 
Дидинюк відкрила свою вистаику дн11 15 пиnнJІ 
п НикифорякІвцІ . 

8 Виставка творів 22 украікських мистцІ• : Баб· 
юк-РеАне Роми , Божемеького Богдана , Вутовича 
Миколи , Басилишина Романа, Вижницькоrо Яро

слава, Дядинюк Ольги, Фіца.nович ВОлодимира, 
rерулик Слави, Гніздовеького Якова, Козаків Ед
варда , Яреми А Юрін, Кузьми Любомира, Лади-Зу

бар Софії, Мороза Михайла, МорозовоІ Людмили, 
Недtлка Миколи, Певного Богдана, Погребінської 
Наталіі, Савчука Богдана, Титли Богдана, Титли 

Галини -була вІдкрита 7 липни 1984 р. в Укрвін
ському Культурному Осередку при церквІ с• . Івана 

Хрестителя а Гантері, Н. Я. Виставка триватиме 

до кінцн серпня 1984 р. 

Олександер Канюка: .. На Сибір", 1931 р. 

8 Мирослава Мудрак-ЦІшкевяч, асистент-профе
сор ІсторІї мнстецтва в Сrейтоаlи Унtверснтетt 
Огайо, мала доnовідь : ,.Но•а генерація й уираін· 
ський мистецький аванrард" • УкраІиськім Інсти
тутІ в Гарварді в днІ 17 ЛИПНJІ 1884. 

У СВІТІ 

е Три мистцІ-українцІ : Стеnан Хвипн, Євrеніи 
Козьолковська та Володимир Савчак брали участь 
в інтернн.ціонаJІьній виста•цІ мистців АвстрапlІ 
в Центра.пьнІм Банку в Снднею в місяці листо

паді 1983 року. 

е Проект украінського мистця Івана Яцева був 
вибраний Канадською КарбІ•нею Монет для вико
нання 100-долировоі зопотоІ, проnам'ятної монети 

на згадку 400-л іnи міста Ст. Джон в Новій ШКо· 
тії, в 1983 році . 

е В Польщі , у варшавІ, створнвсн .,Гурток Охо
рони Пам'иток Церковиоrо Мистецтва і Деревпи

ного БудІвництва" . Централи Товариства у вар
шавІ, а поле дtильностl територія ціпоі держави . 
Ціль: інвентаризацін пам'иток, консервація, орга
нізацін виставок та співnраця з науковими уста· 

новами, Істориками. мистцими та інформаціи про 
<'Тан пам'яток мистецтва . 

-\ . Kani"ka : "То SiЬeria". 19.51. 
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8 Оксана Лукащевич-Полон отриІІ&па 1 JІRСТО
пада 1983 року першу нагороду на річній виставці 
праць учителів мистецтва стейту Нью Яорк за 

батІконнА образ "задумана". 

8 Американський католицький журнап Thc Visitor 
поІІістив в місяці березні 1984 р. статтю про ми
стецтво Інони. І.nюстровану Іконами ВолодІІІІІІрВ 
Ввчинського. 

8 Виставка украінського народнього мистецтва, 
головно вишивок 1 nпсанок в головнім будинку Му· 
зею міста Атпянти в Джорджі! бупа від 9 березня 
до 22 квітня 1984 р. Виставку влаштував декnра
тинний вlдді.n: згаданого музею за ІнІцІятивою 
управи АсоцІяцІї УкрвІнцІв Джорджі!. 

Гапина Мазепа: Внучка ВІрна. 

72 

• Аркадія Опевська-Петришвв ІІ&Па одио-осо
бову виставку своІх праць під назвою "І(актусВ'' 
( 14 великих олІ А І 10 гравюр) в будинку фІрІІВ 
Вритиш Петролеум в Антверпені, Вenьr!Jr, в часі 

від 13 квітня до 20 траввя 1984. Виставку відкрив 
коисуп ЗСА в Антверпені п. П. ДжакобІ. ЦЯ ж ви
ставка бупа перевезеиа до ВрюссепІІ відкрита там 
від 24 травив до 23 червив 1984. Видаво баrатоко
пьоровиА каталог у фп....андськІА та французькІй 
мовах, що спужив ДJ1R. обох виставок. Господарем, 
що організував І фІвавсував обІ виставки бупа 
фірма Вритиш Петролеум. 

8 Виставка рисунків І картин Стефана КузЬІІВ 
названа "ВражІини з Европи", вІдбупаси в ranepU 
Маримонт-Мангатrан Капеджу в Нью Норку в часt 
вІд 11 липни до 12 верасни 1984 р. 

Н. Mazepa: Grand-daugh[er Virna. 



8 Скульnтури О. Архиnенка, а це: Біле торсо, 

Танець, !раціозний рух та Сидячий конкав, були 

виставлені в rалерії Нора Гайме в Нью Иорку 

(1000 Медисон Аве.) від 9 листоnада до 3 грудня 
1983 р. 

8 Вікторія Варварів, малярка і скульnторка, 19 
січня 1984 року оборонила в Сорбоні, в Парижі, док
торську працю з ділянки мистецтвознавства на 

тему : "Передхристиянські вnливи в українському 

народному мистецтві'· і здобула стуnінь доктора. 

Рем Вагаутдни : Комnозиція. 

е Нитайський мистецький журнал Вангуа Шіе 
за місяць травень 1984 р. помістив обширну статтю 
та інтерв'ю з мистцем ЯІ<.овом Гніздовсьиим на 

шости сторінках журналу зі знимкою мистця nри 

nраці та репродуtщісІо його 41 дереворитів звірки-

1-10ro світу . 

8 Любомир Т. Винник мав виставку своїх олій, 

акварель , рисунків та карнкатур у вишкільнім цен

трі Кантонального Банку в Цюриху, Швайцарія , 
в ід 27 червня до кінця місяця вересня 1984 р. 

І\lІІСТЄЦЬІ<а ХрОніНа D ЦЬО~tу ЧНСJІ:і 

заJ\Ію rена з кінце!'І л.Іmнл 1984 р. 

R. ВаІ1ашdі11 : Cotnposi[ion. 

7~ 



ЧАРУЮЧІ Б А Р В И 

Радісною подІсю ДJІИ торонтонцІв є вІдкриnи ви
стnвкн тканин пані Каролі Романик з Btннlnery, що 
відбулась І квітня 1984 р. в Онтарійській Філі! 
Укрnінського Музею Канади (Союзу Українок Ка
ІІади). який міститьсн в Інституті св. Володимира. 

Численні твори, а їх понад п'ятдесят, мають 
у собі рІзне утилітарне призначення , різну велн

•шІІу й рІзниА спосіб виконання, але іх всtх харак

теризує внеока мистецька культура. 

Тут і предмети одягу, і гобелени, І торбинки, і по
Jtси, і багато іншоrо. Пані Романик дуже добре ро
ауміr. матеріял і знає, що і дли •юго вона творить. 

Лк мистець, вміло оперує композицІсю задуманого, 

гарно посднус кольори і переппІтас орнаменталь

ІІИА мnтонок. ri малюнки в більшостІ геометрич
ІІого характеру з частим використанням рельєф

ноr'> способу виконання на однотоновому тnt nред

мету. 

І неначе квіти усіх украікських етноrрафічних 
:-sемель осіли на її гобеленах і так вмІло і дотепно 

сnІвnрацюють й живуrь її орнаментальними ма

тонкаии, що кожен, що знас украінське мистец

тво, наАде собі щось близьке і зрозуміле, вІдчує 
nодих рІдиоі та далекої землІ. 

Живучи на чужині в чужому оточеннІ, nані Рома
ник вивчас українське народне мистецтво t вмІпо 
Aoro використовує. Окреслена дІЛJІНІ<а творчости 
миt.:ткннt перш за все носить у собі кращі тради
ційні ознаки українського прикладного мистецтва, 
розуміt~ня t знання йоrо джерел. Збереження всього 
кращого минулого є дуже добршо ознакою роз

витку, якщо воно посднусться і відnовідає сучас

ним умовам nобуту. І тільки в цьому випадку 

с Aoro життєва спроможність t дороrа в майбутнє. 

Виставка привернула до себе уваrу чиСJJенних 
rлид&'Іів і nоклонників мистецтва 1 зачарувала їх 
свос1о ориrjнальністю й свіжістю. 

Мистецтво тканин пані КаролІ Романик відно
ситься до кращих зразкіо укрnінського nриклад

tюrо сучасноrо мистецтва. ХотІпоси б nобажати 

мисткннІ доброго здоров'я, великих успіхів у влас
ному житті і творчості на славу І втіху наwіА гро
маді. 

В. Литвин 
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Тарас Михалевич: КвІтень - мозаІка, 197~ р. 

Т. \(ycl\alcW')·ciІ: r\pril - ІПоsаіс, 1975. 
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Петро Меrик: Соняшник- опІн, 1977 р. Р. M•hyk: S11nПow•r - оіІ, 1977. 
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Леонід Денисенко: Німецьке старин не місто -
рисунок, 1948 р. 
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1 .. Denysenko: Old сі()' in Gennany -
drawing, 1948 



3 ЖИТfЯ И ПРАЦІ УКРАїНСЬКОї МИСТЕЦЬКОї СТУДІї У ФІЛЯДЕЛЬФІї 

У минулому шкільному 1983/84 році, праця з мо
лоддю, яка виказувала свої зацікавлення мистец
твом, систематично провадилася під керівництвом 
мистця Юрія Гури у фі.лU Студії, в Українському 

Освітньо-Культурному Центрі. Кільканадцять сту
дентів користало з добрих мистецьких вказівок мо

лодого мистця, який nослідовно присвячує вже 

кілька років свій час і солідне професійне знання. 

Треба собі передбачити й не зражуватися, що се

ред молоді немає ширшого й масового зацікав

лення підготовчими навчальними мистецькими за

йнятrями. У дальших мистецьких студіях в амери
канських школах це стане дуже корисним для мо

лодих українських мистців у тій nрофесії. 

Через хворобу адміністратора, лекцій минулого 
року в Домі Студії не було. 

Лекція в Студії. 

Мистець Ю. Гура робить коректу. 

Artist У. Ннrа teachcs. 

Lесшп: at tl1e Stнdio. 
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