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ДО ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИКИ СТАРОХРИСТИЯНСЬКОІІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ 
ДОБИ* 

ІЗАНТІИСЬКЕ мистецтво не можна брати відірвано від традиції і життя, отже 
й від світоглядової його настанови - ансцінення дочасности коштом вічности, 
чере~ аскезу. Візантика нс знає допільности, там зобов'язували приписи догми, 
мали великий вплив цсрковні авторитети. Сhогодні деякі наші мистці до візан
тики ставлятr.ся по-ремісничому, думаючи, що візантійське мистецтво можна 
віддсстилювати від віри, фуню1ісю якої nоно було. Мистецтво П. Холодного -
батька, чи М. Бойчука. хоч не спиралося на подібно сильну віру, уміло зв'язати 
традицію з сучасними тс•rіями і цим онеело певні естетичні вартості . Сучасні 

наші візантиністи бачать традицію в копіюванні. 

Естетика старохристиянської та візантійсhкої доби нерозривно пов'язана з наукою 
отців церкви- патристіо: Іренея, Оріrена, Григорія Ніссенського, Тертуліяна, Августина. 
Завданням, яке ставили собі патристн Сходу, було, ІІиходя•rи з свангелія й спираючися на 
грецьку філософію, в її термінах оформити християнсhку науку. Покликаючись на Пла
тонові ідеї, вони ставлятh світ духотІЙ вище матеріялhного. В Арістотеля вони запозича
ють науку про Бога як прапрнчину; в стоїци:<мі- теорію пневми- логоса, що проникає 
всю речовину; в киніків - байдужість до еві ту й аскетичний ідеал; у скептиків - знеці
нення розумового й чуттєвого пізнання, місце л кого займає віра в об'явлення, що стає еди

ним джерелом до пізнання правди. 

На християнське, а згодом і sізантійсr.ке мистецтво впливали два фактори: наука 
отців церкви і культури тих народів . серед яких воно поширювалося. Патристи, обrрунто
вуючи християнську науку в понятrях грецької фіJrософії. прокладали шлях також і д.~я 

естетики нового світоглядового мистецтва. Алс одночасно христивнетво зустрілося з ви
соко розвиненими культурами Єгипту, Месопотамії, Сирії, Вірменії, коптів, - вкі неза
лежно від гелленських і римських впливів збсрігаJш свої національні традиції. Із зустрічі 
протилежних духовістю світів: антропоцснтрнчно наставленого гелленістичного, об'єктив
ного до явищ оточення, та східнього, пасионо детерміністичного, з суб'сктивно забарвле

ним мисленням, в якому людина не протиставилася, а ро:<чинллася в дійсності (панте
їзм) -постало згодом візантійське мистецтво. 

Естетика Заходу концснтруnа .па сnою увагу на фізично гарній і щасливій, сьогобіч

ній людині. Східня естетика мaJra потойбічнш'\, контемплятивний характер. Там людина 
була задивлена в свою душу, в її внутрішню красу й байдужа до оточення. 

Вже в своіх початках християнство відчувало потребу закріпити нову віру в певних 
знаках -символах. Ці символи, взяті з рослинно-тваринного світу, знаходимо, перш усьо
го , на Сході. Захід, якому ця символіка не була чужою, тіт.ки декоративно перетворюnав 
розроблені вже її елементи. 

Тому, що христивнетво всю уваr·у спря мовувало на пізнання інтроспективне, в світлі 
якого дочасність розглядаJrасл як персходовий етап мандрівки, ціллю якої є поєднання 
з Богом, воно, в своїх початках, не відчувало потреби впровадити в мистецтоо зображення 

(а Ця стаття покtйного мистцл В. І<ІІD~ЛІоІсn Uyлn поміщена первісно в "Українській Літературній 
Газеті."' ( ч. 7, за липень 1957), що виходн;rа 8 МІОІІХСІІі. llсрсдруковусмn їі звідти з уваги на ії актуаль
ність 1 недоступність первісної публікації длп: ширшоІ'о :шгалу. 
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людини. Тут діяла ще одна причина: єврейська традиція Старого Завіту з забороною зо
браження Бога та людини, на яку постійно паснлалося євангеліє. Але й самі патристи, 
вводячи поняття Бога за грецькими зразками, як неохапне розумом, нескінченне, нема
теріяльне буття, замикали дорогу іконографіі до будь-якого, хоч би й символічного його 
зображення. Делкі можливості насувалися із введенням Логоса, під яким розуміли Хри
ста. Одначе, через утотожнення його з Богом-Отцем, він ставав знову непізнавальним ро
зумом-буттям. Тому християнство протягом трьох віків користувалося символами. Най
перше- риби, під якою крився Христос. Рівночасно Він виступав під символом доброго 
пастиря в кількох, дещо відмінних варіянтах. Культ риби зв'язують так з малоазійсько
іранськнми, як і з єврейськими віруваннями. Остаточне оформлення риби як символа при
падає на друге століття. Те саме стосується символа доброго пастиря. Що ж до інших ~ям
волів, як голуб, ягня, олень, пава, винна лоза, пальмова галузка, rранати - всі вони похо
дять від низових культур Сходу, на підложжі яких виросло християнство. 

Можливість іконографічного зображення Бога-Отця в подобі людини створює щойно 
на переломі 4 і 5 століть св. Августин своею персоналіетичною теорією про Бога як пра'" 
вічне буття. В християнському мистецтві заходять зміни після встановлення догм Нікей
ського собору. Досі воно, блукаючи, намагалося іктуітявно передати християнський зміст 
мовою нових символів, проте, ке маючи за собою власних традицій, раз-у-раз брало готові 
зразки з тих культур, на rрунті яких виростало. Зараз догми цю свободу обмежили, устій
пили зображення Господніх ликів, як і святих. Церква допускала до зображення тільки 
визначені нею сцени з старого й нового завіту та з життя святих. Мистецтво перейняло на 
себе ролю допоміжного чинника в поясненні церковної науки, через що сама його пля
стична форма мусїла докорінно змінитися. І тут саме християнсько-візантійській естетиці 
припало завдання- знайти й розвязати цю теологічну форму нового мистецтва. 

Вже в зображенні лика Христа-Логоса іконографія шукає не ідеально-гарного за 
грецькою естетикою, але схематично-правильного, навіть в деякій мірі стилізованого, що 

відображувало б у собі саму суть форми, саму ідею (платонізм). 

Нематеріяльна космологія - Григорія Ніссенського приймала, що матерія не с ре
альною, що буття мас ідеальну природу. Адже якості (форми) не с матеріяльні, а саме 
з них постають речі, отже і речі нематеріяльні. Тут ішлося про переборепня дуалізму іде
ального і матерілльного світу в сенсі чистого ідеалізму, що визнавав би тільки ідеальний 
світ. Так разом з богачоловічою природою Христа, візантійська естетика розв'язала тим 
самим і проблему людини: відкидаючи індивідуальне, сприйняла субстанціональне, те, що 
в Арістотеля окреслюється rатунком, типове. Перекидаючи всю увагу на духову сторону, 
вона зрікається плястнчно-вимірного і зводить твориво до площі, де абстрактне тло наби
рає зараз просторового значення; матеріялізуючи предмет, вона зводить його до схеми
натяку на річ, - звільненої від речовюm. 

Зображуючи постаті святих, візантійськс мнстецтво відтворювало потайбічний світ 
тих, які вже відійшли. А тому, що вічному буттю душі чуже будь-яке хвилювання, душі 
святих перебувають у непромннаючім стані зрівноваження, спокою і блаженства, в постій
ній молитовній екстазі: їхне буття - це безустанна контемпляція в Бозі. Самозрозуміло, 
що таке буття виключало вимірність. Воно знаходило свій вираз в гісратичиїй статиці, 
вільній від рухливих жестів. Золоте тло у візантійських мозаїках, фресках й іконах с саме 
потойбічним, позачасовим і позапростірним світом блаженних душ. Коли ж в іконографіч
них зображеннях святих і попадуться кусні природи, діється це тому, щоб задокументу
вати їхню земну діяльність. Одначе ті елементи гір, дерев, будівель носять тільки умовно
декоративний характер, без будь-якого перспективного визначення чи то фігури до шта
фажу, чи навпаки. 
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Якщо виходити з засад християнської па тристичної етики, треба ствердити, що біль

шість авторів цього часу ставиться иеrативно до матерії, а цим самим і до фізичного тіла 
людини. Згадується, що уже Плотин (3 стол. по Хр.), як поганський філософ, соромився, 
що має тіло. Гностики добачали зло в матерії і твердили, що вона не від Бога. Тертуліян, 
щоб піднести Бога й душу, знецінив зовсім тіло, не добачаючи в ньому нічого більше -
як тільки зло. 

Уже ці приклади свідчать, як мало епоха християнської аскези прив'язувала ваги 
до дочасного. Зовнішній світ був для неі тільки причиною до гріха, зародки зла лежали 
уже в самім людськім, як матерілльній субстанції. Святий Августин твердив, що розум 
не в силі нічого пізнавати без участи почуттів і тіла. Коли ж він усе таки сприймає і пі
знає, тоді сприймає тільки предмети, які існують поза ним - об'єктивні, вічні правди. Це 
пізианни досягасме тільки шляхом Божого просвічення, і воно має інтуїтивний характер. 
Найвищий предмет гідний інтуїтивного пізнання - це Бог, а супроти Бога як вічного 
буття всяке інше пізнання не має ваги. 

Цим стверджувана перевагу душі над тілом, а інтуїції - волі й чуття - над розу
мом. Тому, що зовнішній повний спокус світ, як неохопний розумом, негідний був, щоб 
над ним зупинялася людина, вона всю свою увагу перенесла в нутро власної душі, з дум

кою про вічність і найвище щастя - єднання з Богом. 

Коли тіло було тюрмою душі й разом з усією природою крило в собі заляжні зла, 
ясно, що в теологічному мистецтві для цієї злої матерії не могло бути місця. Ії зведено, 
відкидаючи все матеріяльне в іконографічних зображеннях, від людської постаті до пред
метів довкілля включно, до схематично-стилістичних форм чи то сплощеної силюети, за
мкненої контуром (людини), чи то до декоративного символічного знаку- натяку (при
роди). В прокладенню складок одежі, в звоях спадаючого волосся і в самому лику - всюди 
всевладно панує графічна лінія. Вона зараз є висловом не об'ємного пластячного в розу
мінні світо-тінів, а тільки просторового, зведеного до поверхні, яку обмежує контур. Якщо 
душа за Григорієм Ніссенським може обійтися без тіла, тоді вже й профільва силюета, 
обведена самою лінією, є достатнім зображенням її спіритуальної форми. 

Навіть проложеві смуги фарб на площах, розбитих лініями складок одежі, низхо
дячи від темних тонів до ясних пробілів (як натяк на старогрецьку тривимірність), не 
в силі дати ілюзії моделяції. Вони підкреслюють тільки багатство арабескової графічно
сти поведеної ритмічно в різні сторони в вигляді рисок та площин. Таке ж відношення за
стосована до поз та жестів. Вічності притаманна святочність, безрух, достойний спокій, 
рівновага. Тут вилилась вона в статичну монументальність, в покору. Коли ж і зазначено 
рух у постаті, жестах чи ході, вони все ж умовні, нереальні, як все потайбічне буття, по
збавлені будь-якої витончености, прості, як простою є щира і гаряча молитва. 

Володимир Кинелюк 
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Лев Молодожанин: Лортрет Папи Івана Пnвла 
ll - бронза , вис. 75 см. , 1979 р. 
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Михайло Дмитренко: .,Безіменна творчість" · 
оліи. (І{олекціи д-р Валентини Савчук). 

\1. 1)111\ІІІ'ІІkІІ -~ОІІІІІ'ІІ"" tІІ';tІіІІІІ оіІ 

tColl. lk \' S;awtlнai..І 
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ХристиІІа І{ачалуба-Кишакеви•І: ІІортрет Григора 
Крука Бронза, 1979 р. 
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Григпр Крук: Портрет Юлії Зубенко -- террnкота. 
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Давид Вурпюк 11882-19671. Фотографіи мистцн. І) ;І \ ісІ 1\ІІrІ ( ІІ .. (І НА~-1967). 1'11010 СІ( :\r(і~І. 
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д А в и д Б у р л ю к 
(1882-1967) 

П
СТОРІЯ буває інколи капризна і лю
бить пожартувати собі часом з лю
дей. До таких капризів історіі, ма
буть, належить цілковите забуття 
серед земляків та майже промов
чання і в загальній історіі мистец
тва Давида Бурлюка, колись так 

широко відомого в цілій царській 
Росіі маляра та ентузіястичного пропага

тора модерного мистецтва, мистця, від 
якого пішов навіть вислів ,.бурлючити", 
ЦРбто малювати по-новому. 

Даремно було б шукати його імени на 
сторінках шоститомовоі Історіі украін

ського мистецтва і це тим більше дивно, що 

в ній згадується інших мистців модерністів, 
сучасників Бурлюка, як Олександру Ек
стер, Казимира Малевича і Волод. Татліна. 

Немає згадки про Д. Бурлюка і в Слов

нику художників Украіни (1973 р.), в яко
му, натомість, є сотні ( ! ) прізвищ мистців, 
які ані не були украінцями з походження, 

ані не народилися в Украіні. 

Украінські радянські історики мабуть не 
дістали дозволу з Москви писати про Д. 
Бурлюка, бо в історіі російського мистецтва 
пишуть про нього, як про свого, критику

ючи часом при тому "хохла" за те, що він 

не визбувся украінського акценту при ви

мові російських слів. 

А може не нотують Бурлюка в історіі 
украінського радянського мистецтва тому, 
що він покинув "рай" і поселився в капіта
.:tістичній Америці? (Хоч, правда, Бурлюк 
не крився в Америці з прорадянськими сим
патіями і навіть іздив до Москви в 1956 р.) 

Ну, що ж, не пом'янули Бурлюка в ра
дянській Украіні, ні добрим, ні злим сло
вом, з причин, які нам невідомі, то може 

писали про нього щось украінці у вільному 
світі? 

Та й тут цілковита мовчанка. В Енцикло
педії украінознавства окремого гасла про 

Д. Бурлюка нема. Одну-одиноку репродук

цію твору Бурлюка довелося мені бачити 
в журналі Мистецтво (ч. 2-3, 1932, Львів) 
з композиціі "Козак Мамай" (або "Мій ко
зацький предок"). Цю ж саму репродукцію 
передрукував 34 роки пізніше у своіх спо
гадах Олекса Грищенко ("Роки бурі і на
тиску", 1967), згадуючи двома короткими 
реченнями про Бурлюка. І третя згадка про 
Бурлюка -це кілька слів його оцінки про 
малярство М. Радиша в монографіі з 1966 
року. 

Американські історики мистецтва (Бур
люк прожив 45 років в Америці) вважают1. 
його за російського маляра. (В біографіч
них нарисах американських авторів трап
ляються неточні, а навіть часом видумані 
інформаціі, бо вони приймали за правду те 
все, що Бурлюк писав сам про себе, на 
схилі свого життя, в журнальчику "Color 
апd Rhyme"). 

В дійсності, Давид Бурлюк, по батькопі 
й по матері, був украінцем, народипсп 

в Украіні і там провів свою молодіст1. та 
кілька років найбільш активного і маїщі
кавішого творчого життя; отже про їюго 
приналежність до украінського мистецтва 

не повинно бути багато сумнівів, напіт1. 
якщо його національна свідоміст1. була 
мала, чи може ніяка. 

Спірним стає лише питання про щнша

лежність тих украінців, які прояпшшсн 

11 літературі виключно російською мовою, 
бо, нормально, письменник зачислястм~н /t() 

літератури народу, мовою якого він ІІІІІІІ<'. 

М. Гоголь і В. Короленко, :• походж<'ІІШІ 
украінці, але російські письмснІІІІЮІ, fio ІІІІ· 

са..rш російською мовою. Подібно сталосн 
і з Бурлюком як nocтo .. tf, бо nін ІІІІеав евої 
поезії по-російськи і тим самим ІІІ<JІІО'ВІІІсн 
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в російську літературу. Однак треба знати, 
що літературна творчість Д. Бурлюка була 
незначна і він уважав іі другорядною, бу
дучи в першу чергу малярем. 

То ж коли література, через мову, є тісно 
зв'язана з якоюсь національністю, то що 
іншого є з малярством, яке промовляє ви

ключно плястнчною мовою, і, де не працю
вав би якийсь мистець і ким він не почу
вався б, його творчість належить до наро
ду, з якого він вийшов. Навіть коли Давида 
Бурлюка вважають "батьком російського 
футуризму", він, як украінець з походжен

ня, належить до украінського мистецтва. 

Пікассо й Архипенко створІІЛИ кубізм 
у Парижі, не перестаючи бути - перший 

еспанцем, другий -· украінцем. Це є, на
загал, речі ясні, тільки коли йдеться про 
украінських діячів культури, то виринають 
різні курйози й перекручення і то завжди 

на нашу некористь. 

Треба признатися, що й ми самі в тій 
проблемі не завжди послідовні. Наприклад, 
коли ми з такою завзятістю зачисляємо до 

украінського мистецтва Марію Башкірце
ву, то я не бачу причин, чому ми мали б 

виключати з нього Д. Бурлюка? 

Давид Бурлюк народився 22 JІИПНЯ 1882 
року в украінській родині на Слобожан
щині, біля міста Лебедина, а юнацькі роки 
провів в степовій Украіні біля Херсону. 

Иого батько, теж Давид, походив з укра
інських селян. Завдяки вродженнм здібно
стям та самоосвіті він вивчив агрономію 
й навіть написав кілька фахових брошур 
на хліборобські теми. 

Матір Людмила, теж із селян, відзнача
лася мистецькими здібностями і це від неі 

діти одідичили замилування до малярства. 

Давид був найстаршим сином, він мав ще 
двох братів - Володимира й Миколу та 
три сестри- Людмилу, Надю й Маріянну. 
Давид, Володимир і Людмила були маля
рами, Микола ж -поетом. 

Всі Бурлюки відзначалися nеликим ро
стом, міцним здоров'ям, були гарні. (Люд
мила здобула перше місце на конкурсі 
краси в Петербурзі). 
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Ціла родина Бурлюків була сильно об'
єднана, монолітна, всі помагали собі вза
ємно, творячи тісно замкнений родовий 
клаи. Давидові навіть закидали те, що він, 
мовляв, уважає свій рід за центр цілого 
світу. 

Батько мистця був управителем Чорно
долинського ключа (десятки тисяч десятин 

землі) маєтку графа Мордвінона. Адміні
стративним центром ключа була місцевість 
Чернянка, недалеко Чорного моря, відда
лена яких ЗО кілометрів від Херсону. 

В Чернянці рід Бурлюків жив у достат
ках і, можна сказати, в матерілльній обиль
ності, нічого йому там кс бракувало. Це 
матеріяльне забезпечення додавало кла

нові Бурлюків ще більшого почуття неза
лежности й сили. 

Молоді Бурлюки дуже любили свою 
Черн.ннку, мали там МИ.JІ.Нрську робітню, 
Давид, Володимир і Людмила намалювали 

чимало полотен саме в Чернянці, під ла
скавим оком матері, яка пильно слідкувала 
за малярськими працями дітей. 

Та цю родинну ідиллю розбила І Сві
това війна. Давид Бурлюк (батько) помер 
у 1915 р. Володимир Бурлюк загинув від 
бомби на турецькому фронті в 1917 році, 
Миколу вбили большевики в 1920 році, 
а Давид (син) опинився на еміrраціі. 

Давид Бурлюк мав незвичайно експан
сивну вдачу, скоро знайомився з людьми, 
умів захопити іх своіми ідеями, володіючи 
якоюсь притягаючаю силою. Він мав до
брий організаторський хист, снував багато 
плянів, а відзначався передусім постійною 
рухливістю та невичерnною енІ'ргією. Зна
йомі любили його за його оптимізм, за по
чуття гумору й добру вдачу. 

Крім малярства, Д. Бурлюк цікавився лі
тературою (писав поезіі), театром (він ор
ганізував у Чернянці аматорські тІ'атральні 
nистави, в яких ролі акторів грали члени 

родини, а він сам був режисером та деко

ратором). 

Та найбільше цікавило його організу
вання мистецькоі діяльности - виставок, 
дискусій, публікацій - не тільки в Києві, 
але й у Петербурзі та в Москві. Навіть 
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Давид Бурлюк: Портрет Бенедикта Лівшица -
офорт, 1911 р. 

D. BнrliLІk: РоrІrаіІ of Dcncdikt Li\·shits -
etching. 1911. 

у Чернянці він "відкрив" маляра-аматора 
иоваля Костенка, заопікувався ним та за
бирав його праці на збірні виставки. 

Д. Бурлюк, мабуть, не міг би був жити 
на самоті, працювати ізольовано від інших 
людей. Одним словом, була це сильна сте
пова натура, переповнена вщерть енергією, 

плянамн, людина діі, і, яищо шунати подіб
ної постаті в цей період у нас, то мимоволі 
приходить на думку другий такий буйний 

син степів - Нестор Махно. В одного й дру
гого було надмір енергії, забагато акції, 
обидва хотіли змінити радикально світ, 
кожний у своїй ділянці, але вони мали за
мало інтелектуальної підготовки, замало 
розумової контролі над собою. Забагато за
хоплювалися чужими ідеями, що іх безкри-
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тично переносили на рідний rрунт. За
низьна була в них теж і національна сві
домість, а без солідного знання минулого 
народу, не можна будувати тривкої сучас
ности. Може це й були причини, чому вони 
не стали визначними людьми, завдаток на 

яких вони безперечно мали. З перспективи 

часу можемо назвати іх обидвох "змарно
ваними силами••. 

Про мистецькі студії Д. Бурлюна пишуть 
біографи мало, він мав учитися, разом із 
братом Володимиром, у Мюнхені (1903-4) 
і в Парижі (1904-05), а пізніше ще вронах 
1911-13 в Петербурзі в Інституті Маляр
ства, Скульптури й Архітектури. Літом 
1912 року він відбув довгу подорож по За
хідній Европі (Париж, Мілян, Рим, Венеція 
і Мюнхен). Свою мистецьку каріеру Давид 
Бурлюк почав виставкою в Кисві 1907-8 рр., 
де він виставляв спільно з Олександрою 
Екстер-з дому Григоревич (1882-1944), 
маляркою авангардного напрямку. Із О. 
Екстер Бурлюк був увесь час у добрих зно
синах і коли вона пізніше відкрила свою 
приватну школу малярства в Кисві (між її 
учнями були Анатоль Петрицький і Павло 
Ковжун), він приїздив давати доповіді про 
модерне мистецтво (1916--1918 р.). 

Від цього часу, аж до виїзду закордон, 
Д. Бурлюк брав участь у численних збір
них виставках різних модерних груп 
в Украіні, в Росіі та навіть і в Німеччині. 
Після революції, разом з дружиною Ма
русею і синами Давидом і Миколою, він ви
їхав на Далекий Схід до Владивостоку, 
а звідтіля до Японії, де провів два роки 
(1920--1922), доки не одержав візи до 

Америки. Від вересня 1922 р. Д. Бурлюк 
жив в Америці біля Нью йорку, де й по
мер 15 січня 1967 року. 

Д. Бурлюк, у своїй малярській творчості, 
пішов за новими течіями в мистецтві і від 
самого початку він зв'язався з такими аван
гардними мистцями як: Олександра Ек
стер, Михайло Ларіонов, Наталія Гонча
рова, Казимир Малевич, Володимир Тат лін, 

Василь Кандинський. 

Бурлюк жадібно слідкував за всіми но
вими проявами в мистецтві і скоро на них 
реагував, щось подібно, як Пікассо. Напри-



Давид Вурпюк: Кубіетична композиція -
олІи, 1913 рік. 

(). ИнrІінk: (;ІІІ)і!tііІіс tнІІІІМІ!ІіІіtІІІ 
оіІ, l!'l:t. 
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Давид Бурлюк: .,Атом" -олія, 1910 рік. 
( 3 колекції родини Ільків) . 

D. ПнrІінk: "Titc Аtош" - oil, 1910. 
(СоіІ. Ilkiw ~·amiiy, Chicago). 

клад, побачивши в 1911 році фотографію 
одного кубіетичного твору Пікассо, Бурлюк 
намалював цілий ряд полотен на подібну 
тему. Він асимілював з неймовірною швид
кістю нові европейські напрямки. 

До часу внетупу Бурлюка панівним сти
лем у царській Росіі був реалізм "Пере
движників", в яких тема твору була багато 
важніша від суто мистецьких проблем. 
Бурлюк виповів війну "Передвижникам" 
1 взивав мистців орієнтуватися на нові те
чіі у французькому та італійському маляр
стві - кубізм та футуризм. 

Вже так всюди буває, що нові напрямки, 
і то без огляду, в якій це не було б ділянці, 
завжди натрапляють на труднощі в пере

боренні старих привнчок, уподобань і уста
лених смаків. Щоб перебороти консерва
тизм, пропагаторн нових течій удаються 

нераз до різних перебільшень, навмисних 
переборщень, а деколи й до сенсацій, чим 
сподіються прптягнути зацікавлення лю
дей до новизни. 

Подібними намаганнями, за всяку ціну 
звернути на себе увагу громадянства, вела
вилиси ініціптори авангардного мистецтва 
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на початку ХХ ст., особливо футуристи 
в Італіі, кубо-футуристи в Росіі та в дещо 
меншій мірі кубісти в Парижі. Вони пішли 
навіть задалеко, бо викликали прямо скан
дали - чи то своею екстравагантною пове

дінкою і своїм зовнішнім виглядом, чи то 
друкованими зухвалими "маніфестами", 
полемічними брошурами, чи гучними пуб
личними доповідями і виступами. 

Очевидно, такий штучно силувоний 

"шум" довкола модерного мистецтяв справ
ляв неповажне враження і мав радше про
тилежні наслідки, бо насторожував людей 

проти нових течій, котрі виглядали на не
серйозне шумування пустих молодиків. 

Такий то новий "крикливий" спосіб ре
клями авангардному мистецтву заініцію
вав у Росіі Давид Бурлюк і, як пишуть 
його сучасники, тяжко було з ним конку
рувати під цим оглядом. 

Він показувався на вулицях міста в див
ному убранні, з намальованим обличчям, 
часом писав на чолі "и- Бурлюк", декля-

Давид Бурлюк: Швачка. D. Dнrliuk: Scaшstre~s 



Давид Вурпюк: Декоративний мотив, 1916 р. ()_ Вна·Іін'-: ''І)t'(:щ;аІін· ••шІін·· І~ІІІі. 
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Давид Бурлюк: Портрет дружини із сином:
олія, 1917 рік. 

1). иш·ІіtІk: ~Іп;. RщІінk \\'іІІІ !ЮІІ - оіІ, 1!))7. 

мував прохожим на вулицях свої вірші, 

виступав часто на лубличних доповідях із 

гострими й провокативними критиками 
старших мистців, писав полемічні брошури, 
давав доповіді про модерне мистецтво. 
Очевидець такого одного виступу Д. Бур
люка пише: .,В листопаді 1912 р. Д. Бур
люк мав доповідь на тему .,Що це є ку
бізм". Ми в Петербурзі, доповідь була 
в малому Троїцькому театрі. Я пішов на 
доповідь з молодшим братом Давида -
Миколою Бурлюком, який тоді був студен
том, так як я, і з яким я був у добрих, 
приязних відносинах. Припадково я сів не
далеко Олександра Бенуа і молодого поета 
Городецького, якого вже тоді запримічу
nали критики. 

Мені здається, що під час доповіді Бур
люк не вимовив ні разу слова .,кубізм". 
Він говорив про щось інше. Він хвалив 
(дуже загальниково) модерне малярство 
і накядався з брутальною лайкою на всіх 
мистців, які не йшли за модерним напрям
ком. Він вкидав їх усіх до .,одної ями", як 
сучасників, так і давніх. 
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.,Вивіски - казав він - які ви бачите на 
вулицях і яких ви навіть не завважуєте, 
є тисячу разів цікавіші, ніж образи такого 

Врубеля, маляра без таланту". 

Городецький встав і демонстративно по
кинув залю. Олександер Бенуа нотував усе 
в записнику. А чейже було відомо, що Вру
беля тоді дуже цінили і то навіть малярі 
модерних тенденцій. При тому треба прига
дати, що Врубель, внаслідок довго і при

крої недуги (психічної) помер щойно 
в 1910 році. Ще й сьогодні дивує мене цей 
брак такту Бурлюка. Але він, очевидно, хо
тів за всяку ціну викликати скандал. Але 
скандалу не було. Коли Бурлюк зійшов 
з естради, хтось устав, підійшов на естраду 

і сказав: .,Панове, ми прийшли сюди, щоб 
довщатися що це є кубізм. Про це не ска

зано нам ні слова. Вилаяно малярів і все". 
Цілn зnлл відповіла оплссІсnми, бо це була 

чиста правда. 

Опісля, хоч це не було передбачено 

n програмі, онетупив на естраду Володимир 
Маяковський, тоді майже невідомий, і від
рецитував кілька поезій. Це було все. 

Треба знати, що перші твори кубіетич
ного напрямку появилися в Парижі в 1908 
році. В 1912 році в Росіі цей рух майже не
відомий. Сам Бурлюк про нього багато не 
знав. Але, яке зухвальство!" 

.. я пригадую собі, що в Херсоні, в 1911 
або 1912 році, один з моїх товаришів, вер
нувшись з Італії, де він почав університет
ські студії в Міляні чи в Римі, оповідав 

мені, що він ходив інколи на доповіді аван
гардних малярів і поетів. Були це тоді по

чатки напрямку футуризму. На естраду 

приносили гіпсову статую Бенери чи Апол

лона і розбивали скульптуру ударами мо

лотка на дрібні куски. 

Вони старалися здобути розголос через 
Рксцеитричність, через скандал. 
Бурлюк ішов шляхом, що його почали 

футуристи з Маріпетті на чолі." (Лист Ми
хайла Нечитайла-Андрієнка з 14. ІХ. 1977 
року). 

Таким чином, через контроверсійні пуб
JІИчні внетупи в різних містах та через 
напасливі брошури і проклямації, Д. Бур-



люк став відомим і головним nponaraтopoм 

модерного мистецтва в цілій Росії в роках 
1911-1914. 

Він організував багато збірних виставок, 
11 яких вистуnав із братом Володимиром 
і сестрою Людмилою, де nриймали також 
участь - Олександра Екстер, Г. Лентулов, 
К. Малевич, В. Кандинський, Н. Гончарова, 
деколи Олекса Грищенко та інші малярі. 

До 1917 року не було в цілій Росії про
фесійних rалерій для мистецьких виставок 
і тому треба було влаштовувати їх в му
зеях, школах, театрах чи приватних сало

нах. Організації таких виставок забирали, 

очевидно, чимало часу і труду і треба по
дивляти енергію Д. Бурлюка, який зумів 
зорганізувати, чи брати участь у стільки 

внетавках (1907 - Москва, 1908 - Киів, 
Петербург, 1909 - Петербург, 1910 -
Одеса, Риrа, Петербург, Москва, 1911 -
Москва 1912 -Москва, 1913, 1914 - Пе
тербург, 1917- Москва, Вітебськ). 

В малярській творчості JI.. Бурлюк буn 
дуже спонтанний, працював багато і швид
ко, проявлявся в різній техніці - олії, 
акварелі, офорті й рисунку. йому нера:. 
закидали, що він малює заскоро і чсре:~ ТР 
часом не викінчує своїх праць. Він потра
пив, наприклад, намалювати на великому 

полотні збірний портрет цілої родини Пур
люків (8 осіб) за трк години. Бували у Бур
люка краєвиди з деревами, на яких було 

видно самі стовбурі, бо не встигав намалю
вати галуззя. 

Найракші твори Бурлюка nредставляли 
краєвиди, намальовані під впливом Сезана, 

від якого різнилися сильнішими кольо
рами і грубшою фактурою. 

Від 1910-1912 рр. Бурлюк творив в дусі 
кубізму і футуризму. Були це -одні чи
сто абстрактні композиції, другі сюжетні 
в стилі кубізму. Він намалював, напри
клад, цілий ряд абстрактних творів на тему 
атому, в яких представляв рух його скла

дових частин. 

В сюжетних композиціях він схематизу
вав людські фігури, представляючи їх ге
ометричними формами. 

Дnnид GурлюІt : · Tpn.•r, ол ін. 
(). 1\щ·ІіаІk : \\'()()(( ~1\'СІ'- оіІ. 

КоJІІІ французІ.кі кубісти стишували 
барвІІ, обмt>жуючи їх до двох-трьох кольо

рів (сірий, бро11:юний і темно-зелений), то 
І;урлюк натоміет1. уживав сильних ярких 

fіарн :t днміtНLІІТІІttМJt червоною і синьою. 

І ki"• "'"РіОJІ Пуртока, який тривав до 1919 
року, був стилkтичио більше наближений · 
110 іт>tлііісІ.КІІХ футуристів ніж до фран
цу:н.ІШХ t<убkтів, бо не спостерігається 
11 його т11орах аналітичного кубізму, з роз
кладом прt•дмсту на його складові части

""; Г.урлюка більше цікавила проблема 
:юбражсння руху в \fалярстві . 

Під час nерсїзду через Японію, для заро

бітку, мистсцt. nовернувсо до краєвидів 
і nортретів, n яких було однак видно де
ЯКІІЙ вnлив nопереднього періоду. 

З nриїздом до Америки , де кубо-футу

ризм був знаний тільки в дуже вузьких ко
лах сnеціялістіn, а більшість американців 
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одоволялася реалістичним малярством, 
Бурлюкові прийшлося часто міняти стилі. 

ПробУJ!ав він спершу малювати в дусі 
експресіонізму і твори з цього часу нагаду

ють дещо твори експресіоністів. Пізніше 
Бурлюк був чутливий на сюрреалізм, зро
бив і в ньому кільканадцять спроб, і посту
пово перейшов до реалізму і то до наївного 
реалізму, малюючи банальні сцени із сіль
ського побуту східньої Европи, щось в роді 

образів М. Шагаля. 

Після відвідин південної Франції в роках 

1950, шукаючи там слідів Ван Гога, Бур
люк малював якийсь час соняшники і кві
ти, подібно як Ван Гог. 

З часом, композиції Бурлюка стають що
раз менше вибагливі, мистець попадає 
н примітивізм. Між тими наївними, примі
тивними картинами є; чимало таких, на 

яких видно людей з непропорційно вели
кими головами, щось подібного, як це було 
в моді деяких карикатуристів в середині 

ХІХ ст., (наприклад, О. Дом'є). 

У старшому віці талант Бурлюка вига
сав і мистець опинився на похилій площі, 
його праці втрачали мистецький рівень, ри
сунок ставав неточний, композиції були без 
пляну, а фактура недбала. 

Так, що довголітня творчість Д. Бурлюка 
є досить нерівна щодо якости і навіть не 
видно в ній пов'язання між окремими пе
ріодами, немов би іх творив не цей самий 
чоловік. Бували мистці, які продовж дуже 
довгого життя переходили кілька стилі
стичних періодів, але в іх творчості с щось 
такого, що вказує на індивідуальність 

мистця, можна пізнати в ній одну і цю саму 

руку, в творах Бурлюка, натомість, цього 

сталого і особистого первня с обмаль. 

До найцікавіших та найвартісніших тво
рів Д. Бурлюка належать кубіетично-футу
ристичні праці з років 1910-1919. 

Він, разом з Олександром Архипенком, 
творить першу ланку українських кубістів, 

до речі, дуже малочисельної родини кубі
стів-футуристів, і коли творчість О. Архи
пенка с загально добре відома, то про кубі-
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етичні праці Бурлюка знаємо дуже мало, 

бо не багато творів з цього періоду зберег
лося і вони сьогодні майже недоступні 
у приватних збірках. 

Поборюючи перестарілу і навіть не ми
стецьку естетику "Передвижників", маля
рі-авангардисти переносили в Східню Ев
ропу кубізм і футуризм майже живцем із 
Західньої Европи. 

І коли кубізм мав у Франції своіх перед
вісників (Сезан, Дерен) і був там, можна 
сказати, вислідом еволюції, цебто мав своє 
коріння в досягненнях попереднього поко
ління, то в Східній Европі він був "квіткою 
перенесеною з чужого поля", яка, не запу

стивши глибокого коріння, зів'яла і оста
точно була засуджена радянською владою. 

Одиноким живим органічним паростком, 
який зродився з кубізму на Сході, можна 
вважати конструктивізм і також супрема
тизм. 

Щоб оновити мистецтво у Східній Европі 
було два шляхи, перший і легший- взяти 
готові стилі зі Заходу, другий, тяжчий
творити нові напрямки на базі духовости 
і традицій свого народу, так, як це робив 
Михайло Бойчук і його школа в Києві, а М. 
Сосенко і П. Холодний у Львові. Вони 
могли це зробити, бо знали наші традиції, 

нашу культуру, маючи до того мистецьку 

освіту й підготовку. 

Аномалією, натомість, авангардного ми
стецтва в Росіі була та обставина, що біль
шість мистців, які його творили, не похо
дила з корінних російських земель, цебто, 
не виростала з гущі власного народу, крім 

цього, між цими мистцями було чимало 
й неросіян, отже вони не могли добре 
знати духовости народу, так, що між ними 

не було майже нічого спільного. То ж ні
чого дивного, що не маючи солідного 
Грунту під ногами, вони вибрали легший 
шлях - наслідування Західньої Европи. 

Заслуга Д. Бурлюка в історіі мистецтва 
Східньої Европи полягас в тому, що він, 
усією своею силою, відвагою і навіть зу
ХВа.JІістю, зробив перелім в наставленні до 
мистецтва. Він торував, неначе каменяр, 



дорогу новим лодувам - кубізмові і фу
туризмові. Цього факту ніхто не може йому 
відмовити. 

Для нас він с одним із нечисленних ма

лярів, які творили в дусі кубізму і цей 
період його творчости повинен увійти до 

Давид Бурлюк: "Катеринка·· - олія. 1946 року. 

історіі українського малярства, тимбільше, 
що ці твори Д. Бурлюка постали в Украіні. 

П. С.: На цьому місці складаю щиру 
подяку д-рові Олександрі Ільків і д-рові 
Андрієві Ількову з Чікаго за документацію 

про Давида Бурлюка. 

Володимир Попович 

J)a\i(l І~ІІІ·ІіІІk: (;r·irнl щ~;ш - оіІ, І~Нб. 
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ІОрій Гура: Вожа Мати- темпера, 1978 р. У. ІІщ·а: \fotiJcІ· of God - tcшpcra, 197А. 
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Петро Мегик: Церква у КосмаtІі - олія, 1939 р. 
( Нолекція д-раВ . і О. Фараонів). 

1' . \І сІнk : СІшнІ1 і 1 1 C;нp;ttlli:tll нюнrнаіпs- оіІ . 1939. 
(СоІІ. і ) І· . :.tщі ~ft·s. IJ. Fat·aoнi,v). 
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Михайло Дмитренко: .,Мелодія"- олія, 1970 р. 
(Кол. Панства А. і З. Слюсарчуків). 

28 

\(\'<·ІІ;аjІо D111ytrc11ko: '"\lclody'" - оіІ. 1970. 
ІСоІІе('(іоп of ІІн.· Slщarclщk FашіІ)·). 



Михайло Дмитренко: Пам'ятІшві поштові значки - туш. М . D111 ytн: нko: СсmtІІІ СІНОІ"<ttі,,~._. ~ t аШр'І - інk . 
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Сторінка рукописної Євангелії - Сяніччина . 
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СПОГАД n Ро ФОТ І Я КРАСИЦЬКОГО 
(187~1944) 

Е зважаючи на наше досить 
коротке співробітництво, ви
датний український мистець 
Фотій Красицький відограв 
у моєму житті значну ролю. 

Спочатку - через свій ви
значний твір, пізніше- в на
слідок короткотривалої, але 

глибокої творчої дружби. 

Одна з найкращих праць цього талано
витого майстра малярства і графіки "Гість 
із Запоріжжя" (1901), починаючи з мого 
дитинства і раннього юнацтва, у великій 
мірі заповнила моє духове життя. 

Почну з короткого огляду життя Фотія 
Красицького. Народився він на Київщині, 
в селі Зелена Діброва, тепер Черкаської об
ласті, в родині колишніх кріпаків. Сам ми
стець, знайомлячись із земляками, гово
рив: я є внучатий небіж Тараса Шевченка 
з боку його сестри Катерини. 

Іван Сошенко (1807-1876) - перший 
учитель малювання в середній школі мого 
батька Якова, розповідаючи своїм учням 
про Тараса Шевченка (див. В. Кармазин
Каковський, Слов'янознавці і Киівський 
Ботанічний сад, журнал "Нова думка", Ву
ковар, ч. 13/1977, стор. 96--97) не раз ка
зао, що й молоде покоління покійного Та
раса Шевченка вирізнялося своїм обдару
ванням. На жаль, дуже мало відомо про 
дитячі й юнацькі роки Фотія. Одним із пер
ших дізнався про його спосібності славний 
композитор Микола Лисенко і дав свої 
кошти для навчання хлопця в Киівській 

малярській школі (1888-92). В ній юнак 
вчився добре. Иого любили як учителі, так 
і учні. В розмові з моїм батьком Яковом, 
видатний український майстер малярства 
М. Пимоненко якось сказав, що схиляє 
свого талановитого учня Фотія Красиць

кого писати не тільки на побутові, а ще 

й на нескладні і виразні історичні теми, 
тим більше, що нам потрібні змістовні 
й яскраві твори з нашого минулого. 

За років 1892-1894 Фотій Красицький 
учився в Одеському Художньому Училищі, 
у видатного мистця К. Костанді, захопле
ного українською тематикою. Між 1915--
1921 роками, ми були сусіди з Костанді по 
дому на Херсонській вулиці в Одесі. В роз
мовах з батьком і зі мною, Костанді тепло 
згадував Ф. Красицького, казав, що з юнац
тва в його малярських працях булu багато 
повітря і сонця, але він ввесь час зали

шався реалістом, не впадав у деякі пере
більшення, які траплялися в імпресіоністів 
і особливо пуантилістів тих часів. Саме 
тоді сталася сенсація: в 1916 році Кра
сицький відтворив свою кращу працю -
,.Гість із Запоріжжя" (1901 року, украдену 
з Музею Украінського Мнстецтва у Львові, 
але через якийсь час знайдено було й пер
ший варіянт, отже виникло два ориrіна.пи 
цієї чудової праці: один повернуоси до 

Львова, а другий збагатив один з киівських 
музеїв. Костанді радів з такого успіху, як 
відтворення ідентичної праці (порівнюючи 

обидва варіянти, я не зауважив ніякої різ
ниці, тільки дід у другому варіяиті вигля

дав трохи старішим, але так і не запитав 

автора, чи це було свідомо зроблено з пев
них міркувань. 

Пам'ятаю, Костанді цілком згоджувався 

з моїм батьком, що нескладна, але глибоко 

задумана психологічна композиція на істо
ричну тему може мати більший ефект, ніж 
перевантажене деталями велике полотно. 

Костанді сам любив праці з обмеженим 
персонажем, але такі над якими замислю-
ється. 

"Гість із Запоріжжя" це - ідейна, пси
хологічно й композиціі"Іно цільно побудо
Р.ана праця. В ній глибоко зворушує не зо-

31 



янішия насиченість рухом, а внутрішня ди
наміка емоцій. На Великдень, до діда 
пасічника приїхав козак. Серед дерев коло 
куреня, на траві, розкладено скатерку 

з розговінням. Гість грає на бандурі, а ба
буня привела до нього внучку і молодшого 

за неі внука. Козак мабуть запитав хлопця 
чи буде й він козаком, а хлопець засоро
мився. Сестричка сміливо, із веселим задо
ром, повернулася до братика. Всі чекають. 

Такий задум автора породжує думки 
й почуття, примушує міркувати далі. 

Постать центральної особи - козака за

порожця - єдина в цілому світі, в своєму 
роді: це є представник народного лицар
ства, яке в поєднанні зі своїм народом при
свячувало молоде життя обороні рідного 
краю. Ця постать своєрідно виразна, геро
їчна, барвиста. 

Зворушлива сцена "Гостя із Запоріжжя" 
побуджувала мене розпитувати мою матір 
про її батька, мого діда, козацького пол
ковника з вищою освітою військового топо
графа. Над моїм ліжком висіли дві шаб
люки: крива турецька - одного з праді

дів - полковника украінського козацтва 
XVIII віку, та дідова, що був полковником 
хоч і не українського, а оренбурзького ко
зацтва, проте з "Кобзарем" Тараса Шев
ченка ніколи не розлучався, навіть об'їж
джаючи своіх підлеглих старших-козаків 
по широких каспійських степах, пов'язаних 
зі спогадами про роки заслання украін
ського генія. Не дивно, що моя юнацька 
науково-мистецька діяльність почалася 

з весни 1914 року в зв'язку з цією темою. 
Першу свою статтю "Гість із Запоріжжя" 
я написав і надіслав до Львова, де її пере
дано до друку. Влітку 1914 року почалася 
перша світова війна. Інтерес до Запоріжжя 
у мене поновнвся влітку 1916 року. Це літо 
батько, мати і я - провели в місті Олек
сандрівську (тепер Запоріжжя), на Дніпрі, 
напроти острова Хортиці. Через тиждень 
після приїзду земляки доручили мені скла
сти перший проєкт: "Музей-парк Запо
ріжжя на Хортиці". Над цією темою я пра
цював усе літо. Разом з моїм проєктом, 
також і мою брошуру на цю тему Земство 
ухвалило до друку. Після деяких скоро-
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чень і поліпшень за порадою ученого, піз
ніше академіка Д. Яворницького, намічено 
було реалізувати мої задуми в натурі, але 
подіі війни і революції стали на перешкоді. 
Поки ще живу, радий буду реставрувати 
обидві праці (1914 та 1916 років), бо друко
ваних примірників не збереглося. 

Про навчання Ф. Красицького в Петер
бурзькій Академії Мистецтв (1894-1901), 
де він учився у І. Репіна, я не маю ніяких 
матеріялів. За цей час мистець виконав змі
стовні й кольоритні жанрові й пейзажні 
теми: "Хутір", "Хатки на річці Пслі" 
(1898), "Дорога в село Козацьке" (1899), 
"Як би ви не панич" (1899), "Біля криниці" 
(1900) та "Село Кирилівна" (1901). 

З 1903 року Ф. Красицький жив і працю
вав у Києві. В 1906 році він проявив себе 
і як змістовний графік - створив низку 
політичних каринатур до журналу "Шер
шень". В графічних, як і в малярських 

працях, Фотій Красицький був яскраво ви
явленим реалістом демократом. Він відо
мий також і своїми портретами : М. Ста
рицького (1893), Лесі Украінки (1904), Т. 
Шевченка (1906 та 1910), І. Франка (1907 
і 1914). За роки 1933-34 створив серію 
портретів молодих українських письмен
ників. З відомих мені, варті уваги типові 
для Красицького такі його праці: "В свя
то" (1902), "Дід", "Пасіка". Між 1927 та 
1937 роками, Фотій Красицький був про
фесором Київського Художнього Інституту, 
мав у ньому свою майстерню малярства, 
викладав за своїм методом композицію. 
Один з учнів Красицького назвав цей ме
тод "українським народним реалізмом". 

Пам'ятаю таку несподівану і радісну по
дію в моєму житті. 

По закінченні двох факультетів Одесь
кого Художнього Інституту: архітектур
ного (1917-1921) та графічного (1927-
1931), ціле десятиріччя 1931-1941 було 
найактивнішим і найnродуктИвнішим у мо
єму житті. Після перенесеного мною го
лодного 1933 року запалення легенів, два 
роки (академічні 1934-35 та 1935-36) я ви
кладав у трьох інститутах: як доцент, 
у Харкові, на факультеті пейзажної архі
тектури, вів основний курс ляндшафтноі 
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архітектури, також цей курс у Кисві та 
історію украінського мистецтва - в Одесі. 
Разом з тим, дістав призначення на посаду 
старшого архітекта-пейзажиста міста Ки
ева, яке стало тоді столицею УРСР. Був 
керівником досить великої пейзажно-архі
тектурної майстерні, в якій працювали ар
хітект-пейзажист М. Кравчук, арх. Черед
ниченко, арх. Тепляков та багато інших. 

Завдяки суворій дисципліні в творчому 
житті та в розподілі періодів року для 
праці на три міста з переіздами, я зміг ви
держати таке напруження. Одного дня при
йшов до мене в майстерню відвідувач по
дібний до козака і назвав себе: "Фотій 
Красицький! Хочу у вас працювати, чув що 
потрібні мистці". Однісю з основних тем 
тоді була реконструкція Київського Універ
ситетського Ботанічного саду. Створивши 
якнайкращі умови для такого почесного 
співробітника, я посадив Фотія Степано

вича за чисто пейзажну частину століт
нього Ботанічного саду. Зі своїм завданням 
Ф. Красицький б.'шскуче справився: розро
бив аксіомометричний плян - панораму 
наче б з пташиного польоту- цілого Бота
нічного саду, в акварелі, з передачею всіх 
більш або менш визначних дерев зі специ
фікою структури і забарвлення характер
них ддя кожної породи. При цьому на під

етаві замальовок, шкіців і обмірів у натурі, 
вносилися певні удосконалення в проект 
реконструкції Ботанічного саду з погляду 
сприяння ботанічним студіям, уведенні но
вих дерев або кущів, полегшення доступу 
до особливо рідкісних екземплярів, а також 
і щодо суто пейзажних вимог краси розмі
щень і сполучень рослин. Всяка зміна 
в уже сформованому красонді значно труд
ніша ніж створення заново задуманих пей
зажів. Велика плянша генерального пляну 
Ботанічного саду, після наміченої в ньому 
реконструкції за участю такого майстра 
малярства, як Ф. Красицький, мала такий 
успіх, що іі возили демонструвати перед 
тодішнім урядом у Кисві. 

Взагалі, Ф. Красицький чудово подавав 
окремі компоненти паркового пейзажу. Мій 
проект перr'оли для витких троянд у Одесь-
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кому міському саді так добре намалював, 

що ця праця виІUІикала захоплення у ці
лому місті. 

Професор Красицький сам захопився на
шою майстернею, давав цінні вказівки ар
хітектам і мистцям інших фахів щодо ко
ристування різнобарвним тушом замість 
не зажди прозорої акварелі. Також радив 
користуватися ефектами "рембрандтівсько
го" освітлення, в яке вніс цінне удоскона
лення наш Тарас Шевченко. Зокрема, він 
позитивно реаr'ував на мої вже тодішні по
шуки активної гармонізації життя за до
помогою мистецтва. Казав, що працюс над 
підручником "Мистецької композиції" для 
студентів. Але так і не знаю, чи закінчив 
і видав цю працю. Взага.11і, майже нічого 
не знаю про його творчу діяльність за 
останніх десять років життя (1935-1944). 

Сnмс тuді, n псрсйнпту оптимізмом нашу 
творчу дружбу жахливим дисонансом уві
рваJІася трагічна загибе.11ь улюбленого 
зятя Красицького - талановитого укра

інського поета Олекси Близька. Ця марна 
смерть молодої життєрадісної творчої сили, 

пізніше офіційно визнана помилковою, 
в такій мірі пройняла всю істоту Фотія 
Степановича, що він сказав мені сильно, як 
умів говорити Тарас Шевченко: ми, мистці, 
ще майже не розкрили і не використали 
повну си.11у мистецтва для того, щоб вести 
за собою життя шляхом правди. 

Працюючи зі мною тільки на протязі мі
сяців, дорогий і кезабутній Фотій Красиць
кий мало того, що передав мені багато цін
ного мистецького досвіду, але ще поступово 

цілком згодився з моїм прагненням, ко

ротко вислооленим так: мистецтво, посд

нане з природою, мас служити для здоро

вого буття, гуманного життя і радісного 
довголіття людей і ці.11их націй. 

Для сучасного мистецтва не досить за

хоплювати глядачів новизною сюжетів та 
крикливістю інтерпретацій, а потрібна 
тверда боротьба за повсюди присутню спра

ведливість і за активне ствердження най
краще висловлених людинолюбних і наро
долюбних заповітів геніїв нашої плянети. 

Всеволод Кармазин-Каковський 
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Микола Бервінчак (1903-1978): Вуглекоп -
офорт, 1940 р. 
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Софія Лада: .,Казка про Мару" -Ліна Костенко. 
Гващ 1979 р. 
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ПРОЄКТ УКРАІНСЬКОІ НАЦІОНАЛЬНО( КІМНАТИ 
В КАТЕДРІ НАУКИ ПІТСБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ИНУЛО вже nів століття 
від часу, коли офор
милися nерші коміте

ти національних кім

нат у відомому бу

динку Пітсбурзького 

університету, відому 
nід назвою Catl1edral 

of Learning, по нашому сказати "Катедра 
Науки". Цей імnозантний 42-nоверховий 
будинок в rотицькому стилі був заnроекто
ваний архітектом Чарлсом Клавдером. Бу

динок Катедри Науки своїми nроnорціями 
та rотицьким вертиналізмом мав символі

зувати інтелектуальні стремління не лише 
11ітсбурrу та його околиці, але й цілої 
Америки. Будову Катедри розnочато в 1926 
році і вже наnередодні сnорудження цього 
будинку nовстала ідея влаштування етніч
них кімнат навкруги великого голооного 
вестибулю, т. зв. commons room, що мали б 
nідобразити багато-етнічний склад насе
ления Пітсбурrу та цілої Америки. 

Тоді ж таки nовстали етнічні комітети, 
що мали зайнятися улаштуванням націо
нальних кімнат, які мали бути виявом 
власної культури і мистецтва окремих ет
нічних груn та мали своїми культурними 
осягамн збагатити цей новий будинок. Ко
мітети етнічних груn, nри сnівучасті етніч
них груn цілої Америки та nри сnівnраці 
мистецьких кіл держав, кімнати яких мали 
бути влаштовані, взялися за діло. При 
оформленні кімнат кожна етнічна груnа 
старалася nоказати найвищі досягнення 
своєї культури та мистецтва свого народу. 

Так, між роками 1938 і 1957 сnоруджено 
19 національних кімнат, а саме: американ
ську, англійську, грецьку, ірляндську, іта
лійську, китайську, литовську, німецьку, 
норвезьку, nольську, російську, румунську, 

сирійську, угорську, францу:и.иу, шnед

ську, шотллндсІ.ку, чехословац1.ку та юrо

славську. До виконання їх nідшуиуnано 

відnовідних архітектів, мистців та мистец

твознавців, бо у виnосаженню кожної кім

нати лежала гордість народу, гордісТJ, 

його nоходження, його культури. Яи впсло
вися nокійний Ален Скейф, один із членів 
Ради Директорів Університету: "ці кімнати 
с викладовими кімнатами, але вони також 

є учителями". До цих слів можна додати, 

Натедра Науки Уrrінсрситсту 11 І fiт~·r,~·pr·y. 
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що ці кімнати є ніби науково-культурними 
амбасадами у важливому центрі американ
ського наукового осередку, бо щорічно по
над 20,000 реєстрованих гостей відвідують 
національні кімнати, крім 36,000 самих сту
дентів університету та примагідних відві
дувачів. Усі архітекти існуючих 19-ти на
ціональних кімнат були спроваджені з іх
ньої батьківщини, що свідчить про велику 
вагу справи та амбіції поодиноких етніч
них груп. 

З огляду на те, що на підставі статуту 

лиш державні народи мали право на побу
дову своіх кімнат, за українською кімнатою 
довга історія. Кількакратно відкидувано 
заходи та просьби украінського комітету 

для влаштування українськоі кімнати. 

Лише в 1970-их роках дещо змінено пра
ІІИЛа. Задержуючи більшість головних 

принципів, дано ширшу дефініцію нації, 

себто народу зв'язаного з належною йому 
територією та який посідав свою власну 
культуру та спосіб життя. Сприйняття цієї 
неполітичноі термінології відкрило двері 
для українців та вірмен в улаштуванні 

кімнат, що репрезентували б їхні куль
тури. 

Тільки з початком 1975-го р., завдяки на
полегливим старанням та певної міри ди

пломатії видатного культурного діяча, гро
мадянина пітсбуржчини, д-ра Юрія Киша
кевича й очолюваного ним комітету вда
лося закупити кімнату для улаштування 
Українськоі Національної Кімнати у гар
ному, репрезентативному положенню, саме 

центрально положеній льокаціі над голов
ним входом до Катедри Наук. Треба було 
знайти мистців - творців будучої Україн
ськоі Національної Кімнати, тому Комітет 
попросив помочі в голови Об'єднання 
Мистців Українців Америки, скульптора 
Михайла Черешньовського, а він запропо
нував мені співпрацювати з ним та бути 
проєктодавцем наміченої кімнати. Я екон
тактувався з головним архітектом Пітс

бурзького університету Джорджом Валтою 
та отримав від нього проспект з архітек
турними вимогами для влаштування націо

нальних кімнат, з яких найголовнішими 
точками були наступні: 
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.,Національна кімната мусить ілюстру
вати один з визначних аспектів традиційної 
архітектурної творчості даної нації, яка 
r. визнана Державним Департаментом З'є
динених Стейтів Америки. 

Проєкт даного історичного періоду му
сить бути культурно-естетичний, а не по
літичний та повинен відзеркалювати архі
тектуру народу до 1787 року, цебто до дати 
прийняття конституції З'єдинених Стейтів. 

Щоб оминути політичні вплутування, 
кімнат не дозволяється декорувати полі
тичними символами, портретами, ані порт
ретами живучих осіб. 

Одиноке місце, де дозволяється умістити 
політичний символ, це камінна плита над 

дверима до даної кімнати." 

Здавши собі справу з того, що намічена 
Українська Національна Кімната повинна 
сповняти місію, зокрема, коли йде про по
глиблення та утвердження українськоі 
ідентичности, заки приступив я до графіч
ного начерку ідеі, себто преліміиарного 
проєкту інтер'єра кімнати, простудіював 
я нашу старовинну житлову архітектуру. 
Тут слід підкреслити, що в наших мистець

ко-архітектурних книгах є дуже обмежені 
інформації про будівництво нецерковного 

характеру. 

Тому, що Українська Національна Кім
ната при Пітсбурзькому університеті не 
є ні церквою, ні каплицею, а науково-ви

кладовою кімнатою, потрібно було вишуку
вати конструктивно-декоративні елементи 
надбань нашої архітектурної минувшини 
житлово-домашнього характеру. Ці інфор
мації, як я вже раніше згадав, являються 

дуже скупими, тому кожна згадка про ту ж 

архітектуру була гей би перлиною. Для 
ствердження автентичности форм чи мате
ріялів, які я примінював, треба було ро
бити переклади українських удокументу

вань на англійську мову, а іх черпав я з на
ступних джерел: Історія Украінського Ми
стецтва, видана Академією Наук УРСР, 
Нарнен Історіі Украінського Мнстецтва за 
редакцією В. Заболотного, Нариси Історіі 
Архітектури УРСР, По Украіні Григорія 
Логвина, а з еміrраційних видань: Укра-



їнська Народна Архітектура Кармазина
Каковського, Нотатки з Мистецтва, деякі 
давніші календарі та альманахи, де часом 

появлялись статті про нашу житлову архі
тектуру. Також дуже допоміжним було ви
дання Константика Мощенка п. н. "Україн
ський Будинок Григорія Галагана". При 
проєктуванні Української Національної 

Л106омир l<алинич: Рисунок Ч. 2. 

Кімнати я взорувався головно на Будинку 

Григорія Галагана, побудованому в селі 
Лебедимець на Полтавщині 1850 р., проєкту 
арх. Червінського та на будинку Полтав
ського Земства, збудованого у пів-монумен

тальному стилі 1906-го р., проєктодавцем 
якого був відомий архітект Василь Кричев
ський. 
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І тут, при презентації мого першого пре
ліміиариого проєкту увійшов я в колізію 
з університетським архітектом та дирек
торкою національних кімнат панею Брунс, 
що, мовляв, базуюсь на архітектурі вже 
з 19-го століття, а не на давнішій. Прихо
дилось виясиювати, що стародавніх зразків 
українськоі житлової архітектури взагалі 
немає, а згадані будинки були запраєкто
вані пізніше, але на точних зразках старо
винної архітектури. 

Існуюча кімната побудована симетрич
но, зі сволаком посередині, трьома висо

КЮІІИ симетрично уміщеними rотицькими 

вікнами та двома, теж симетрично уміще
ними, біля вікон кальориферами. Фронтова 
стіна також має симетрично уміщені вхо
дові двері. Отже існуюча симетрія спону
кала мене впровадити хоч частинно мону

ментальний характер, використовуючи при 
цьому декоративні мотиви житлової архі
тектури, щось подібного, як це вчинив ар
хітект В. Кричевський у Будинку Полтав
ського Земства. 

Форму трьох rотицьких вікон я змінив 

новою конструкцією вікон з трапезовид
ними завершеннями, що було характери

ним у нашій стародавній архітектурі. Ці 
вікна випавнені вітражами, з яких середу
щий представляє книгу звісного літописця 
Нестора з 12-го стол. п. н. "Повість времен
них літ". З лівого боку постать князя Яро
слава Мудрого з книгою Руської Правди 
в руках. Вітраж з правого боку представ
ляє постать гетьмана Івана Мазепи. З пра
вого боку між двома колонами є таблиця 
та портрети Тараса Шевченка, Івана Фран
ка, Лесі Українки, або постаті з-перед 19-го 
стол. - письменника Івана Котляревського 

та філософа Григорія Сковороди. Універ
ситетський проспект каже, щоб тематика 
сюжетів була з-перед 19-го століття, проте 
деякі вже споруджені національні кімнати 
носять тематику з 19-го та 20-го століть, 
як наприклад, чехословацька кімната мас 

портрет президента Масарика, який був 

оборонцем чехословацької незалежности, 
та помер щойно в 1937-му році. 

Посередині з лівого боку є плоскорізьба 
чи мідернт патрона Украіни і нашої сто
лиці, Києва, Архистратига Михаїла. 
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Щоб заховати кальорифери я запроек
тував дві вистаючі стіни, покриті орнамен
тальними кахлями, які також належать до 
старинних українських будівельних мате
ріялів. У цих двох стінах є Грати для про
пуску огрівання. Стеля сконетруавана за 

традиційним старо-українським способом, 
а саме, зі сволаком та сволочками, щось 

подібне, як у домі Галагана, та канделяб

рами. 

Тут знову зайшов я у колізію з універ
ситетським архітектом. Він закинув мені 
плутанину двох стилів, а саме шляхет
ського житлового з монументальним. При
клад будинку Полтавського Земства, що 
його запроектував чільний тодішній архі
тект Кричевський, та в якому то будинку 
були використані елементи народньоі твор
чости у монументальній архітектурі, отже 
він, КричевськІІЙ, не боявся в одному про
екті гармонійно поєднати два стилі, не зміг 
переконати університетського архітекта. 
Він обстоював поняття, що будинок Пол
тавського Земства великий-просторий, а на
мічена кімната є замалою, щоб у ній умі-
щувати композицію двох стилів. Тоді я по
чав перепросктовування кімнати в україн
ському житлово-шляхетському стилі (по
англійськн я назвав цей стиль "gentry"), 
примінюючи будівляні та декоративні еле
менти та мотиви, які з цим стилем гармоні
зували б. Назвав я цей стиль шляхетським, 
щось у роді будинку Галагана, який був за
можним шляхтичем та міг дозволити собі 
на більш декоративне вивінування свого 
будинку, тоді, коли зразки інших житлових 
домів були відносно скромно влаштовані, 
без особливих прикрас. 

Приступимо тепер до опису останнього 

nроекту. Щоб надати шляхетсько-житло

nий характер цій кімнаті, я старався хоч ча
стинно розбитІІ існуючу симетрію кімнати, 
умістивши сволок поперечно, а тільки сво
лочки уміщені ПОВЗДОВЖНО. На СВОJІОЦі 
у домі Галагана був викарбований напне: 
"Дом цей споружек для оживлення преда
кін о жизни предков в памяти потомков". 
Я запропонував на сволаці у наміченій кім
наті напне із творчости Шевченка: "Учі
теся, брати мої, думайте, читайте і чужому 
научайтесь, свого не цурайтесь". Цю фразу 
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запропоновано, бо вона відноситься до лю

бови свого рідного, а при цьому до пошани 

вивчення культури інших народів. 

Вікна є змінені із трапезовидноі форми 
у прямокутну і без вітражів. Знов це учи
нено тому, щоб позбутись почуття мону
менталізму. Середущий панель є дверима 
до уявного саду, бо сади також були так 
дуже притаманні у нашій житловій архі
тектурі. 

Дві колонки з типічиями підпірками та 
поземим брусом нестимуть тягар зниженоі 
стелі в критому вестибулі перед виходом 
у город. Дві кахлеві стіни є замінені го
ризонтальними дерев'яними брусами, кла
деними в зруб без цвяхів, як також і всі 
інші стіни скоиструовані в такий самий 
спосіб. 

3 правого боку буде 3 на 12 стіп, розді
лений на три частини, мідерит, який буде 
представляти три етапи нашоі історіі. Ліва 
частина - добу стариниу, себто скитів, се
редуща княжу добу, а права козацьку, 

себто до кінця 18-го століття. 3 лівого боку 
буде таблиця для викладів з різьбленими 
рамами та дверима. Фронтова стіна буде 
мати входові двері з трапезовидним завер
шенням та орнаментальним різьбленим де
рев'яним обрамуванням. 3 лівого боку від 
nходу кахлева піч, а з правоі традиційний 
мисник з різьбленою або керамічною посу
дою. 3 лівого боку на дерев'яній долівці 
буде стіл для професора, а попри праву 
стіну нбудована лавка для учнів з трапе
зовидною різьбленою задньою підпіркою 
та стільчиками на нотатки. 

Вячеслав ВаськІвський (1904---1975): Дереворит. 
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Увесь процес проектування я узгіднював 

з головою ОМУ А, скульптором Михайлом 
Черешньовськнм, який запроектував стиль 
та характер різьбленоі дерев'яноі орнамен
тики і буде мати нагляд над ії виконаннам, 
що буде запорукою мнстецькоі якости. 
Наше народне дерев'яне мистецтво й різьба 
є дуже багатим, багатшим за інші народи. 

Проектування цієі наміченоі кімнати за
йняло періодично два роки часу, головно 

через шукання відповідиого стилю та удо
кумеитування. Вкінці, у квітні 1979 року, 
отримав я листа від університетського ар
хітекта, який передаю у скороченому пере

кладі: "Мені приємно повідомити Вас, що 
Ваш прелімінарннй проект Украінськоі 
Націоиальноі Кімнати отримав ентузія
стичне схвалення ректора університету п. 
Rеслей В. Посвара та інших чнннннів із 
адміністрації Пітсбурзького Унінерситету 

і т. д." У понеділок, 29-го травня, заходом 
американських університетських кругів ви
світлено на телевізорі історію національ
них кімнат, а у фокусі екрану стояв проект 
Украінськоі Національноі Кімнати, що 
його представлено з відповідними пояснен
нями. Також на руки Украінського Комі
тету прийшло письмо з r"ратуляціями від 
посадияка міста Пітсбурrу Ричарда Калі
rуірі. Кошторис передбачується приблизно 
на 80 тисяч долярів. 

Ця Украінська Національна Кімната 
повинна в майбутньому сповнят місію для 
утвердження, збереження та поширення 
доброго украінського імени у важливому 
науковому американському осередку. 

Любомир Калиннч 

\\'. \Va!ikowJk,- (1904-1975): \\'оос.І engra\·inк 
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Андрій Сологуб: Стара нормандська ферма
офорт, 1952 р. 
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Ірина Шухевич (1885- 1979) : Портрет Л. Ш.-Л. , олія. І . ~ІІІІС І 1С\V)( І І ( 1885-1979): І'tнІІ : Іі І or І . !оJ І І І ., ІІІ! 
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Валентин СімянцсІІ: Портрет П. Мегнкп 
патюrованнй лнтнй камінь, 1979 р. 
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Т В О Р Ч І С Т Ь П Е Т Р А М Е Г И К А 
(ДО 80-JПТТЯ ПАРОДЖЕІПІЯ) 

ГРУДНІ 1979 р. в rалерії 
Мистців Українців в Аме
риці у Нью йорку з нагоди 
80-ліття мистця Петра Ме
гика - відбулась ретро
спективна виставка його 
картин. На цій виставці 
представлено понад п'ятде

сят робіт мистця (олія , темпера, рисунки 
санrіною). 

М:tйжt> вr.і pnfinти , 11е мистецький дорібок 
післявоєнних років аж до наших днів. Всі 
довосині роботи мистця згинули, - зреш

тою, це доля усіх українських мистців під 
чужою займанщиною. 

На тлі сучасної доби, ця виставка с яви
щем небуденним. Вже при побіжиому 

огляді виставлених робіт відчуваєш, що 
масш справу з мистцем з "Божої ласки". 
Мистцем , що збагнув сенс сучасної доби, 
спромігся пізнати вічне в часовому і за 
первісною формою відчуття дійсности збаг
нув конструктивний сенс її руху - гармо

нію прийдешнього. Це робить його твори -
творами справжнього мистецтва. 

Безперечно, що така здібність прита
манна лише виключно обдарованим нату

рам - таким с мистець Петро Мегик. 

В наш час, коли людство неначе захли
насться в "хаосі сучасного'\ - між мину
лим і прийдешнім, між "загубленим" та 
"обіцяним" расм, для мистця важливо збе
регти крихку істоту свого сства та винести 
її на поверхню життя, з надмірною сміливі
стю й хвилюючим марнотратством до себе 
та казковою щедрістю для других. Тоді 
лише ми відчуваємо дотик неповторної 
душі мистця . Саме оцей дотик "неповтор
ної душі " мабуть відчув кожний, хто огля
дав виставку Мегика. 

Перше загальне враження від Мсгииа 
мистця, це зрівноваженість і гармонія . 
прагнення досконалости в кожному його 
творі, чи то буде краєвид, мертва натура ч11 

портрет. Нічого зайвого, нічого випадІю
вого, нічого дратуючого. Навіть сИJІІ,них 
І<Ольорових контрастів уникає мистець. Все 
уміру-зрівноважена міцна композиційна 
побудова твору, добрий рисунок, гармо
нійно зі смаком підібрана кольорова rама, 

добре розроблені пллни в краєвидах - їх 
перспектива. 

Мегик, мистець, який уміє звільнитисJ, 
від зовнішніх випадкових впливів оточен
ня, уміє іrнорувати риси притаманні лю
дині сьогоднішнього дня, її випадкові на

строї, коньюнктурн і цілі, а натомість він 
прагне душевного спокою та мудрости са

мовпевненнл - прагне віри в незаперечні 
ціннощі, які дають йому змогу зрозум іт11 
сенс руху життя , його історичну тенденцію 

та роблять його творчість досконалою , 
сприятливою для всіх . 

Незаперечним фактом є, що одна :1 на •"• 
більш привабливих рис справжнІ .ого мІІ 

стецтва в його минулому, сучасному ІЇ маІЇ 
бутньому - це його жагуче ПJЖГІ І С ІІІІ ІІ 

.?оскопалого. 

За час свого історичного JЮЗВІІ 'І ' І< у , Ga· 
гато напрямів, шкіл, стил і в, nc pc>to t .нn мtt · 

стецтво, але завжди цінним п ш.ому ТС' , ІІ(<> 
залишається незмінним , ІЦО не :щхнтуст t .< ' Н 

в дні "коливання земл і ' ' . 

Саме ця віра в незаnср<'ч ІІі .ІІЮJ\t: І · І < і І(іІІ 
нощі, вм іння усвідомвтн .. JIL" Іi 11 t:nб i" , 

прагнення від часового но нi•rtюt ·o, 11ід ІН ' · 

реХОДЯЧИХ форм ~ОLНІіІІІНJ ,С) J '() 1\ ІІ ІІІІУ ЖІІ'І"І ' ІІ 

до дійсної та нс:J мінної і с·r·нt tІІ , він • нtсопоt ·о 

хаосу до позачасової га рмо11ії , у мі t ІІ ІfІ ехоп -
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лювати вічне у витончених мистецьких 
образах, тяжіння до досконалого, характе
ризує творчість Петра Мегика. 

Дехто називає Мегика мистцем "спо
кою", але це невірно. Вже з пmрокого кола 
мистецьких зацікавлень Петра Menma -
малярство, прикладне мистецтво, церковне 

оформлення, педагогічна та громадська 

праця і т. д. - бачимо, що вдача Петра 

Мегяка далеко "неспокійна" -що це ие
посидюча, бурхлива й пристрасна натура, 
для якоі спокій є абсолютно чужий, дарма 
що він був організатором та головою С.'1ав
иозвісиого мистецького Гуртка "Спокій" 
у Варшаві. 

В наш час механічного спустошення 
людської душі, в хаосі загальної світової 
кризи людини, коли мораль і все природнє 

й людське знищено, коли людина, а з нею 
й сучасний мистець в своій загубленості 
та самотності, втратили властивість від
чуття реального життя, відчутrя деталів 

його людяности, зрештою відчутrя хаосу, 
коли природию дійсність заступила - де
формована дійсність, а живу людина - іі 
схема, що привело сучасне мистецтво до 

його граничної абстрактиости, Петро Мегик 
у своїй творчості намагається знайти за
гублену рівновагу й гармонію в життю. 
Мистець знає, що духовий хаос ніколи не 
був базою до мистецтва. 

Мегяка радше треба назвати мистцем 
рівноваги й гармонії, мистцем, що не пішов 
за натовпом модних абстрактних мистець

ких течій, а волів землю під ногами та своє 
власне мистецьке "я", тобто в мистецтві 

волів творити, а не "витворяти". 

Це мистецьке "я" Мегика є глибоко зако
рінене в староукраїнські мистецькі традиції 
та в народнє мистецтво, які для нього є ор

ганічні, - більш привабливі, ніж усякі 
,,космічні мандрівЮІ". 

Всі роботи Петра Мегика позначені нахи
лом до монументальности та максималь

ного узагальнення малярської форми, неза

лежно від того, чи то буде мертва натура, 
портрет чи І<раєвид, з певними елементами 

стилізації та декоративиости, так харан-
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ними добі украінського візантійського 
фрескового стінопису та українському на
родньому мистецтву. 

У цьому в своій творчості Петро Мегик 
ніби перегукується з творчістю Федора 
Кричевського. 

В сюжетах своіх творів Мегик обмежує 
себе зовсім простими буденними предме
тами, як городина, вазони, квіти, домашиє 
начиння, звичайна цегла тощо, які він уміє 
опоетизувати своїм пеизлем. Уміння уза
гальнювати, спрощувати вибрану маляр
ську форму - свідчить про високу куль

туру мистця. Так в портретному малярстві, 
Петро Мегик, не так дбає про фізичну схо
жість, скільки про духове єство, характер 

портретонаної особи. Та помимо самоі осо
би, не менш істотним для нього є передача 

антуражу портрета, фактури стіни, вікно, 
чашка чи бутелька з вином. 

Як сучасний маляр, Петро Мегик добре 
освоїв здобутки імпресіоністичної техніки 
малярства, зокрема пуаитнлізм. 

Це допомагає йому у мертвій натурі дати 
окові глядача оптичне задоволення, пере
дати те, що мабуть він сам відчуває при ма
люванню того чи іншого об'єкту і в його 
полотнах мертві предмети починають жити 
своім власним життям. Такими є натюр
морт з буковинським килимом, Волинський 
рушник або Півонії. Головне для мистця 
Мегика - вловити та зафіксувати на по
лотні все те, що він бачить, намагання 
зробити непромипально-вічним те, що як 
нін знає, безперестанно міняється не тільки 
протягом дня, з ранку до вечора, але на

оіть у відтиику короткого часу. 

Краєвиди Мегика вражають своєю гар
монійною завершеністю, соковито-барви
стою, зрівноваженою кольоровою rамою. 

Петро Мегик не просто змальовує краєвид, 

він його компонує, спрощує, створює за
ново, відкидаючи усе зайве, випадкове, 
непотрібне і тим досягає максимальної ви
разности. 

Малярству Петра Мегика притаманна 
композиційна витонченість і завершеність 
форми, інтенсивна насиченість кольору, -
ніжного та рухливого ("Тополі"). 



Петро Мегик : Натюрморт- опік, 1971 р. 1'. \I.-11\L. · ."'tilllifІ · щІ_ І'І'іІ. 
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Ми ніде не бачимо у нього фарби. Всюди 
панує лише кольор і навіть у білому ми 

бачимо його прозорі та ніжні вальори. 

У мистця безпомилково точне відчуття 
кольору, форми та лінеарної композиції. 

Иого краєвиди насичені повітрям та сон
цем . Дивлячись на них, можна навіть 
нстановити, в яку пору дня та при якій по
годі малювався той чи інший краєвид. 

Природа завжди гармонійна й досконала 
в своїй завершеності, вічна й незмінна вона 
в часі. Цю гармонійність, досконалість та 

Петро Мегик: На гробник на могилі 1<. Везпалко
Пирогової у Варшаві - 1943 р. 

Р. Meltyk : Toшbstonc - 1943. 
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непроминальну вічність мистець уміє пере
дати в своіх краєвидах. Згадаймо хоч би 

такі його речі, як "Вечір у горах", "Кра
свид з Лігайтону", "Весняний етюд" , "За
хід сонця над морем" і т. n. 

В особі мистця Петра Мегика українське 
сучасне малярство має видатного мистця 

европейського маштабу, мистця модерного, 
що стоїть нарівні здобутків світового ми

стецтва, модернізм якого, як і вся його 
творчість, глибоко закорінені в тяглості 
традицій українського мистецтва. 

Євген Блакитний 

Петро Ме гик: Нагробник на могилі українки
робітниці у Німеччині - 1945 р. 

І' . МсІІ уk: TotпiJstoпc - 19-1!•. 



Михайло Черешньовський: Павук у церкві в Гантері. 
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Ярослава Музика (18-1973): Графіка. У. МІІZ)'kа ( 1896-19і3): Grapl•ic 
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Андрій Мадай : .,Подорож у центр ума" -
дереворіз, 1976 р. 

\. ~f ;нl :t\ " JotttІH '' '" ІІtс · І :с· ttІн · о І ІІи · :\lit~el ' 
\\' ІІotlcttl . І'ІЇІ І 
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Ната.ли Стефанів: Берізки - олІи, 46х36 см. ~. Stcraniw: Birch wood - оіІ. -tбх36 crn. 
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Of ЛЯД fРАФІЧНИХ ОФОРМЛЕНЬ УКРЛІНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ 

З
АХОДАМИ Фундації Дослідження 
Лемківщини в Нью йорку видано 1978 
року nід редакцією Івана Гвозди вар

тісну книжку: "Дерев'яна Архітектура 
Українських Карnат". Книжка великого 

формату з твердою nалітуркою, має 286 
сторінок на доброму nапері кремового ко
льору, з nередмовою в англійській мові 
Івана Гвозди, а nередмову українською мо
вою наnисав Пав.'Іо Маляр. 

Стаття .,Українська дерев'яна архітек
тура і дерев'яна архітектура українських 
Карnат" наnисана Ольгою Чмух. Статтю 
n. н . .,Лемківщина" наnисав Антін Вариво
да, статтю .,Дерев'яні церкви на Лемків
щині" наnисав Роман Райнфусс, статтю 

"Старі і нові хати на Лемківщині" наnисав 
Павло Стефанівський. Усі статті україн
ською мовою. 

Англійською мовою npo дерев'яну архі
тектуру українських Карnат надрукована 
велика стаття Антона Вариводи та коротка 
інформація npo Лемківщину. Всі статті 
в обидвох мовах займають 68 сторінок до
брого друку. На 69 сторінці є маnа Лем
ківщини. 

Від 71 сторінки nодані ілюстрації вибра
них дерев'яних сnоруд округи Українських 
Карnат. Усі рисунки ілюстрацій старанно 
виконані. Все це nраці Антона Вариводи із 
різних років. Рисунки чорнобілі, часом 
легко nідкресJІені кольором, nоказано за
гальний вигляд і nляни церков, дзвіниць, 
внутрішній вш·ляд, іконостаси, окуття две
рей і замки, вигляд хат. На закінчення 
книги nодано українською й англійською 
мовами виказ і оnис дерев'яних сnоруд 
українських Карnат. Книжка надрукована 
чисто. На сорочці книжки, у титулі "Дере
в'яна архітектура українських Карnат" на 
жаль замість української букви "У" вжито 

латинську букву "У". Наnис на хребті nо
даний не українським звичаєм нашого дав
нього друкарства здалини вгору, тільки 

чужим сnособом, згори вниз. Ця дуже 

цінна nраця вартісно nобільшує україн
ську літературу npo дерев'яні сnоруди 
України. Вона наnевно стане корисною ча
стиною nідручних бібліотек кожної свідо
мої української родини всієї діясnори. 

-+-

Великим зусиллям д-ра Юліяна Заліз
няка nоявилася 1978 року культурно ви
дана nосмертна монографія на 138 сторінок 
npo Марію Дольницьку та її творчість у ді
лянці емалі. Ще nеред війною 1939 року 
були nриготовлені у Львові матеріяли для 
книжки npo Дольницьку, її творчість, але 

через nізніші nодіі вона не була реалізо
вана. 

У виданій теnер монографіі автором біо
графічної статті й характеристики творчо
сти Дольницької є д-р Володимир ПоnовІРІ. 
Статті в книжці українською й ангJІіЇІ
ською мовами. Книжка видрукована в Ро
честері, ЗСА, оnравлена в тверді nоJІотннні 
nалітурки зі золотим надрукам на обгорт11і 
й на хребті обидвома названими мовам11. 
На nочатку книжки вміщена односторін
кава замітка npo емаль пера самої Марії 
Дольницької з її давніх nисань. 

У книжці надруковано 18 чорнобіJІІІх , . ., 
33 кольорових реnродукцій і:1 <'МаJІ<'іІ М. 
Дольницької з років 1925 до 1!172 " ·•·нх 
творів, із яких вдалося ро:що6утн фотш'ІІІІ· 

фіі. Книжка виконана дуж<' нuаі"Іmнш, '"' 
доброму крейдяному nап<'рі. І t<- ІІ<':ІІІІІ'ІІlіін" 
цінна поява з ділянки МІН'Тt'ЦІ·І<ої t·ма.rІі, 
яка буде для творців ущ~><і'ІІ<'J,І<ш·о мш·тt'ІІ· 
ТВ& КОрИСНИМ ПОГ.JІІІб.ІІІОІО'ІІіМ МІL'Гt')ІіJІ.ІІОМ. 
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Засновник Музею Ніяrара Фалс і його 
днректор Мнкола Колянківський видав 
збірник - альбом із кольоровими репро
дукціями з колекції праць покійного вже 
мистця Василя Курилика (родж. 1927 р.
помер 1977 р.), під назвою "Український 
піонер". Ця колекція знаходиться в згада
ному Музею. Гарно виданий цей збірник 
мас 76 сторінок, у картонній і твердій 
оправі з цікавою кольоровою репродукцією 
картини Курилика, на якій мистець зобра
зив свого батька серед пшеничного лану, 

як він радісно розглядає золоті зерна на 
своїй долоні. 

В альбомі вміщено 27 цілосторінкових 
кольорових репродукцій праць Курилика, 
які мистець виконав для Музею 1971 року. 
З цієї серії Курилика 1975 року був вико-

Роксоляна Лучаковська-Армстронr': Благовіщення. 
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наний торонтонською компанією 15-хви
линний фільм п. н. "Українські піонери". 
Фільм цей згодом був показуваний на еве. 

Серед показаних кольорових репродук

цій бачимо важкі початки життя наших 
піонерів у Канаді. Але їхня працьовнтість 

по десятках років, там де були ліси, хащі, 
болота, створили родючі лани пшениці, 
створили добробут для себе, для Канади 

і славне ім'я для працьовитих українців. 

Виданий Музеєм альбом вищезазначених 
праць Василя Курилика, батько якого емі
грував із Буковини, вшановує покійного 
мистця, який посвятив велику частину 

своєї малярської творчости піонерам Ка
нади. За це видання належиться видавцеві 
щнра вдяка. Альбом стане історичним до

кументом із життя українців у діяспорі. 

П.l\1. 

R. LlІczako,vska-Annstrong: Annнnciatio11. 



Ірина ТВердохліб: Портрет дІвчини- олІя, 1976 р. 
99х76 см. 

І. І"\Н'ІІІоtІІІіІJ І'оІІІОІіІ of .І ~іІІ оіІ. РІІ:"о, 
1 1~ І • j І і 1 ІІІ 
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Тирс Венгринович: Екслібрис. 

Г. \\:cІ}Itrynowy<ll: Ех liiнis 

Тирс Венгринович: Екслібрис. 

Т. \\1cnlнyпo\\')'clt: Ех ІіІні!<і. 

Ніл Хасевич ( 1906- -1952?): Екслібрис. :Мирон ЛеnИІJ.І·КИЙ: Екслібрис. 

:\. Clt~;;c\\·y<lt rl906-19?",2:-)· Ех ІіІпі~. \J l.І'\\"y<kyj: Ех lii>ri..; 
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Христина Кач8.J'Іуба·Киmакевич: Торс -гіnс. 
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Григор Крук: Портрет музики-композитора Е. 
Цимбалістого - гіпс, 1968, вне. 36 см. 
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1-1. КпІk : l' o І·t ·· ait or composeІ· Е. CilllbaliSt)' -
p l astcг. 1968. І•іgІн 36 сІн. 



з ЖАЛОБНОЇ ХРОІ-ІІ КИ 

ДАМ'3Н ГОРНЯТКЕВИЧ 

(1892-1980) 

3 березня 1980 року помер на 88-у році життя, 
1t горах коло Союзівки (ЗСА), де жив- мистець

маJІяр, професор Даи'я:и Горняткевич. Він був чле· 

ном Об'еднання Мистців Українців Америки, дій

С'НИМ членом НТШ і УВАН, куратор мистецтва 

в УВАН. Народився мистець 1892 року в Л\ську, 
в Західній Украіні. Мистецьку освіту здобув він 

у Краківській Академії Мистецтв у Польщі. Зго

дом продовжував мистецьку освіту в Дрездені та 

Мюнхені, Німеччина. До війни працював учителем 

мапярстІШ n рнсушtіо у rімно...зіі. 

З часів мистецьких студій у Кракові досліджу

вав фрескові ма.льовила в катедрі на Бавепю, ви
конані в каплиці св. Хреста украjнськими маля

рами з кінцем XIV ст. Згодом поширив вІн свої 
зацікавлення nодібними мальовилами не тільки 

в НраковІ, ме й у сандомирі, Вислиці, Люблині та 

інших мІстах. Опрацював солідну дослідну працю 

на цю тему. 

ВОЛОДИМИР БАЛ3С 

(1906-1980) 

У Сан ДІсrо, Ка.л\форнІя, помер 18 квІтии 1980 
року мистець-графік Володимир Баляс. Народився 

мистець 1906 року в Рогатині, в Західній Украіні. 
Мистецькі студії nочав у Львівській Політехніці на 

вІддІлІ архітектури. На початку 1933 року встуnає 
до Академії Мистецтв у Баршаві, де закінчує сту

дії весною 1939 року. В Академії Володимир Валяс 
здобув грунтовне знання графічних технік і ши

роке знання букви, шрифтів і техніки книжки. 

+ 

1958 року вийшла друком дуже вартісна його 
праця "УкраїнськІ мистці в автобІоrрафіях" -
нидана в ЛоtІдоні, Англія. 

ЦІкавився народнім мистецтвом й особливо пи
самками й на ту тему багато писав. Зібрав велику 
колекцІю писанок. У власній малярській твор•ю

сті виконував портрети, nейзажІ, поліхромІї в цер

квах, виказую•ш солідну освіту як у рисунку так 

і в композиції. 1964 року, в будинку УВАН в Нью 
Норку, була влаштована велика ретроспектинІШ 

виставка праць Покійного Мистця. На виставці 
показано коло сотнІ праць за роки 1919-1964, ма
лярських і графічних. 

Мистець був глибоким поклонником друкова

ного слова про МИЄ'тецтво й за свое життя зібрав 

дуже вартІсну бібліотеку, яку перевіз до ЗСА. 
Вона мас дуже баrnто вартІсних друкованих праЦІ. 

Із ділянки мистецтва, особливо давнІх видань. 

Працьовите мистецьке жиnя закІнчилося в дlUJе

кій від України зс•tлІ. Похований на Історичному 

цвинтарі в Бавнд Бруку, стейту Нью Джерзі. -
В. Fl. П.! 

У часІ останньої вІйни працює актив110 НІ< ІІро

фесор графіки в УкраїнськІй МистецІоК(ІJІрtІМІІt"JІІІ· 

вій Школі у Львові. Вере активну у•шетJ, 11 УІ<ІІІІ

їнському мистецькому русі у Львові, а :ІІ'одом у ІІі

меччині. Оформлює багато укрnїш·r.юІх. п •ІІн·ом 

І не українських книжкових видnш •. ІІп 'І.Уі•~••••І. 

нже в Нанаді й ЗСА, влаштооус бш·ато t"Іюїх ІtІДІІ

відуаJІьних вистіl.вон, у яких понп:•уваІІ І•І:ІІІІ•J•••н••І. 

ВИСОКОЇ ТеХНі 11НОЇ КЛЯСИ грnфі'ІІІі 11(111111. ІІІ"ІІ(ІЛІІІІІІ 

з ділянки деревориту. 

Слаба видnвІІН'Іn діллІ.ІІіt"ТІ. діІІt"Ін•рІІ, ІІІ' :•м••І"JІІІ 

КОрИСНО ВИКОрИ<'ТП.ТН ЙІІІ'ІІ І'!ІІІІjІ( 0 ІІІІІ\'rІ ІІМІІІІІІІ. \ІІІ( 

педагоrічІІо-ми<·тЄ'ЦІоКОІ"о доt·ІІІду. В. 11. 11. ~ 
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ОЛЕІЮА ШАТКІВСЬКИП 

( 1908-1979) 

Уродженець По•Іасва Олекса Шатківський (на

родився 15 жовтня 1908 р.) -початки мистецької 
освіти отримав у Почаєві в мистця О . .Якимчука. 
До Варшави прибув і вступив до Академії Jt.-[и

стецтв 1931 року. Мnтеріяльно слабо забезnечений, 
дуже пильно вчився. Був членом Гуртка "Спокій", 

брав участІ. у багатьох виставках у Варшаві, на 

Волині й у Лr.впві. ЗnкіІІ'ІИВ Академію на весні 

1939 року. Після війни жив у Львові. Брав активну 
участь у мистецькому житті. ПраЦІовав у ділянці 

Опекса ШаткІвський (1908-1979): Мати 
А донька - графіка. 
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1\ІаJ'ІЯрства й графіки. Помер 15 травня 1979 року. 
Похований у Львові, на Личаківському цвинтарі. 

В. й. П.! 

~ 

ВАСИЛЬ ПАНЧАК 

(1898-1980) 

В останніА хвилині наспіла вістка про смерть 

сеньйора украінсьних мистців у Нью Норку, Ва

силя Панчака. Він народився в СтриАщині, За

хідня Україна. До Америки прибув nеред Першо1о 

світовою війною. Тут здобув мистецьку освіту 

й до останніх часів брав активну участь в укра

їнському мистецЬl~ому житrю в Америці. В. Я. П.! 

\. Slшkiw<kj"j (1908-19і9): ~lother and dapghtcr
gr<Іpllic. 



МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

:'\.НАС 

8 Вистnnка nparн. ..мистців неконформістів" 

:~ України 1 олії, ::шнuрелі, •·рафіка і скуш.птурn) 

відбулася в :щлях Українського Вільного Універ

ситету в Мюнхені від 15 червня до 7 липня 1979 
гоку. Gули виставлені твори мистців: Антона, Ан

дрія АІІТоІІІОК<l, Валерія Басшщя, Воднара, Надії 

Гайдук. Ссргін Гсти, Михайла Грицюка, Ковален

ка. Руслана Макоспа, ІІJана Марчука, Віктора Ма-

Кирнло Мазур: І<расвид із замком- олІя, 1974 р. 

ронюка. Наумця. СтnІІислава Сихова, Стnп6ура. 

Володимира СтрелJ,JІіІюва, Валентина ХруІІtа, І~·~

лодимира Цюпка і ШаповалеІІка. Виставку ві;(

nрин ректор УВУ д-р Володимир Янів. 

Ця виставка, доповнена прnцими Олек<~nндра 

Онуфрієва. Олега ВоЛОШИІШ, евгенія РахмШІІІСJІ'ІІ, 

Віталіл Сазанова та Людмили Яструб, була нсре

uезена до Америки і відкрита в rалерії ОМУ Л 

~ Нью йорку від 9 лютого до 2 березня 1980 р. 



8 У Мавнтен Tan reлnepi, Віндгем, стейт Нью 
Парк, були показnнІ прnці Ярослави rерупнк від 

8 до 30 вересня 1979 року. Виставка була патро
нована Нью йоркською Стейтовою Мистсцькщо 

Радою. 

8 Виставка малІонків Олександри Терпецької 

відбулася в Уммакупята КЗJІеджі, Пенсильванія, 

в часі від 8 до 28 вересня 1979 року. 

• Канадсько-УкрnїІІська Мистецька Фундація 

влаштуваJІа виставку рисунків, літографій і гра

вюр Аркадії Оленської-Петришин у rалерії Фунда

ції, в Торонто, Нанада -- в часі від 16 до 29 ве
ресня 1979 року. 

8 На День Української Культури, влаштований 
Студійним Осередком Менор Джуніор Кмеджі нn 

Факс Чейсі, Пеш~ильвnнія, була влаштована ви
с.:тавка праць таких мистців: Ю. Гури, Х. Зелін-

Ольга Мариняк (1904- Терноnіль, t 1939-
Варшава): Веспярки -- дереворіз. 
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ської. м. Зубаря, п. капшученка. н. климовськоі, 

С. Лади, А. Мадая. 10. Сірка. Внетапку відкрито 
23 вересІІR 1979 року. 

е Виставка праць Е. Козака, Ю. Козака й Я. 

Козака булn відкрита в rалерії Нnнnдсько-Україн~ 

ської Мистецької Фундації о Торонто, Канада, 7 
жовтня 1979 року. 

8 Виставка праць Яроспава Плавюка відбулася 
1:1 rалерії Канадсько-Украінської Мистецької Фун

дації в Торонто, Канада, від 14 до 27 жовтня 1979 
року. 

8 Кnртини Воrдана Божемеького були показані 

заходами 29 Відділу СУА в rалерії .,Леви" в Чi
кuru від 12 до 14 жовтня 1979 р. 

8 Виставка праць Темисток.ля Вирсти з Парижу 
була влаштована в rа.лерії "Фаст Фрамес" в Ед

монтоні, Н.ана.да, в днях 19, 20 і 21 жовтня 1979 
року заходами Софії Скрипник. 

О. \laryпiak ( 190~-1939): Oars-шai<leп -
\\·оскІснt 



Володимир Кинелюк ( 1898-1976) : Комnозиціи. 

8 Об'єднання Мистців Укрвінців в Америці вла
штувало виставку картин Ярослава Стадника в rа
лерії ОМУ А в Нь10 Flopкy, в часі від 14 до 21 
жовтня 1979 року. 

8 Акварельні праці Богдана Титли та ікони Га

дини Титли були показані в гnлеріі Канадсько

Українськоі Мистецької Фундації в Торонто, Ка

нада, в часІ від 27 жавтин до 10 листопада 1979 р. 

8 Олії й акоnрелІ Анатолія Коломийця були nо
казані заходами Пластового Племени "Перші Сте

жІ" в галерії ОМУ А в Нью Норку від 28 жовтня 
до 4 листопада 1979 р. 

8 Виставка праць Якова Гніздовеького відбу
лася в УкраїнськІм Інституті Америки в Нью 

Норку в часі від 24 жовтня до 15 листопада 1979 
року. Було показано 40 праць з років 1948--1974. 
Огляд виставки подо.в С. ГординськиА у "Свобо
ді" чч. 254 і 255 за 1979 р. 

\\1• Ky\·clitІk (1898-1976): Сошроsі(іоІІ. 

8 15-ту індивідуальну ммярську вистпuну :Ма

рії Гарасовської-Дачишин улаштував 12-ІІЙ Відді.1 І 
Українського Золотого Хреста в rалсрії .. ЛсІІІІ" 
у Чікаго, в днях від 2 до 11 листопада 1979 роиу. 

8 Графіка Якови Гніздовеького була 1101~а:шна 

n rалеріі Тагір у Г10стоні, Тексас, нід 20 :·КОІІТІІІІ 

.~;to 15 листопада 1979 р. 

8 Об'єднання Мистців Українціп ЛмсрІНоІ ІІ.!ІІІ 

штувало в своїА rалеріі в Нмо Иорну ІІІІt·тн""·'' 

образів Тамари Орловської, н чnt'i 11ід 11 до І ."1 

листопада 1979 р. 

8 Виставка МаJІЯрських праІ(І• ІіtІІ'Н:ІІІ:І І(tІІІJ(ІІІІ 

була влаштована в rалсрії ()m.І·н t 'mІІ'ІІІЩІ·Іі"І 
в Нью йорку від 11 листопада до І І"J'.\'J(ІІІІ І!І7!t р 

8 Дереворити, лінорІпи і І')'аІІІорІІ НІ..:н••:• 1'••1:• 
давського були поиа:1а11і 11 М<ІІІІ't•ттt•ІІ 1\ІІJІРJ\ІІІІ 

Рівердей л, НІ.ю І--1орІС, 11ід 7 J\O 2Н JІІІt·тоІнщн І !t7!1 р. 
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Лрема Гарабач: ,,'Клімакс" І, 1979 р. 
У. Harabatscl1: "CliІnax·· І, 1979. 

8 Скульптор Лев Молодожанин, член Королів
ської Академії Мистецтв Нанади, був 9 листопада 
1979 р. іменаваннА членом Італійської Академії 

Мистецтва й Праці. 

8 Нераміка й рисуІІКИ Ярослави Геруляк були 
показані в rалерії ОМУ А в Нью Норку в часі від 
2 до 9 грудни 1979 року. 
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8 Ретроспективна виставка праць Петра Меги
кв., з нагоди його 80-лі'rІ'JІ була влаштовано. Юві

лейним Комітетом в Домі Українськоі Мистецькоі 

Студії у ФілядеJІьфіі від 17 листопада до 1 грудни 
1979 року, а в Нью FІорку, в rалерІІ ОМУ А вІд 16 
грудня до 1 січня 1980 року. На виставці були nо
•~азані 53 праці: олі і, темпери, рисунки й 2 тка
нини. Комітетом був виданий ілюстрований ката

лог, 46 сторінок, з біографІєю мистця та харак

теристикою його творчости в статтях: Петра Ан

друсева, Михайла Дмитренка, Степана Ражока 

і Володимира Поповича. В каталозі подано 27 чар
побілих і одну кольорову ілюстрацій. Каталог 

оформив і виконав Василь Дорошенко. Огляд ви

с1·авлених праць подав Любомир Кузьма А ,.Сво

боді" ч. 37 з 12-го лютого 1980 року. 
24 листопада 1979 року ювілейний бенкет, 

який відбувся в заJІі Менор КаJІеджу на Факс 
Чейсі у Філядельфії дав нагоду шанувальникам 
мистця привітати його з 80-літтям. 

Марко Зубар: Св. ПараскевІя- (керамІчна Ікона). 

М. і'.нЬаr: Ccramic ісоп, 1979. 



е Малярські праці Богдана Божемеького в r'a~ 

лерії .. Еко'· в Дітройті. були показані віл ЗО ли· 
стопада до З грудня 1979 р. Огляд виставки nepa 
В. Варана був поміщений у "Свободі" ч. 290 -
21 грудня 1979 р. 

е Осередок НТШ на Західню Канаду, влашту

вав виставку r1раць мистця-графіка проф. Івана 

І{ейвана й товариську зустріч для вшануваttня 

50-річ ~Ія мистецької творчости й 25-річчя мистец

'ТВОЗІІавtІDї праці дня 24 листопада 1979 р. в Ед

моІtтоttі, І{анада, в Домі Української Молоді. 

е Матон ю-І на склі Ярослави Сурмач-1\<fіллс 

Gул н показані в Елмвуд Театрі в Наяк, Н. й . , від 

16 л tо~ стопада до 8 грудня 1979 р . 

8 1 2-иrt: Відділ СУА ім. Олени Пчілки влашту

вав у Пармі, Огайо - виставку nраць Слави rе

руляк (кераміка), К. Кричевської-Росандіч (аква 

релі та rвawj), Аки Перейми ( кераміка) і Неон іли 

Вивярсько'і (олії) в часі 17 і 18 листоnада 1979 р. 

Евгенія Лукавська: У митроnоличому саді -
ол і я, 1978 р. 

е Олійні образи і шовкодруки Петра Шостака 

булн показані в rалерії Нанадсько-Украї Іt<· t.кої 

Мистецької Фундації в Торонто, Нанада, від 1 О но 
27 листопада 1979 року . 

8 Канадсько-Українська Мистецьиа ФундаціJІ 

влаштувала виставку праць Іва на Вел L.сьtю t ·о 

в rалерії Фундації в Торонто, Канада, в час і від 

22 до 31 грудня 1979 року. 

8 Вt·t Ставка праць скульnтора Яреми Гарабn•rн , 

маляра й скульптора Романа Ракоасмюго та фо

тографа Адама Мішталя відбулася у ЦСІІтрі cu. 
llo t<poвн у Клівленді , Огайо, в днях 28 і 29 І'рудтt 

J 979 року. 

8 Лідія Боднар-Валагутрак і ДіЯІІа Ларt<ер 

ма.nн виставку своїх nраць в rоловІ-tій бібліотсні 

міста Гtостон, Тексас, у грудні 1979 року. Bymt 
виставлеІІі олійні праці й рисунки . Огляд внставкн 
узашtн Довні був поміщений в "Юкрсйнісн В і t<

лі" '' · 10, січень, 1980 року. 

Е. Cнl..<t\\' ... t..a : ll tt' ~-t·•н l t· tt щ• ,t t ( , t llн · tlt . t l 
ІІІ І 111 71( 
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е Виставка картин Роксаляни Луttаковськоі

Армстронr із Еспанії, відбулася в Українському 

Інституті Америки н Нью Норку в часІ від 18 до 
29 листопада 1979 р. Рецензія про виставку пера 
Петра Андрусева була поміщена и ,.Свободі" ч. 41 
З ДІІЯ 21 ЛЮТОГО 1980 року. 

8 Графіка АркадІі Оленсьноі-ПетриwиІІ була 

показана у МистецІ.кім Центрі Варона у Вудбрідж, 

Ньrо Джерзі, від 17 сІчня до 2 лютого 1980 року. 

8 У галерії ОМУ А в Нью Норку вІдбулася ви
ета вкn картин Вінкентів Овсака від 23 до ЗО бе
резня 1980 року. 

Юрій Матушевський (1905--1977): РІчка- олік. 
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е 107 Відділ СУА ім. Лесі Українки в Сан Хозе 
олаштував виставку картин Тсмисток.пя Вирсти, 

яку відкрито 20 сі'ІНЯ 1980 року в залі ,.Меркурій 
Сейвінr··. 

е Товариство Українських Інженерів Америки 
нлаштувало виставку праць Ірини Носик у галеріі 

Украінського Іttституту Америки в Нью йорку від 

15 •·рудня 1979 року до 22 лютого 1980 р. 

е Посмертну виставку образів мистця Миколи 

І-Іеділка влаштунn.rю Обс' днання Мистців Украін

цін Америки в rалеріі ОМУ А в Нью Лорку в часі 

від 9 до 16 березня 1980 року. 

С. \faш~lte\·~ky (1905-1977): Streaш - оіІ. 



Олександер Канюка: Весна - олія. 

8 ІндинІдуа.льнв. виставка картин Васили Пв.н

чакn, члена-сеньйора ОМУ А, вІдбулася у великіА 

залі Українського Спортового Клюбу в Нью FІорку 
нід 16 до 31 березня 1980 року. 

8 Скульптурні працІ й рисунки Олександри Гу
ненка були показані на виставці в Мистецькому 

Центрі Поль Мельона у Вnлінгфорді, J<онн., в часі 

від 20 березня до 15 квітня 1980 року. 

8 Виставка рисунків і графічних праць Адрtини 
Лисак була влаштована в Українському Інституті 
Америки в НьІо І'Іорку від 22 до ЗО березня 1980 
року. 

8 Одноденна виставка праць мистців-неконфор
містів відбулася в бібліотеці І<аледжу СС. Васипін
нок на Факс Чейсі, Па., дня 12 березня 1980 року. 

8 23 березня 1980 року в nриміщенні ОМУ А 

в Нью йорку відбулася нарада мистцІв. У нараді 

А. Kanit~ka: Springtiшc -- оіІ. 

взяли участь такІ мистцІ: Ольга Дядинюк, Океnнп 
І<уuшір, Н. Климук, Петро Андрусів, АІштоm, Го••
ЧІlренко, Богдан ПевнНІ~. Зенон Онишкеви•І, Ми
хайло ЧерешньовськиА, Петро Холодний мол. 

Спря.ои pcфcpyDflD n. Андрусів: подано інфор

мації з пророблених заходІв для створсшш І~о
ловної Ради Мистців Українців у Діяспорі, но 

якої зголосилн свшо готовість до співпраці м•н·тці 

з різних осередІtів Америки. Австралії, J·;врщш. 

J<анади. 

Обговорювано процеси екстерміІшції ()('ІІtІІІ уиt•:,. 

інської культури но. рідних землях і :нн·ро:~JІІІІІі 

перспективи можливостей розrублсІІІІІІ •~ t•мі•"Ін•

ційному роЗСіЯІІІІі. В ЖИНЇЙ ДШ"КУ<"ії ЩІІІІ.ІМІІJІІІ 

участь майже всі присутні. НідраJ(ІІІІМ ІІВІІЩt'М 

були позитивні і конструктипні щн·тушt мш·п~і•• 

МОЛОДШОГО ПОКОЛЇІ-ІНЯ. 0ДІІОІ'ОJІ(І("JІ(І І14Іt"ТІІІІ•ІІІJІІ'ІІ4І 

ПроДОВЖУВRТИ ДІІt"КусіЙІІЇ t"ХІІДІІІІІІ ДJIJI ІІ(ІІ"4ІІІІІ· 

рення порушених проблем. 
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Любомир Винник: Рисунок- туш . 

L. \\' itщik: Dcsign - ink. 

е Виставка праць Людмили Морозової й Яро
слава Вижницького була влаштована в rалерії 

ОМУА u Нью І'Іорку від 20 до 27 квітня 19 О року. 
На ви тавці було показано 47 праць Л . МорО:\ОВОЇ 

та 42 праці Я. Вижницького. 

• Софія Скрипник влаштувала в Едмонто11і, На
нада, виставку nраць мистця Яро Плавюка (з Чі

каrа) в днях 25, 26 і 27 квітня 1980 рОІ<у. 

е Виставка ксрамі~tних ct<yлt)nтyp і рисунків 

Слави Геруляк і малярсІJЮІХ праць Ярослава 
Стадника була відкрита в Мснор J{аледжі в Джен
кінтаон, Па., 4 травнл 1980 рОІ<у. 

• Олії Любослава Гуцалюка були показані на 
виставці в rалерії Осередку 184 Александер 
Евеюо у Вінніпезі від 9 до ЗО травня 1980 року. На 
виставці показано 32 праці. 

• Український ІІІСтитут Модерного Мистецтва 
в Чікаrо влаштував у своїА rалерії виставку 
У.артин і скульптур мистця ІОрія Соловія зі серії 
1000 голів. Виставка триватиме від 16 травня до 
6 липщt 1980 року. В інформаційному листкові 
подані характеристика творttостн мистця, відбуті 
індивідуальні виставки та відомість, що мистець 
свої мистецькі студії відбув в Академії 1\fистецтв 

у ЛІ)вові . 
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е В Українськім Музеї в Нью РІорку відкрито 
1 березня 1980 року дві довготривалі ви<.:тавки: 
"Українські народні убрання" й "Україис І~ке на
родне мистецтво Гуцульщини·•. 

е Виставка картю-І Олекси Вулавицького від
булася в rалерії "Е1<0'" в Дітройті, в часі від 18 до 
27 квітня 1980 року. 

8 Виставка малярських nраць Михайла Рабія 
з бойківсько10 тематнко1о була влаштована в часі 
від 20 до 27 квітня 1980 року в Українському 

Спортовому }{любі в Нью йорку - Товариством 

,.Бойкі вщина··. Ви тавку відкрив П . Андрусів. 

Олекса Харків (1897-1939): Мотив із 
Яворівщипи - олія, 1928 р. 

0. Kl1a1·ki\\' ( 1 88ї-1939): \\1 іІНС1" І;н1(1sсарс- оіІ , 1928. 



е Ретроспектиннn виставка творtв Христі Олен

гькоі вІдбу."·шся в УкраінсІ.кім Інституті Америки 

в Нью Порку від 20 квtтня до 21 травня 19~0 р. 

8 21 трання 1980 року у парафtяльній зaJti Св. 

Лрх. Михаїла в ДжеІІкінтавн, Пn., доповідь 

про візnнтійську ікону виголосив Василь Доро

шенко. Доповідь влаштувало Вратство Св. Арх. 

:Михаіла. 

е ОU'сдношІя Мистціи Укрзінцін Америки вла

ш1·уналп ииставку образів мистця Володимира 

Саичnка :t Ан<·тралії в галерії ОМУ А в Нью Парку 

нід 25 трав ни до 1 червня 1980 року. 

Володимир Сав,rак: Ніч на Зеленому острові 
( Півн. Австралія) - олія. 

е Редакція .. Нотаток з Мистецтва" одержала 

uфІцН~не защюшення висJІнти на 1.;1 1\іІ'ІІІІаІt· 1Іі 

\'t'ІІ('Іі:І СВОГО ПреДСТRВНИКа З ЛрОХ81111ЯМ НМЇ('ТІІТІІ 

критику про цю таІ< відому у світі експо:~нці10 . 
.. Віснналс" відкрито 1 червня, n триватиме ця ІІІІ· 

става до 28 нерсеня ц. р. У виставі бере уча('п, 

коло ЗО держnn світу. ЗапрошеІшя, вислане 10 
квітня, наспіло до Редакції з двоміси.чІшм оні:~-

+ 

~ІИГТt"Ц,ЬІ\.8. ХJЮІІІка R І~ЬО:М)о' ЧИ('JІ( :1-В.!Иh':ІІІ'ІІ .. 

ІіІІЩt"М ЧІВ.ВІІН 1980 (ЮКу. 

\'. ~аНІІаk: ~i~Jit 411 tІІ<' (;ІТt'ІІ (.,);ІІІІІ j:'\І'ІІІІІІІ'ІІІ 
\ІІ'іІІ-<ІІі;І) оіІ 
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У СВІТІ 

8 У Німеччині, у видавництві Курт Фізель, 

Мсмміttrсн, виішюв зошит 14JI, 1980 р ... Графічне 
Мистецтво", з чорнобілими і кольоровими penpo· 
дукціями прац•~ кількох мистців, а серед них по

міщсна <·таття: про скульптора Григора J<pyкn і 5 
'ІОJШОrіілих репродукцій fюro рисунків. Друкар

І ' І • І<С ВИІШІІnІІІІЯ :ЮІІІИТУ дуже Добре. 

8 У друкарні Вратів Паркус. у Мюнхені, 1980 р. 
ІЩЇІUІОН :tm.Goм КИІІІСІІКОВОГО розміру "Скульnтури 

і ('ІИІ'УІІІШ Григора І<рукn". Подано 96 •шрнобілих 
й одІJа t<олмчюяа репродукція. Характеристика 

тоор•юt:ти J<pyкn подnІш в німецькій, nнгліАськtй 

і фршщузt.кій мовnх, а в німецькій мові вміщена 

Ісоротка Uіографія скульпторn і календар індиві

дуалt.ннх онетапок Крука від 1946 до 1972 років 
f 16 ПИ(:тавrж). ЛлІ.бnм дуже добре оформпсшнА 

і надрукооtшнй. 

8 На flИС":тnвці ,.Модерні Мистці", икn Gyna впа
UІТnвnІІn n Псрт.с Гелері в Нь1n Парку між тво
рnмн Шnrnля. Mnтicn, Модільяні та інших відомих 

ПантелеАмон Видинівський ( 1891-1975): Портрет 
Марії Гишкn -- ол ін, 1925 р., 30 х 25 см. 
І Збірка Д. Гишка-Строс). 
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мнстІ(іR, Gули вист:авленІ творrr Олексnндрn Архн

пенкn. Виставка тривала від 15 Uерсзня до 12 
ИВЇТІІR 1980 pot<y. 

е У Мюнхені, Німеч•rиtщ, в Домі Мистсцтвn 

uідr.улnся велнкn вистnвкn nрrщь мистців тnких 

крnїн, як Австрія. ЕсnаніJІ , Італія, І<анада, Hi
мc•r•rюrn, СССР. Франція. Виставка трива.тш від 

лютоrn до трштя 1980 рnку. Вид:шо nсликий і.rпо
стронаний юшжкnвий катnлоr. На цій внстnвці 

в:Jялн участь такі украінсr.кі мистці з діяспори: 

скут.птори Христшщ І<ачnлубn-J{ишаиеnи•r. 

Григор Крук і ЛсоІІід Молnдпжашш. У склnді три

•Ілсшюго жюрі для відділу скулt.птури Gyo Григор 
!{рук. 

8 26 травня 1980 року. в Уираїш .. ·ькім Інституті 
дмерики n Нью Rорку Gy.rta вро•tисто иідкрита ви
стnnкn прnІІІ· рі:ших МІtг.тціn Европи. Виставку 

nлаІІІТуоnо J{nмітст ,. ІІІТСрІІаЦіОІІПЛІ·ІІІІЙ ФестІtnо•лr. 

Мистецтв.1." (Фр:нщія) . Виставлені праці ло:JИЧСІІі 
:1 Музеїв, Гnлерій і приватних І<олекцій. На ви

стnвці були npnцi О. Грищсшка. Внстапка. тривnла 
від 26 трnвш1 до 1 червня 1980 року. 

1'. \'іІІіІІіt'\\·~k\ (IM!JI-1!17;'·) : І'ОІ' ІІ ';ІіІ or \(, НрІІk;~
оіІ. 192:,, :JOx2:• 1:ш. 

tColl. І>. lly'iiІka·S(IO!\s). 



3 ЖИТfЯ й ПРАЦІ УКРАїНСЬКОї МИСТЕЦЬКОї tTY ДІї У ФІЛЯДЕЛЬФІї 

У шкільному 1979/80 році в Студії було заnиса
них 9 осіб. Лекції відбуваються у понеділок, вів

торок і середу у вечірніх годинах від 6:30 до 
8 :30, а в суботи від 2 до 6-ої години по полудні . 
Як учителі й інструктори nрацюють Юрій Гура, 

Евгенія Лукавська, Петро Мегик і Валентин Сім

янцев. 

За цей час відбулися в Домі Студії: від 17 ли
стопада до 1 грудня 1979 р. ретроспективна ви

ставка Петра Мегика у ЗО-ліття життя . Видано 

ілюстрований каталог Ювілейиим Комітетом. 

Анна Кароселлі: Рисунок з натури - олівець. 
Л. Carosclli: Ukrai 11iaп Catltcdra l іп Phila. - репсі!. 

15 березня 1980 рОІ<У Володимир Шипрнкевич, 

член Редакційної Колеrії журналу ,.Нотатки з Ми

стецтва" мав цікаву доповідь ілІ-островану прозір

ками на тему : .,Архітектура, скульnтура Мештро

ВИ'Іа і краєвид ІОгославії· ·. 

Від 26 квітня до 4 травня 1980 року відбулася 
виставка малярських праць мистця Володимира 

Савчака з Австралії. 

У червні 1980 р. відбулася дноденна рі'ІІШ ви

ставка праць Слухачів Студії. 

Іванка Ліщинська: Рисунок з модето - оугіль. 
І . Ci szczyпsk<t: Or;н,• irІg - сІІ аіІ·соа І . 
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