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Всmуп

Nlttстецтво 1,нiверса,;tыtе i ile знае
Dyзьких Me;li БaTbKiBilllltllI, зате п,1ll-

стець clIH Нацii й ii переitiлlвання Ti-t

с,гра)Iiдання не l,Io)l(yTb бути йом}, ч5,;аti
й байду;ti.

гптt iс,гiнi

Передасмо чрrтачевi новrтй, скромний збiр-
ниi{ на мистецькi теми. Ми свiдомi тото, що
вir* Hi cBoiM об'sмом, Hi змiстом не може пре-
теЕдузати на вIIчерпнiсть та всесторо,rrнiсть
HaBiTb у ме}сах тих iнформацiй, що в ньо1\{у

появляються. його скромнЕм завданням с не
так порушувати мистецько-творчу проблема-
тику, як радше iнформувати про мистецькi
явища - зокрема yKpaiHcbKi.

Сама назва збiрника до певноi мiри окрес-
люс цi iнтенцii, а простий брак матерiяльних
засобiв зумовлю€ його зовнiшню cKpoMHicTb.

Напевне читачевi буде цiкаво знати, якi
прIlчIIнIт та мiркування спонукади появу
тдього збiрнrrка т,i якимrт засобамлr його зреа,тi-
зовано.

Щього роыу Об'сдяаЁня Мuстцiв YKpaiHuiB
в Амерilцi вiдзначас десятп-тiття cBoci дiя;rь-
ностЕ, i з цiсi Еагодш п-Iянова}lо вЕдатr1 ij?ю-
строванпй мпстецькпй aJTbMaHax, до якого
з рiзних причин не дiйшло. Одначе Ti подii
лIIше посередньо в'яжуться з випуском цього
збiрнпка.

Прl,rчина його появrI € кудлI тлибша, Hi;K
саме бажання вiдзначити якусь рiчницю. Mi-
стIiться вона в турботi ycix свiдо,мих yKpaiH-
ських мистцiв про сучасне ста,новище та про
явища в украiнськiй культурi так там, в на-
шiй Батъкiвщинi, як i тут, на емirрацii.

Щля вiдсвiхtеняя нашоi пам'ятi варто при-
гадати iпшi рiчницi, що ix ми не думаемо вiд-
значувати в будьякий спосiб, а якi стали тра-
гiчнимрr етапам!l в ,новiтнiй icTopii yKpaiH-
съкого народу.

Сорок п'ять poKiB минас вiд ви,6уху KoMyHi-
стичноi революцii в Po,cii, та вiд тих днiв,
коли украiн,ськrтЙ народ розпочав HepiBHi
змагання за свою волю.

IIершого зересЕ,1 сповнидося двадцять трш

роки вiд тих вистрiлiв, що ро,зпочали друrу
cBiToBy вiйну.

Вiсiмнадцять лiт проходlIть вiд тих трагiч-
HlTx подiй, якi приЕеволиди Еас покиЕути
рiднi землi та йти в широкий cBiT на eMi-
rрацiю.

ПереЙшло вке бiJ]ьше, Hi'{t дванадцять ро-
KiB вiд великого переседення з таборiв D.P.
в Нiмеччr.rнi до рiзнлrх зеilIель за далекимII
океаЕами, де мlI розпочалII нове життя поза
межап4и cBoei Батькiвщrrни.

В ряпrцях цих сухих дат замкнулися подii,
якi до осЕов змiнили сучасний cBiT, його opi-
ентацii, його фiзичну i духову структуру.
А в тому наша yкpaiнcbкa земля i наш народ
переiкIIли цiлий катаклiзм трагiчнrтх потря-
сень, величиЕу яких наймудрiшi iз сучасни-
KiB не спромокнi ще в цiлiй повнотi зрозу-
мiти.

Ми 
- 

спiвучасники цих подiй - 
cToiмo

надто бдизько до них, щоб могтLI охопитrт ix
потворну велич нашою думкою.

Iсторiя людства не знае бiльшоi духовоi
rрагедii, як та, що приневодюс ./:Iюдину покr1-
дати з правiку рiдну ,землю, свою хату i до-
вкiлля, i те пiдсоння, в якоNlу вiд поколiвь
вона фiзичЕо i духово розвивадася.

}Iавiть найбiльше толерантна i багата чу-
]fiпна не моке заступитrI людинi прrrродньоi
батъкiвщлiнrr з ii духов!lм змiстом. Коли к
-1ЮДЕ пОttИДаЮтЬ СвОЮ 3еМJТЮ таКОЮ ВеЛИКОЮ
громадою, як це мп були приневоденi зро-
бrrти, то значить, що iM загрожу€ духе велIIке
нещастя,

Сьогоднi цiлuй cBiT пiзнас жорстокiсть не-
людськоi cI,IJIII, яка через сорок п'ять poKiB те-

роризус yKpaiHy, Еа що баЙдуже дивLIдЕся
i дальше дLIзляться yci народи цивiлiзованого
cBiTy. Несла вона i несе в,нашу Батькiвщrrну
тотальне ницеЕня 5rcix духових первнiв на-
роду, терор i pyiHy нашIIм традицiям, побу-
ToBi, науцi та цiлiй культурi.

За цей перiод панування московського ко-
r,rунiзму в yKpaiHi знищено цiлу fенерацiю
духових провiдникiв, суспiльних i наукових
дiячiв; цiлi школи бли,ску,lих пи,сьменникiз,
якi своiми творами призвели yKpaiнcbкy дiте-
ратуру до буйного ренесансу; рознесено до-
щенту новiтнiй укра'iнський театр,,Березiль'О,
що ставив yldpaiнcbke сценiqне мистецтво на
свiтовий рiвенъ.
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Як зцасмо 
- 

в тому садистLIчному танЕу
cMepT!I фiзично замучено цiле поколiння
мистцiв плястикiв лише тому, що своiми та-
лантами i непересiчною творчою культурою
впносилLI наше м!Iстецтво з HeTpiB провiнцiй-
ного побуту до верших IIовIIх творчих форм
i змагали до гордоi синтези украiнського
духа.

Ось це i було те Еещастя, яке поворотпою
хвилею знIIщення сунуло Еа нашу вiтчлтзну
i приневолцло нас iTr в шrтрокrтлi cBiT на епri-
rрацiю.

Процес Еищення iстотних форм украiя-
cbKoi культурц в рiзних видах i дiлянках
iде дальше в YKpaiHi.

Знrrп4ено нашу Щеркву, церковну iсрархiю
з МитрополIIтом, спшскопам1I i духовенствоr,т
запроторено на смертне заслання, так як це
колIIсь зроблено з Украiнською Автокефаль-
ною Правослевтrою I]ерквою,

Зруйновано, поколiннямrт будованi су-
спiльнi, господарськi i HayKoBi устаIIови,
а укра!нське на]]одЕс млIстецтЕо вItкорiню-
сться з його природЕього rрунту та замiнiо-
€ться цю, недавнlо ще буI?ну, творчiсть rTa-

Iпого сёда на карикатуру артiльного ,,вироб-
ництва".

Трагi,iнrrлt прriкладом в то}ду процесi с за-
нllliанtlя гуцу.тъсъЕсго riоб,i-ту. З цi-того пртт-
$аргrатт,51 зЕIi;.iаa Iуцу,lъсъка ЁародЁя Еоша
; -_... ,,: __,:,,.-D ..-.ЗЭ У З:.:i IiОГО :,:НОГСГРа:j-

нсстях. }-се те на Еашпх очах прсiтаJа€ разо}I
зi c:TepeпarIIi та я-liiця:,Iп, якi тli-тттrtп ,TicaMTT

в горах оýупант BlITIlHac i вт;возтrть на пiвнiс.
Свобiдялтлi i незалекнтrir розвIIток духа

укрэiнськоrо народу, лiого KylTbTyplT i традлr-

цiй став немо.lклрIЕий ца HaTrrlTx землях, Та не
зваil{аючIl на цеf,т гнiт i переслiдування, з при-
роди обдарованлтрi украiт-тськиЙ народ далi
вида€ талантрI в рiзнтrх дiлягrках. trх прояви
ще раз засвiдчуrоть, до яких вершиЕ була 6

дiйшла в своему культурному розвитку Укра-
iHa, коли б ii вiтальнi сили Ее були пляЕово
i слтстепtатично вlтнIiщуванi вороrат,rи.

Yci галузi украiнськоIо мистецтва зiдгоро-
дженi вiд зовнiшнъого cBiTy та його впливiв.
HaBiTb на зовнiirrнiх вттставках украiвських
мистцiв береться всумiш з росiйськими i 1х

працi незорiентований г;,Iя,щэч зi заходу зара-
ховуе на користь pocifTcbKoi культури.

Нам тут на еruiГрацii зiломо, iцо дехто з на-
шlliх землякiв тапт вдома cTeкtlTb таковс i за

проявамI1 мистецького життя поза межамfi
батькiвщин}I, та що наша праця не € ilT цiл-
ком байдукою, я$ i ix зусил,тя та БIIття не
с баriдукlтмll ,щ;lя Е?с.

Ще так зда€ться недавЕо, коли Mrr бу.пrr

у TpaKTi нашоi мандрiвки в широкий cBiT, зда-
валося, що ми краще - якщо не вповнi, розу-
мiли, то прлтна,ймнi тривожнимтт серцями вiд-
аIувалIi ве,црlч Trrx ycix нещасть, якi навiстrrли
нашу батькiвщину, Здавалося нам тодi, що
разом з цiлою украi,Еською емirраrцiею мII.
пкrлстцi, усвiдомлюзалrт, якi нашi завданЕя на
чуltсинi та яка повинна бутrr головна цiль на-
шоi пратli.

{есять лiт органiзацiйно-мrтстецького життя
riрине,сло доволi досвiду i дас моклrтвiсть гля-
нутu ца справrI з деяким критI1цIIзмом.

Загальнтrм чI,1слом yKpaiHcbKa мIтстецька
rромада на чукинi с доволi велlIка i, помлlлло
yci:< зовнiшнiх о,бставrrн, вона п{огла виконат1I

далеко бiльшу працю, HiTc та, яку досi про-

iэоблено.
Самозрозумiле, що обставrIни теперiшнього

]{сLIття з усiпrа процеса},{и змiн думапня, не
творять вiдпозiдного клiптату для повнiшого
розгортаЁня працi. Наше довкiлля не хIа€ пс-
трiбнrтх елементiв, щоб такий клiмат на цьому
Грунтi мiг 

- 
так мовитрI ý - 

цg>(хтliчно за-
icHyBaTlT. Врештi зр;аеI"tо, що такэ схir{очIlнIl€
iloclaBar:н,s твоi]чсго п.Ti;laTy в icTopii ку-rь-
--ypri с рiдь:iснrтлi явllще}i. Завт;дrr хтось десь
i кс-тlтсь спричIlЕяв такпri чrr iнший рух, по-
пу.lяризував tlого, здобузав прихtrлънrrкiв
i втrтзорлэвав температуру, потрiбну для його
створенЕя.

Годi тут шiiрше говорIiти про ту сколrп.тi-
Iсовану матлшнерiю, якою сьогодт:i ilослугову-
Iотъся в cBiTi для популярлi,зацii lлrттстець:соi

!ворчостIт взагалi, чrт iндивiдуальноi проду!;-
TIii окремих мистцiв . I]i тr,тодернi

манiпуляцii пропаfандIл мшстецтва стал1I сьо-
rоднi фантастfiчнII}лIт __ з gзg]з розr,лiрах -комплексами, де входять в гру MirTioHoBi
трансакцii, г:pecTlr]i{ цi_тriх держав i реальна
по-тiтi,rка наступу i оборони цiлrrх iдеологiT -

нтrх бльокiв нашоi пла,нети.

Те все MrI душе добре зна€мо i такояс зна-
€Iдо l:] те, rцо BTpaTlI позицiй на полi кулътурIr
€ ijеальтlllми i .racTo смертельнI,IмII BTpaTar,,тII

в практичIлiй полiтицi, про TTIo так боляче M;r

сэлti переко}lусмос,я на собi.

,/



То правда, що пропаfуван!Iя имстецтва ви-
магае вiдповiдного апарату, як рiвнож прав-
дою е, що такого апарату 

- 
HaBiTb дуже

скро]мпого, ми yKpaiпcbKi ми,стцi у Ёiльному
cBiTi не ма€мо. В тому вiдношеннi BixTo нам
не при,йшов HaBiTb з частинною допомогою
через довгi роки нашоi нелеrкоi працi. Ток
не дивно, що в IIас Еаростало огiрчення
i жаль до тих, якi - на нашу думку _ по-
винвi булп взятп на себе обов'язок компе-
TeHTHoi i розумноi опiки над мистецьким ру:
хом та о,бзнайомлюван,ням з Еим yKpaiH-
ського затаду.

.Щехто з нас те свое огiрчення часами ви-
словлюе rrа шпальтах котрогось iз курналiв
чЕ часописiв, що не приносить змiни ситу-
ацii, Hi не викликас замiтнiшого вiдгуку.

Але в часi приготувапня Tiei cTaTTi дове-
лося Еам прочитати в Листах до Приятелiв
(ч. 113-114, |962 р.) цiкаву вiдповiдь на по-
дiбнi тсалi одного з мистцiв. Шановний автор
Tiei вiдповiдi, rllgfr. пiдписався iнiцiялами
М. Ш., ви,словив у нiй стiльки проЕиIdливIlх
i вражаюте а$туадъних думок, що вважаемо
доцiльним деякi з нЕх тут зацитуватz. Ось
думки про пресу та iI вiдношенrrя до куль-
турних явищ:

,,Преса, що Еовинна буtп найчутливiшим
резоЕатором, сама ста€ глухим на Ti речi, не-
акустичним простором. А коли й трапля-
Iоться вiдгуки на культур.нi почини, то преса
часто губить Mipy цilнностей, о,бходячи мов-
чанням одяi речi i розтолошуючи iншi. Дрiб-
нота i малеча виростають до величини осягiв,
тодi як бiльшi посятання залишаються без
уваги. Все те зЕеохочу€ адяйr., деморалiзуе
других. Ife правда також, що преса тракту€
рецензii поваяtни,х знавцiв ,BapiBHi з усякою
ювiлейною i rрадуацiйною половою".

,rА все ж, KoJlй шу$атЕ метод
i засобiв поправи стану, то
творчi осеред$и i мистцi по-
винцi одверто взяти Еа себе
бодай половину виЕи. Чи була
повашснi спроби помогти пресi
виЙти з Еицiшнього стану?'(-
(пiдкр,есленЕя наше. П. А.).

.Щалi автор пpигаду€, що моЕсIIа було вико-
ристати спецiялънi сторiнки в наших часопи-
сах, якi могли були стати,,тр и б у н о ю а в-
торитетних рецензiйних огдя-
д i в " (пiдкреслення ориriЕальне) i що з тих

Е

сторlнок мистц1 нlкоди вЕовЕ1 Ее скористалЕ.
Автор далi дорiкае зназцям рilзних дiляяох
культури за ix байдуже вiдношення до спiв-
працi з пресою.

,,Як тяжко намовити справхснiх фахiвцiв
до системат!rчних оглядiв поважтriших появ
в ixнix дiлянках - добре вiдомо з сJrмних
досвiдiв". ... ,,Tatc до байдухо,сти i браку
творчого клiмату при€дЕу€тъся яовий >>та-

таро-москаль(( - шsiдник культурЕого Е{иття:
безвладнiсть i боязкiсть знавцiв, брак цивiль-
Hoi вiдвагrт висловлювати свiй погдяд i брак
охоти оlбороЕяти його".

,,Та йдiм далi. Забудьмо на хвилину cBiT
ширшого суспiльства i його пресу. Твор-
чий клiмат, його зародкЕ поста-
ють не в широкому суспiльствi
споживачiв, аде в творчих осе-
редках. Вiд них повиtIЕа вихо-
дЕти iнiцiятива i в цъому яа_
прямi. Творчий кдiмат народху-
еться в усвiдомлеrrнi власяих
творчих задумiв, ix cyTi, ix зна-
чеЕЕя, в дЕскусii з Еоглядами
iнших ллЕстцiв i критпкiв. Та чя
це мок'лЕве, колЕ oKpeMi творчi
осередкЕ, HaBiTb oKperri швстцi
вiдгородЕсуються одяе вiд од-
tIого i замикаються в собi не-
наче в lкрiпостях, обведенu х му-
рами, з-поза яких вистрелюють
не ракети ясних думок, виразно
формульован их тенденцiй, есте-
тичнIIх i свiтоглядових iдей,
але затруснi стрiли Еедовiр'я,
тлуму, lrexoTi, згорЕгдядства,
пaBiT ь н ен ав и с ти (пiдкр. нашi. П. А.).
.....Що байдужнаетй за|алу, браку клiмаry,
браку сили переfiонання й готовости обсто-
ювати його, присдну€ться ще 'rетЕертий брак,
браr поглаблення в самопiзнаваннi, брак
естетичяо-фiлософiчноi культ5Iри".

Наведеяi цитатЕ мають великий сенс не
лиIпе як вiдповiдь Еа одну вiдiрвану статтю
з нарiканням Еа об,ставини, але вони стають
слушýuм докором великiй части,нi yKpaiн-
ськЕх мистцiв на емirрацii. Поминаючи усю
TipKoTy змiсту ii, вiдповiдь ця е rодою прав-
дою, коло якоi годi Еам переЙти баЙдутсе.

Вiд самого початку пашого життя на eMi-
rрацii бiльшiсть iз нас почало втрачати здiб-
BicTb бачеявя iстотпоi цiлости нашЕх про-



блем, а годовна цiль нашоi працi i Еаших
ортанiзованих зусиль, що ix вимагае трагiчне
положення yKpaiнcbкoi культури, розбилися
gа ,дрiбнi фраiме"rи р".о* iз нашим ро.оо-
рошенням. Якась HeicToTHa казуiстика, гр5z-
повi й iндивiдуальнi амбiцiонерства, упере-
дження, еfоiстична перевразливленiсть - усе
те роздрiбнювало нас на oKpeMi, слабенькi
Iрупки, яких нiякi земськi чи небеснi сиди
не були спрсможнi звести докупи для спiль-
ного дiяння HaBiTb в iм'я найсвятiших цiлей.

flо сьогоднi годi зорiентуватися, в чому
лежить якась осЕовна суть того дивоглядного
й з ycix мiркуванъ шкiдливого розпороше]яня
наших сил.

Коли б це розбиття на групи виповнюва-
лося якоюсь ротацiею pyxiB, якоюсь творчою
й органiзацiйною ривалiзацiею, зударами cBi-
тоглядових рiзниць у дискусiях - усе одно,
на якiй площинi, то цей подiл мав би хоч
деякий глузд.

Коли ж цей подiл звужуеться до вiдокрем-
лення вiд iншоi групи лише ,,на здiстъ там-
тим", i в резудьтатi приносить власне й за-
Iалъне обезсилення та врештi отупiле без-
дiлля, тодi вiя е тiльки шкiдливим явищем.

Зi сторони Об'еднання Мистцiв Украiнцiв
в Америцi роблено намагання, щоб - для
спiльноrо добра - зgаftlц якесь порозумЬня
Miяc порiзненЕми мистцями й ix групами, але
це не прЕЕесло будь-яrсого резудьтату. Оди-
Еоким цозЕтЕвЕиш вЕпадком, ЕолЕ деякi
груяЕ й шистцi зiйшлися до спiльяоi дii, була
звставка в fliтройтi. Ifя виставка була малим
прикладом, що з'сднаЕими сидами yKpaiH,cbKi
мистцi, коли забудутъ про cBoi малi, HecyTTcBi

упереджеЕня й рiзницi, с cпpoмoжrri зробити
велике дiло. Але ця короткотривала подiя
пролетiла метеором i згасла за обрiями наших
Еевеселих буднiв. Життя йде далi i приносить
BoBi подii, коло яких - нормально _ Ее
вiльно на,м проходити байдуэке, дозволяючи
iM скотитися в пропасть цiлковитого забуття.

Минулий час i гiр,кий досвiд доволi ясно
нас yTIaTb, що коли нема нiкого iншого, хто
компетентно нотував би Ti подii й явища та
утривадював ix, заховуючи вiд безслiдного
знищення, тодi ми caMi - так як yMieMo -повиннi зр.о,бити хоч спробу в тому Еа-
прямку. Ми вповцi свiдо,мi, що цей наш поча-
ток у формi цього збiрника б дуже скромною
появою i в ньому без труду знайдеться чи-

мало недостач, до яких уже тепер призна€-
мося. Ми також знасмо, щoв нашiй мистець-
кiй громадi е одиницi з великими квалiфiка-
цiями та з широкою освiтою в рiзних галузях
мистецьких знанъ; що е мiж пами одиняцi
з гострим i тадановитим пером i вони могли б
це завдання куди краще за нас ,ви$онати.

fiexTo з них цiлими роками працю€, або живе
постiйними замiрами працювати над ,,тво-
рами-монументами'О, якi могли б сколихнути
не лише украiнським, а може й свiтовим мп-
стецтвом...

Тим часом тих буденних, мадих явищ, iз
яких складаються життя i творчi зусилдя
кожного з нас, а без яких iснування мистець-
кого руху - як у минулому, так i сьогоднi -було б неможливе, нема кому занотувати i за-
ховати вiд загину.

А скiльки тих важливих,,малих" речей про-
падо вже Еа шляху нашоi icTopii дише через
недбальство i пропадае далi таки на наших
очах!.. Ось тут, на емirрацii, з-помiж нас
вiдходять у могиди нашi,кодеfи-мистцi. flecb
залишився ix мистецький дорiбок i без бiдь-
шоi будь-чие1 уваги BiH почне розпливатися
в rлухоту простору й часу. Ще трохи того
часу пройде i те, що було цiлим змiстом
життя украiнського мистця, перестане ддя нас
iснувати, стаЕе поза нашим фiзичним зася-
гом. Що це не € мелодраматиsною фантазiею,
а гiркою дiйснiстю, переко!Iуються Ti, хто ро-
бвть спробв зiбрати будь-якi матерiяли про
сJrчасЕих украlкських мистцiв i про декото
з недавно померлих: iнколи взагалi годi чо-
гось конкретного дошукатися. За десяток
дальших poKiB HaBiTb ix iMe,Ha пропадуть...

*

Ще с лише фраfменти тих MipKyBaHb, якi
лягли в основу рiшення iнiцiяторiв, щоб цей
збiрнпк у йото першому зшитку видатЕ.

Рiшення це, до якого дiйшла яаша неве-
личка й вiдносно слаба групка, не € плодом
якоiсь особливоi вiдваги, амбiцii, чи охотЕ
заблистiти ориriнальнiстю перед друзя!ли-
мистцями, але зродидося воно в гiркотi тяж-
Koi tсурби i в тривозi за нашу власЕу, спйьву
долю, за долю нашого мистецького кЕття,
що дягла перед усiми нами.

Якими к матерiяльними засобами вяда-
еться цей збiрник?
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BiciM чденiв Об'еднання Мистцiв YKpaiH-

цiв в Америцi, згр5rпованих у вiддiлi в Фiля-

дельфii, вирiшило оподаткувати себе на п€вну
суму зi своiх приватних заробiткiв i беззво-

ротно поЕ{ертвувати ii на видавничий фояд
збiрника. Yci мохсливi приходи з розпродаку
цього видання повернути назад до каси ви-

Петро Левченко (1856-1917): Етюд -- с,,,liя

(з колекuii д-]rа lO. Бере;кнliцького в Фiляде,;rьфii)

{Ф

давяичого фо*ду, щоб у цей спосiб yMoxJTE-

вити друкування дальшЕх чЕсел збiряика.
KpiM того - 

автори репродуковавих у збiр-
нику TBopiB оплачуютъ собi приватно коштЕ

фотографiй i клiш. Репродукцii TBopiB trомер-
лих мистцiв виконуютъся на $ошт вrдавнЕ-
чого фонду.

Петро Андрусiв

::i!:::...; l1rЁё

,,,;z_'l;g,lЭl|] *еii
?.,l=

Р. Levehenko, 1В56-1917: Landseape - oil



11етро Левченко (1856-1917): Етюд - о.тiя
(з колекцii д-ра Ю. Бережницького в Фiлядельфii)

Р. Levchenko, 1В56-1917: Landscape - oil
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Preface

_ 
Only occasionally does one learn something

about the life and activities of the gToup of
ukrainian artists in the united states. Fiom
time to time fragmentary reports appear
either in the American press or in the local
IJkrainian newspapers and reviews which are
printed in the Ukrainian language.

Fоr а long time there has been lacking а
rеgulаr information medium about the
Ukrainian arts in general, and about the
present activities and accomplishments of
Ukrainian artists in particular.

This collection is not intended to fulfill the
role of an exhaustive information source in
this field; such an undertaking would have
required muсh gTeater financial resources
than are at the disposal of the gToup of
Ukrainian artists in Philade]phia.

тhе current ukrainian art movement on
this side of the Iron Curtain is quite соm_
plex and involved, and logically it is а part of
all those changes in the world whiсЙ have
Ьесоmе typical of our era. Its beginning goes
back to those troubled times during World
War I in Eastern Europe and lJkraine.

After а period of three years (1917-1920)
during which it enjoyed its national inde-
pendence, Ukraine was thrust under the des-
potic rulе of Communism, becoming опе of
the first victims of communist Russia. The
forty-five year-old tетrоr of this regime has
been directed primarily towards the destruc-
tion of the whole spiritual and cultural herit_
age of the Ukrainian people. Along with а
genocide destruction of millions of Ukrain_
ians of all walks of life, the Communists
eradicated entire generations of scientists,
writers and representatives of other fields
of culture, thus attacking the very found,a-
tions of ukrainian art. All monuments of
ukrainian art and architecture have been
plundered and ravaged. An entire generation
of Ukrainian artists was аппihihtЪd simply

because they tried to raise the level of their
artistie creativeness to that of Еurореап
aesthetic principles and had refused to follow
the senseless requirements of the Communist
Party propaganda line. Many Ukrainian аrt-
ists rvho rvere able to survive the first wave
of the barbarous terror of the Russian Соm-
munists succeeded in fleeing to Western
Europe rvhere they might develop their раr_
ticular talents and abilities unhampered.

Thus in a]most all the art academies and
schools in Western Europe grоuрs of Ukrain-
ian students were to Ье found, among rMhom
there were mапу talented artists who cul-
tivated their particular bents Ьу dint of gTeat
sacrifice and under the most trying condi-
tions. Such groups, for example, existed in
Wаrsаw and Сrасоw (Poland) in Prague and
Podiebrady (Czechoslovakia), in Rоmе, Веr-
lin, Paris and in other European centers.

The city of Lviv, rvhich was the capital of
Western Ukraine, was the principal foyer of
ukrainian culture outside communist_oc-
cupied Eastern lJkraine, where Ukrainian
cu]tural life had been concentrated. There
existed associations of artists and а number
of aTt magazines and revie.ws; and from time
to time arts exhibits rpere organized Trhich
enjoyed great popularity and success. AIso,
in addition to Lviv, Ukrainian att atganiza-
tions and groups sprang up in other cities of
Western Еurоре. All successfully developed
their many-sided artistic creativeness, espe-
cially in such centers as Prague, Paris, WЬr-
saw and Сrасоw.

World War II, whieh resulted, in the соm-
munist oceupation of W'estern IIkraine,
spurred а ne,w wаче of Ukrainian emigTation
to 'W'estern Еurоре, which in пumЬеrs was
the largest emigTation in Ukrаiпiап history.

After sечеrаI уеаrs of а thTeadbare exist-
ence in the camps of displaced persons and
war refugees, thousands of Ukrainians wеrе
admitted to the united states and canada.

А considerable percentage of the пеw
Ukrainian imrnigTants n u ш Ь е r е d thе
Ukrainian intelligentsia 

- professional шеп
and women - among whоm thеrе was а gTeat
number of artists. The largest gToup of
ukrainian artists found final resettlement in
the United States, whеrе they have Ьсоmе
American citizens, resumed their artistic
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professions and formed varied aTt associa-
tions, and as а ru]e they have Ьесоmе mеm-
bers of the existing American art assoeia-
tions and successfully рuгsuе their artistic
calling.

Simi]ar artistic organizations of Ukrainian
emigre artists have been organized in Са-
nada, Argentina, Brazil and Australia, and
in Frапсе and Germany as well. Frоm time
to time the cadres of old Ukrainian emigre
artists are augmented Ьу new Ukrainian art-
ists who have completed their artistic train-

ing and educatiorr in the countries of their
resettIement.

Тhеrе is much material of general inter-
est and importance to every civilized person
in the artistic creativeness of these ukrain-
ian artists in tre free world.

The purpose, therefore, of this collection
is to register at ]east а small part of this
materia] in print and in artistic reproduc-
tions; the record of human history woulcl Ье
incomplete without the work of contempo-
rаrу and past Ukrainian artists.

Wasy1 Doroshenko: SignВlсll.rь,'l.орошенко : Знак
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Ната;tя Стефа.rriв: Аллфора i Ко.rач комбiнацiя
черI]оно] i KpeMoBoi глилlli. TexHiKa станкова

Natalia stefaniw: ceramie

Наталя Стефанiв: Ваза. TexHiKa: вiдлив
l Iiлг;lязурна деыорацiя
Natalia stefaniw: ceramic
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Stepan Rozok: Portrait _ oilСтепан Роя<ок: Жiночлrй портрет - олiя
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Roksolana Luchakowsky-Armstrong: Dгаwiпg



ПЕТРО IВАГIОВ ИЧ ХОЛОДН ИЙ
(ПЕТРО ХОЛОДНИИ СТАРШИИ)

П. I. Холодниl:t
Р. Cholodny, Sr., 1В76-1930

Напочатку 1910 року до художЕика Василя
Кричевського в Кисвi прийшов огрядний чор-
нявпй. чоловiк poKiB тридцяти трьох, в оку-
лярах, з кучерявою борiдкоlо. В руках BiH
три]мав велику теку.

- Мене звати Петро Холодний, - сказав
BiH. - Я малюю. Я xoTiB би показати зам
cвoi роботи i порадитися з вами, у кого Meýi
вчитись.

- А де ви вже вчились малювати?

- ff цбдцgь ходив до вечiрньоi рисуваль-
Hoi шкоди Миколи Мурашка, але це було ще
в riмназiйнi роки. Тепер я ходжу на ви-
ставки, вивчаю, як малюють iншi, а сам ма-
люю так, як MeHi зда€ться найкраще.

Розглянувшлт роботи Петра Холодного,
Васрrль Кричевський сказав йому тцми ж сло-
вами, що с€rм почув колись, як показав cBoi
роботи професорам Петербурзькоi,,Академii
Худокеств":

- 
Та ви эrс бо 

- 
з4l6iнчений художни$!

вам нема вже бiльше чого вчитись - пра-
цюйте далi над собою, як працювали, i да-
вайте cBoi картиЕи на виставки !

З цього часу Петро Холод,ний поринув
у мистецьке життя Кисва. його iм'я скоро
стало добре знаним yKpaiHcbKo,My мистець-
кому суспiльству. BiH бере участь у кiлькох
вистав$ах крrlвсъких малярiв у 1910-1911 ро-
ках, де його працi одразу вiдзначають. У 1911

роцi BiH органiзовуе украiнських ми,стцiв на
влаштування першоi в icTopii Пiдросiйськоi
Украiни,,Виставки Украiнських Малярiв"
(вона вiдбулася в Киевi з yrIacтю коло 30
мистцiв), входить у жюрi виставок, у экюрi
кон$урсу на проsкт украilпського павiльйону
на Всеросiйськiй виставцi в Киевi 1913 року,
його запрошують до KoMicii по розгляданню
просктiв пам'ятника Т. ТТТgз,IglrIdовi, BiH бере
участь у ,,,Щругiй Виставцi Украiнських Ма_
лярiв" 1913 року, пiдписус, разом з iншими
мистцями, протест проти самовiдьного вибору
О6'еднаним KoMiTeToM аЕтихудожнього про-
екту пам'ятника Шевченковi 1914 року, готу-
€ться до наступноi виставки, якiй перешко-
дила вiйна 1914 року...

Звiдки ж узявся, так цесподiвано, цей яо-
вий, талановити,й i зрiлий мистець?

Трудно було повiрити, дивдячись Еа кар_
тияи Петра Iвановича Холодного, що вонЕ
е наслiдком дише впертоi критичноi працi
над самим собою; ця праця розвинула й о6-
шлiфувала до доскоЕадости вродасеtrий та-
лант до мадювання. fIетро Холодний мадю-
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вав з дитинства, мадював багато, але все ,,для
себе". Кiдька poKiB несистематиqного Еа-
вчанЕя в Рисувальнiй Шкодi показали йому,
як критично пiдходити до сво€i власноi ро-
боти, безстороннъо розбирати ii, шукат1I
ха,6и i старатись уникати ix у наступнiй ро-
ботi.

Щя аналiтичнiстъ пiдходу до власних праць
яiколи не покидала Петра Холодного i, ча-
сами, HaBiTb стримувала йоrо в ми,стецькiй
роботi, коли BiH починав ,,розумувати" i кри-
тикувати cBoi великi композицii, ще не закiн-
чивши початкозото задуму.

Розумови,й пiдхiд до власноi мистецькоi
працi почасти зумовлений тим, що Петро Хо-
лодний за фаховою освiтою був науковцем.
ВиЙшовши з стародавнього роду, який ко-
дись дав MicTy Переяславу, за вiки Маfде-
бурзъкого самоврядування, не одного бурrо-
MicTpa, давника а,бо райцю, портрети яких
висiди в родовiм гнiздi, а в iнoBi qа,qц 

- 
дiкх-

piB, суддiв, учителiв та науковцiв, Петро Хо-
лодний, по закiнsенню fiмназii в Киевi, сту-
дiював на Природ,ничiм та на Фiзико-Мате_
матичнiм факультетах Унiверситету. Зараз же
по закiнчецнi Унiверситету BiH знайшов собi
посаду при катедрi фiзики в щойно засЕоза-
нiй тодi киiвськiй Полiтехнiцi.

Службовцi Полiтехнiки закладц гурток
aмaтopiв малюваЕня. Петро Холодний став
одним iз найактивнiших учасникiв його i ча-
сто ходив на етюди 

- 
сам або з iншими чJ:Iе-

нами гуртка. Гурток улаштував i зиставку
праць cBoix членiв у cTiHax Подiтехнiки.

Петро Холодний розглядав, вивчав i аналi-
зузав працi iнших малярiв так само, як cвoi
власнi; доброю школою або, лiпше сказати,
аналiтичною лябораторiею для ньото були
виставки, що часто траплялися в Кисвi.

frевно, вiддаtочи данину попудярЕому тодi
iмпресiонiзмовi, BiH укивав чrIстих, свiтлих
фарб. Щiкавлячись свiтлими, яскравимt1 ко-
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П. I. Холодuий: ВrIiзд князя

Р, Cholodny: Departure of Prince

льорами давнiх украiнсъкIIх iKoH, мальован!Iх
яечною темперою, fIетро Холодний поqав
аналiзувати фарби il rрувт цпх iKoH, що були
в Киiвському Музеi. flослiджуточrr вживанi
давяiмлr мадярами матерiяли, BiH почав ще
перед 1910 р. сам готуватI,I собi фарби i rрунт
та мадюватЕ темперою, xoTI удався до технiки
Еакдадатrня темперових фарб зовсiм iнакшоi,
нiж уживана була в iKoHax. Одною з перших
веJцкпх праць П. Холодного в темперt була
Be.IIIEa (rоzо 1,5х2 м) картина ,,,Щiвчина з па-
вою", Еавiяна словамц стародавньоi колядки:

,,Ой, в,тiску-лiску, на KoBTiM пiску,
Пава ходzrла, пiр'я роЕlтда..."

Щя картина водночас € портретом старшоi
доньки мистця, Myci. fруга, такого ж веди-
кого розмiру, була багатофirурна композицiя
,,Похiд кн. Iгоря на ПоловцiвО'.

Тут слiд пiдкреслити, що зацiкавдення Пе-
тра Холодного темперною технiкою малю-
вання Ее було, як дехто лума€, Еаслiдком
впдиву Михайла Боrtчука, який, як у Ti часи,
так i пiзнiце, твердив, що лише BiH один во-
лодiе секретами темперЕого мадювання, вiдо-
MlIMpI кодисъ тiдькrт iKoHoпrl,cHlTM майстрам
i згодом забутими. П. Холодний цiкавився
цим способом малюваЕýя i володiв ним ще
до своIо знайомства з Мих. Бойчуком, у 1911

роцi, коли той уперше приiхав до Киева.
Вiдомий факт, коли на прохання Холод-

ноIо, MIlx, БоЙчук дав Йому свiЙ секретниЙ

рецепт rрунту пiд малювання темперою. Пе-
тро Холодний виготував точно за цим рецеп-
том fpyHT пiд портрет Василя Кричевського,
який BiH xoTiB намалювати темпероIо. Але
працю над портретом довелось покипути, бо
темпернi фарби на цьому rpyнTi чорнiли за-

раз же по закiнченнi консного сеансу малю-
ваЕня. Пiсля цього Петро Холодний покла-
дався тiльки на cBoi власнi дослiди, а не Еа
ceкpeTHi рецеЕти вiд Мих. Бойчука.

Як дiйсний вчений, Петро Холодний не

робив жодЕих ceKpeTiB iз cBoix здобуткiв
i дiлився ними з тими, хто цiкавився Texнi-
кою малювання. Зокрема, багато тIого запози-
чив у нього Федiр Кричевський, що тако)fi

цiкавився питаЕнями зберехсення кодьорiв
фарб образу та технiкою ябчноi темпери, i ви-
конав кiдька великих i ряд маленьких образiв
цiею технiкою.

Так само помилковою € думка, що Петро
Холодний дотримувався,,неовiзантинiзму"

С. Ллrгвлtненко: Портрет П. I. Холодного
теракота, 1931

S. Lytrvynenko: Portrait of Р. Cholodny
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П. I. Хо.rсднlтii: BiTpaяi
Р. Cholodny: Stained Glass

або мrIстець$ого напрямку, обстоюваного
Мпх. Бойчуком i Itого послiдовнIIкамIr. Треба
вiдрiзнятrr роботи Петра Хо.тодвого д.lя цер-l{oB (де BiH, вrтконую,rlr iKoHTl, BiTpaБi. чlr
фрески, Myciв TBopIITIt монумента,rьнi коý{по-
зпlцii i, в деякill Mipi, наслiдував вiзантiftськi
традrrцii украiнського iкояопtrсу, абп l'rого
працi булп в гармонii з отоtIенняпт i створю-
вёлII звIIкjIIri't нам молIIтоэнIII'I HacTpiri) 

- BiJ
ycix iнших, ,,cBiTcbкlTx'', робiт rjrого, позбав.те-
Hlrx будь-якого с-тiду вiзантiтiськrrх чтr будь-
якrrх iншrrх архаr'чнLТх традицiЙ, що зв'язу-
ва-цrr б його чrr в pIIcyHKoзi, чrl в композтrцii,
чи у виборi фарб.

Гдпбоке вiд.rуття рuтмУ J'IiHiil i ппощIIн,
а tlacaмIт 

- 
монументальнtrri характер компо-

зlтцii в творах Петра Хо"тодного, ,i i .r.-rо-
1TlIIHHa манера вllконання деякIIх riого тво-
рlв - усе тlе не € щось! п,Iонопольно-в-IастIIве
_тrтше школi неовiзантттнiзллу, не говорячII
в]fiе про iнше зiдношення Хо,rодного до рII-сунку, до Ko"lbopIIcTIIKII r"t TexHiKtT маiюван-
ня та про .;ага-Iьне тякiння тiого Jo реа-тiзuу.а не до стп,тiзацii.

Треба .]натII, що ПетрО Хо_rоднтt1'1 був лtатi-
стром рIIсунýу, яыIтir дiiтшов до вiртуозЕостII
л,таIi;ле повсякденнII;\III BпpaBalrrl. BiH вваБав
загуб.тенrrпI Toii денъ, ыо.-IIт не робпв нодноr
JарIIсовкII, i зарlrсовктI цi накопIIчува-liIся,
творячII свосрiднIт11 плттстецьнrrй щоденнIIк,
Так, BiH зарIIсовував ycix MiHicTpiB УНР, бе-
ручп участъ в зесiданнях уряду; робIIв зар1.I*
совкII старшI]Iн i воякiв YKpaiHcbKoi Аршrii
в боях 1919-1920 рсыiв ; .lарIIсовував к--iап*
TITýII прIIроJII, ,-tов"]ятIIт рltбУ на рiчцi; BiH за-
рIIсовував - 

tiорЕII_fьнтtrт оliвце}I на .jlIоче-
t{Ilx ш}Iатнах гезеттт, в яыу .]аIорта.-llт х_тiб, бо
ltiчого .riirrrtого не ]IaB пi_l руьою - 

cBoix то-
варrlшiв по ыаrlерi в CTpTTITcbыiiT тюрrri, де
спдiв_ |922 роъ;у за роботу на потапнii-r унра-lHcbKitl По,тiтехнiцi; BiH робiтв .]арIlсовыlI на
ву_тllцi i у себе вдома 

- 
всюдrl. На ве.тIiчез-

нrrr1 ai,a,:b. шнiцIт цi пропа.тrт, як i бi,тьшiсть
хtаJярсьfiIiх праць Петра Хо-лодного, в tIacII
вiтiнп, в 1944 роцi.

Поряд iз зарIIсовкамlт, Петро Хо.тоднlril ро-
бтrв такоа дуже багаТо еттодiв, звIIчаI-Iно 

-o.TiriHrrMTr фарбамrr; для цъого BiH робlтв собi,
за прriк.lадом Васrтля Крrrчевськото, цеве-
ли,чкi портатrrвнi етюдIIки, на розпliр вiд
10"х13" i а:rt до glfrl'f5|/2", якi зру"но бу.-rо
Еос!Iти з руцi або HaBiTb у кrтшенi. BiH брав
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ix iз собою завждц, коли xoTiB пiти пройтися,
погуляти по природi, або половити ри,бу. BiH
любив мати при собi KoмпaвblioHa для роз-
мови, був незвичайно цiкавим спiвбесiдн"и-
$ом, звертаючи увагу на всякi дрiбницi ото-
чеЕня, обговорюючи i пояснюючи ix. l{e осо6-
ливо цiкаво було для малечi, яка завжди дуже
пюбила,,Петра Iвановича", а BiH _ fi.

Петро Холодний особллrво цiкавився рит-
мом у прrrродi i твердив, що в,се на cBiTi ство-
рене й вiдбуваеться за певним ритмом, що
без цьоrо ритму нiщо не icHyc. BiH впiзна-
вав i студiював ритм в усякiй формi - ритм
лiнiй, кольорiв, форм, свiтла, руху, з однако-
вим зап{илуванням споглядаючи ритмiчно
розставденi листки на рослинi i череду хма-
ринок на небi. BiH любрrв чистi, незабрудненi
кольори i, хоча напочатку сво€i малярськоi
дiялъности BiH уживав багато бiлпл, мадюючи
розбiленимп фарбами, зтодом BiH дедалi то
бiльше в)fiивав бiдьше ЕасичеЕих кольорiв.
Перед виiздом з Ки€за Петро Холодний ма-
лював темперою чимало композицiй HaBiTb
ведикого розмiру. ýtивучи в Га.пичинi, BiH ма-
лював духе багато, але здебiльшого олi€iо,
виконуючи темперою переважно замовлення
iKoH, де ця TexHiKa була традицiйното.

fiо переiзду до Галичини в 1921 роцi, Пе-
тро Холодний BiB життя вченото, педагога
i громадського та подiтичного дiяча, а для
артистиrlноi дiяльности йому задишалось не
так багато часу. В Га.,тичиr:i йому довелося
мЕстецькою працею заробляти на жта.ття,
i тому його продуктивяiсть зросда ще бiльше.
BiH малював тепер зрання до веqора. OKpiM
малярських праць, зроблених для се,бе -етюдiв, замальовок, композицiй на рiзнi теми
тощо 

- 
Петро Холодний MyciB виконуват!I

рiзноманiтнi замовдення. Так виникли де-
сятки чудових портретiв, зокрема - портрети
майже Bcix генералiв ApMii УНР, портрет
Президента УНР в екзилi, Андрiя Лiвиць-
кото, MiHicTpa УНР Нiковського, члена .Щи-
peKTopii Макаренка, MiHicTpa ЗОУНР Д, Bi-
товського, о. д-ра йосипа Слiпого (нинi ми-
трополита), та ряду портретiв приватних
осiб, Miж ними 

- збирача К. Трохименка,
п. Вод. 

"Щудрик-Вiчковськоi, 
п. А. Мельник,

п. KoBKyHoBoi, п. Одьшанськоi, п. М. Тер-
лецькоi, А. Гладяшевського, п. Ifiхоцькоi,
п. М. Стефанович, портрет flaHTe Алiriерi
для академii пам'ятi його, та багато iнших.

!l. i. .\tl.:тоднrrй: ГIочеснi i{обродii Щерквлr.
L3iTpalK лля Волоськоi церкви, Львiв,1925.

Р. Cholodny: Stained Glass
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1928 року, на дорученЕя екзильного Уряду
УНР, Петро Холодний iздив до Парику. Там
BiH на мiсцi робив зарисовки i збирав усякi
матерiяли для iсторичноi картини, щd мала
вiдображувати вбивство Головного Отамана
Симона Irетлюри. Повернувшись назад, BiH
далi працював над цим завданням, але не
встцг закiнчити cBoei працi.

fIетро Холодний виконав також ряд гра-
фiчних праць, як оформлення букваря ,,Учi-
теся!", з обкладинкою та б9 рисунками, об-
кладинки до календаря ,,Щнiпро'О за ряд ро-
KiB, обладинку та iлюстрацii до ,,М. Чайков-
ського" Гребiнки, ,,За силу сонця", обкла-
динку до кадендаря ,,Червоноi Калини" на
192б piK, та iншi, а також - заставки, iлюстра_
цii, афiцi тощо. Стиль його графiчних робiт

.ýi{1\**'

П, L Хо.цодний: Га.пичанка - олiя, 11J22

Р. Cholodny: Gir1 - oiI

був так само свосрiдний, як i його малярськi
працi.

Велику дiлянку працi Петра Холодного,
особливо 

- 
в ocTaHHi роки його життя, ста-

Еовиди Його роботи в релiгiЙнiм мистецтвi,
Вони були численнi й рiзномавiтнi; з них
треба особливо вiдзначити серiю BiTpaжiB для
Водоськоi церкви у Львовi, зроблених май]ее
без додаткового малювання по кольоровому
склi, серiю стiнописiв Хресного Шляху Icy-
сового в каплицi цiсi ж церкви (незакiвчена
через смерть мистця), розмадьовки cTiH кап-
лицi Греко-Католицькоi .Щуховпоi CeMiBapii
у Львовi та iкoнocTac цiеi каплицi, серiю BiT-

ражiв для церкзи в Мразпицi, ряд iKoB для
Волоськоi церкви та для церков у Борщези-
чах, Зубрецi, Раделичi, в Холоевi i iH.

В цих роботах Петро Холодний, вiдтворю-
ючи заIальний дух вiзантiйськоi традицii, не
зв'язував себе приписами i взiрцями ,,По-
длинника", хоча i студiював це дкерело. Вiп
BHic свiтдий струштiнь ясности й легкости,
з радше реалiстичниilr трактуваtrням постатей
та облич в окремих випад$ах.

Петро Холодний Старший вiдомий уЕра-
iHcbKoMy громадяrrству перш за все як мЕ-
стець-маляр. Аде мистецька слава аж нiяк не
}tусить закривати iнших cTopiH його багато-
гранноi дiяльности. BiH був, як уý{е згадаЕо,
вченим i багато працював для розвитку тодi
ще зовсiм молодоi науки, фiзико-хемii. Зо-
крема його цiкавило дослiджеЕня коллоiд-
Еого стану речовиIIи. BiH надрукував у фа-
хових ]курЕалах ряд статтей i замiток про cBoi
працi, i вся Нiмеччица виробляла в]фIIване
в медицинi коллоiдне срiбло за способом
Петра Холодного. Але, бувп.а людЕною Ее
дiлового характеру, BiH не мав з цього жод-
lтoтo зЕску.

Протягом вiйпи, в 1914-15 рр. Петро Хо-
-тодний розвинув енерriйну працю, вiдшуку-
ючи найлiпший тЕп протиrаза, Iцо захЕ-
щав би не дцше вiд укиваното тодi вirrець-
кою армiею хлору, але й, вiд будь-яrого iH-
шоrо отруйного газу. Мiэк Холодним та його
приятедем, xeMiKoM Лiндеманом, виIlЕкдо за-
пекле змагання: Лiндемав тотував отруйнi
гази самого рiзноманiтното хеrиiчяого складу,
i пробував ix на со,баках. Холодвий захищав
цих собак протитазами, якi весь час вдоско-
налював. Виграв Петро Холодвий. Йото про-
тигази були настiльки доскояалi, що захв-
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Cholodny: Stained Glass
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Могrt.rа П. I. Холодного на ц;lilптарi
у Варш:rвi

GIаче of Р. Cholodny in the
сеmеtеrч in 'lVarsaw

щали i людину прот!I наЙотруЙнiшого Iазу,
якиЙ тiлькII мiг видумати Лiндемап.

Секрет цього досконалого протигазу Хо-
лодниЙ зберiгав, мрiюч?i вiддатлт Його на вэкr.т-
ток вiйська Вiльноi Украiни. Не дочекавшисъ
того, BiH зебрав його з собою в могizлу.

IIапочатку вiйнлт 1914 р., ýоди Киiв був
шIпитад;Е!i\,I центром для всього росiйсько-
австрiЙського фронту, ГIетро ХолодниЙ, на
ocHoBi лябораторii киiвськоi Полiтехвiки, ор-
гаЕiзував такояс перший рентfенiзський
(,,екс-рей'О) ЕуIIкт i сам просвiчував поране-
них iз фронту, аж пок!I у Еього не висрIгjалось
од дii протиiння волосся з голови, бо тодi ще
не була вироблена TexHiKa захисту проти дii
цьото промiкня.

Пiд час життя у Лъвовi Петро ХолодниLi
Еродовжував cBoi HayKoBi дослiди з лябора-
Topii НТШ i публiкував у фаховiй пресi на-
слiдки cBoix працъ. Там також провадив BiH
хемiчнi дослiди iKoH Нацiональпото Музею,
якi BiH реставрував, нововiдкритих фресок
у Вiрменськiй катедрi у Львовi тощо.

z4

KpiM HayKoвoi, Петро Холодний BiB також
педатогiчну працю. Бувши доцентом Полi-
технiчного iнституту, BiH водночас вик.lrадав
фiзику в приховано-украiнськiй Комерцiйнiir
шкодi I-го Т-ва Викладачiв, згодом - Реалъ-
нiй Школi, де BiH одночасно був i директо-
ром; напочатку революцii в 1917 роцi його
заходами створено було Першу ykpatнcbky
Гiмназiю iM. Т. Шевченка в Кисвi, де BiH на-
початку такоя{ викдадав i був директором.
Скоро по TiM BiH став тозаришем Мiяiстра
Освiти Щентральноi Ради i лишався на цiм
мiсцi i за ге?ьмана, i за flиректорi;; в часI1
перебування Украiнського Уряду в Кам'янцi
BiH керував MiHicTepcTBoM Освiти, а в Тар-
BoBi BilT був MiHicTpoM Освiти. В Ti днi,
в i919 роцi, заходами Петра Холодного ви-
роблено, а Урядом УНР ухвалено за$он про
ёдину Трудову ТТТg9ду, з детально розроб_
деними плянами й програмамrI навчавня;
пiзнiше цi пляни й програми, разом iз самою
назвою, були запозиченi й ELltcopиcTaнi соэет-
ським урядом без особливлтх MiH.

Реutтки напису на xpecTi, на могилi
П. I. Хо;rодного

Fragments of inscription on the cross
on Cholodny's grave



Р. ()holodny: Portrait of Мrs. Terlecka - oil, 1927
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П. I. )(олодпlrй: I'IopTpeT Д1. 'rep.Tel,tbKrli 
- олiя, 1927



il. l. Хоirоднrrй: Проrlесiя у Львовi - олiя, 1925

2б

Р. Cholodny: Pгocession in Lviw - oi]



Такёж i на емirрацii, як уке згадано, Хо-
лодний продовжус улюблеву педагогiчну дi-
яльнiсть, викладаючи фiзику на пiдпiльнiм
YKparHcbKiM Унiверситетi й Полiтехнi*li
у Львовi, за що мусить сидiти в подьськiй
тюрмi.

Громадська дiялънiсть Петра Холодного не
обмежувалась цим. ГIоказавши себе добрлrпл
органiзатором ще з часiв Першоi Виставки
Украiнських Мистцiв у Кисвi, BiH допомагас
1918 року закласти ,,Товариство Украlвських
Мистцiв i fliячiв Мистецтва" i влаштувати
виставку робiт його членiв у залях YKpaiH-
cbKoi ,Щеркавiноi Академii Мистецтв, сам теж
беручи участь у виставцi.

ГIотрапивши до Галичини, Петро Холод-
нлтй разом iз П. КовжуЕом органiзував 1921

року ,,Гурток ,Щiячiв Украiнського Мистец-
тва", який скупчував yKpaiHcbKi мистецькi
сили i влаштовував щороку вистави. Хо.под-

нvй був незмiнним головою цього туртýа- Зго-

дом, у Львовi, Петро Холодний був головою
,,Т-ва Украiнських EMirpaHTiB" та брав дi-
ядьну участь в рядi iнших украiнських гурт-
KiB та органiзацiй. KpiM того, BiH надрукував
кiлька статей, замiток на рiзнi мистецькi теми
та рецензiю в курналi ,,Стара YKpaiHa" та
iлтших,

Петро Холодний виiхав на емirрацiю
тiльки з одним старшим сином, Петрусем, те-
пер вiдомим мистцем, Петром Холодним Мо-
додIпим. Решта йото родини зостадася пiд
болъшеврrками i BiH ix пiколи бiльше Ее бачив.

Помер BiH 7 червня 1930 року, проживши
всього неповнi 54 роки. Але за цей, порiв-
няяо недовгий, час життя BiH показав себе як
визначного й своерiдного мистця, таланови-
того вченого, видатного педагога, вiдданого
громадськiй справi патрiота Украiни, i як
повну чару, товариську й милу людину.

в. Павловський

N. Chasewych: \Moodcut

l

Н. Хасевпч: .Щереворит

2.7
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HiHa Клtлмовська : f{ерешuрит

2Е
Nina Klymowska:'Woodcut



Т-риrор Крук: ТанцюIоча - гiпс Dancing Girl - 
plaster



Пе,гро Авдрусiв: ,Щ,етайль iз стiнопriсу церкIзи у Фiлядельфii-Френкфорд _- 1961
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Petro Дпdrusiw: Detail of Мurаl Painting in Philadelphia-Frankford Сhurсh
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Petro Mehyk: DTawing



модЕрнЕ /YtистЕцтво

Сама назва ,,модерЕе мистецтво", яку ми

дозводили собi тут укrIти, як заIодовок, зву-
чить у нашому поняттi трохи незрозумiло,
аде таку назву прийнято вже наприкiнцi
19-го i напочатку 20-стодiття. Слово ,,модер-
нийО' стали загалъно вэкивати саме у вiдно-
шеннi до мистецтва, а тепер воIIо вживаGться,
як засi,б висдову про щось нове: ,,модерний
свiт"r ,,модерна дюдина"r ,rмодерна будова"
i таке i:rше.

Слово ,,модерний" мiстить у собi ве тiдькв
думку, що дана рiч е нова, але також, що вона
з часом постарiсться, вiдiйде в забуття, втра-
тить свою BapTicTb. А тепер вини$ас питання:
а що буде з модерним мистецтвом? Чи i Його
чекас така сама доля?

Золото в rчIатерiяльному cBiTi не с Hi мо-

дерЕе, Hi старе, воно с завжди той сам вар-
тiсний метал, незадехно вiд того, що з Еього
зроблять. Ще тому, що воно не pxcaBic i е твер-
де, А яаскйъкв ж бiльву BapTicTb мае в ду-
ховому cBiTi мвстецтво, що € Ео8Евою дюд-
cbKoi душi, бо висловлюе Боясу красу i прав-
ду ! Тому MlI не повиннi дегковажити надбань
мистецькоi кудьтури декiлькох тисяч лiт.

CBiT не постав за нашоi пам'ятi, а атом
icвye, вiдколи icнyc cBiT. Одна вiдкрита рiч
шукас за другою. Нема пiдстави думати, що
теперiшня людина € набагато мудрiша вiд
попередньоi: що сталося 6, як бч так сучас-
пiй людинi забрати все те, що залишиди
предки? Мабуть, також починала б вона вiд
кам'яноi сокири, а мистцi - малювати тва-

рин у примiтивному виглядi.
В 1946-му роцi, коли я огдядав панораму

в Альтетiнfу в Нiмеччинi, MeHi заткЕудо рота,
коли я xoTiB промовцтц до мого друга i висдо,
вити мiй подив до величi мистецького твору.
Я шепотiв до нього, але BiH мене не розумiв,
бо я яе мiг здобутися на сильнiший годос.

Оглядаючи картину Рембрандта,,Розп'яття'О,
я вiдходив зi сльозами на очах. А що можна
сказати про Мiкеля Анджельо, чи хоч би про
сучасного Родена? Тут переданi краса, ком-
позицiя, вiдчування, змiст i фiлософiя. Ще
не велике бiле полотно, а на серединi чорна
пляма (назви картини вке собi не пригадую).
Таку рiч не можна назвати мистецтвом, Hi

фiлософiею, а просто мудруваЕням.
В груднi 19бl-го року вiдбулася в IIiTTc-

бурrу виставка, вiдома, як KapHeri IHTepHe-
шенел. Участь у нiй брали мистцi з 29 KpaiH,
на виставцi було 329 картин i 116 скульптур.
Кожний TBip був вибраний директором Кар-
Heri ,Щiпартмевт оф Файн Артс, що ним е G.
В. Washburn. Напротязi трьох poKiB BiH iздив
гаJтерiях, студiях i приватних колекцiях, ви-
бираючи TaKi працi, якi BiH уважав найкра-
щими творами теперiшнього часу. А ось де-
кiлька думок з критики на цю виставку, що
'ii написав Hilton Кrаmеrt):

,,Кожний, хто прIIсвятив бiдьше часу, огдя-
даючи виставленi картини i скульптуру, му-
сить скорiше чи пiзнiше впасти жертвою сон-
них примарl у яких глядач зiстав зовсiм эiд-
тятий вiд пiдстави звичайного життя. Про-
ходимо без кiнця коридорами, обвiшаними
ведичезними порокнiми полотнами, яких не-
пояснена порожнеча час вiд часу перервана
зазубленими, погрожуючими формами мака6-

ричноi скудьптури, що €, наче привид. Нам
зда€ться, що час став на мiсцi: тiльки випад-
кова зустрiч iз вiдiрваним о6'сктом реального
киття _ декiлька цв'яхiв, забитих у сrcульп-
туру, чII подертий KoMip сорочки, прЕкле€-
ниir tlа полотно - нагадують сонному про
життя на явi."

Гiдтон Крамер продовжу€ критику в та-
кому ToHi, аде тут не мiсце ii всю передавати.

*) The Rерогtеr, Dec. 7, 1961.
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Ми тiльки хотiди навести деякi думки про
виставку модерного мистецтва людини, що
цiкавиться мистецтвом

Коди ми перейдемо думкою вiд первiсного
мистецтва аж до сьогоднiшнього, коли при-
задума€мося над тими осягами, що ix ми-
стецтво здобуло впродовж цих тисяqелiть, то
мимохiть мусимо призадуматися: що з цього
мистецького зЕання i мистецького досвiду
с вдаснiстю модерного мистецтва?

fIочинаючи з первiсного, примiтивного ми-
стецтва, iсторiя мистецтва зýа€ епохи, що
проходиди одЕа за одною i з яких кожrrа при-
носида щось нове для розвитку i удоскона-
деЕЕя попередньоi. Нова епоха не перерива€
зв'язкiв з минудою, бо це € rpyнT, Еа якому
мистцi базувалися й творили нову епоху.
Мистецтво розвивалося таким шляхом аж до
реЕесансу, де воно осягнудо свiй вершок.

Романтизм, клясицизм, барокко i рококо
е епохами деякого застою: мистцi наче пора-
ютъся у себе дома, вишдiфовують форми, де-
корують там, де було ще вiдьне мiсце, вови
немов бц залюбленi у самих себе.

I тодi приходить наче б нове пробуджеЕЕя
творчих cиJ| - з'явдябться iмпресiонiзм.

Iмпресiояiзм, це початок HoBoi доби. Але
BiH ве поривае з миЕулим, BiH мае спiльнr,rrt
з вим KopiHb; тим кореЕем с TaKi мистецъкi
засоби, як композицiя, тематика, викiнчення
вислову думання. Тимто BiH зрозумiлий не
тiльки для мистецького cBiTy, а:ле iz для за-
галу. Проте, у ньому приходять уясе змiни
мистецького думання: починають звертати
бiльшу увагу на Ееrативяi площi, а те !1ове,

вайвахснiш€, що приносить iмпресiояiзм, це
е знаqення кольору та його дiяння.

Мистцi до-iмпресiонiстичного часу звер-
тали увату Еа те, щоб iз певЕого $одьору
створити матерiю, а дiя переходй.ла ва даний
предмет, людиЕу, чЕ природу. Iмпресiонiзм
Еередае дiю ва кольор, а також на предмет,
i ця дiя кольору вiдiтрас в ньому важливу

ролю. Ще останне твердженЕя можна вiднести
й до абстрактного мистецтва, про що будемо
ще говорити.8)

,*; Що,6 не ,було не,порозумiння, скалriм тут зразу,
що ми не вiдпекуемося вiд таких чи iншtлх фор-
ма"тьних о,сягiв Ео]вих мистецьких напрямкiв: обо-
в'язком ко}кного я{ивого ми,стця е шукатtI за нс,ви,мI,t
засобами вислову,

34

Iмпресiонiзм € джередом радикадьЕоi змiни
мистецького думаrrня. Починають поставати
рiзнi напрямки, що вiдiграють бiдьше чи
менше важну ролю в дальшiм розвитку ми-
стецтва, аж до найновiшого часу.

Знавцi мис?ецтва i HaBiTb деякi мЕстцi Еа-
зиваютъ iмпресiонiзм ще ,,наслiдувачем при-
роди'. У всякому разi, BiH Ее порива€ з при-
родою, що можна сказати i про експресiо-
нiзм, але тут мистець вклю.rае i себе в дiю
твору, щоб збагнути прIlроду cBoiM власним
еством.

Сюрреалiзм поста€, як свого роду ,,контр-
революцiйне думання", BiH Ееначе заперечу€
красу, деформуе реалiстичну форму, пред-
ставля€ звироднiлий cBiT у чистому дзеркалi.

Кубiзм, як три-вимiрнiсть плястичноi фор-
ми, не € чимось зовсiм новим. Ще радше по-
ширецЕя плястичноi форми, що можЕа спо-
стерiгати вже на вiзантiйському мистецтвi
14-го столiття, а також на мистецтвi доби ре-
несансу.

Модерний примiтивiзм самою назвою в'я-
э{сеться з первiсним мистецтвом, але Birr го-
вори?ь вхе про щось iнше i ставить собi iнme
завдання. Тут можна ззяти за пряЁлад притsу
про Блудного сиЕа iз евангелii: BiH, розтра-
тившц майно, верта€ться в покорi до дому
свого батька. Але блудний син з Хрястовоi
g.ауки поверта€ться в покорi, а блудний. сия
IiIодерного примiтивiзму-з погордою i з дум-
кою, що BiH найшов щось нове. Ife е таке
Еаше розумiння сучасного примiтивiзму, хай
йому надають i iншого: зворот до мистецькоi
правди, до перших основ мистецькоi твор-
чости, пересторога перед мпстецьким зубо-
кiяням.

Перейдiм варештi до абстрактного, чв без-
предметового мистецтва, якого вияснеIIЕя
i зрозумiння € одЕим з найвадсчих завдань.
Мистцi цього Еапрямку вiдкидають Bci ре-
альнi форми чи об'скти та перейшли на ви-
клю'тЕо фiлософiчне думапня. Вони бажають
передавати sрасу iз cBoei власноi уяви. Хоч
i не можна сказатЕ, що така, уявна краса, не
icHyc, але i вона мусить бути базоваЕа на
реальнiй Kpaci, щоб бути зрозумiлою яе
тiдьки для того, хто створив картцЕу, але
i для того, хто на не1 дивиться. Тодi ця ре-
адъна краса Еомага€ уявнiй.

В початках абстрактного мистецтва увага
була звернена на композицiю, форму, тар-
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Tadey Obminsky.

Eng. S. Kulchycky
of Philadelphia)
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монiю i дiяння кодьору, що мад!I витворю-
вати дiю цiлостrл. В дальшому постають iншi

думки, а з ними й розгалуэкgцвg, ТТ\об _дати
тiкий простий прикдад] це так, наче б ви

взяли достиглий помiдор i кпнули його об

KaMiHb. Помiдор розриваеться, м'ясо й зер-

нята розлiтаоri", на Bci боки. Так i в аб-

страктному мистецтвi мистцi вибирають
тiльки певну струю з цiлости завдань i роз-
вивають ii в одному напрям$у. .Щехто зверта-
еться в атмосферичний простiр, дехто пере-

ходитъ тiльки на дiю кольору в просторi, що
й називасться другою перспективою, Iншi
шукають за простором i витворюстъся по-
po**e*u. Але це тiлъки поqаток. Починаетъся
i""r" фiлософiя Еа мистецькiй плятформi,
виЕика€ питавня, чрIм виповнити малярське

полотно, щоб сказати бiльше, Hiэк фiлософи
у цiлих томах, або вiдкрити те, чого науковий
iBiT ще не вiдкрив. fiеякi мистцi втрачають

rpyнT пiд ногамrr i дiтають у повiтрi, про що
дуже добре кажутъ ix TBoplT, на яких Ёема
нiчого, oKpiM полотна i рами. Бо, так само

як слово ,,абстракт" мiстить у собi поЕяття
чогось неокреслеЕого, так само i абстрактне
мистецтво мiстить у собi незясовану цiль,
BapTicTb i значення.

Пiдставою мистецтва € краса i правда, яких
вiдчуття закдадене в людинi Богом,Вiдки-
даючи таку пiдставу, багато iз сучасних ми-
стцiв в погонi за чимось новим забiгдо у тем-

ряву i творятъ те, що в темрявi можЕа зро-
би,tп.

I ще, на кiнець, одЕа думка. Вiзантiйське
мIIстецтво не перейшло нiякоi революцii (як
вiдомо, революцiею в мистецтвi називають
перехiд до ,. a". модерного, по,Iинаючи з iM-

пресiонiзму). Чи причина в цьому Ее та, що
воно базуеться на засадах вiчного, яке воно
показуе в дочасному?..

степан Рожок

Maria Harasowska-Daczyszyn:
Landscape from Соlоrаdо - oilМарiя Гарасовська ЛачишtlrI: Краевид

Олiя (з виставкii в Вiннiпеrч)
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Petro Andrusiw: Repose - oilI]eTgo Андрусiв: Вiдпоцинt,к --- олiя
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Василь Палiйчук: Рiзьба
власнiсть П-ва Жонес
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в дерев1, Wasyl Palijchuk: IМood Sсulрtчrе
Collection of Мr. and Mrs, F.,С. Jones
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PoMait Василишин-ГармашI: ГI"тоскtliliзьба
гiпс i дерево

Roman Wasylyszyn: Т. Shevchenko
plaster-mahogany

Т, fl_iевченка
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МИСТЕЦЬКА

у нАс

О На веснянiй виставцi нiмецького товариства
\{истцiв у Мюнхенi, яка тривала вiд 25 березня до
20 травня 1962 р., було виставлено 8 рiзьб yкpaiн-
ського скульптора Григорiя Крl.ка, У каталозi бчла
репродукцiя однiеi рiзьби.

(9 У червнi 1962 р. в будинку УВАН в Нью Иорку
вiдкрliто B}IcTaBKy архiтектурних праць €вгена Бла-
кllтного (Ho.rb_reHa). Цю д],же цiкаву BttcTaBKy Bi.r,-
Kpl{B вст},лнIIм словоt{ ,Презllдент Дкадеуii, лр66.
О. АрхiмовItч,

6 На BecHi 1962 р. у TopoHTi (Канала) заходамI1
iкiяочого Вiддi"rу КУК вiдбувся вечiр поетеслt OKcaHtr
Лятl,рлtнськоi, спо.;lученлlй iз виставкою писанок, щоб
прttйтli авторцi 3 допомогою.

Ф На Bi,rбl,Tllx загальнпх зборах УСОМ (YKpaiH-
ська Спi;rка Образотворчих Мистцiв) у Канадi, То-
ронто, .пiтом i962 р. вибрано Управу на бiжучий piK
у TaKoM}i ск,rадi: голова 

- 
IBaH Кейван (Едлtот.lтон),

д-р Б. Стебельськriй 
- 

заступник голови (Торонто),
Роман Ков.аль 

- 
заст),,пник голови (Вiннiпег), Оме-

.цян Телiжин 
- секретар (Торонто), !арi,я €ллець,

Галlrна HoBaKiBcbKa. [арiя Навроцька, Артемiй KI,I-

рl.т.,tюк i Петро ,СI-тдоренко 
- 

ч;Iени Управ1I.

о Вiл 7- 2В вересня 1962 р. в J]iтройтi вiдбу.rася
ве.Oика iндивiд]rа.riьна BL,cTaBKa мистця Михай.,rа Дми-
тренка. На влiставцi було показано 50 праць, в тому
бiльшiсть олiйних, далi праui в технiцi темпера, де-
KopaTrtBHi нар}iси-проекти до моза?к i графiка. Ви-
ставку органiз},вав IHcTltTyT YKpaiHcbKoi Культ5,рлt.
Свою виставку ffvlrтренко присвятив пам'ятi свого
I]ч}lтеля {Редора Крttчевського. Видансl iлюстровачиЙ
каталог з кiльканадцятьма репродукцiями вIIставле-
них праць.

На окремому вечорi про стан сучасного illистецтва
в YKpaiHi та поза межамII батькiвщини i про тьор-
чiсть М. ffмитренка говорив д-р Б. Сте,бельський,

@ З приволу 85-лiття олени Кульчиць.коi приго-
тоБ,rIяеться у Львовi iндивiд5lальна BltcTaBKa визнач-
нiших TBopiB цiеi заслуженоi мисткинi.

@ У LIIикаГу бу,lrа в.паштована в гр}.днi 1962 р. ко_
роткотрLIвала виставка праць мистця Лева Грицая.
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о У jlbBoBi в лiтttьому сезонi вiдбулася виставка
тBopiB Григорiя Спtольського, Стефанii Гебус-Бара-
нецькоi та Ольг!I П.цешкан. Це все колl.iшлri учнi ,О.

новакiвського.

Ф У I(иевi була влаштована Биставка праць 3а-
слуi,кенrlх дiячiв мистецтва УССР : Мико.тIlr Г,,t5rщенка,
олександра Лопl,хова, BiKTopa Бабенцова п. н.: ,,По
Iталii". Lli Tpli мltстцi пiсля вiдвiдин Iталii показалtt
cBoi твори.

9 У Киевi вiдбl,лася Be,lIiKa BlIcTaBKa MItcr,цiB
O,reHli Кl,льчlIцькоТ, .{HTolta Манастирського та Ио-
сitпа Бокшая (3акарпаття). BltcTaBKa зiбра.rа Be.]IlIK}-
Ki.rbKicTb цiкав!I]i праць ц]tI трьоri старшItr i зас;tг-
;Heltltx 1,KpafHcbKlix }tltсlцiý.

С У черввi 19tj2 poKr, в Нью йорку в ,,Анда Артс
Ге.rерi" вi;lб1-.Tася цiкава BllcTaBKa Юрiя Со,rовiя. Бу.rо
BIlcTats.-IeHo 9 KapTrtH, серед н}{х 5 з ре,riгiйною тема-
т}litою. BticTaBKa показаJа да"rьший етап творчостIt
цього цiкавоIо мрlстця. Шкода, що BiH не мае в собi
внутрiшньоi сIIли для спil'тьноi працi серед мистцiв,
хочби вони й не вiдповiда.;tи cBoiM свiтоглядом його
ts,[асном},. }r тяхiкlrх умовах спiльно можна зробити
бiльше.

Ф Проф. Манilобського r,HiBepcttTeTy 
- apxiTеKT

Радослав Жук одер;riав нагород\I зi проект бчдlтнкiв
.1.1:l Зtlмовltх о"riмпiйськlrй iгрllцl в Канадi, i968
рок1-. Проф. i'liyK е aBтopo}l ря.1}- ]Io.Iepнllx TKpaiH-
cbK}lx церков.

о У PiB:loyy (Bo.-rriHb). BiTKprtTo образотворчi
стl,дit, ле 3 рэзlt в Tll]ji.leHb працiвнtlкIt, с.rужбовui
i iH., зайчакlться xrltcTeltTвoM. Ст],дii ведутьвя пiJ ке-
рiвнtтцтеоrt мirстцiв, Кс;rосова, €rrе.:ьянова i Чtrче.-lа-
нова. Calli lricцeBi. yKpaiHcbKi прiзвишlа!

Ф онтарiйське ltiHicTepcTBo ш.тяхiв 
- вiддi.т rtlt-

стецтва, B",IamTyBa.rlo ]]ilcTaBKy екслiбрiсiв. Булtt по-
казанi екслiбрiси вiд ста poKiB по сьогоднi, рiзни-t
}iацiональчостей. У вlIставцi браллт участь: анг;riйцi,
франi-il-зll, нiмцi, естонцi, латишi, полякII. Вiд укра-
iнцiв буллт показанi ллlше працi Петра Сидоренка.
Нагода показати yKpaiHcbKi екслiбрiси (Ков;кун, Ха-
севич, Холодний i iншi) не була, на )Ka.Ib, вIIкорII-
стана, Хтось, хто бt,в близько, не довiдався }- пору,
не пopJ,LtlItB l_tieT спрзвtr i птрачена наго.lа.



О У ли,стопадi 1962 року _у ВiннiпеГу (Канала),
вiдбу"тася цiкаi]а виставка праць Mapii Гарасовськоi
лачиrrtrtн iз IIiикага. Б),ло показано понад 50 екс-
понатiв iз дiлянки 14алярства: портрети, красвидII
й квiти. Виставка Ma.ra з,спiх.

Ф Андрiй Сологl б ltaB l Пaprtitii свою BIlcTaBKy
KapTI]H, яка прlIнес.lа йом1, зalс.1_1,,)liене пtrllIзнаFIня
кр}lтикI{,

О У серпнi 1962 року помер }, IirreBi проф. Воло-
димлtр Заболот,ний, дiйснIrй член Академii Дрхiтек-
тури YKpaiHlr. OcBiTy oTpI]MaB в KtIiBcbKoMy Худо;rr-
ньому Iнститутi. !,овгi рокII працював apxiTeKToM
i cTBopltB та зреа.,tiзував ряд про€ктiв у Киевi.

f{y;Ke ваlкною 3ас,lугою Забо.lотного була науко-
во-дослiдна робота в дiлянцi icTopii yKpaiHcbKoi
Ky;lbTyptl За його редакцiею вийrлов ряд цiкавих
видань, як ,,Ilам'ятнлtки apxiTeKTyplI Украiни" - 

Киiв,
1954 р., ,,Портали в украiнсь,кiй apxiTeKTypi" ( в мо-
сковськiй MoBi), Киiв, 1955, ,,Нарисri icTopii apxiTeK-
Typir Украiни" - 

KlIiB, 1957, та з дi,:rянкrt yKpaiH-
ського народнього л,lистецтва тзкi видання, як ,,Тка-
нини i вишивкtt", ,,Вбрання" i ряд iншtIх цiннtлх дсl-
KyMeHTa.тIbн}ix видань.

Ф Наукове Т-во iM. Шевченка влаulтувало в Hbio
Иорку 15 грудня 1962 р. в YKparHcbKoMy lнститl,тi
Америкrt наукову Конференцilо дJя вIхан),вання па-
м'ятi професора Володимира Сiчrrнського. На кон-
ференцii булrт доповiдi проф. fl., I'орняткевича, проф.
А. Ма.-iюцlt, проф. Б. Загайкевlrча та apxiTeKTa I. Ж1--

ковського. О]ночасно вi:б1,.Tася вllставка праць В.

Сiчltнського. У .tоловi:ях пор},lш}вано рiзносторон-
ньо ;+;ilтIя i творчiсть проф. В. Сiчtlнсьногс та звер-
нЁ;{r) oýPe\li, \3:г}, J.i з.i.,tIiшечi з рl,копtiсах праui.
особ.T llвэ t{a значеtiня ..C.toBHltKa 1"KpaiHcbKttx ltrtcT-

цiз" Bi.r яаi?:авнiшtt-l часiв а;я .lo с},часноТ добIl. Цю
справ}-, себто вI1,Iання цього c.loвHliKa оМУА в;;е
Ki.rbKa poKiB тому, ще за !iI,Iття проф, Сiчинського,
порушуваJо, ш:чкаюч}i можл1-1востей видання цiеi
дуже цiнноi для yKpaiHcbKoi мttстецькоi культурlt
працi, але як дотепер - безрезу*льтатно.

Ф У липнi 1962 року вiдбу,rося в прllмiщетIнi Укра-
iнського Iнституту Америки засiдання мистецького
жторi, яке переглянуло надiсланi про€ктIl на пам'ят-
,rlg J. JТIевченковi у Вашitlгтонi. Ycix проектiв надi-
слано 17. Першу нагороду прLIзнано за ,проект Л. Мо-
лодо)tiанина з Вiннiпегу, а другу нагороду - 

А, Да-
рагановi з Нью Иорку. Го;овна Управа за рекомен-
дацiею Мистецькоi KoMicii пр!Iзнала oKpiM цього
п'ять вiдзначень 3а чергою надiс,тання [Ia конкурс:
Сергiй Макарепко й Надiя Сомко з Нью Иорку, Ми,
рослав Нiмцiв i Валентин Сiм'янцев iз Вашiнгтону,
Сергiй Литвлlненко з Нью Иорку, Грлrгорiй Крук iз
Мюнхену i PoltaH Кова"ць iз ВiннiпеГу. Bci цi твори
одержалп грошеву премiю по 500 дол. кожний.

Ф У листопадi 1962 р. вiдкрито у Нью ,}1орку

9. виставку праtlь членiв ОМУА i lltlcTrliB украiнцiв,
якi не е ч.rIенамI{ об'еднаgня. Бу,rи показанi працi
лише з м..1лярства, графiкrr i ску;Iьптурll. IrIшi дiлянкп
не булп заступленi. Було показано 87 праuь 46 MlrcT-

цiв украiн,цi1-1. 7 грудtlя 1962 р, було прилюдне обго-
ворення RLlcTaB jIeHlIx праrlь. ОбгозорIовали мltстцi:
Jlюбомир Кl,зьма i Антiгr ,\1а",tюца.

Ф ЛIистець lваrr Кейван у Каналi (Едмонтоrт) за-
кiнчив мl]ногра.фiю про Шевченка-ма;-lяра. Моногра-
сЬiя влlйiе н?к1,Iздом КУК-,ч, якрtй цIо моногра,фirс-l

\, 1llIстця ззморIIв.

Ф Мtlстець NI1.lKo.:Ia I[Jраrtчеirко з ВашiIrгтону i"rю-
струе тепер Бiбlriк;, яку B)Ite поча.iIII др},к],ватп в Нью
йr_lрк5i.

Ф BoceHlt в Нью йlорк5, вiдбу;iась виставка обlэа-
зiв,Володимира Jlасовського

@ Вiд 29 сiчня до 9 .лютого 1963 р. - в Нью PIop.Ky

вiдбулась виставка fr\ихайла Осiн.lука,,С_r:часна
YKpatHcbKa lKoHa".

Ф Вiд 28 квitня до 12 траrrня в Нью Иорку була
Rl]ставка праць Володtrмl,tра Бачriнського.

Сев. Борачок llроiчlовляе в Домi С,гудii на виставцi

Severyn Borachok addresses at exhibit
in studio hal1

у cBtTI

Вiпкриття tlдноi виставки в Нью Иорку

В листопадi 1962 р. в галерii Лi Малон в Нью
l4opKT вiдбулося елеrа}Iтне вiдкрит,гя виставки праць
скульптора Фредрiка Шрейдi, нерозреклямованого
в пресi, зате вiдомого в cBiTi любителiв i фундаторiв
церковного мистец-гва. Вiдкриття було тi.tькп за за-
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пр()шенням1I i MIi булli пliHt запрошенltмrI гiстьмrt
з рацii давцього 3наЙомства з мистцем, якиЙ був
першим JlчлIтелем мого чо.lrовiка, Ми були в ToBapl.l-
cTBi патliонкIl пана ll_iрейдi, багатоi панi Каваног,
знаноi з ii пасii ,,збирати" менше або бiльше слав-
IlIix ;rюдей в iT колi, так cKatзaTII б, в ir сальонi,

Наше ,говарltство зiбi)ilлося в помеtrlканнi фiльмо-
j}ого peiiillcepa, бувulог<l чо,;lовiка славноi KiHoBoi
aKTopKlI Лореттlt Янr, панr Луiс, в його .тtюксусовiru
,,пентгавзi" в Нью ГIорку над IcT PiBep. Товариство,
яке зiбралося, бу"rо rзесе;rе i гаr.tiрне. Елегантнi панi
]] чорнI.Iх вечiрнiх сукIiях, пalIIoI!e в темних одягах.
IJpti ксктейrаlt. розмовLI велIIся вiд BltcTaBKrt Шрейлi
i його po,ri в jIIIIстецьком5, cBiTi ло псllхоанз.iIiзrI, бо
в ToBaplicTBi був отець доктор Iраля, еспанськлtй пслl-
хiятр i автор. якого панi Каваноr недавно ,,вiдкрила".

Пан Шрейлi дrlвнItй феномен ilti]{ мI]стцями в Аме-
лrrцi. BiH не е галерiйнllll мпстцем, себто BiH не € за-
.IeriHIjM вiд продаr{i своi_х праць Hil tsIIставкi]х в I]ью-
йоркськrIх rалерiях, вiд якrrх а)к кllшIIть 1lя метропо-
.riя. BiH не за;теi;illть вiд агентiв чи власtlикiв галерiй.
BiH е скl,льптор майiке в!Iключно релiгiйноi тема-
TllKlt. Шрейдi працюс для 1IIIcJeHHlrx патронiв по
цiлiй Амерlrцi. рiзьбить фiгl,ри святих, малюе BiT-
pa;l<i i ,lacaMlI цiлi церквlt в rrодернiм, але Ky,rtbTyp-
HiM cTlt,пi, Тl,т не вiд речi буде додаrи, що Шрейдi
у cBoix мо-,lодшIIl .:riTax посвячувався май;ке Blt-
кJючно }4алярству, на скульптуру перейшов пiд вп.,tрt-

вом свого батька, велI!кого скуJьптора попередньоi
генерацii, якого MoHyMeItTaJbнi працi прllкl)ашують
Ka:riTo.:lb у Вашiнгтонi. Mi;l< славним1,I патронаN{}I
Шрей.лi е зрх}IспIIскоп Райт iз Пiтсбургу: для нього
Шрейлi BlIKoH],,e тепер величну Мадонну на кiлька-
надцяIь стiп BLIcoTrI; панi Клер Бут-Jlюс, rзiдома пуб-
лiцrtстка i бувша амбасадорка ЗДА в ]талii; д.rя rtei
IlJрейлi BIIKoHal] св. Анну з Пречltстою lla l<o",tiнa_x.

(}Io;'lle }:тось пр}lгalдl,е собi зHI.I,il,IKy мIIстця з цiск;
працею з iK),pHaJ_I,, ,.Базаар" якlIх два роки тому).

llрацi Шрейдi бу;tIt вllстав.;iюванi у Францii та ITa-
.Tii, прлI чомl,деякi б1,.rIl закl,п.rенi до ll1,зеiв. На
цьом], llicцi с.:тiд згадатll, uto Шрей:i ;utae вi.lзначення
Ilочесt:оi Францl-зькоi Легii. C;lrl BiH iз др},;кпною
i 6-ма гарнtrillt дiть}l}i ilillBe в ,,iюксl,соlrirt ;torti в Кон-
нектикат.

BttcTaBKa, про як_r оце i.{oвa, це перхIа його art-
ставка вiд 20 poKiB. На цю B}IcTaBKy Шрейдi пого-
лився, щоб доказатIi, ш\о i творчiстю чIIсто релiгiй-
IIого характеру NIo)KHa здобутIi прLlзнziння й MaTepi-
я,,rьнi успiхlr HaBiTb у сучасному зматерiялiзованому
поганському cBiTi. Матерiяльно BiH не скористае
з цiеi виставки, бо майr{е нiщо з експояатiв не € на
продая{. Сама BllcTaBKa зробила на нас Nrогутне вра-
i,кення. ГIрацi буrrи рiзнсrманiтнi - 

портрет!I, акти
! невеликi про€кти на бiльшi монументи, якi кол!,Iсь
декор]/вати1,Iуть церr(ви, MaHacTLIpi fl городи по цiлiй
Америцi. 3 цих проектiв вибиваеться св. {IeTpo, тонка
}{ускулярIла фirура, l-IoBHa руху, в хвIlлi, як закидае
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ciTi. A",te що найбiJIьпiс зl]epTajlo уваг),, то бчли пор-
третII, а серед Hrtx спецiя.тьлtо голова прl{ятеля
ttlрейлi, одного з ttайвtiзначtliших сучасних фiлосо-
фiв кзтолиццGi це]-rкR]I, езуi,га /{'apci, яку закупив
Метропо,,tiт::;lьtIttй Музей в Нью Иорку. I{ей портрет,
як i iflшi працi IIIрейдi, лliхакiть енергiею характе-
1loM i почl,ваrrняrт. ОдlIн знаменлттий портрет, а саме
аllг,riй.ського фiлt-.софа пзttпфiста Бертранда Рассела,
LLlпейлi ll1,ciB забраrll, JiIKtI BllcTaBtra зiдкрlt,тася: це
лiялося lt часi l<убlIнськоi крrtзIr, в якiй Рассел вiдi-
грав лвознаt{нy ро,]ю посере.lнIIFiэ rti:K CoBeTaM1,1
й .\л,tерrlкою.

jlttrзляqися lrа lIlpeii.ri, Hi;{ro не вгадав бll, utо цей
гарчlrЁt M\:)I(tliIIi. з бl,довоtо атлета е нат-tнеtIнltй Mlt-
стець. СмiючIlся, lLIрейд,i Klrlie, ulo BiH п.riлвас щолня
тiiвгод1.Iнп в басейнi i тort\, не вItдно його л'ят.fесяткll.
I"[or о чарiвrrri lKiHKit грас ро,lю госпо.lItнi на BltcTaBui,
забав.;Iяе гос,гей. Вона з 1lод},вiдеilка, aBcTpiiicbKa
граф'янка з,цо1.I.1,I,Пiкор-Ва.тьтерсдорф. Шрейдi пiзнав
ii пiд час вiйнlt, Ko.1lIl бl,в ,reTl-HoM прll attepItKaHcbKitt
вiйr:ькr,.

Пiсля вiдвiдlIн вIIставкII панi Каваног запросti,lа
Bcix д,о екск.]tозIIвного Сторк-К.rюбу на вечерю.

Роксоляна Лучаковсьна-Армстронr

It Мау Ве Art, But it Isn't Fiпе...

Т;tкий вlrr,lовнIlй заго.]Iовок дав непiдписанttй автор
своiй нотатцi у фi,,rяlельфiiлськiй газетi Inquirel
з дня 14 сiчtля ц. р., ле BiH на tsст},пi згад},е про
KHll].tiкy iрвiнга CToHar про Мiкеля АндiIrельо ,,Агонiя
i екстаз:t" i про ту, майн(е над"[юдську, працю, u{о ji
ве,ltlкий tР",rорентiйськtrй майстер та iншi мистцi Mtr-
il_t.,Iого зK,,li].1i],,llI r,свui TBoptl, rцо ix сьогоднi пt-l-

fl!l].lяю,гIl т.,.к ca.\l(), як i Korttcb.
,,ЯкtIй коптрасг" - пttше BiH 

- до подi[ в Шlt-
каго! В ToMi, rticTi срiбн}, ltеда.-lь i 1000 до.lярiв на-
горо.],ll прItзнано зi] по.lотIlо, за}tаJьоване о.lно-
стайною, Hiчttrr не перерваною чорнотою."

,..{бстрактнi KapTliHtI uoi+i}-Tb бутIr гарнi, б;rtIскучi.
Mtt не беремося вllсlлiюватlt j+iа.fного лlа,:Iярського
стILlю. -{.1е 1rllстецьке iыюрi не повlтнно заохочуватlI
нагорода}{ti грубе i безвартне новаторство. Треба
пocTaBIlTrI ;тiнiю ilозподi.r5, мi:л IITMIr, що працюють
д,lя ir{llстецтва i TltMll, що кепкують собi з нього".

,,Недавно в Англii якийсь молодець вславився TIIM,

що намалював принца Филипа у бiли3Еi, BiH принаЙ-
MHi показав вiдвагу, трохи вмiння i багато уяви.. ."

,,IIочорнене i нагородяrене полотно з Шикаrа зда-
еться нам найвllжчим пунктом негацii. Ми волiли б,
щоб радше нагороджувано недосконале ,.щось", яiж
бездоганне ,,вiщо",

Починають люди бачити, що король таки гол}lй,
додали б ми вiд себе.
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,\L Б]-,гсlLзttч : Li1-1raK

Buto-"ich. 1В95-1961: Dгаiviпg

Б.l. П. \1tlK(].l\ Б}'ТоВIlЧ

;.,1,1.'; :,: :::-,.. 1-,, ---, -\i.,r ',l_' ir..'l З,l'..
НародI1.1ся ]: ilr1.1Ii',dшiiai J aI",i],iii кa]l,.цькiЙ L]O-

_1llнi в гр},Jнi 1Е9б року. Пic.til перLrtоi свiтовоj niliHtl
вtlliшов rta еrIiграцiкl. }',IttBcя в ГIразi (r{ехtlс.rовач-
чIIна) ,га в .t']яirпцiгr- (Нirrеччlrпlr). ()t,ptt-rlarB .fобру r,Ili-

сrецьку ocBiT]:, спецiя.riзl,кiчi!сь \, графiцi. l1iс,тя дilу-
гоi cBiToBot BiйIrrt з I)iзt]lI},1lI Ill]IIl олltлI]I й K,rotIo,rartlT,

як багато iншrlх. леllеil_llв до A\{ei)iiKli,
TBop.lig15 локiйFtого lt]lст]lя сlрганiчttil fiов^язllнi]

:з t,Kpaitic ькокl д1,,хоrзiстttl й tle KopttcHo по:JIJi] riil.il.Jcя

tTa Bcix тtsо[]аt Бутсlвtlчlt. У Iletэe,lttKlt,x порiвня",iьно

1lоЗrtiрr_r З,l lIIlUli.t '1,iк\ Ilеilгlt цi.'i ,t{luBe clil. J1,6J1.1-

;tieHi з веJIIкою л1lIстецькою к}:.Ilьтурою.
У t-lогс графiчFIIIх п1].lця,\. переIiа;+!II0 э дi",tячкll

п1]11к.lадноi графiкI1, украТнська д},-xoBicrb плобlIва-
jlacb у Ko;tHiii форлri. Знав добре характер украТн-
cbKoi бl,квtI й дбай,rrrво п.-1еы.lв iT 1,cBoi-t працях,
Б1,,в дуiliе добрIrм учIIтеJем у цiй дi.,tянцi мIIстецтва.

Поховlнu б.l. п. Бr-tовtIч] н:] iсIOрIlчttо.u1 1KplliH-
cbKoI,1y цвrIнIарi в Бавнд Бр],к},, в cTeli:,i Нью ;_{irtерзi.
в. и. п.

Бл. п. воJIодил{ир сIчинськи1,I

]5 черцня 1962 poKr пtlrlер пllофесор Bcl,;toдttrtt,tll

CiчltHcbKlri.i 
- 

з.tc-г\,1liillK го.l(]вII Oл\iY.\, ll1-1r.iTeыT

i графiк. 1cTc,l-]]jK ]tIIстецтi];t.
I-1з.рс:rrвся 2-1 червня 1Б9-i poK_r, ь Каr,i'янцi lIuдi ib-

с l,K|]\I],. Ст1,:ii арх JTeKTl,pIt н;-tбi-в 1, Гlетербl,ilзi. а lrrl,
с гецтtjозlj:1l]стгlо iз l Iразr. ,re 1928 рок}, o_(ep7Iiils ;{1.1K-

гора l з цiеi :Li,tяtltiIT. Haпttc:ilt бдгато го_звi,,(ок э it iLr-

tlii i краiнськt-,i :lpxiTeKTlpIt ,tlt графiкll.
Ij йсt о alэxir eKL,r,pHltx гiрLlсI(Iах, особ,rttвсl д.iвнi

ttltix iJli.1I1o бi,.iо йоt о J!l1iiiili; Iсilня ) крlilнськок; :rр-

хiтект1 p,lKl iiгIlt;tioT f обIt.
[|,l1,1B.H,, i], ('i,tlrrrcl.K, I,1 l|:l ]cl{,l\llчll,,tlr _tK1l tiIt-

cblio\1}- Iiit]IHlili]1 в I]lii;ll.I Ii1l.,,,;;r. Iз сl,ейIi Нr,ю .'l;.еl,зi"
]3_ 2*j. IL

I]. Сiчrrнсьilltй: Ilагроблltк наl ttогttлi б.r. п. PortlLHa

CirBtttrbKoto в Фi.rяде,,rьфii ollнa з tlc,taHHix прlluг,
I]. Сiчttirськоr,о

W. Sichynsky: Тоmlэstопе on Rolnan Sarvycky's
grave in Philadelphia, one of the latest works

of W. Sichynsky

},I
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БЛ. П. БОГДАН МИКОЛА МУХИН
6 травrtя 1962 рок_1, помер у .,riKapHi пiсля Ba;ttKoi

хворобlr та,;tановlIтIIй, вiдомий 1,KpaiHcbKttl.i ску.lьп-
ТОР Богдан ivlrtKo,.ra NI5,xIrH.

Народtrвся 24 травня 1916 року в YKpaTHi. Пiд час
ДР j'гоi cвiToBoi вiйнrТ знайшовсЯ у Львоi]i, Де б),в
}-чliтеJелI i KepiBHtlKolT вiддiлу рiзьбlr в Украiнськiй
}ltlстецько-промlIс,ltовiй шко"тi. Зi Львова подався на
Заriд, а по вiйнi прибув до дMepttKlr i посе.пився у Фi-
.rяде.lьфii -- де й працював} як ск_fльптор, до кiнця
свого, u{е лlо.lодого, ;киття. Зa,ltItrlrtB багато цiкасtr.ч
TBopiB. як ,,Слава", ,,Князь Iгор'', ,,Шевченко'' та
iншi. BttKoHaB цiкавий lKoHocTac для каплttцi frIrtTpo-
пo."Il1Ta KoHcTaHT1lHa Богачевського. Найбiльrпе цi-
xaBlIJa ск},.1ьптора своiпl романтIlзл{ом козацька доба.
Резt,.lьтатоrt його захоплеtlня цiею бl-рхлrrвою епо-
-roro нашоi icTopii, що так вiдповiдала йоrrу., бу,тлt TaKi
TBoplI. як .,KiHb у степ5,", ,,Запоро;liець'', ,.Козак з .зр-
K:Hott". .,отlман" Tll iншi.

l]oxoBaHo б,r. п. jtIr-xиtIJ Hit ]c1.opIlчHort5, r краТн-
cbкo}iт uBttHTapi в Бавнд Брl-кl", в cTei,iTi l{ью !lкерзi.
в. ta. Il.

1

1

\

БЛ. П. ВОИТIХ ЯСТШЕМБОВСЬКИИ
Недавно у Варшавi помер довголiтнiй професор

Дкадеrтii МlIстецтв на вiддi.,Ii пр!lкладного м!Iстец-
тва та plicyнK_v 

- Войтiх Ястшембовськ1,1Ёt. Yci укра-illцi, якi вчII.IIIсь 1, BaputaBi, а б],,ло ix помiiк дволtа
Ыйнамtt Ki,;tbKa десяткiв, пам'ятають його дуiке добре.
Був це добрий фаховлtй педагог, u..о"пrrй приятель
1.краТнцiв та 1,KpaiHcbKoT мtтстецькоi ку.tьтl"ри. ffоб-
рrtй знайомllй }llrхайла Бойчl-ка ше зi ст].дентськIIх
часiв.

Багalтьо}I 1.краiнськtlrl cT]-treHTaM поrliг дiстатtrсь
до АкадемiТ J, cepe;IlrHi навча.]ьного рок1.. За його
допомогою Ki.-TbKox 5-KpaiHcbKlrx :,ttLстцiв о]ер]41а,]о
Iiрацю \:чIlTe.;riB в lrrIстецькO-промllс"lовIl_\ шкоJах
у lJаршавi. Вiдвiдував 1,ci ltltстецькi BllcTaBKtr та irt-
презп украiнського ]1IIстецького г5-ртка,,Спокiй'..
Буь rle д}Iже ку.хьт}-рний i рi.rкий ,rrn no.roaonoau nu-
TpioTa, який ylliB бачитtr да.:ri Hi;K На Це ДОЗВОJlЯВ Пе-
ресiчний по;tiтltчнтrй свiтог,тяд Загал}:. в. и, п.

BiKTop Корсун : Архrtерейськrтй свiчцлtк-трlrкiрiон
(проект )
'W. Korsun: Bishop's Тrikеriоп
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з життя прАцI yKPAiHcbKoi мистЕцькоi студIi
У ФIЛЯДЕЛЬФIi

Вiд весни 1961 року УМС перебувае вже у вдас-

ному домi при вул. Паплер 2322 у Фiлядельфii,

Цей невеликий трьохповерховпй будивок набуто

BoceHiI попереднього року завдяк!I широкопошире-
нiй жертвенностi фiлядельфiйськоi громади, до якоi

у значнiй ltipi причинилися мистцi з цiлоi Америки,

надсилаюч}I cBoi твори до розпродажi на рахунок
потрiбного ДЛЯ BПJ'IaTll капiтаJ,Iу. Будинок пристосо,

ваЕо до вх{итку Студii си.TамIt сап{их же вчителiв,

членiь ,Патронату, oкpeмllx I,ромадян i старших сту-

дентiв. В будинку спорудrriено BIlcTaBoBy за"тю з вiд,

повiднимлr для експозицiй стiнами та освiтленяям,

УМСт,чдiя працюе у ФilrяДельфii оце вже 11-ий piK,

мае TaKi вiддiли: малярство - проф. Степая Рояtок,
графiка - проФ. I-IeTpo Анлрусiв i аси,стент Василь

[орошенко, рисунок, iсторiя украiнського i cBiTo-

вого мистецтва - проф. Петро Мегтrк, KepaMiKa -
проф. НатаЛя Стефанiв, lrнатом,iя .- д-р Стефанiя

Береiнницька, форлrачiя г;ritбrtrrного мистецтва -
тrроф. :,р l'ригор Лу;кницькirй, г},цу:rьська рiзьба
в .tepeBi -- о. Стапис.rав .]ашо. -\]rriнicTpaTopoM
CTý:ii та ii KepiBmlxoм е Петро ýегlIк.

Гроха]ськIrх чtttrвltкoli. що пЬуеться У.l1Сц-дiе ю

та ii ]оиоН е Патронат Ст_тдii. До його Управlr вхо-

дять TaKi особл: О.rексаядер 3е.тЬський - голова,

i{арiя Стрlтиаська - 3аступЕrlк голови, д-р Роман
Кос _ секретар, Якiв Гомзяк - скарбник, iнж. Бог,
цан Лучаковський - пресовий референт. ltоt,lтрольна
Комiсiя: д-р Во;lодииир Руднлrrцьклтй, евдокiя Б,ла-

Batibкa, iван Струк.

МИСТЕЦЬКI ВИСТАВКРI Е ДОМI СТУДIi

Заьдяк1l iснуванню в Домi УМСтудii невеликоi, але

доброi виставовоi залi фiлядельфiйська rромада,
а також чкраiiлцi довколишнiх мiсцевостей мали змогJ/

оглян}-ти BrKe цi.пу низку виставок праць украiнських
мистцiв, у тому двох з Европи. [Цоб 1ъикн5пи випад,
ковости в ознайомлюваннi громадянства iз творами
украiнського мистецтва та щоб зберегти вiдповiдний
piBeHb виставок, при Фiлядельфiйському Вiддi;ti
ОМУА створено окреме тiло у формi Мистецькоi

Володлrмир Повзанюк: Натюр морт - олiя
'Wolodymyr Powzaniuk: Still life - oil
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Татiяна Бу,льба: Лiтографiя
Tatiana ВчlЬа: Litho

ради, яка розгляда€ пропозицii окремик мистцiв

щодо ix виставок та плянуе черговiсть.

,Цосi вiдбулися TaKi виставки:

1, Микола Кричевський -- вiд |7 до 24 червня
1961 р.

2. IX рiчна BIlcTaBKa праць слухачiв УМСтудii -
вiд 25 до 30 червня 1961 р.

3. Виставка ,малярських TBopiB Т. Шевчеяка (в ре,
,продукцiях) - вiд 7 до 15 жовтня 1961 р. впа-
цIтована заходами Осерелку працi }IТШ у Фi-
ляде.пьфii, УМСтудii та YKpailHcbKo1 Студент-
cbKoi Громади в фiлядельфii.

4. Степац Рожок i Василь [орошенко - 21 жовтня
до 25 листопала 1961 р.

5. Северин Борачок i Григор Крук - 9 до 24

грудня 1961 р.

4Е

6. Виставка TBopiB украittських пrистцiв ХVII, XVIII
i XIX ст. (в репролукItiях) - вiд 3 до 11 бе-
резrтя 1962 р.

7. РетроспектрIвна виставка бл. п. Млtколи Бlто-
виqа - вiд 7 до 25 квiтня 19,62 р.

8. Х-та рiчна Bl,lcTaBKa праць слухачiв УМСтудii -'вiд 23 до 28 червня 1962 р.

9. Виставка yKpaiHcbKoi архiтектури та будiвниц-
тва (в репродукцiях) вiд 21 до 28 жовтня 1962 р.

10. Виставка праць Людмлтли Морозовоi та Сергiя
Литвиненка - вiд 10 до 25 листопада 1962 р.

11. Bl.icTaBKa праць членiв Вiддiлу омУд в Фiля-
дельфiТ - вiд l5 до 23 грудня 1962 р.

12. Надiя ,Сомко i ,Сергiй Макаренко _ вiд'!.2 до 27
сiчня 1963 р.

13. Мико,ца Недi;rко - ьiд 23 jIютого ло 10 березяя
1963 р.

14. ,,Сlчасва yKpaiHcbKa iKoнa'= - виставка Еряrlь
вI{конаниý темперою. ]Vlтiстець - Михайло ОсЬ-
ч}-к, почеснлlй ч;rен ОМУА. BlrcTaBKa - Biд 27
квiтня ]о 12 травня 1963 р.

Зага;rьна Ki.rbKicTb вi,lвiдува,Iiв на Bcix BItcTaBKax
BIIHecJa чцс,то 2298 осiб, у тому 60 осiб iз al{eptiKaя-
ського мIrстецъкого cBiTy.

У бiiкучому 1962/63 шкi;rьному роцi записаних е 27
слухачiв. Лекцii в бiжучому poui вiлбуваються у Bi-
второк, середу i п'ятницю вечором (7-9 гол.), в cv-
боту вiл 9 рано до 1,-шоi по полудЕi, та вiд 1:30 до
З:l]0 по пслуднi.

Отець Ст. flallTg цд декцii гуцульськоi рiзь,би в Студii
Rev. S. Dastro at the lесtчrе of l{uculia,n

earving at the Studio


