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З українського життя в Авсшралі

Маляр В. Цибульсьний в житті і мистецтві
(ПІДСУМОК З НАГОДИ 60-РІЧЧЯ МИСТЦЯ)

Я кось пройшла чутка, що наш мистець Василь Цибульський готується до
виставки, яка буде влаштована в Укра
їнському Народньому Домі нашої Гро
мади Вікторії в Ессендоні, біля Мелборну. У нашому збіднілому житті на
культурні імпрези це була б цікава по
дія. Тож, щоб краще ознайомитися з
життям і творчістю В. Цибульського, я
вирішив відвідати його в його власній
хаті ще до виставки.
Двері мені відчинила дружина маля
ра, відразу ліворуч у кімнаті я побачив
нашого мистця в білому халаті з Пляма
ми фарби, в окулярах, в хатніх чере
виках, а перед ним на кріслі сиділа
русява семирічна дівчина, його внучка
Надя, яку він саме малював. Портрет
був майже готовий. Блакитний бантик
на голові, розпущена кіска перекинута
через праве плече наперед, блакитні
очі, овальна золота рама — все це від
разу впало мені в очі. Портрет був
майже готовий і вийшов дуже вдало.
Була надзвичайна схожість.
— Це третій сеанс, — привітавшись,
сказав мистець.
Я глянув по кімнаті. Вона мало ча
рівний вигляд: правор.,ч стіна була
розмальована — ніби росли справжні
молоденькі берізки. На інших стінах
висіли картини та портрети, кілька з
них стояло попід стінами: видно було,
що наш маестро готувався до виставки.
Тут я побачив великий портрет КвіткиОснов’яненка, намальований ще за нім
ців у Харкові, портрети Миколи Зерова,
Президента С. Витвицького, дуже вда
лий власний автопортрет, а також пор
трет жінки в червоному, яку маляр наК-алював ще живучи в Джілонґу, та ба
гато інших.
ф

Справді, на цих картинах у гарни:
золочених рамах були зображені чудо
ві букети квітів у глечиках.
— Та вона справжній мистець! — ви
гукнув я від здивування. Як же май
стерно намальовано!
— Так, вона має здібності, тільки мг
ло має часу на т е . .. Вона й мені, я
малюю, допомагає, робить свої заува
ження, поради ...
За перекускою, де не бракувало
чарки, наш господар розговорився, гіс
чав згадувати минуле, дитячі рою
Харківський художній інститут, знайс
мих малярів, різні пригоди, тодішн
сумну дійсність, де було багато і т]
гічного, і смішного. А В. Цибульсь:<і|
великий майстер розповідати, а особлі
во любить веселі речі, що мені теж и|
добалось.
Тут я довідався, що мій земляк, і
походить з нашої чарівної Полта
іцини, у своєму рідному селі Греко
вом , Карлівського повіту, закінчиї
двохлясову середню школу, Щ О була III
базі п'ятирічки. Ще з 7-8 років він за
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факт запам'ятався навіки, — згадує
мистець.
У В. Цибульського було багато зна
йомих серед мистецького світу. Він
пригадує видатних українських маля
рів, що викладали в інституті або пра
цювали з ним. Директором інституту
тоді був відомий Микола Бурачек, вик
ладали професори: Прохоров, І. Падалка, Шаронов, Седляр, Ф. Кричевськчй.
Останні три і сам В. Цибульський довший
час мали козацьку зачіску, а наш ма
ляр протягом року ходив у повному
українському національному одязі, аж

Там В. Цибульський просидів два
тижні, виповнивши ще кілька разів ті
самі анкети, аж поки все «тщатєльно»
перевірили. Випускаючи, Абрамсон ска
зав:
— Ми маємо про вас гарний відгук.
Але справа в тому, що в тій церкві, що
ви малювали, воєнний склад, а без доз
волу військових об'єктів не можна ма
лювати.
В. Цибульський вилетів звідти, мов
на крилах, а, приїхавши до Харкова,
довідався, що НКВД запит, вало про
нього в спілці художників.
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В. Цибульський. Етюд. Табір
поки русотяпи не почали його дражнити «Мазепою».
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рі них палітр, фарб, пля-^•гок, війнуло на мене ніби жіночим
пляжем або ніби я потрапив помилково
в жіночу лазню: вся стіна була густо
завішана картинами голих чарівниць,
мальованих з натури. Одні з них саме
купаються, інші виходять з річки, тре
ті беруть соняшні ванни на лоні при
роди. Вони різного віку, в різних по
зах, різної краси, але на всіх лежить
печать майстерности — те необхідне
для справжнього мистецтва.
— Чи Ви й з цієї тематики даєте
щось на виставку? — запитую госпо
даря.
— Та збирався, — з непевністю в го
лосі відповідає мистець, — але один чо
ловік з громади сказав мені, що не
треба, бо буде скандал. Знайдуться та
кі, що з того халепу зроблять.
— Але це ж мистецтво, — кажу я,
дивлячись на великий малюнок голої
дівчини, скупаної в проміннях сонця,
що йде (дівчина, а не сонце) по піску
ватому березі.
— Так ніби так, — погоджується В.
Цибульський, і додає: — Адже в усіх
картинах чи мистецьких ґалеріях світу
є подібні картини, а також і на вистав
ках. ..
На другій стіні знову я побачив мо
лоду голу жінку з красивими грудьми,
що сиділа на пеньку, тримаючи рушник
у РУНІ.
— Оцю обов’язково дайте, — знову
апелюю я, — вона має гарну форму
і добре намальована.
— Та я б радніший і цю дати, — каже
маляр, — алеж бачите__
— А ви киньте їй отой рушничок, що
вона тримає в руці, на коліна, і все бу
де гаразд. А щодо цих чарівниць вза
галі, — кажу я, — то обіцяю цю оправу
цими днями полагодити в СУОА та в
Громаді.
Коли ми перейшли до іншої кімнати,
де вже чекала перекуска, я запитав:
— Чи й Ваші доні малюють, чи вони
не мають до цього нахилу?
Господар приємно посміхнувся і по
казав на стіні їдальні три чудових на
тюрморти
.— А оце ж наша Галя намалювала.
Вона особливо любить малювати квіти.
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В. Цибульський. Аитопортрег.
Олія. 1950 рік.
Фото: І Снитпінськиі
цікавився малюванням 1 и школі йог
називали «художником», А коли кінча
ЛІ1 цю двоклясову школу, то ВЧИТОЛЬКс
яку звали Діна Григорівна, запитая
хто чим хоче бути. Один учень скезаї
що хоче бути шевцем, і обіцяв пошиті
їй черевики. Другий — ковалем і вику
їй щось для господарства. «А чим ж
ти хочеш бути, Васюка?» — звернула з:
учителька до Цибульського.
— Я хочу бути художником, — від
повів «Васюка».
— З того часу, — розповідає мистєці
— непомітно минуло 12-ть років. Я за
кінчив Художній інститут на Каплунів
ській вулиці в Харкові, відбув ще
рік студій у Ленінградській Академі
мистецтв, в тому самому будинку, де ко
лись учився Тарас Шевечнко, і тоді
вернувся в Україну, поїхав у Валки
щоб відвідати батьків та улюблену вчи;
тельку Діну Григорівну.
— Ну, чим я хотів бути, тим і став
— сказав маляр Діні Григорівні^, і тод
ж намалював її портрет, після чого за
питав: «А як ж е той швець та коваль
вже пошили Вам черевики і підкувалі
їх», — пожартував колишній учень,
виявилось, що їхні обіцянки ЛИШИЛИСІ
не здійсненими.
— Учителька мене любила, — розпо
відав далі В. Цибульський. — Прига
дую, це були ще перші роки в школ:
йшла війна, все було російською м<
вою. Пішли ми раз з учителькою ні
прогулянку всією школою. Там варил:
кашу, деклямували вірші. Я взяв і вив
чив вірш українською мовою. Діні Гри
горівні це дуже сподобалось, — і вон:
поставила мене в приклад іншим. П;
це вона часто згадувала, і мені цей
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БонеТІлля.

Австралія.
Фото: І. Святківський

— Подякуй мені,
с п іл к и Б о й ч е н к о .
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ту розстріляно або заслоно, зокрема
художників Падалку, Бойчука, Кратка,
І'іюху, Врону, Гвоздика.
Ще до війни В. Цибульський нама
лював портрети низки письменників, як
Василя Минка, Романа Шевченка, Согюру, Панова та інших
В подальшій розмові В. Цибульський
розповів низку цікавих епізодів з вла
сного життя. Якось у 1937 р. він дістав
працю в Чернігові, — оформити, сані
тарно-гігієнічний музей, маючи опрям нання від організації художників. Якось
у вільний час він пішов малювати стаіювинну церкву, шо мала 700 років. Це
було в центрі міста, біля вул. Т. Шев
ченка. Сівши на траві, він почав малю
вати. Церква мала золоті бані й дуже
оригінально збудована.
— Малюю собі, — розповідає маляр,
аж на мос полотно впала якась тінь.
Я відразу відчув якийсь неспокій, хоч
досі до мене підходило чимало людей,
цікавлячись моєю працею.
— Ну, что, рісуєм? — почулось із-за
плеча.
— Так, малюємо ...
— Что же ето, акварель, что лі?
— Так, акварель, —- відповідаю, про
довжуючи працю.
— А что ви, студент будете ілі так
себе?
— Так собі...
— А документік і разрєшеніє рісовать
ви імеєте?
Я тоді оглянувся і побачив перед со
бою високого типа в формі НКВД, по
казав йому моє спрямування з Харкова.
— І паспортік?
— Ні, пашпорт я дома лишив.
— Тоді ви знаєте де приміщення
НКВД. Прийдіть о 6-й год. вечора
і пашпорт принесіть, — продовжував
він російською мовою.
Увечері
В. Цибульський,
узявши
пашпорт, прийшов до НКВД.
— Сідайте, — сказав він, завівши ме
не в кімнату. — Моє прізвище Абрам
сон.
Потім узяв із шухляди анкету і по
чав виповняти, де я вчився, де наро
дився і ще багато різних питань.
— Ви вибачте мені, — сказав потім
енкаведист. —- але ви мусите лишитись
тут на деякий час, бо треба зробити де
які уточнення.

— сказав
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секретар
Ц и б у л і,

_ А й і*' минуло й року, як наш маляр _
мав нову сутичку з «оком НКВД».'
— Послали мене влітку 1938 р., —
розповідає мистець, — до Миргороду
намалювати одну ударницю. її звали
Ганна Дмитрівна. Приїхавши туди, я
скоро знайшов її. Це була огрядна, кру
гловида, чепурна, в українській сороч-
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В. Цибульський. Портрет
письменниці Зої Когут.
Фото: І. Святківський
ці, жінка, років 35. Вона вже була чле
ном Верховної ради.
— Ганно Дмитрівно, — зверн. вся я
до неї, — розповідає маляр, — я приї
хав від комітету художників, хочу на
малювати з вас портрет...
— А навіщо мені портрет? — відпо
відає Ганна Дмитрівна, — Мене тут рі
зні фотографи знімають, щось собі
записують... Але якщо це треба, то
можу вам посидіти ...
— Намалював я її, — каже В. Цибу
льський, — за три сеанси. Цей портрет
був пізніше і на всесоюзній виставці
«знатних людей» у Москві. Ганна Дми
трівна скоро поїхала до Москви на се
сію Верховної ради, а я лишився в
Миргороді, щоб щось намалювати. У неї
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Читачу! Передплаті
Звернення до Читачів!
с передплата їх та складання посиле
Дорогий Читачу!
«Українські вісті» мають за собою них пожертв на Пресовий фонд. Тіль
двадцять один рік свого існування. ки завдяки Вашій, Читачу, жертвенній
Двадцять один рік стійкої праці на сто підтримці виявили свою живучість та
рожі національних демократичних інте дієздатність «Українські вісті» в тяж
ресів українського трудового народу. Не ких умовах їхнього існування. Волі й
дивлячись на всі труднощі, «Україн енергії працівникам і співпрацівникам
ські вісті» і далі непохитно перебува «Українських вістей» не бракувало ні
ють в етапі боротьби за здійснення коли. Бракує Видавництвові «Україн
українських національних ідеалів — ські вдеті» лише матеріальних засобів.
виборення Української Народньої Рес Протягом усього часу свого існування
публіки, і відограють у відновленні са «Українські вісті» не; раз потрапляли у
мостійної соборної держави українсько фінансові труднощі, але кожного разу
го трудового народу величезну ролю, Ви, Читачу, вчасно приходили з допо
як на еміграції, так і на Батьківщині. могою і затримували при житті свііі
В нашій визвольній боротьбі однією з часопис.
Потрібна якнайбільша масова перед
найефективнішої зброї є слово, яке з
плата
часопису «Українські вісті». Як
великим успіхом поширюють «Україн
ські вісті». І саме цю зброю ми повинні найбільша кількість передплатників —
всіляко вдосконалювати та зміцнювати, і створюється більша Гарантія матеріяльного забезпечення часопису. Тому
а це є нашою спільною гордістю.
звертаємося до Вас із закликом:
Завжди прямий і відважний часопис
Поновіть, Читачу, передіїлаїУ «Укра
«Українські вісті» не має сторонніх І тадгій і про не ми не раз пагп£ :* 4 /^ ^ т їнських рДстей» на Г9Є7 рік: / Поспішіть
т і: зробити! Приєднуйте- передплатників
‘ ЙиГ ''б країнські вісті» існують ннключ
но передплатою їх та пожертвами щед «Українських вістей» — таким чином
рих жертводавців. А завдання перед Ви зміцнійте часопис фінансово!
«Українськими вістями», як і перед
Умови передплати часопису подають
усіма нами, величезні.
ся на останній сторінці цього числа га
Рівно ж не забуваймо, що часопис зети. Вважаємо, що передплатникам
«Українські вісті» і надалі мусить бути «УВ» в США та Канаді ригідніше одер
величним монументом живої творчої жувати часопис повітряною поштою,
праці Івана Павловича Багряного А доплативши кожного місяця лише півтому всі українці, кому була й с доро доляра.
гою письменницька та політична діяль
Зміцнюймо ж і поширюймо демокра
ність І. П. Багряного, повинні макси тичний часопис «Українські вісті»!
мально допомогти «Українським вістям»
Поновлюймо передплату «Українсь
морально і матеріально
ких вістей» на 1967 рік!
Приєднуймо передплатників!
Найреальнішим і найпевиішим засо
бом утримування «Українських вістей»
РЕДАКЦІЯ й АДМІНІСТРАЦІЯ «УВ»
Михайло ДОБРЯНСЬКИЙ

Чи можливе тане в Києві ?
Словенія, як відомо, входить до скла
ду Соціялістичної Федеральної Респуб
ліки Югославії. Словенія має свій рес
публіканський уряд і парламент у Любляні. Недавно уряд вніс на сесію пар
ламенту законопроект про реформу со
ціального страхування. Урядовий проект
викликав сильну опозицію в широких
колах словенського робітництва, бо за
цим проектом кожний працюючий Сло
венії мусів би платити за соціяльне за 
безпечила більше, ніж досі, зате дер
жавні підприємства платили б менше,
ніж дотепер.
Проект зустрів опозицію також серед
депутатів словенського парламенту. Під
тиском громадськости більшість депута
тів була проти законопроекту. Голова ра
ди міністрів Словенської республіки хо
тів вплинути на парламент і пов’язав із
с е о ї м проектом питання довір'я до уря
ду. Парламент не піддався: більшість
депутатів проголосувала проти урядово
го законопроекту і тим самим парла
мент висловив урядові своє недовір’я.
Тоді голова уряду подав заяву про від
ставку цілого уряду.
Подія, що трапилась у словенському
парламенті — практичний приклад, як
входять у парламент навіть комуні
стичної ж країни справжні демократич
ні принципи.
Чи можливе сьогодні в Українській
РСР те, що трапилось У Словенії? Чи

задоволені політикою республіканського
УРЯДУ широкі маси працюючого насе
лення України?
Питання, здасться, зайве — коли зва
жити, що людність міст і сіл не забез
печена на зиму найпотрібнішими реча
ми: у багатьох містах немає подостатком фруктів і городини. Назиму значна
частина людности України не забезпе
чена вугіллям, хоч на Україні щорічно
видобувають величезну кількість ву
гілля. Україна має так багато вугілля,
що ніхто не мусів би терпіти від холо
ду. Але всі знають, що так не с. Укра
їнська РСР експортує закордон вели
чезну кількість електроенергії та газу,
— тоді коли населення не має для по
бутових потреб подостатком ні газу, ні
електрики. Взагалі з української рес
публіки щорічно вивозять дуже багато
всілякого господарського добра. Але
громадськість України нічого не знає,
яку компенсацію за це дістає респуб
ліка.
Отож, здається, багато с справ і про
блем; було б над чим дебатувати на
сесії Верховної ради Української РСР.
Можливо, була б і причина висловити
недовір'я республіканському урядові за
те, що він замало турбується найеле
ментарнішими потребами працюючої
людности. Незадовго, здасться, до Киє
ва скличуть депутатів на сесію, яка
схвалюватиме бюджет республіки. От-
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Нові ходи на дошці дипломатичної гри
•ідвідини Франції Косиґїним є проІвженпя започаткованих М. Хрущовим
/тактів Москви з Парижем, вимушеіх витвореними неприязними відносиіами між Росією та Китаєм.
Рік тому від приватних людей, пов'я
заних із французькою комерцією і ча
стих відвідувачів Москви, довідався, що
понад ЗО тис. французьких спеціалістів
Цродинами працюють у РСФСР на бу
дівництві лікарень, клінік, медлябораторій та хемічних комбінатів, пов'яза
них із продукцією медицини (вищенаі едена цифра не е офіційною). Це був
податок обміну технологічними знання
ми- Що сьогодні набрав ширших маш•дбів, включно з обміном знанням у де
яких відділах нуклеарної фізики.
Сьогодні зацікавлення Росії і Франції
збігаються до певної лінії.
•Росія бажає безпечного запілля на
гмцадок мілітарного конфлікту з Кицро який сьогодні відкрито спєІ^омть навіуь
селах у 1Пі ТІІ.Т!О
ідоподібко, в інших країнах-еатетах.
Франція, у змаганні за позицію свівої потуги, бажає ширшого ринку
ібуту і за нагромадження резервів зоюта, що для неї стануть єдиною зброєю
боротьбі проти доляра і фунта стерІінґів, і, як вислід, у їхній девальваІІЇ. У торгівлі з Росією золото є домовісною валютою. Із політичної точки
ЮРУ де Ґолля, як можна припускати,
дьтимативною метою прагнень є «з‘єдпна Европа до Уралу». Це свого роду

продовження, чи відновлення, амбіцій
Наполєона, лише підхід до осягнення
мети базований не на мілітарних потягненнях, а на економічній експансії,
підтрим ваної мілітарною силою.
Намагання Росії зм'якшити відносини
з Заходом не е ні щирими, ні радикаль
ною зміною закордонної політики СРСР,
це — тимчасовий дипломатичний хід на
дошці дипломатичної гри. Звичайно, за
хідні держави, і Франція між ними, ко
жен такий чи подібний хід намагати
муться використовувати у свою користь.
Кожна сторона матиме певні зиски
і втрати, як це часто-чуїсто буває.
Російська політика щодо нашої емі
грації також набрала своєрідного курсу
«пом’ягшення», ба навіть пропозицій
«співпраці». Хоч ці «пропозиції» є по
верховими, — своєрідними випробуван
нями можливостей, — і тимчасом обме
жені рамками перекладної літератури
(мпст .'п »« >бїг»і пропозиції» «славног1<>
иІIVгТІЛ]зр;
І --»0 •
лося багато наїшщх серед нас^,^^ ° та
перболічно передбачаю^ £озн;.ТЩчЙкїли нам кидають карту нЕРг-т*^_ кас
вимуш ють на хід. у цій грі ми/шкА»».
і не виграємо, але ми можемо навчити
ся грати. Отже ради науки грати по
трібно. А що ми припускаємо, що не
виграємо, не варто впадати наївності на
поталу, а твердо триматися своїх пози
цій та ультимативних стремлінь. В інак
шому разі ми програємо із великими
збитками, чого ми не можемо дозволи
ти сьогодні.

Питома вага Альж іру
(мд) Візиту альжірського президента
Іумедьена до Каїру майже не відзначиа ні західня, ні радянська преса. А
имчасом візита Бумедьена означає, що
льжірсьчий уряд вирішив відігравати
ктишпш • ролю а арабському світі.
За минулі п’ять років Альжір пройюв великий і довгий шлях. Початок
ього шляху — це залежність альжірьких націоналістів від Каїру, внутріпґій розбрат та втручання у нього пре<дента Нассера. Політично й стратечно Альжір був, по-справжньому, проііщією Єгипту.
19. 6.»1965 р. в Альжірі повалили Вен
еллу. Наслідком цього стосунки між
аїром і Альжіром помітно погіршилиі. Бо Нассер вважав поваленого гтревдента своєю довіреною людиною. Ще
і ільше погіршилися стосунки ПІСЛЯ БІД
ОНИ
Нассера взяти участь у нараді
)лів арабських держав. Цим Нассер
• рвав нараду, яка тепер відкладена на
евизначений час. Альжірський уряд
вдавав цій нараді великого значення
був дуже незадоволений з жесту Нас<:ра. Останньому довелося посилати до
і льжіру своїх емісарів, запевнювати
1 умедьєна в дружбі, переконувати, що
— буде нагода, щоб Верховна рада
країнської РСР сказала свою думку
ф о працю уряду.
Але, подумайте, чи можливе в нас у
иєві те, що недавно трапилось у Люб
ліні: республіканський парламент вис: звив урядові недовір'я й уряд пішов
відставку.
Михайло ДОБРЯНСЬКИЙІ

старі суперечки треба забути, що араб
ська єдність понад усе.
Нарешті Бумедьен погодився говори
ти з Нассером, але як рівний з рівним.
Це доводить, як збільшилася питома
вага
Альжіру. Ш|оправда, еконміка
країни, розхитана
війною, відходом
французів та соціалізацією, все ще не
налагоджена, вн/трішій розбрат не лік
відований, прикордонна суперечка з
Марокко не вирішена.
Одначе альжірським керівникам гїощастило забезпечити Альжірові належ
не місце на міжнародній арені. Альжір
підтримує добрі стосунки з Радянським
Союзом. Щоправда, це не перешкоджає
Альжірові бути в добрих взаєминах і зі
США, Економічна допомога, яку з різ
них сторін, передусім від Фракції, одер
жує Альжір, не накладає на нього жод
них політичних зобов'язань. Іслам в
Альжірі — державна релігія.
Але релігійна терпимість не лише
деклярована на словах. Її проводять і
на ділі. Не випадково Альжір налаго
див добрі стосунки з Ватіканом; не ви
падково й те, що Католицька Церква в
Альжірі підтримує соціалістичний уст
рій у цій арабській мусулманській дер
жаві. Анти-французькі настрої в Аль
жірі зійшли нанівець. Альжір тепер з
успіхом співпрацює з Францією в еко
номічній і культурній галузях.
Слабке місце арабського/ націоналізму
— це його виключність. Лише араб і мусулманин може бути повноправним
членом арабської спільноти. Така па
нівна думка арабських націоналістів.
(Закінчення на 4-й сторінці)
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ВІТЛА ПОСТАТЬ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
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ука візантійського Патріярха Фотія про Святу Трійцю) о. др. Йосиф
Сліпий висловив погляд, що догматичні різниці між Сходом та Заходом базуються на відмінній тер-

гуч,-кінології, - Г* 1'/*на різниці у вірі,

іа
їв
се

Дальше, переглядаючи його праці
і знайомлячись із доповідями, виголошуваними на різних унійних
з ’їздах, бачимо,що погляди Кардиі нала Йосифа на справи церковного
ід об’єднання між католицьким Захоіе дом і православним Сходом повніс)_ тю покриваються із поглядами СлуІ_ ги Божого Андрія і це е запорукою,
з що справа, для якої Слуга Божий
Андрій віддав ціле своє життя, є в
надійних руках.
Наслідник Митрополита Андрія
Понад 20 років о. др. Йосиф Слі

в 1941 р., Боже Провидіння охоро
нило ж иття Архиєпископа Йосифа,
якого окупанти хотіли розстріляти.
Після їхнього відходу настав де
який перепочинок. Архиєпископ
Йосиф взявся до відбудови Бого
словської Академії. Йому вдалося
зібрати викладачів та сімдесят
студентів і почати шкільний рік.
Праця у відбудові церковного життя
не була легка, тим більше, що новий
окупант (Німеччина) почав зразу
жорстокий терор.
Так минуло три роки і Галичина
знову в липні 1944 р. опинилась під
большевиками. 1-го листопада вми
рає Слуга Божий Андрей і Архи
єпископ Йосиф на основі доручення
Апостольської Столиці стає Галиць
ким Митрополитом.
В той час большевики мали уж е
готовий плян знищення Українсь
кої Католицької Церкви. Зараз
після смерти Митрополита Андрея,
большевицька преса почала нагінку
на Українську Католицьку Церкву
і її Єрархію. Безбожницька Москва
жадала цілковитого підкорення
Укр. Кат. Церкви комуністичній
політиці, зірвання з Апостольсь
кою Столицею, та підкорення офі
ційній Російській Православній
Церкві.
Ці большевицькі пляни не здій
снились і тому жертвою їхньої ненависти стала героїчна в своїй пос
таві Єрархія Української Католи
цької Церкви, яку вони виарештували весною 1945 р.
Доля Митрополита Йосифа та
інших ув’язнених Єпископів майже
цілий рік залишалась невідомою і
аж 6 березня 1946 р. у львівській
«Вільній Україні» було подано, що
підсудні «визнали себе винними в
проведенні ворожої діяльности про
ти СССР, та активно допомагали
німецько-фашистським
окупан
там». Митрополита Йосифа обвину
вачувано, що він разом з німецьким
губернатором створив дивізію «СС
Галичина» для боротьби з Червоною
Армією.
Розуміється, самі большевики
знали, що це неправда і це було
якраз причиною, що суд над нашим
Владикою відбувся не у Львові,
а в Києві і при зачинених дверях.
Втілення страждань
українського народу
Митрополит Йосиф Сліпий —
втілення страждань українського
народу, образ праці й жертви за

хиєпиекоп Кир Йосиф Сліпий —
несподівано звільнений з ув’язнен
ня і прибув до Риму.
Радості нашій не було меж.
Ми опинились перед незвичай
ною подією. Сталось таке, ніби пе
ред нами стала людина з того світу.
Бо справді Митрополит Йосиф
прийшов до нас зі світу, з якого во
роття немає. Правда, виходили лю
ди з большевицьких в’язниць і та
борів живими й вертались на при
значене їм місце, та все ж у межах
щільно бережених мурів большевицької імперії.
Сердечно вітав Митрополита Йо
сифа Св. Отець Іван XXIII, який
найбільше спричинився до його
звільнення. Вітали його церковні
достойники, наші Владики, свяще
ники і вірні. Із цілого світу наспі
вали телеграми і привіти від чле
нів нашої спільноти і чужинців.
Рівно ж і теперішній Архиєрей Пав
ло VI відноситься з великою поша
ною і любов’ю до нашого Первоієрарха. Кількакратно перед збо
ром українських владик він назвав
його Ісповідником, затвердив його
як Верховного Архиєпископа У к
раїнської Католицької Церкви, та
іменував членом Святішої Конгре
гації для Східньої Церкви, а остан
ньо й Кардиналом.
Історичне Звернення
У своєму знаменному історичної
вартости зверненні, спрямованому
до зібраних на авдієнції українців,
які прибули із усіх закутин світу,
Св. Отець закликав нас до згоди і
взаємної любови. В кожному слові
відчувалася безмежна любов до на
шого страждального народу, та
турбота про його майбутнє.
Кілька разів Св. Отець з при
тиском підкреслював «будьте згід
ливі, об’єднайтеся, любіться, а об’
єднані і з вірою в Бога не тілки не
загинете, а будете тріюмфуватй».
Звернення Св. Отця повчає нас:
«Якщо будете в згоді — будете ж и 
ти, якщо будете в згоді — будете
добрими, якщо будете в згоді --будете сповнювати євангельські
чесноти, передусім любов, якщо бу
дете в згоді — найдете сили для
виповнення жертв, яких вимагати
ме від вас історія». Вселенський
Архиєрей хоче, щоб ми творили
з'єднану спільноту і каже, що як
усі будуть з ’єднані в синівській лю
бові з його Блаженством, то поба
чите скільки проблем упроститься

ВІЛЬНА ДУМКА
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Творчий звіт маляра В. Цибульського
(Думки про виставку малярських праць п ішого мистця)
Коли говоримо про образотворче
мистецтво наших майстрів пензля,
то неминуче згадуємо невелике ґропо людей, що в цій ділянці здобули
вже більшу чи меншу популярність
серед нашої спільноти. До цієї гру
бій належать Кміт, В. Савчак, Цибульеький, Леонід Денисенко, Ми
хайло Садовський, Ол. Чубатий,
Мисак, покійний Арсеньєв, Окопний

В. Цибульський. Автопортрет.
(Фото І. Святківського)
та Бурак. Кожен з них має своє
мистецьке обличчя, свій стиль, але
не всі вони однаково відомі широ
кому громадянству. Більш е того,
виставки праць наших мистців до
сить рідке, хоч і відрадне, явище.
Тимто виставка праць Василя Ци
бульського, що відбулась 22 і 23-го
січня іиі і У і Зйіії іітдікайрії Д а м і щ т
Еесендсні (Вік.) зробила для бага
тьох глядачів приємну несподіван
куВідкриття виставки, як і велику
допомогу в організації цієї вистав
ки, зробив культреферент Україн
ської Громади Вікторії п. М. Глуховера, тепло привітавши мистця і
висловивши низку заслужених по
хвал за його майстерність і пра
цьовитість. Попередні дві виставки
відбулися досить давно: перша ще
в переходовому таборі Бонеґілла
відразу по приїзді до Австралії, а
друга — 1953 року в Джілонґу, де

наш мистець виставив ЗО своїх
праць.
І от перед нами 82 праці. З них 35
портретів, а решта краєвиди, етюди
тощо. Серед портретів низка відо
мих і менш відомих постатей, пись
менників, приватних осіб, зокрема
портрети Т. Шевченка, покійного
президента Ст. Витвицького, Квітки-Основ’яненка, Миколи Зерова, І.
Багряного, співачки Є. Павловської,
нашої письменниці Зої Когут, спі
вака п. Лещинського, Яр. Булки.
Найбільше звертають на себе своєю
своєрідністю й викінченістю порт
рети Квітки-Основ’яненка, К. Новохатька, М. Зерова, Лещинського
та Гелі Драган — молодої дівчини в
українському вбранні та особливо
автопортрет самого В. Цибульсько
го, а також портрет його дочки й н н и
Серед картин, етюдів та натюрмор
тів привертає увагу всіх картина
«Буря», якій добре пасувала б наз
ва «Я бачив, як вітер берізку зло
мив». У ній відчувається експресія,
мова фарб. Угорі линуть шматки
чорних хмар, гнуться дерева під ш а
леним натиском вітру, а на перед
ньому пляні — зламана берізка. Під
числом 49 бачимо невелике полот
но — «Циганча». В очах чорнявої
дівчинки світиться якась страшна
туга, глибокий біль, шо проситься до
вислову. Не даром біля цього ма
люнка багато глядачів зупиняється,
розглядає.
Майстерно
виконані
шість зимових краєвидів, чудово
схопив маляр постать голої дівчини
(«На лоні природи»), що йде по піс
куватому березі. Лишаються в
пам’яті краєвиди з річками та озе
рами, де мистець майстерно відоб
разив скляну поверхню плеса або
хвилі Дніпра з традиційними чай
ками над ним.

В. Цибульський. Зима.
(Фото М. Глуховери)

Портрет інж. Яр. Булки.
(Фото І. Святківського)
Впадає в око, що, мабуть, 80 від
сотків всіх праць — це все україн
ська тематика, що охоплює доро
бок майстра від найдавніших часів
до сьогодні. Тут і хвилі Дніпра,-Т
постать запорожця, і_жінка в воді,
і етюд «Дівочі сподівання», і сіль
ські околиці, і краєвиди Закарпат
тя — «Марічка» та «Вівці мої, вівці»
— і багато і::шл:: тс: . Десять кар
тин присвячено австралійській те
матиці, зокрема кілька краєвидів
табору Бонеґілла.
Щодо стилю, то слід сказати, що
майже всі ці полотна намальовані
в реалістичному стилі і лише кіль
ка праць мають імпресіоністичне
забарвлення.
В. Цибульський протягом свого
життя по зак ін ч ен і інституту на■діа.гітгг/г Р. -т
ЯЯюЛііф
портретів._Досить спадати, що він
намалював , з 200 портретів німців
та з 50-англійців. Наш мистець і
тут. в Австралії, постійно працює
над новими полотнами, а також має
кілька учнів, що навчаються в ньо
го малярства. До того ж він офор
мив десятки вистав, сцен до свят як
в Джілонґу, так і в Мельбурні,
Тож закінчуючи цей огляд вис
тавки та діяльносте В. Цибульсько
го, бажаємо йому ще більше успіхів
у його дальшій праці на славу
нашого мистецтва.
Дм. Чуб
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ЦЕРКВА І ЖИТТЯ

ЗОЛОТИЙ ЮВІЛЕЙ
започаткував тематичні твори,
як українські, так і австралійсь
кі. Маю дитячу студію, в якій
вчаться виключно українські ді
ти та студію для дорослих, які
мають бажання удосконалити
свій фах, набутий в інших шко
лах.
Не так давно написав іконо
стас для гобартської церкви з
Тасманії, а тепер працюю над
іконостасом для Канберри.
— Чи могли б Ви дещо сказа
ти за своє подружнє життя?
— Одружилися ми під час
навчання в Художнім Інституті
в Харкові і так ці довгі роки нас
з ’єднує многогранний, мистець
Наш співробітник Микола Глу- кий шлях. Моя дружина на про
ховера відвідав П-во Цибульсь- тязі цих довгих років була і є
ких та відбув інтерв’ю з Ш анов моїм дорадником в мистецькій
праці. Вона щойно цього року
ними Ювілятами.
— Пане Маестро, коли саме перестала вчителювати в укра
припадає дата Вашого Ювілею і їнській школі, де вчила дітей
яке Ваше почуття з нагоди цієї співу. Тепер зайнялась приклад
ним мистецтвом, розписуючи та
небуденної події?
— Наш Ювілей припадає на рілки і глечики в українському
28-го червня ц. р. Ц я подія ме стилі.
— В вільні від мистецької пра
не надзвичайно радує, а разом
ці
години, як проводите час?
з тим дещо хвилює і нагадує
— Знаєте, я аж так багато ві
про поважний вік.
Я частіше задумуюся над тим, льного часу не маю, але деко
чи використав своє життя так, ли вдається відірватись від пра
як мріяв в молодості, чи оправ ці, щоб стрілити яку качку, зло
дав своє перебування на емігра вити рибку, чи просто «посма
ції. Також появляються думки литись» на сонці.
— Які Ваші пляни на майбут
про майбутнє: чи ще встигну,
чи вдасться перевести запляно- нє?
В моїх планах є бажання м а-1
вані задуми?
— Від кількох років Ви вже ти сибірське здоров’я, кавказьке!
не працюєте. Чи могли б сказа довголіття та український гумор,
ти, як Ви, як пенсіонер, викорис за допомогою яких сподіваюсь |
ще послужити українській спра
товуєте свій час?
— Назву пенсіонер я дуже не ві.
Я і моя дружина щиро дякує-!
люблю, соромлюся ним бути, бо
почуваюся, що моє життя щойно мо Редакції «ЦіЖ» за проведе
починається. Якраз тепер маю не інтерв’ю, за приділення ува
можливість всеціло віддатися ги і зацікавлення нашим жит
. щЕ'нииНг'-я*н "пгаУ
—И Й ІМ тям,.....
лярству.
Відомо мені теж, що громадсь
Окрім пейзажів і портретів я кий Комітет влаштовує в залі;
Укр. Народного Дому — Ессендон, Товариський Вечір для від
значення 45-тої річниці моєї ми
стецької праці та 50-тої річниці
нашого шлюбу — ми дійсно зво
рушені увагою громадянства до
нас та щиро дякуємо ініціаторам
за цей шляхотний почин.
Цього року знаний мистець і
культурно-громадський діяч Ва
силь Цибульський та його Ш ан.
Дружина Антоніна Цибульська
святкуватимуть Золотий Ювілей
свого подружнього життя.

*

— Дорогі Панство Цибульеькі! З нагоди Вашого Золотого
Ювілею Редакція «ЦіЖ» поздо
ровляє Вас та бажає Вам кріпкого здоров’я і щасливого життя
на Многії Літа!

Ч. 19 143), 17 червня, 1973.
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вписів приходів і видатків, які
відтак має сама контролювати.
Пан О. Д яків усе це правдопо
дібно знає, але чомусь «совісно»
мовчить.
Це й дає мені доказ на несовісність, із якою О. Дяків висту
пив у справі «совісности». Але
вірю ,що Господь добрий, то мо
же й подасть йому досить мужности придивитись та пізнати
правду.
Т. Пасічинський

ни генерал П. Ш андрук та проф.
д-р В. Кубійович з Сарсель, Фра
нція, що при його допомозі було
створено Дивізію. В святкуван
нях взяло участь понад 400 осіб,
головно колишніх дивізійників
та їхніх родин. В своїй промові
проф. Кубіович підкреслив, що
Дивізію було створено тоді, ко
ли було ясно, що гітлерівська
Німеччина не вдержиться та що
українці мусять створити власну
збройну силу.

30-річчя СТВОРЕННЯ ДИВІЗІЇ

ОГОЛОШЕННЯ
Виконую солідно і дешево всі
столярські праці:
нові й направші
С. ДАВИД
32 Очегепсі Зі.
Е. Вгипз\уіск, Уіс.
Теї. 389281

На оселі Українського Народ нього Союзу в Кетскілських го
рах «Союзівка» відзначено свя
точно 30-річчя утворення Укра
їнської Дивізії. В святкуваннях
узяв участь головнокомандую
ч и й .. Української національної
армії під час другої світової вій
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Хочете купити, або продати дім чи ділянку землі?
Звертайтесь до найбільшої в західній частині Мельборну
★

української фірми
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ассоттобаїеб а( (Ье
аігрогі.
“ТЬіз 8ГО\уіЬ гаїе із
бісіаіеб по( опіу Ьу (Ье
Вгожіь іп бетапб Гог
аіг Ігауеі ЬиІ аізо Ьу (Ье
(ітіпв оГ (Ье іпігобис(іоп оГ аігсгаГі «гііЬ
вгеаіег разяепдег саггуіпв сарасіїу,’’ Ье заісі.

Оо *Ьеї*5

геаііу до
іліпоНсесІ?
В К О А Р МЕАІЮУУЗ
роїісе аге оГ'Сеп риггіеб
(Ьа( п о Ь о сі у поіісез
реоріе етегріпв Ггот
Іосаі ргетізез, оііеп іп
бауІівЬі, саггуіпд оЬіесІз
иггарреб іп а Ьіапкеї.
ТЬеге суєгє 16 ЬоизеЬгеакіпвя іп ІЬе агеа
Іазі «геек «гііЬ соїог Іеіеуізіоп зе(з Ь е і п § (Ье
шаіп іагвеї Гог іЬієуі

“То ргоіесі ргезепі апсі
Гиіиге аігсгаГі орегаїіопз
Ггот (Ье ехізііпв ап<1
Гиїйге гипдаауз і( Ьаз
Ьееп песеззагу (о ітрозе сегіаіп сопзігаіпіз
оп зиггоипбіпв Іапсі
изаде.
“Му йерагітепі Ьаз
бізІгіЬиіеб (о ріаппіпд
аиіЬогіїіез тарз зЬо\уіпв
(Ье ехресіесі Гиіиге Іеуеіз оГ аігсгаГі поізе
пиізапсе іп агеаз зиггоипбіпв (Ье аігрогі
кпосуп аз (Моізе Ехрозиге Гогесазіз) Іоветег
жіІЬ яиввезіеб Іапсі изе
сотраІіЬШІу ІаЬІез аз
а виібапсе (о гопіпв,”
“ Аі г
N а V і в аііоп
(ВиіШіпв Сопігої) КевиІаііопз Ьауе Ьееп рготиіВаіесі (о епзиге (Ьаі
зігисіигез оиїзісіе аігрогіз бо поі сошрготізе
(Ье заГе орега(іоп оГ аіг
сгаГі:.
“ТЬе СоштошуеаІіЬ
Соуегптеп( із сопсегпесі (Ьа(, аз Гаг аз ргасіісаі, аігропз аге согпраІіЬІе \уі(Ь зиггоипбіпв соттипііу беуеіортеп(.”

А СОЦРЬЕ »Ьо \уєгє т аггіеб
21 уеагз а£о сате аегозч (Ье
ассоипі Гог (Ьеіг \уеббіп£ гесерііоп атопв зоте оісі рарегя.
ТЬеге «еге 78 виезіз, апсі (Ье
Юіаі саше (о €83/8/6 ПЬіз суаз
ЬеГоге (Ье сЬапве (о боїіагя апб
сеп(з).
Оеіаііз «еге: 78 реоріе а(
17/6 еаеЬ, Е68/-/5; соуєг сЬагве
£5/5-, Гіує богеп аіе £7/5/-,
(Ьгее апб а ЬаІГ богеп Іетопабе
£1/10/6, ріапізі £3/3/-, (о(а!
£88/136, шіпиз берозії. (о(а1
£83/8/6—(Ьаі із аЬоиі $166.85.
ІКГогк оиі «гЬаІ і( суоиіб соз(
аі ІЬе ргезепі Гог (Ье зате
жеббіпв ЬгеакГазІ.
—

*

—

ПМ(Ьеіг зігиввіе Гог іпсгеазеб
гесовпіііоп, суотеп шіп зоте
апб іозе зоте.
А Ге\у топіЬз аво, Лаусее
Іпіетаїіопаї авгееб (о абтії
тетЬегз оГ (Ье Гаіг зех іп(о і(з
гапкз.
N01 зо (Ье Коїагіапя—і( Ьаз
Ьееп аппоипсеб оГНсіаІІу (Ьа(
(Ьіз іпіетаїіопаї зегуісе сІиЬ
«І11 гетаіп а таїез опіу ргеЗЄГУЄ.

ТЬе зате аррііез Іо ІЬе
Мазопіс Ьобве—І жопбег іГ іі
біб абтії \уотеп, суоиіб (Ьеу
Ье кпожп аз Мазопеїіез?
Іп ІЬе Шіііпв СЬигсЬ, Іо
соте іпіо Ьеіпв (Ьіз топіЬ, ііз
сопзіііиііоп зіаіез ІЬаІ а сег
іаіп регсепіаве оГ зоте соттіїїеез тизі сопзізі оГ \уотеп.
ТЬіз тау поі Ье гевагбеб аз
а ЬгеакіЬгоивЬ, ЬиІ зотеопе
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ИОКТНЕКМ 5КІ НІКЕ
(ТНЕ АТОМІС ЗКІ СЕИТВЕ)
18АТ ТОНН8ЕВУІСЕ
1977 5КІ 5ЕА50М

ВА КСАЕ:м!5 СІ

ІПЯКІЗ.ЗКІ сштніщ; амі яки

МАЕСТРОВІ ВАСИЛЕВІ ЦИБУЛЬСЬК'ОМУ 80 РОКІВ

І® ! :

іИ

ЇЖ*

З нагоди 80-ліття нашого заісшуІженого й всім відомого й активно
го художника Василя Є. ЦибульсьІкого, Літературно-мистецький клюб
І'ім. Василя Симоіненка в Мельбориі
Івислав ювілятові листа такого зміс| ту;
Дорогий Маестро, Василю Євгено
вичу!
Літературно-імистецьїкий клюб сердечіно вітає Вас з 80-літтям з дня на
родження та баж ає В;ам доброго
здоров’я та довгих років життя й
дальшої праці в ділянці образотвор
чого мистецтва.

Ваша праця не тільки таланови
тим пензлем, а й як голови СУ ОМА
на Вікторію та як члена Літератур
но-мистецького клюбу, Ваші числен
ні виставки малярських праць та
провадження у власному домі неве
ликої ш коли малярства зробило
Вас популярним і гідним звання та
лановитого майстра образотворчог
то мистецтва. Ваші малярські полот
на прикрашують уж е багато' у кра
їнських та австралійських віталень,
щ о є доказом Вашого таланту і гарацьовитоети.
Тож, вітаючи Вас сердечно баж ає
мо, щ об Ваша корисна праця не
припинялась і в подальші раки і
щоб Ви й далі не губили властиво
го Вам здоров’я й гумору.
За Літературноімистецький клюб
Дмитро Нитченко
(голова)

**

Зоя Когут
(секретар)

Вітаємо Вш. Маестра В. Цибульського з 80-літтям всім добром.
Бажаємо кріпкого здоров’я та
Многих Літ художньої творчости!
Ред. «ЦіЖ»

З іворчости В. Цнбульського^.
Маляр Василь Цибульський, що живе
поблизу Мелборву (Австралія) невтомно
працює над новими полотнами, а також
має невелику школу малярства, в якій
навчається дев’ятеро здібних учнів. За
останній час мисгець закінчив низку
портретів, а тепер працює над компози
цією «Запорожці». Серед майстерно за
кінчених полотен бачимо портрет Костя
Гіммельрейха, який подаємо нижче.

Н'' світлині портрет Костя ГіммельРейка роботи мистця Василя Цибульсь.
Фото зробив Іван Святківський

\Уа$у1 СуЬцЬку
Віо^гарЬу:
Вогп іл Клікхіа. Сотрки-.сі
А с а ік т у оГ Агі іп Ьепіп^гасі.
МіцганчІ ю Ашггаїіа іп 1949, гю«
1«У«5' і» В гоасітеж іо^, Уіаогіа.
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ЦИБУЛЬСЬКИИ:

ПОЛТАВИ ДО АВСТРАЛІЇ
СУОМА — так скорочено називається
Спілка українських образотворчих мистців
Австралії. До неї входить більше 20 худож
ників — цс Леонід Деннсснко, Володимир
Савчук, Олекса Чубатий, Михайло Кміт,
Борне Спесивий та ін. До Спілки належить
і наш земляк Василь Цибульський.
Письменник Дм. Нитченко (Чуб) писав в
одній із своїх статей про художника: «Ім'я
доброго портретиста й автора багатьох обра
зотворчих полотен Василя Цибульського в
Австралії широко відоме. Особливо він відомий
у Мельбурні, де протягом багатьох років бере
участь як в мистецькому, так і в громадському
житті». На жаль, в Україні ім'я Цибульського
мало відоме. Мистці-емігранти не могли по
трапити до радянських довідників — вони
були під забороною. Тому й хочемо цією
публікацією познайомити наших читачів з
цікавою, як на наш погляд, постаттю худож
ника з Полтавщини, якого зла доля закинула
далеко від рідної землі, де він нещодавно й
помер.
Василь Євгенович Цибулько (це його
справжнє батьківське прізвище) нар. 14 бе
резня 1904 р. у с. Гряковому Чутівського
району в хліборобській сім'ї. Закінчивши
двокласну сільську школу, хлопець, за бажан
ням батька, мав навчитись агрономії. Але
перемогло тяжіння до мистецтва. Художній
хист виявився у хлопчика ще в дитинстві, а
вже в школі його називали художником. Отже
шлях до мистецтва проліг через Харківський

художній інститут, де виховниками Цибуль
ського були майстри пензля М. Бурачек,
С. Прохоров, М. Шаронов, Ф. Кричевський,
І. Падалка, В. Седляр. Дехто з них (їх імена
Василь Євгенович згадує у своїх спогадах, які
ми публікуємо) став жертвою сталінського
режиму в 30-і роки.
У Харківському художньому інституті,
який закінчив 1930 р., Цибульський одержав
кваліфікацію художника масової роботи, але
цим не задовольнився і невдовзі вступив до
Ленінградської Академії мистецтв, де навчався
у професорів П. Кончаловського та Д. Кардовського. Здобувши фах вільного художника,
Василь Євгенович виконував різні роботи:
оформляв театральні спектаклі, читав лекції
з малярства в Харківському клубі друкарів,
виконував доручення Наркомосу. Вже на
еміграції любив розповідати про свої пригоди'- "’
(а оповідач він був дуже цікавий) з численних
поїздок по Україні, зв'язаних з виконанням
отих доручень. Ось у Миргороді він малює
красиву арку на тсрсні курорту. Проходили
люди, заглядали, часом питали щось, але
довго не зупинялись. Аж ось заглядає через
плече якийсь чоловік у напіввійськовій формі.
Приглядається і не відходить.
— Красіво полупається у вас,— обзи
вається нарешті. — А разрешеніє імеєтея?
Художник відповідає, що в нього є дозвіл
влади, але він просив би незнайомого не
заважати. Той наїжачився, наступає: «Кто ви
такой будете?»

але сказати собі і всім нам: с пам'ять пасивна
і пам'ять активна. Активна нам'ять — цс
дії. Отож, треба будувати незалежну державу
як запоруку того, щоб Подібного геноциду не
повторилося. А щоб її збудувати — треба
єднатися і всім. Треба діяти. І особливо діяти
сьогодні, коли внутрішні політичні спекулян
ти і зовнішні вороги зловтішаються нашими
негараздами, підступно поєднуючи їх із
незалежністю і намагаються опорочити саму
святість ідеї суверенності. І тільки працею
ми зможемо утвердити себе як державу.
На мітингу виступили голова Полтавської
обласної Ради народних депутатів Іван ГОПЕЙ, відомий американський політолог,
професор, доктор історії, голова комісії кон

гресу СІНА по вивченню причин голодомору
в Україні Джсймс Мене, Голова Світового
Конгресу Вільних Українців з Канади Юрій
Н1ИМКО, заступник глави Лубенської рай
онної держадміністрації Ганна ШМАТКО.
Жалобний молебень по ненино убієннпх
голодом-геноцидом відправили архієпископ
Полтавський і Кременчуцький Феодосії! та
настоятель Успенської церкви в Полтаві отець
Микола.
...Лунають дзвони на Зажур-Горі. Цс
плаче, плаче і кличе нас до активної пам'яті
земля наша, мати — Україна наша. Чуєте
дзвін? Цс — пересторога...
Світлана П О Л Ь Щ И К О Н А .

На фото: меморіал народної скорботи «Голодомор — 33» (Автор пам'ятника — архітектор Анатолій
ІГ Н А Щ Е Н К О , актор займу — письменник Олекса К О Л О М ІЄ Ц Ь ).
Ф ото Павла ЗДОРОВИЛА.
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— А хіба не бачите — я художник,— ський написав низку портретів: Т. Шевченка,
відповідає Цибульський. Але той не відступає М. Зерова,
Є. Петлюри,
Л. Ук
і просить показати посвідчення. Художник теж раїнки, І. Франка, Є. Коновальця, І. Багря
пропонує назватись. Той спершу назвався ного, ген. Шухевича та ін. Після виставки
«офіційною особою», а потім вийняв стали надходити замовлення від австралійців
посвідчення співпрацівника НКВД.
— акторів, адміністраторів, звичайних людей.
Після цієї сутички, розповідав Василь В 70-х роках намалював портрет відомої
Євгенович, відпало бажання малювати. Цей американської кінозірки Джіни Лоллобріджіди,
факт свідчить про обставини того часу, коли який вручив їй особисто під час відвідання
без документа людині не можна було кудись Мельбурна.
поїхати або піти, за кожним кроком пильну
В Австралії протягом 60-80 рр. влашто
вало «око» НКВД.
вувалися три пер
Додамо: і «вухо».
сональні виставки
Людей ув'язнювали
В. Цибульського
за необережне слово,
— в Джілонгу і
жарт, «слизький» до
Мельбурні. Мав
теп. Як хвалився Ва
нагороди за май
силь Євгенович, таке
стерне виконання
сталося з художни
портретів (1970,
цею Федоровою. Ма
1981 рр.), натюр
лю ю чи
портрет
морту (1979 р.)
Сталіна, вона роз
тощо. Крім того,
повіла такий анек
маестро успішно
дот.
розписував іко
Єврей телефонує
ностаси для ук
в Кремль і питає,
раїнських право
хто йому відповів.
славних церков у
«Генерал Іванов»,—
багатьох містах
чує у відповідь. А це
Австралії, оформ
було саме в той час,
ляв
театр ал ьн і
коли в Червону
сцени. Портрети,
Армію повертали
виконані Цибульстарі
оф іц ерські
ським, є в музеях
зван н я. П очувш и
Ватикану і Уквідповідь генерала,
раїнському
єврей і питає: «А
національному му
хіба білі вже захопи
зеї м. Вінніпега
ли Кремль?»
(Канада), а також
Хтось доніс і ху
в численних при
дожницю посадили
ватних колекціях
Портрет хлопця. 1965 р.
багатьох
країн
до в'язниці, де вона
й загинула.
світу.
К артину
У 1943 р. В. Цибульський з родиною «Нащо мені чорні брови» купив проф. япон
переїхав до Львова, де працював як маляр і ського університету, який приїздив з студен
взяв участь у виставці, на якій здобув перше тами на екскурсію до Австралії.
місце. В повоєнні роки художник жив у таборі
Художня творчість В. Цибульського не
для переміщених осіб, доки в 1949 р. не була поза увагою критиків-мистецтвознавців.
зголосився до Австралії. Спершу жив у Сіднеї, Високо цінував майстерність земляка-художа потім оселився у м. Джілонгу за 50 км від ника Дм. Нитченка (Чуб), присвятивши йому
м. Мельборна. Тут митець став активно не одну статтю в українській пресі Австралії.
працювати як художник і член української Аналізуючи виставку Цибульського в Ессснгромади. В 1952 р. 45 своїх картин він показав доні (1966 р., де було представлено 82 роботи,
на виставці і мав успіх. У Джілонгу Цибуль з них 35 портретів), критик писав в

д.
сіднейській газеті «Вільна думка»: «Мабуть,
80 відсотків всіх праць — цс українська
тематика... Тут і хвилі Дніпра, і постать
запорожця, і жінка в воді, і етюд «Дівочі
сподівання», і сільські околиці...»
На українськість тематики Василя Цибульського звертав увагу інший критик і теж
художник з Полтавщини Федір Габслко,
котрий, зокрема, відзначав пейзажні картини,
висловлюючи при цьому думку, що цс вплив
рідної української природи, образи якої ху
дожник зберіг в пам'яті і в серці, тобто «краси
того природнього
оточення в найкра
щих місцях Пол
тавщ ини,
як
К ар л ів ка,
Білухівка, Грякове,
В арварівка
з
річкою Орлик». За
висновком Ф. Габелка, «творчість
Цибульського про
сякнута
ду
ховністю рідного
народу». Загалом
критика відзначала
в художній манері
мистця перевагу
реалістичного сти
лю, хоча помітні
були й елементи
імпресіонізму. Цибульський умів
схопити характерні
риси портретованих, мав тонкий
смак в композиції
кольорів.
Хочеться ска
зати кілька слів і про родинне оточення
художника.
Його дружина Антоніна Цибульська (нар.
1906 р.) мала середню художню і педагогічну
освіту, студіювала мистецтво українського
орнаменту. В Австралії працювала в ук
раїнській школі.
Художницею стала й одна із доньок
Василя Євгеновича, Ганна. В Австралії вона
закінчила Студію комерційного мистецтва в
коледжі м. Ділонга. Немалою у вдосконаленні
художньої майстерності була й роль батька.

Свої роботи, в тому числі портрети, Ганна
Цибульська представляла на кількох вистав
ках. Крім того, вона разом з батьком
розписувала ікони для українських церков.
Відома вона серед австралійських українців і
як співачка (мсццо-сопрачо) та танцюристка.
Понад два десятиліття вона виступає на
мельбурнській концертній сцені. З концертами
бувала в Англії, Шотландії, країнах Далекого
Сходу.
Василь Цибульський помер 6 листопада
1992 р. і похований на Фовкнер-кладовнщі в
Мельбурні, де
ховають право
славних
ук
раїнців.
Наша пуб
лікація ставить
за мету ознайо
мити полтавців
з ж иттям та
кількома робо
там и
Василя
Ц ибульського,
ім'я якого не
відоме навіть
тим, хто при
четний до мис
т ец т в а.
Цим
знайомством за
вдячуємо доньці
художника та
Ф. П. Габслку,
які надіслали ці
матеріали.
Крім цього,
Г. В. Цибульсь
ка розшукала в
батьковому
архіві рукопис
його спогадів про деякі епізоди мистецького
життя в Харкові на поч. 30-х років і, на
наше прохання, надіслала до Полтави для
публікації. Спогади розширюють наше уяв
лення про ту ситуацію, яка склалася в 20-х
— на поч. 30-х років в українському
мистецькому середовищі і призвела до жор
стокого винищення мислячих і непідкупних
художників, котрі об'єднувалися навколо
М. Бойчука й утворювали знамениту мистець
ку групу «бойчукістів».

