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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми 
Василь Курилик (1927-1977) – канадсько-український художник, онук перших 

українських еміґрантів, творчість якого широко відома в Канаді та в мистецьких 
колах Великої Британії та США. Унікальність цієї персоналії полягає в авторстві 
низки мистецьких проєктів, зокрема: екзистенційні «малярські літописи» (серії 
картин) про канадських еміґрантів; живописна «геополітична» серія провінцій 
Канади «Куриликова Канада»; цикл творів, присвячених Першим націям (інуїтам і 
гуронцям); авторський курс арттерапії та єдиний у світі зразок повіршового 
ілюстрування «Страстей Христових» за Євангелієм від Матвія.  

Про життя і творчість В. Курилика опубліковано близько сорока книг в 
англомовній публіцистичній літературі й понад тисячу статей у періодиці. У 
канадській публіцистиці творча особистість В. Курилика та його малярська 
спадщина вивчені краще, ніж у мистецькому науковому дискурсі. Поза науковим 
розглядом залишилась низка сегментів його творчості, зокрема тема архетипів та 
ідентичності, а також проблеми суспільних криз і деградації особистості. Малярство 
митця не вивчали за допомогою мистецтвознавчого аналізу та синтезу, відтак не 
порушували питання унікальності авторського стилю через призму 
соціокультурного контексту.  

До мистецтвознавчого дослідження не потрапили сотні творів на українську 
тематику (зокрема ілюстрування українських традицій чи історичних подій ), що 
були створені спеціально для українського замовника і через які можна наочно 
пізнати історію становлення, адаптації та інтеграційні процеси українських піонерів 
і еміґрантів. Адже В. Курилик, сформувавшись як канадський художник, щоденно 
«практикував» свою українську ідентичність через мову, історію Старого краю, 
народне мистецтво, музику та фольклор. 

Для українського мистецтвознавства, де творчість В. Курилика є 
недослідженою, важливо комплексно вивчити унікальність його особистості та 
мистецтва, проаналізувавши соціокультурний контекст, стилістику, тематичні та 
концептуальні моделі малярства, увівши творчу персоналію та живописну спадщину 
в мистецтвознавчий дискурс України.  

Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Тема дисертації 
узгоджена з тематикою наукових досліджень і планом підготовки наукових кадрів 
кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, 
зокрема у навчальній програмі курсу «Мистецтво української діаспори». 
Дослідження проводилося відповідно до основних напрямів підготовки кадрів вищої 
освіти ЛНАМ: освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів спеціальностей 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 034 
«Культурологія». 

Мета дослідження – комплексно дослідити авторський творчий метод Василя 
Курилика, проаналізувати соціокультурний контекст різних середовищ його 
перебування, стилістику малярства, укласти типологію архетипів (Самотності, 
Самості, Батька, Матері, Родини та Еміґранта). 
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Для досягнення мети поставлено такі завдання: 
– проаналізувати історіографію досліджуваної проблематики, визначити 

стан її наукового опрацювання; 
– окреслити основні джерела становлення та розвитку творчої особистості 

В. Курилика, формування його світоглядних і мистецьких позицій; 
– проаналізувати культурно-мистецькі середовища життя і творчості  

В. Курилика; 
– простежити соціально-психологічну мережу тем (суспільні кризи, 

деградація людини, глобалізація) екзистенційної платформи світського 
мистецтва та філософсько-теологічні засади його релігійних творів; 

– охарактеризувати художньо-стилістичні особливості та змістові моделі 
творчості художника, відтак визначити феномен авторського стилю  
В. Курилика; 

– вивчити модель канадського мультикультуралізму на прикладі 
«етнічних» серій малярства В. Курилика; 

– укласти типологію та здійснити порівняльний аналіз ідентичностей у 
малярстві художника; 

– проаналізувати вплив національних ідей, народного мистецтва й 
фольклору на формальну та сюжетно-змістову канву творів  
В. Курилика;  

– дослідити проблему особистості у творчості В. Курилика в контексті 
проблеми кризи культурної самоідентичності. 

Об’єктом дослідження визначено малярство В. Курилика та розгорнуті 
концептуальні коментарі-пояснення (есе) до кожного твору. 

Предмет дослідження – середовище, художньо-стильова модель і архетипи у 
творчості В. Курилика. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1927–1977 рр., тобто роки 
життя Василя Курилика.  

Територіальні межі дослідження визначаються відповідно до середовищ 
тривалого перебування художника: Канада, Велика Британія, Мексика, Україна. 

Методика дослідження. Для вирішення поставленої в дисертації наукової 
проблеми використано низку методів. Історичний метод – для дослідження 
історичного контексту та впливу культурно-мистецьких середовищ на формування 
творчої особистості художника. Завдяки іконографічному методу ми змогли 
класифікувати теми малярських творів, ідентифікувати ті чи інші сюжети відповідно 
до спогадів самого художника, його близьких чи родичів. Емпіричний метод 
допоміг при обстеженні, класифікації та типологізації малярського корпусу 
джерельної бази дослідження. Методи аналізу і синтезу та метод герменевтики 
допомогли в розумінні мистецького твору як «естетичного організму» та в розкритті 
художньої (практичної та теоретичної) діяльності мистця. Іконологія дала 
можливість синтетичним способом дослідити твір мистецтва, апелюючи до його 
змістових конотацій та глибокої символічної складової, які походять із двох джерел: 
загального культурного простору епохи, в якій з’явився твір, і з підсвідомих смислів 
самого автора. Завдяки семіотичному методу проведено типологію знаків і 
символів, зокрема в «етнічних» серіях малярства художника, виявивши характерні 
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знакові системи та коди, притаманні тому чи іншому етносу, що складають основу 
канадського суспільства. Компаративний метод був використаний для вивчення та 
опрацювання літератури, а також для розкриття синтезу жанрово-стилістичних 
впливів на композиційно-колористичну та ідейну структуру творів В. Курилика, 
проводячи порівняльні паралелі його мистецтва із творчими концепціями та 
стилістикою інших мистців. Метод формально-стилістичного аналізу дав 
можливість не лише виявити закономірність появи окремих творів, але й дати 
характеристику творчості мистця та його епосі, а також окреслити формальну 
організацію твору: простір, час, колір, світло, композиція. Феноменологічний метод 
допоміг проаналізувати концептуальні особливості авторського стилю, жанру та 
мистецької функції. 

Джерельну базу дослідження становлять живописні твори художника та есе-
пояснення до них, архівні матеріали, інтерв’ю, каталоги виставок.  

Наукова новизна отриманих результатів і основні наукові положення, 
які виносяться на захист. 

У роботі вперше: 
– зібрано та опрацьовано практично всі англо- та україномовні публікації 

про життя, творчий шлях і окремі роботи мистця;  
– проаналізовано приватні архіви родини художника (частково), які стали 

важливою частиною джерельної бази та які вперше вводимо в науковий 
дискурс; 

– зібрано унікальні спогади сучасників художника, які становлять 
важливий фактологічний матеріал і вперше введені в науковий обіг. 

– введено в мистецтвознавчий дискурс України та Канади невідомі та 
маловідомі твори В. Курилика з приватних колекцій. Це стосується, 
зокрема, творів на українську еміґрантську тематику, які художник 
виконував для українського замовника і тематику сюжетів яких 
запозичував у історії України, народних традиціях і фольклорі;  

– відкрито забутий єдиний скульптурний твір В. Курилика «Св. Йосиф-
робітник». Проведено мистецтвознавчий аналіз цієї скульптури та 
доведено при наочному обстеженні авторство Василя Курилика; 

– опрацьована проблематика архетипів (батька, матері, родини, самості, 
самотності, еміґранта);  

– упорядковано тематичні серії малярських творів В. Курилика; 
– доведено важливу роль творчості В. Курилика у формуванні 

багатокультурного середовища Канади, зокрема значення його 
мистецтва «літописних хронік» ‒ про становлення та розвиток 
еміґрантів до Канади (французів, ірландців, українців, євреїв, поляків), а 
також проаналізовано серії творів, присвячених представникам Перших 
Націй (ескімосам, гуронцям); 

– комплексно вивчена проблема ідентичності у творчості художника 
відповідно до запропонованої нами типології;  

– повернуто постать В. Курилика в українське мистецтвознавство, зокрема 
опрацьована його малярська спадщина на українську тематику. 
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Уточнено та доповнено: 
– перелік виставок і мистецьких проєктів художника в соціокультурному 

середовищі Канади, зокрема в українській громаді, що не було взято до 
уваги в англомовній канадській літературі; 

– перелік подорожей художника, які мали безпосередній вплив та 
сюжетно-змістову канву його творів та його поведінковий характер як 
діяча канадського культурно-мистецького процесу.   

Набули подальшого розвитку концепції про: 
– монументальне мистецтво канадського художника на підставі двох його 

масштабних творів ‒ розписів каплиці Коледжу Томаса Мора в 
Саскатуні (Саскачеван) і парафіяльного храму Корпус Крісті в Торонто 
(Онтаріо); 

– ілюстративну спадщину В. Курилика, який оформив десятки обкладинок 
і загалом книг українських (Іван Франко) та канадських (Ґлорія Фроляк) 
авторів;  

– мистецтво рамування В. Курилика. Як відомо, першою професією 
(«ремеслом», як називав сам В. Курилик) було столярство, обрамлення 
творів мистецтва, якого він професійно навчався у Hammersmith School 
of Building Arts and Crafts, яка на той час була найкращою школою не 
тільки в Лондоні, але й у всій Європі. Художні рами В. Курилика – це 
справжня концептуальна модель мистця, яка полягала в синтезі 
традиційної української орнаментики дереворізів та народної вишивки, 
автентичних орнаментів локальних Перших Націй, продуманих 
візерункових схем, взятих зі стилістики середньовічного, ренесансного, 
барокового та модерного мистецтва, а також авторський колаж, 
змакетований з актуальних інформаційних газетних і журнальних 
вирізок, інспірований художньо-стилістичним підходом мистецтва 
дадаїстів.  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертації отримані 
автором особисто на підставі ґрунтовних польових досліджень шляхами життя і 
творчості Василя Курилика, під час тривалих наукових експедицій у Великій 
Британії та Канаді. У підсумку було проведено 63 інтерв’ю із сучасниками 
художника, опрацьовано 71 приватну та 22 музейні колекції, де містяться твори  
В. Курилика в Канаді, Англії та Україні. В межах дослідження авторка опублікувала 
20 статей у фахових виданнях і дві монографії. Пропонована робота стане першим 
академічним дослідженням творчості В. Курилика на здобуття ступеня доктора наук 
і в Україні, і в Канаді. Також дисертація дасть комплексне уявлення та розуміння 
феномену творчості Василя Курилика у світовому контексті.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Теоретичний 
матеріал дисертації може бути використаний у наукових дослідженнях 
мистецтвознавчої та культурологічної проблематики, для викладання навчальних 
курсів (історія української культури в діаспорі, мистецтво української діаспори), у 
підготовці підручників, навчальних посібників, відповідного навчально-
методичного забезпечення, підготовки методичних посібників у царині музейної та 
науково-педагогічної практики, а також у сфері мистецької атрибуції, оскільки 



5 
 
окремі твори В. Курилика залишилися поза науковим дискурсом. На основі 
матеріалів дослідження розроблений проєкт авторських лекцій «Життя і творчість 
Василя Курилика», який 29 разів апробований перед різними аудиторіями в Україні 
та світі. Також окремі висновки дисертаційної роботи можуть бути цінними для 
подальшої дослідницької діяльності в ділянці арттерапії, зокрема впливу мистецтва 
як засобу реабілітації художника від психологічно-депресивних станів. 

Апробація результатів дисертаційної роботи здійснена в доповідях на 
наукових конференціях, зокрема:  

V Науково-практичній конференції «Йосиф Сліпий і державотворення» 
(Українська академія друкарства, 15.03.2018 р., Львів) з доповіддю «Йосиф Сліпий і 
мистецтво»; Науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу, 
аспірантів і здобувачів (Львівська національна академія мистецтв, 24.04.2018 р.) з 
доповіддю «Творчість В. Курилика: архетипи і символи»; Міжнародній науково-
практичній конференції «Ерделівські читання 2018» (Закарпатська академія 
мистецтв, 15-17.05.2018 р., Ужгород) з доповіддю «Страсті Христові» Василя 
Курилика: канадський феномен, чи особистий спосіб навернення»;  
ІХ Міжнародному конгресі україністів (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 
25-28.06.2018 р., Київ) з доповіддю «Архетип самотності у творчості Василя 
Курилика: пошук себе через мистецтво»; Науковій конференції до 95-ліття Якима 
Запаска (Львівська національна академія мистецтв, 31.10.2018 р.) з доповіддю 
«Образ дітей у творчості Василя Курилика: виховна функція творів»;  
ХІІ Міжнародній конференції «Національна ідентичність в мові і культурі»  
(22-23.05.2019 р., Київ) з доповіддю «Національне самовизначення у творчості  
В. Курилика: конотації нонконформізму»; Другій міжнародній конференції з 
Канадознавства «Канада – Україна: минуле, сучасне, майбутнє» (Чернівецький 
національний університет, 12-13.09.2019 р.) з доповіддю «Творчість Василя 
Курилика: до питання ідентичності»; І Міжнародній науково-практичній 
конференції «Theoretical and practical scientific achievements: research and results of 
their implementation» (12.02.2021 р., Піза, Iталія.) з доповіддю «Мексиканський 
вектор творчих пошуків Василя Курилика: мистецькі студії (1950-1951)». 
Платформа: https://ojs. ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.02.2021;  
VII Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Fundamental and applied 
research in the modern world». (17-19.02.2021 р. Бостон, США) з доповіддю 
«Проблема особистості у малярстві канадсько-українського художника Василя 
Курилика». Платформа: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-
19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/?utm_source=eSputnik-
promo&utm_medium=email&utm_campai 
gn=MATERIALY_BOSTON&utm_content=730312546; І Міжнародній дистанційній 
науково-теоретичній конференції «The process and dynamics of the scientific path» 
(26.02.2021 р. Афіни, Греція) з доповіддю «Архетип Самості та Самотності у малярстві 
канадсько-українського мистця Василя Курилика». Платформа: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.02.2021 ; VIII Міжнародній 
науково-практичній конференції «Scientific collection «interconf» scientific horizon in the 
context of social crises» (11-12.04.2021 р. Токіо, Японія) з доповіддю «Василь Курилик 

https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campai%20gn=MATERIALY_BOSTON&utm_content=730312546
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campai%20gn=MATERIALY_BOSTON&utm_content=730312546
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campai%20gn=MATERIALY_BOSTON&utm_content=730312546
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campai%20gn=MATERIALY_BOSTON&utm_content=730312546
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campai%20gn=MATERIALY_BOSTON&utm_content=730312546
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.02.2021
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та українське середовище Канади в середині ХХ ст. Платформа: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11427/10727  

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображені в 41-ій публікації, з 
яких 2 монографії, 20 статей в наукових фахових виданнях, затверджених МОН 
України та введених у  міжнародну наукометричну базу, 6 публікацій у збірниках 
матеріалів зарубіжних, всеукраїнських наукових конференцій, 13 публікацій, що 
додатково відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота (332 с. основного тексту) 
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (821 
позиція) і додатків: Додаток А Перелік ілюстрацій (194 іл.); Додаток Б Спогади 
сучасників художника (63 інтерв’ю); Додаток В Персональні та групові виставки; 
Додаток Г Список опублікованих праць за темою дисертації та апробація 
результатів дослідження. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета, 
завдання, методика, об’єкт і предмет дослідження, наукова новизна та практичне 
значення. Подано інформацію про результати дослідження в наукових публікаціях. 

Розділ 1 Аналіз літератури, джерела та методи дослідження 
1.1 Стан наукового опрацювання теми 
Історіографія засвідчує чималий інтерес до творчості Василя Курилика в 

канадській науковій літературі та в українській діаспорній періодиці, її умовно 
можна поділити на шість груп: канадські мистецтвознавчі наукові розвідки; вступні 
статті до каталогів виставок; канадська англомовна періодика; україномовні 
діаспорні видання та періодика, окремою підгрупою виділяємо статті в 
україномовному журналі «Ми і світ» (1964-1985 рр.); історіографія радянського 
періоду; публікації українських дослідників часів Незалежності України.  

1.2 Джерельну базу дослідження поділяємо на 17 груп: 1) ілюстративний 
матеріал; 2) окремий ілюстративний додаток (поданий у дисертації, 194 позиції);  
3) дванадцять книг, які написав і проілюстрував сам В. Курилик; 4) ілюстрації 
художника, виконані на замовлення для дев’яти книг різних авторів; 5) три окремі 
корпуси тематичних серій, які класифікували як етнічні, релігійні та соціальні;  
6) короткі інформаційні довідки та замітки з діаспорної періодики про виставки та 
мистецькі проєкти художника; 7) перелік виставок художника; 8) перелік буклетів, 
мінікаталогів до виставок, організованих УСОМ; 9) графік і маршрути подорожей 
художника, які стали основним каталізатором його ідейних і тематичних задумів; 
10) спогади сучасників художника (інтерв’ю 63-х осіб); 11) архівні матеріали та 
колекції з Англії; 12) архіви родини, опрацьовані з приватної збірки доньки Кейсі 
Курилик; 13) документальні архіви з канадських галерейних фондів і бібліотек;  
14) епістолярний корпус; 15) фотоматеріал, зібраний під час роботи в музейних і 
галерейних фондах різних міст Східної та Західної Канади; 16) твори В. Курилика з 
приватних збірок (опрацьовано 71-ну колекцію); 17) маршрут-презентація «Місцями 
дитинства і ранньої творчості В. Курилика» у провінціях Альберта та Манітоба 
(авторка пройшла особисто).   

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11427/10727
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1.3 Методи дослідження. Для вирішення поставленої наукової проблеми 
використано низку методів: історичний, іконографічний, іконологічний, методи 
аналізу й синтезу, герменевтики та семіотики, компаративний і феноменологічний 
методи, метод формально-стилістичного аналізу. 

У розділі 2 Формування творчої особистості Василя Курилика в культурно-
мистецькому середовищі розглядається специфіка мистецьких середовищ, у яких 
перебував, навчався і творив В. Курилик і які мали вплив на формування творчої 
особистості художника та концептуальних засад його мистецтва.  

2.1 Українське середовище Західної Канади та його вплив на розвиток 
естетично-духовних і мистецьких поглядів В. Курилика (1927-1949) 

Розглядати творчу особистість В. Курилика доводиться на перехресті мінімум 
двох, а то й трьох суспільних моделей — української, канадської, ірландської, які 
інспірували свої змістові конотації через усю його творчість. Геополітичний 
ландшафт канадських прерій, наповнений еміґрантськими традиціями, заклав 
первинний ментально-духовний горизонт у підсвідомості мистця, який народився у 
важких прерійних умовах (під час Великої Депресії та «холодної війни») в родині 
емігрантів. Безумовно, В. Курилик з дитинства всотував безпосередні українські 
традиції, звичаї, культурні моделі поведінки, релігійні канони, історичні оповіді, які 
пізніше стали важливим сегментом тематичних сюжетів. Ключовою постаттю, що 
впливала на формування естетично-духовних і мистецьких поглядів В. Курилика в 
ранньому «прерійному» періоді його життя, був батько ‒ Дмитро Курилик, який 
заохочував сина брати участь у житті еміґрантської громади, цікавитися 
друкованими українськими виданнями, відвідувати курси української мови та історії 
України у вечірній школі під керівництвом о. Маєвського у Вінніпеґу, який мав 
великий вплив на національну свідомість В. Курилика та заохочував його до 
малювання. Окрім української школи та школи Ісаака Ньютона у Вінніпезі, Василь 
Курилик брав уроки музики у професора Е. Турули, відтоді класична музика мала 
один з визначальних впливів на ідейну канву його малярства. Професійну художню 
освіту В. Курилик отримує в Манітобському університеті, а потім у Онтарійському 
коледжі мистецтв у Торонто (тут його відразу захопило мистецтво Північного 
Відродження, зокрема П. Брейґель та І. Босх, а також мексиканські муралісти  
Д. Рібера, Д. Ороско і Д. Сікейроз). Тоді В. Курилик вирішує розпочати новий 
творчий період, змінивши канадське мистецьке середовище. Він прагнув наповнити 
новими змістами природу свого малярства й побачити модель креативного мислення 
інших мистецьких соціумів, визначивши для себе мистецтво як спосіб емоційного 
перезавантаження та засіб відтворення релігійно-соціальних і духовно-
психологічних, особистісних і суспільних проблем.  

2.2 Мексиканський вектор творчих пошуків художника: мистецькі студії 
(1950-1951) 

Після річного навчання в Онтарійському коледжі Василь Курилик продовжує 
свої студії в школі Сан-Міґель Аленда в Мексиці, куди їхав з головною метою ‒ 
знайти «чергового» мистецького натхненника і попрацювати під керівництвом 
славних Х. Сікейроза та Д. Рібери. На жаль, доступу до навчання в них не 
знаходить, натомість великий вплив на пізнання царини монументального 
мистецтва та правильне трактування мексиканських художніх процесів мали місцеві 
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викладачі С. Дікінсон, Дж. Балдвін, Дж. Пінто. Вони допомогли мистцеві 
інтерпретувати народну мексиканську традицію відповідно до сучасної стилістики, 
підкреслюючи тісну спорідненість з українським народним мистецтвом. У школі 
художник також активно зацікавився ужитковим мистецтвом і рамарством, 
зрозумів, наскільки важливим є ремесло рамування картин, яке в жодному разі не 
можна відмежовувати від мистецтва живопису. З Мексики В. Курилик привіз 
десятки літографій, гуашей, рисунків і малярських етюдів. Сам художник описує 
там навчання як «велике зростання досвіду», де відбулося його перше знайомство з 
«третім світом», в якому співіснували політична ідеологія, фанатичний католицизм, 
народна традиція та матеріальна бідність. Тут зрозумів, що мексиканці мають 
кардинально інші цінності, ніж канадці, зокрема ‒ релігійність і байдужість до світу 
матеріальних речей. Мексиканських студій виявилося замало для канадського 
мистця, тому вирішує продовжити навчання в Європі.  

2.3 Англійський період життя і творчості Василя Курилика (1952-1959) 
Василь Курилик поїхав до Великої Британії з чітко визначеними двома 

завданнями: лікування і навчання. Після 17-місячного перебування у клініці Модслі 
26-літнього В. Курилика скерували до психіатричної лікарні Недзерн, де він провів 
чотири з половиною роки в повній ізоляції, однак маючи дозвіл малювати. Його 
емоційну амплітуду та малярську продуктивність корегували двоє терапевтів ‒ 
Маргарет  Сміт і Едвард  Адамсон. З останнім створив унікальну систему арттерапії 
для порятунку й стабілізації ментального стану психічно травмованих пацієнтів. У 
клініках, переживши 12 сеансів електрошоку, В. Курилик створив низку малярських 
шедеврів («Господи, щоб я міг бачити», 1955, «Лабіринт», 1953, «Я плюю на 
життя», 1953-1954, «Де я є? Хто я є? Чому я є?», 1953), десятки «олійних 
мініатюр» у техніці «trompe-l’oeil» («Однофунтова купюра», 1955), сотні рисунків 
(«Нічні марення», 1952). Під час лікування відвідував кілька відкритих лекцій у 
Королівській академії мистецтв, де три роки поспіль (1956-1958) на літніх виставках 
експонував свої твори, що дало можливість вступу до Гільдії лондонських 
художників і ремісників. Тоді В. Курилик також відвідував вечірню Школу 
мистецтва і ремесла Гаммерсміт з метою професійно здобути фах рамаря та столяра. 
Великий досвід рамаря В. Курилик здобув у лондонській галереї Поллака, де вперше 
усвідомив модель «багатокультурності в мініатюрі», коли кожен з працівників міг 
виявити свою етнічну ідентичність. У Британії в канадського художника проявився 
великий інтерес до вивчення творчих біографій та авторських практик відомих 
мистців, від яких запозичував у власній інтерпретації засадничі композиційно-
просторові та колористичні прийоми. Наприклад, захоплювався С. Спенсером і  
Л. Лоуренсом, Ван Ґоґом, Босхом і Брейґелем. Потужним джерелом інспірації 
ідейної структури його творів були концерти Бетховена, Брамса, Мендельсона. 
Перебування в Європі давало можливість вивчати кращі музейні колекції: Ірландії, 
Франції, Швейцарії, Італії, Югославії, Болгарії, Туреччини, Сирії, Йорданії та 
Ізраїлю, які мали колосальний вплив на формування його творчої особистості 
Наступного разу В. Курилик повернеться до Лондона вже 1972 р. з першою 
персональною виставкою в галереї мистецтв КомонВелс.  
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2.4 Значення творчості Василя Курилика в історико-культурному 
середовищі Канади 

З поверненням до Канади 1959 р. В. Курилик відразу влаштовується рамарем до 
Галереї мистецтв відомого артдилера Аврома Айзекса, який до кінця життя 
художника стає ключової особою у його професійній кар’єрі, організувавши йому 
кілька десятків персональних і групових виставок та мистецьких резиденцій. Від 
першої персональної виставки 1960 року і наступних 17 відведених йому років 
захоплення його мистецтвом у канадському суспільстві помітно зростало, 
незважаючи на панівний тоді в Канаді мистецький напрямок ‒ американський 
абстрактний експресіонізм. Куриликові доводилося виступати перед двохтисячними 
аудиторіями, які прагнули зрозуміти якість, мету й роль мистецтва в його житті та в 
історії Канади, адже він єдиний канадський художник, який послідовно, з 
глибокими смисловими конотаціями висвітлював у малярстві важливі соціальні, 
релігійні та історичні проблеми. Варто відзначити, що В. Курилик вже тоді був 
одним з найвідоміших художників, які змальовували краєвиди Канади. Його 
геополітичний малярський репортаж з провінцій Канади втілився у серії 
«Куриликова Канада». Цій серії передували сотні творів «малярських літописів» про 
життя піонерів та еміґрантів до Канади: ірландців, французів, українців, поляків, 
євреїв. Мистець залишив десятитисячну (за підрахунками самого художника) 
малярську спадщину, сотні есе-пояснень до своїх картин, а також два 
монументальні розписи та єдину скульптуру «св. Йосип Робітник» для єзуїтського 
коледжу Ігнатія Лойолі у м. Ґвелфі, Онтаріо.  

Підкреслити значущість творчості В. Курилика в історико-культурному 
середовищі Канади допомогла українська родина Ольги і Миколи Колянківських, 
які були активними промоутерами творчості художника, зокрема видавали альбоми 
про його творчість, були ініціаторами створення семи іменних фестивалів, 
конференцій та клубу імені Василя Курилика. Також завдяки їм серед канадців 
поширився інтерес до релігійного мистецтва художника, оскільки вони присвятили 
окремий музей для його серії «Страсті Христові». В той час історичними подіями 
для канадського художника були вимріяні подорожі до України, на батьківщину 
його предків: у травні 1970-го та вересні 1977 р. Як стверджував сам В. Курилик, 
подорож до України була для нього дуже важливою, оскільки вона мала вирішити ‒ 
буде він почуватися канадцем чи українцем. 

У Розділі 3 Філософсько-теологічні та соціально-психологічні засади у 
творах Василя Курилика на основі мистецтвознавчого аналізу вивчено проблему 
суспільних криз, деградації людини та глобалізації у світських малярських сюжетах 
мистця, проаналізовано конфігурацію образів і богословський аспект релігійних 
творів, укладено типологію та характеристику архетипів у творчості мистця. 

3.1 Екзистенційна платформа світського мистецтва Василя Курилика: 
суспільні кризи, деградація особистості, глобалізація 

Неодмінною змістовою складовою творів на світську тематику В. Курилика 
було особисте занепокоєння проблемою деградації особистості в часи суспільних 
криз і глобалізації. Жоден сюжет не залишився поза призмою глибокого аналізу та 
зіставлення з особисто пережитим досвідом (фізичним, моральним), який автор 
часто завуальовано зображав у творах. Філософські засади малярської творчості 



10 
 
Василя  Курилика, поряд з ідеями екзистенціалізму, також тяжіли до філософії 
психоаналізу та персоналізму. Актуальним тематичним ґенератором і надалі 
залишалися сни та певні емоційні «видіння», які наповнювали його картини. 
Основним моральним імперативом світських творів В. Курилика завжди було: 
«зупинись», «схаменись», «відшукай загубленого себе», «спробуй прокоментувати 
Бога в собі». Василь Курилик у творчості порушував три найважливіші для нього 
проблеми ‒ релігійну (існування Бога), етнічну («увіковічнення» різноетнічних 
націй) і соціальну (соціальні проблеми, ґрунтовані на філософсько-психологічній 
основі). Соціальну проблематику В. Курилик рубрикував за темами спокус, рас, 
абортів, страху, немічності країн «третього світу» на контрасті багатства Заходу, 
гноблення і переслідування Перших Націй, дуалістичних концепцій добра і зла, 
справедливості і зради, любові і ненависті, небезпеки атомної війни, проблеми 
вибору, емансипації, сексуальної невизначеності, стосунків батьків і дітей, 
політичних режимів, екології тощо. 

3.2 Релігійне мистецтво В. Курилика: типологія образів і богословський 
аспект 

Релігійні сюжети малярських творів Василя Курилика завжди були 
актуалізовані реальними суспільними подіями або навпаки ‒ окремим «світом» були 
внесені у загальне суспільне життя. Усвідомлені релігійні сюжети з’явилися у 
творчості В. Курилика після духовного навернення до католицької віри 1957 р. 
Потужний корпус релігійних творів у доробку В. Курилика знаходимо між 1957-м і 
1977-м роками ‒ це своєрідна прослава і вдячність Богові за подаровану силу 
фізично і ментально одужати. Мистець розробив авторське розуміння 
«реконструкції» релігійних понять, подій та образів. Своє релігійне малярство 
об’єднав у кілька серій: «Страсті Христові» (1960-1963), «Останні дні» (1971), 
«Північне Різдво» (1975) «Спокуси Христа в пустелі» (1977), «Життя Христа» 
(1977), а також втілив у двох монументальних розписах: «Чудо п’яти хлібин і двох 
рибин» (1976) у коледжі Томаса Мора та «Розп’яття, Воскресіння та Другий прихід 
Христа» (1977) у храмі Корпус Крісті. Релігійні твори В. Курилика за іконографією 
можна поділити на такі групи: сцени із життя Ісуса Христа згідно з Євангельським 
писанням; образи Ісуса Христа, виконані з дотриманням канонічної іконографії, яку 
автор «вмонтовує» в інтерпретоване середовище; світські сюжети, в яких присутній 
стилізований «прихований» образ Богородиці чи Христа або стилізований 
сакральний символ (розп’яття, терновий вінок, німб, хрест, вогненний кущ); сцена 
Різдва в побутовому сюжеті й філософсько-богословські сюжети.   

3.3 Тема архетипів у творчості художника: Матір, Батько, Родина, 
Самотність, Самість, Еміґрант 

Одною з важливих тем мистецтва канадського художника стала тема 
архетипів як первинних образів, ідей, переживань, властивих людині. Серед низки 
архетипів слід відзначити архетипи Самотності, Самості, Батька, Матері, Родини та 
Еміґранта, які тісно пов’язані із суб’єктивними переживаннями та виражаються у 
творчості мистця багатьма символічними образами. Архетип Самотності, найбільш 
виражений у серії «Велика самотність» (1977) найгостріше турбував В. Курилика, 
оскільки з’явився на його полотнах через «патологічну самотність» на основі 
душевних розладів і пошуків внутрішнього примирення особистості. Архетип 
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Самотності завжди перетинався з архетипом Самості. В архетипних образах Самості 
художник об’єднував свідому і несвідому частини психіки й водночас прагнув 
виокремити індивіда з навколишнього світу. Архетипний образ Батька – це 
інформаційна система душевних станів, певний магічний авторитет усього 
чоловічого і батьківського, батьківсько-синівська структура, уражена депресією і 
деструктивними імпульсами. Архетип Матері втілений у творі «Мама» (1966-1967) 
та серії творів «Українська жінка піонерка» (1967). Для художника важливо було 
знайти спільний знаменник у демонструванні стосунків між мамою (еміґранткою) і 
дитиною, її авторитету в сім’ї, показати традиційні й перевірені методи та підходи 
до виховання. Архетип Еміґранта В. Курилик відобразив у літописних серіях, 
присвячених українцям, полякам, французам, ірландцям, євреям, закодувавши в 
кожному творі ментальність певного народу як універсальний феномен нації. Тут 
автор демонструє невідворотність історичних обставин і шляхи адаптації в 
канадських преріях еміґрантів різних національностей. Архетип Першоеміґранта 
відслідковується у творі № 1 із серії «Український Піонер» (1971), де метафорично-
символічно автор порушує проблему першої хвилі масової економічної міґрації, коли 
люди добровільно покинули дім у пошуках дешевої землі. Тут простежуємо також 
легкі ознаки кризи ідентичності, розгубленості й втрату власного коріння у 
непередбачуваній долі.  

У Розділі 4 Художня мова та змістові мистецькі моделі В. Курилика 
досліджено художньо-стилістичні особливості малярських творів, а також доведено 
унікальність авторського творчого методу художника. 

4.1 Синтез візуальних, вербальних і музичних мистецтв у формуванні 
ідейної структури творів Василя Курилика 

Малярство Василя Курилика побудоване на основі експерименту та пошуку 
смислової істини. Ідейна структура кожного твору емпірична за своєю суттю, 
оскільки нарощена шляхом тривалого пізнання класичних стилів, соціокультурних 
процесів, актуальних мистецьких стильових тенденцій, окремих прогресивних 
творчих практик. Малярство В. Курилика збалансоване на основі запозичених і по-
своєму інтерпретованих композиційно-просторових схем, авторській манері 
кольороподілу та унікальній мішаній техніці виконання, яка полягає у поєднанні на 
одній основі різних художніх матеріалів (олія, акрил, гуаш, ручка, олівець, 
кольорові спреї, віск). Головною в його творчому процесі є «текстуальна середина», 
тобто головна ідея і повністю розроблена змістовна концепція з повчальним змістом 
у поєднанні з описовістю ситуації та обов’язковими критичними застереженнями. 
Велике значення в цьому контексті відіграли літературні твори, зокрема українські. 
Образ для В. Курилика — це певна цілісна життєва і конкретна форма, наповнена 
предметно-чуттєвим характером. А його сюжети є авторським мисленням в образах, 
завдяки яким пізнаємо природу його творчості. Седативним тлом емоційного 
балансу мистця була класична музика, від якої прямо залежало емоційне 
навантаження сюжетів, завжди цікавився народними та класичними музичними 
творами композиторів різних країн, через музику яких намагався знайти ключ до 
їхньої національної унікальності. 
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4.2 Феномен авторського творчого методу Василя Курилика: пошук і 
результат 

Феномен авторського стилю В. Курилика містить кілька складових:  
1) унікальність художньої авторської техніки, здобутої тривалими багаторічними 
експериментами на підставі мистецького вишколу (професійні школи, авторські 
курси Ніколаїдеса, самоосвіта) з широким арсеналом художніх виражальних засобів; 
2) синтез проаналізованих стилістичних манер, головні риси яких автор 
трансформував під власну унікальну художню мову; 3) ідея малярського 
літописання рушійних процесів канадських еміґрантів і представників Перших 
Націй (ескімосів і гуронців); 4) порівняльний підхід до обрання ідей та тематичної 
канви творів, який ґрунтувався на тривалому аналізі історичного контексту, 
соціокультурного середовища та футуристичних прогнозів, які мистець спостерігав і 
намагався зафіксувати у своїй творчості; 4) авторські літературні спроби, художні 
есе та ілюстративний матеріал до них. Варто розглядати В. Курилика в порівнянні ‒ 
як художника і як письменника, зокрема, в обговоренні його літературних впливів і 
«співпраці» слів і образів. Його живопис ‒ це вербальна та візуальна система, де 
кожна картина є своєрідним проілюстрованим документом, перед тим ретельно 
інформаційно опрацьованим. Василь Курилик зробив важливий внесок у літературу 
саме як ілюстратор текстів, адже створив ілюстрації і писав вступні статті та короткі 
есе до дванадцяти книг. Досліджуючи питання унікальності Куриликового стилю, 
його твори умовно поділимо за тридільною шкалою рівнів сприйняття: 
асоціативний, формальний та експресивний. 

У Розділі 5 Мультикультуралізм і типологія ідентичності в 
полікультурному середовищі Канади досліджено поняття «канадський 
мультикультуралізм» на прикладі «етнічних» серій малярства В. Курилика, 
проведено типологію ідентичності в його творчості та окремо проаналізовано 
українську ідентичність художника, а також вивчено проблему особистості у  
творчості Василя Курилика. 

5.1 Канадський мультикультуралізм на прикладі «етнічних» серій 
малярства В. Курилика: авторський внесок у суспільно-історичний процес 

Художник запропонував свою версію канадського мультикультуралізму в 
мистецтві, надаючи особливої уваги різноетнічним еміґрантам, також у мистецтві 
порушував складні соціокультурні, екологічні, етнічні, релігійні та расові проблеми, 
що відчутно зачіпали різні сфери та прошарки канадського суспільства. «Малярські 
літописи» Василя Курилика про життя піонерів та еміґрантів до Канади (ірландців, 
французів, українців, поляків, євреїв) були об’єднані єдиним атрибутом власності: 
земля, поле, рілля як основний мотиваційний важіль, який спонукав їх покинути 
рідні території. Своєю творчістю мистець задокументував художні та історичні 
процеси, які вибудовували структуру канадської держави. Важливим 
артикулюванням теми еміґрантської полікультурності стала серія картин, 
присвячена батькам, ‒ «Імміґрантські ферми в Канаді». Для внука піонерів-еміґрантів 
важливо було провести певну «соціометрію» персонажів ‒ героїв різних 
національностей у своєму мистецтві, визначаючи при цьому певний «статус» 
індивіда, окреслюючи його формальну (фермер, політик) і неформальну (ворог, 
лідер) роль у тій чи іншій соціально-етнічній групі. Важлива сентенція, яку 
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неодноразово підкреслював В. Курилик, ‒ соціальна фасилітація ‒ певний ефект 
присутності іншої групи з відзначенням домінантних ролей одних та інших, або ж 
одних проти інших. Тут автор у «міжрядкових» змістах-підтекстах демонструє 
деіндивідуалізацію як втрату самоусвідомлення і страху оцінки з боку своїх сусідів. 
Досліджуючи канадський мультикультуралізм у мистецтві В. Курилика, ми 
виділили три «маркувальні» поняття ‒ приватне, публічне і соціальне, які 
підкреслюють важливі якості становища того чи іншого портретованого у 
визначеному середовищі. 

5.2 Типологія ідентичностей у малярстві В. Курилика : формування 
концептуально-образної моделі 

Тема ідентичності була близька для В. Курилика, оскільки його родичі 
пройшли усі етапи адаптації в чужому світі, і сам мистець шукав власний шлях 
інтеграції, прагнув втримати унікальність авторства в багатостилевості 
поліетнічного суспільства. Мистець прагнув пізнати філософську сутність феномену 
ідентичності «ізсередини», у певному соціокультурному контексті, розумів 
ідентичність як сукупність характерних рис людей, серед яких головними вважав 
етнічність, національність, мову, релігію. У системі цих понять розглядав шлях 
формування ідентичності кожної особи. Мистцеві важливо було сформувати власну 
«імунну систему» ідентичності в мистецтві, де найобґрунтованішим екзистенційним 
виміром є самовизначення, що неминуче проводить межу між ойкуменами власних 
культур та іншими культурними світами. Аналізуючи проблему ідентичності, можна 
виділити дві групи понять ‒ «великих» (національну та етнічну) і «малих» 
(особистісну, релігійну, соціальну та ідентичність як «чуття спільноти»). У творчості 
В. Курилика важливим було поняття національного самовизначення, яке 
корелювалося двома маркувальними означеннями ‒ етнічна та культурна свобода, яка 
дає можливості збереження етнічної самобутності, духовного менталітету, звичаїв і 
традицій. Мистець у своїх творах показував процес національно-культурної 
автономії етнічних груп у Канаді, які отримали можливості для збереження власної 
етнокультурної специфіки. Він прагнув подолати прірву між національною 
спадщиною і західними викликами, що показувало щораз більш чіткий поділ між 
групами імміґрантів і автохтонним населенням.  

5.3 Українська ідентичність: вплив народного мистецтва та фольклору на 
формальну та сюжетно-змістову канву творів 

Окремий і важливий корпус картин, в яких В. Курилик засвідчує українську 
ідентичність, є твори, в яких мистець зображає портрети українських літературних 
та історичних героїв, тему козаччини, ілюструє релігійні свята та звичаї. У цьому 
контексті варто згадати твори із зображенням українських інтер’єрів із портретами 
Т. Шевченка в різному віці: образ Шевченка-старця ‒ «Трішки полизати» (1970), 
Шевченко в молодому віці петербурзького періоду ‒ «В піонерській хаті» (1972), 
Шевченко періоду заслання ‒ «Матеріальний успіх» (1967). 

Василь Курилик малював багато творів на теми українських прислів’їв, 
прагнучи підтримати традицію та продовжити в малярстві усну народну творчість. 
Одним із способів «демонстрування» української ідентичності була також 
гумористично-сатирична тема. 1971 року мистець створив іронічно-сатиричну серію 
з тринадцяти картин «Фермерський гумор». У творчій особистості Василя Курилика 
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поєдналося дві складові української ідентичності: етнічна і національна. У 
результаті дослідження виявлено, що насамперед художник тяжів до етнічної 
ідентифікації своєї українськості ‒ через буковинське походження своїх батьків. Для 
нього був доступний етнічний характер, де все йшло в усному передаванні, тобто 
фольклорі, тут зашифровані і спосіб світовідчуття, і ставлення до природи та 
людини, менталітет народу. Національну ж ідентичність здійснював мистець 
свідомо ‒ через українську книгу, освіту (українську школу), засвоєння мови.  

5.4 Проблема особистості у творчості В. Курилика: криза культурної 
ідентифікації 

Василь Курилик протягом свідомого життя намагався розв’язати у творчості 
проблему буття і небуття особистості, визначаючи різноманітні взаємозв’язки 
людини в суспільстві, передбачаючи сукупність її поведінкових реакцій, 
окреслюючи художні інтерпретації моделей поведінки. Щоби вдало передати 
емоційний типаж того чи іншого персонажа, мистець ішов шляхом проєктного 
самоаналізу, використовуючи творчий ракурс «автор-твір». У рамках суспільної 
естетико-культурної парадигми для нього важливим фокусом завжди був власний 
еґоцентризм, відправним мірилом усіх еволюційних суспільних процесів і ролі 
людини в них був він сам, власна оцінка соціальної проблематики відбувалася 
тільки через призму самооцінки. Василь Курилик залишався собою всупереч 
обставинам і викликам суспільства. Прикладом трактування автентичної 
особистості є твір «Автопортрет» (1957). Василь Курилик створив авторську 
концепцію/модель «полікультурної» особистості ‒ інтроверта, який замислюється 
над сенсом буття і не впевнений у завтрашньому дні, людини, сповненої відчуттям 
глибокої тривоги за майбутнє, яка визнає проблему «глухого кута» і наділена 
обов’язковими рисами індивідуалізму, психологізму, символізму та інтуїтивності. 
Розв’язуючи проблему особистості, мистець звернувся до концептуальної форми 
вираження конотації лабіринту як шляху в пошуках себе, це система координат без 
визначених точок, сітка, заповнена спорадичними сюжетами суцільних драм і 
переживань. Художник створив чотири лабіринти: «Перед-лабіринт» (1953), 
«Лабіринт» (1953), «Вихід з лабіринту» (1971) та «Лабіринт» (1972). У кожному з 
лабіринтів епіцентром є інтровертна в пошуках виходу людина. 

Василь Курилик у своїх творах відображав проблему особистості в суспільстві 
(сім’я, громада, етнічна група, країна), особистість моральну та аморальну, 
професійну та самотньо-загублену. У контексті вивчення проблеми особистості та 
культурної ідентифікації у творчості В. Курилика ми виявили чітку лінію 
відстоювання власної національної позиції в полікультурному канадському 
середовищі. 

 
ВИСНОВКИ 

Історіографія засвідчує чималий інтерес до творчості Василя Курилика в 
канадській літературі та в українській діаспорній періодиці. На жаль, мало відома і 
фактично не вивчена творчість В. Курилика на сторінках історії українського мистецтва. 
Історіографія дисертаційної роботи налічує 821 джерело, її умовно можна поділити 
на такі тематичні групи: канадські мистецтвознавчі наукові розвідки; вступні статті 
до каталогів виставок; канадська англомовна періодика та публіцистика; 
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україномовні діаспорні видання та періодика, окремим кейсом виділяємо статті в 
україномовному журналі «Ми і світ»; згадки в літературі радянського періоду; 
публікації українських дослідників часу Незалежності України.  

Канадська дослідниця П. Морлі ґрунтовно опрацювала біографію В. Курилика 
на основі автобіографії мистця. Послідовно висвітлена в канадській англомовній та 
діаспорній україномовній періодиці виставкова діяльність художника та поява його 
численних альбомів і книг, які він проілюстрував. Також охарактеризовані та укладені 
в окремі альбоми серії творів на еміґрантську тематику (українську, єврейську, 
польську), окремим виданням вийшла відома релігійна серія «Страсті Христові». 
Чимало дослідників, зокрема М. О’Браєн, І. Фрізен, Р. Енрайт, Д. Лунні,  
М. Помедлі, А. Кір, Дж. Меррі, Ю. Шевельов, Д. Даревич, зверталися до 
опрацювання малярської спадщини мистця, а також розглядали його мистецтво в 
контексті релігієзнавства та культурологічної публіцистики, однак мистецтвознавчої 
наукової роботи не було проведено. Наша праця ‒ фактично перше в Україні 
ґрунтовне дослідження про життя і творчість В. Курилика.  

Недооцінений вплив на формування системи культурно-духовних орієнтирів 
творчої особистості художника мало саме українське середовище (в Канаді та в 
Україні). В Західній Канаді, завдяки батькам, у Василя Курилика заклалася міцна 
українська основа, яка втримувала його творчість у багатокультурному середовищі. 
Окрім українських впливів (мова, історія, культура, традиції, прерійна атмосфера 
перших еміґрантів), на формування світоглядних і мистецьких позицій мистця 
впливали інші соціокультурні та мистецькі середовища перебування: мексиканське 
(школа Сан-Міґель Аленди), англійське (лікування, навчання, творчість) і 
багатокультурне середовище Східної Канади (Торонто, Онтаріо). У кожному із цих 
контекстів В. Курилик керувався подвійним інструментарієм творчого розвитку ‒ 
емпіричним самовдосконаленням (на основі власного досвіду) та засвоєнням «чужих» 
мистецькоосвітніх програм і запозиченням стилістичних тенденцій. Відтак парадигма 
творчості В. Курилика набирала авторських обрисів і видозмінювалася відповідно до 
мистецького клімату того чи іншого середовища та духовно-психологічної 
внутрішньої амплітуди художника (зокрема його стосунки з батьком), яка була чи не 
найважливішим виразником змістової канви малярства і визначала філософсько-
теологічні та соціально-психологічні засади творів. Загалом, за підрахунками самого 
художника, його малярська спадщина за п’ятдесятилітнє життя налічує близько 10 
тисяч творів, значна частина яких опублікована та експозиційно висвітлена. Проте 
низка творів, особливо на українську тематику, в процесі наших пошуків були 
вперше введені в науковий обіг і проаналізовані. 

В. Курилик порушував у творчості три найважливіші для нього проблеми ‒ 
релігійну (існування Бога), етнічну («увіковічнення» різноетнічних народів) і 
соціальну (соціальні проблеми, ґрунтовані на філософсько-психологічній основі). 
Соціальну проблематику мистець рубрикував за темами: спокус, рас, абортів, 
страху, контрастів добра і зла, справедливості і зради, любові і ненависті та ін. 
Окремо виділяв проблему деградації людини в часи суспільних криз, глобалізації та 
гедонізму. Філософські засади малярської творчості В. Курилика, поряд з ідеями 
екзистенціалізму, також тяжіли до філософії психоаналізу та персоналізму. 
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На основі проведеного мистецтвознавчого аналізу творів В. Курилика було 
вивчено конфігурацію образів і богословський аспект його релігійного мистецтва 
періоду 1957‒1977 років. Релігійне малярство мистця за іконографією можна 
поділити на такі групи: сцени із життя Ісуса Христа згідно з Євангельським 
писанням; образи Ісуса Христа, виконані з дотриманням канонічної іконографії; 
світські сюжети, в яких присутній стилізований «прихований» образ Богородиці чи 
Христа або окремий елемент розп’яття, терновий вінок, німб, хрест, вогненний кущ; 
сцена Різдва в побутовому сюжеті; філософсько-богословські сюжети. 
Найважливіші серії релігійного малярства: «Страсті Христові» (1960-1963), 
«Останні дні» (1971), «Північне Різдво» (1975), «Спокуси Христа в пустелі» (1977), 
«Життя Христа» (1977), а також два монументальні розписи ‒ «Чудо п’яти хлібин і 
двох рибин» (1976) у коледжі Томаса Мора та «Розп’яття, Воскресіння та Другий 
прихід Христа» (1977) у храмі Корпус Кристі. Слід підкреслити, що вперше в історії 
світового мистецтва В. Курилик повіршово проілюстрував останню главу Євангелія від 
Матвія у серії зі 160-ти творів під назвою «Страсті Христові».  

Фундаментальною темою мистецтва канадського художника стала також тема 
архетипів як первинних образів, ідей, переживань, властивих людині. Автор багато 
цікавився проблемами філософії та психології, намагався і теоретично, і практично 
розв’язати поставлені самому собі запитання буття, самотності, колективу, власного 
«Я», присутності Бога в житті людини. Серед низки архетипів слід відзначити 
архетипи Самотності, Самості, Батька, Матері, Родини та Еміґранта, які тісно 
пов’язані із суб’єктивними переживаннями та виражаються у творчості художника 
багатьма символічними образами. 

У процесі вивчення творчості В. Курилика також було проаналізовано 
предметно-просторове середовище, образ і сюжет у малярських композиціях, а також 
охарактеризовано синтез жанрово-стилістичних впливів на композиційно-
колористичну та ідейну структуру його творів. Відтак доведено феномен 
Куриликового авторського стилю, унікальність творчого методу якого полягає 
передусім у порівняльному підході до обрання ідей та тематичної канви творів, що 
ґрунтувався на тривалому аналізі історичного контексту, соціокультурного 
середовища та футуристичних прогнозів, які мистець спостерігав і намагався 
зафіксувати у своїй творчості. Від раннього дитинства, ще від дідів-
першоеміґрантів, а пізніше і з власного досвіду «подвійної» ідентичності, для 
художника було дуже важливо зафіксувати в малярстві присутність і внесок кожної 
еміґрантської групи, яка була частиною полікультурного канадського суспільства. 
Унікальність його стилю полягала ще в тому, що мистець не узагальнював 
шаблонний образ «французький», «ірландський», «польський», а йшов індуктивним 
методом, вивчаючи історію конкретної особи, її життєву долю, а також історію тої чи 
іншої країни, її мистецтво у творчих біографіях, традиції, музику, літературу, звичаї, 
кулінарію. Тільки після таких глибоких пошукових (архівних, медійних, 
опитувальних) досліджень В. Курилик міг приступити до ідейного «нарощування» та 
формування концепції того чи іншого полотна. Саме такий пошуковий та аналітичний 
підхід розширив можливості В. Курилика вивчати сотні унікальних авторських 
мистецьких практик ‒ від старих майстрів і до експериментів модерністів. Через це 
міг вільно синтезувати художню «полікультурність» у своєму малярстві, зумівши 
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артикулювати стилістичні, композиційні чи смислові акценти, які запозичував у 
творах своїх фаворитів (Брейґеля, Босха, Ван Ґоґа). За схожим принципом мистець 
формував і авторську техніку, яку недаремно назвав мішаною, адже на єдину основу 
накладав десятки художніх засобів експериментаторським механічним способом. 
Синтез стилістичних особливостей художник підсилював засобами художньої 
літератури та власними письменницькими практиками. 

В. Курилик у своїй творчості запропонував власну версію канадського 
мультикультуралізму, створивши окремі серії, присвячені піонерам і еміґрантам 
різних національностей (ірландці, французи, поляки, євреї, українці). Мистець 
зображав складні соціокультурні, екологічні, етнічні, релігійні проблеми, що 
відчутно зачіпали різні сфери та прошарки канадського суспільства, таким чином 
документуючи історико-соціальні процеси, які вибудовували структуру канадської 
держави. У контексті його авторського мультикультуралізму ми виділили три 
«маркувальні» поняття ‒ приватне, публічне та соціальне, які підкреслюють важливі 
якості становища того чи іншого портретованого у визначеному середовищі. Для В. 
Курилика важливо було провести певну «соціометрію» персонажів різних 
національностей, визначаючи при цьому певний «статус» індивіда, окреслюючи його 
формальну (фермер, політик, священник) і неформальну (ворог, лідер, симпатик) роль 
у тій чи іншій соціально-етнічній групі. Важлива сентенція, яку підкреслював  
В. Курилик, ‒ соціальна фасилітація ‒ певний ефект присутності іншої групи з 
підкресленням домінантних ролей одних та інших, або ж одних проти інших.  

У дослідженні також укладено типологію ідентичності, виділивши дві групи 
понять ‒ «великих» і «малих» ідентичностей. До «великих» зараховуємо 
національну та етнічну ідентичність, а до «малих» ‒ особистісну, релігійну, 
соціальну та ідентичність як «чуття спільноти». Малі ідентичності ‒ це колективні 
приналежності до тих чи інших суспільних станів, професійних і ґендерних категорій, 
груп за інтересами. Для В. Курилика межею ідентичності залишається приналежність 
людини до того чи іншого «великого» етнонаціонального світу життя, певної 
національної культури. В цьому контексті важливо розрізняти поняття етнічної та 
національної ідентичності, де етнічна ідентичність ‒ це усвідомлення себе як члена 
етнічної громади через спільні переконання, вірування, моделі поведінки, а 
національна ідентичність ‒ усвідомлення своєї приналежності до певної держави, 
що здійснюється через книгу, мову.  

Значну увагу в дослідженні присвячено темі української ідентичності, зокрема 
впливу народного мистецтва та фольклору на формальну й сюжетно-змістову канву 
творів В. Курилика, оскільки у своїх український творах автор порушував питання 
релігійної традиції, народних святкувань, виховання дітей, побуту, демонструючи 
скрізь національну приналежність. Мистець зображав українські інтер’єри з 
портретами українських літературних та історичних героїв, а також теми 
українських прислів’їв, пісень, козаччини, прагнучи підтримати традицію та 
продовжити в малярстві усну народну творчість. На основі проаналізованих творів 
еміґрантської тематики виведено особливості стосунків українських та інших 
еміґрантських груп через авторську призму розуміння і спостереження за 
традиціями, культурою, а також процес культурної інтеграції в канадський соціум.  



18 
 

У рамках суспільної естетико-культурної парадигми В. Курилик створив 
авторську концепцію «полікультурної» особистості ‒ інтроверта, який замислюється 
над сенсом буття і наділений обов’язковими рисами індивідуалізму, психологізму, 
символізму та інтуїтивності. Мистець демонстрував проблему особистості 
постмодернізму в суспільстві (сім’я, громада, етнічна група, країна), особистість 
моральну та аморальну, професійну та самотньо-загублену. Окремо художник 
підкреслював проблему деперсоналізації, звертаючись до концептуальної форми 
вираження конотації лабіринту. Також ми порушили питання Куриликового 
нонконформізму як місійної готовності художника відстоювати національну позицію 
всупереч більшості в полікультурному канадському середовищі. 

У результаті проведеного ґрунтовного дослідження життя і творчості Василя 
Курилика можна стверджувати, що художник зробив важливий внесок у розвиток 
канадського мистецтва, і тепер дуже важливо ввести цю непересічну постать у контекст 
українського мистецтвознавства, оскільки мистець завжди ідентифікував своє 
походження і яскраво підкреслював українськість у творчості, завдяки також і його 
мистецтву українці, як одна з груп першоеміґрантів, відіграли важливу роль у процесі 
становлення багатокультурності канадського суспільства. 
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 АНОТАЦІЯ 
Береговська Х. О. Творчість Василя Курилика (середовище, архетипи, 

стилістика). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Львівська національна академія 
мистецтв. Львів, 2021. 

У дисертації проаналізовано малярську спадщину канадсько-українського 
художника Василя Курилика. Детально вивчена історіографія досліджуваної 
проблематики, джерельна база та методи дослідження. Окреслено основні джерела 
становлення та розвитку творчої особистості В. Курилика та проаналізовано 
культурно-мистецьке середовище, яке впливало на формування його світоглядних і 
мистецьких позицій: українське середовище піонерів і еміґрантів Західної Канади, 
мексиканський соціум (школа Сан-Міґель Аленди в Мексиці), англійський період 
(лікування, навчання та творчість) і багатокультурне середовище Східної Канади 
(Торонто, Онтаріо). Детально проаналізовано філософсько-теологічні засади 
релігійних творів мистця, укладена типологія сюжетів за серіями, досліджена його 
екзистенційна платформа світського мистецтва, де через призму мистецтвознавчого 
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аналізу розглянуто питання суспільних криз, деградації людини та глобалізації. 
Охарактеризовано художньо-стильову та змістову мистецьку модель художника, 
відтак підкреслено унікальність його авторського стилю. На прикладі «етнічних» 
серій малярства В. Курилика вивчена проблема канадського мультикультуралізму, 
укладена типологія та проведений порівняльний аналіз ідентичностей, зокрема 
окреслена українська ідентичність і вплив народного мистецтва та фольклору на 
формальну та сюжетно-змістову канву творів мистця. Досліджено питання 
особистості у творчості В. Курилика в контексті проблеми кризи культурної 
ідентифікації. 

Ключові слова: художньо-стилістичні особливості, стилістика, релігійне 
мистецтво, мультикультуралізм, архетипи, середовище, творчість Василя Курилика. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Береговская К. О. Творчество Васыля Курылыка (среда, архетипы, 

стилистика) – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени доктора искусствоведения по 

специальности 17.00.05 – изобразительное искусство. – Львовская национальная 
академия искусств, Львов, 2021. 

В диссертации проанализированы живописные работы канадско-украинского 
художника Васыля Курылыка. Подробно изучена историография исследуемой 
проблематики, источники и методы исследования. Также определены основные 
источники становления и развития личности В. Курылыка, проанализирована 
культурно-художественная среда, которая влияла на формирование его 
мировоззренческих и художественных позиций: украинская среда пионеров и 
эмигрантов Западной Канады, мексиканский социум (школа Сан-Мигель Аленды в 
Мексика), английский период (лечение, обучение и творчество) и поликультурная 
среда Восточной Канады (Торонто, Онтарио). Детально проанализированы 
философско-теологические основы его религиозных произведений, проведена 
типология сюжетов по сериям, исследована его экзистенциальная платформа 
светского искусства, где через призму искусствоведческого анализа рассмотрены 
вопросы общественных кризисов, деградации человека и глобализации. 
Охарактеризованы художественно-стилевая и смысловая художественные модели 
художника, поэтому подчеркнута уникальность его авторского стиля. На примере 
«этнических» серий живописи В. Курылыка изучена проблема канадского 
мультикультурализма, проведена типология и сравнительный анализ 
идентичностей, в частности очерчена украинская идентичность и влияние народного 
искусства и фольклора на формальную и сюжетно-смысловую канву его 
произведений. Исследован вопрос личности в творчестве В. Курылыка в контексте 
проблемы кризиса культурной идентификации. 

Ключевые слова: художественно-стилистические особенности, стилистика, 
религиозное искусство, мультикультурализм, архетипы, среда, творчество Васыля 
Курылыка.  
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SUMMARY 
Beregovska K.O. The Artistic Legacy and Works of William Kurelek 

(environment, archetypes, stylistics) – An Academic Qualifying work submitted as a 
thesis manuscript, all rights reserved. 

This Dissertation is being submitted as part of the requirements for the degree of 
Doctor of Art (habilitated) in Fine Arts (specialization code 17.00.05.) at the Lviv National 
Academy of Arts, Lviv, 2021, Ukraine.  

This dissertation reveals and presents a comprehensive analysis of the painting 
heritage of the Canadian-Ukrainian artist William Kurelek.  

To achieve the above a complete and detailed review of previous studies and analysis 
of Kurelek life and work (over 821 individual studies and submissions), was relied upon. 
These include works concentrating on the biographical character of the artist by P. Morley, 
M. Evanychuk, B. Dedora  and  A. Isaac; the research devoted to the issues of religious art 
of the artist by M. O’Brien and D. de Marco, and an analysis of  Kurelek’s prairie works 
by J.  Murray and Y. Shevelov. Also referenced are the cultural explorations of a series of 
works on Jewish themes by A. Arnold as well as recent studies of Kurelek’s heritage by I. 
Friesen and A. Kear.  

Kurelek and his works are analyzed using historical, iconographic, iconological and 
empirical methods of analysis and synthesis. In addition hermeneutics and semiotics, 
comparative and phenomenological methods and the method of formal and stylistic 
analysis are employed. 

The dissertation presents the main sources and drivers of the formation and 
development of Kurelek's creative personality and analyzes the cultural and artistic 
environment that influenced this formation of his worldview and artistic positions. These 
include Kurelek’s perception of the environment and milieu of the first Ukrainian 
immigrants into Western Canada, his encounters with Mexico society (San Miguel Alende 
School), the period spent in England (treatment and education) and the multicultural 
environment of Eastern Canada. Each of these is discussed as stimulants and influences on 
his works. 

The dissertation, based on a completed analysis of Kurelek’s art works and study of 
Kurelek’s artistic theme configurations and inclusion of spiritual and theological aspects, 
presents a organisational methodology of Kurelek’s works based on subject and themed 
series.  This methodology presents W. Kurlek’s work in three distinct groups and areas 
that the artist himself considered to be key, namely religion (the existence of God as an 
entity), ethnic (the immortalisation of various ethnic groups) and social (issues based on 
philosophical and psychological aspects of humanity).   

The social aspects of his thinking and beliefs the artist expressed in his treatment of 
the following themes: temptation, racial tension, abortion, fear, the perpetual fight between 
good and evil, justice and betrayal, love and hate etc.  

Within the existential platform of the artist's secular paintings, W. Kurelek also 
touches upon issues of social crises, the degradation of humananity and globalization.  

Based on an analysis of his work, the archetypes of Loneliness, Self, Father, Mother, 
Family and Immigrant are identified. Each of these it is shown closely relate to the artists 
subjective experiences and are expressed in his works through his various symbolic 
imagery. 
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The dissertation also characterizes and describes W. Kurelek’s artistic style and 
methodology revealing and emphasizing the uniqueness of his style, which relies primarily 
on a comparative approach to idea selection based on his exhaustive analysis of historical 
contexts, social milieus and futuristic prognostications that he perceived and attempted to 
portray through his works. The artist felt a great need and desire to record for posterity the 
existence and contributions of each and every Canadian emigration sub-group. In doing 
this he did not generalize each group using the standard definitions of “French”, “Irish”, 
“Polish”, but rather by depicting the life path and experience of given individuals, placing 
them in the context of their ethnic group including music, literature, traditions and 
identified group history. 

It is this study of the human condition that allowed W. Kurelek to absorb hundreds of 
different and unique styles of past artists starting with the classical ones to the experiments 
of modernists. Each of these styles that he incorporates collectively into his works allowed 
W. Kurelek to acquire a mixed technique that is based on tens of different styles that are 
physically intermixed in his methods.  

Basing oneself on the “Ethnic” series of W. Kurelek, a study of Canada’s 
multicultural mosaic and system was conducted. Thru a synopsis and comparative analysis 
of such, two key groups were identified to be present within the works namely, “big” 
(national and ethnic) and “small” (individual, social, religious and an identity as a sense of 
belonging to an identifiable social group) identities. 

The Ukrainian identity and the influence of folk art and folklore on the formal and 
plot-content outline of W. Kureleks works are outlined. Basing oneself on works with an 
emigration theme, parallels and intersections between Ukrainian immigrants and other 
ethnic immigrant groups are established. These are further analysed through the prism of 
the artists understanding and observations of traditions, culture and integration into the 
Canadian social fabric. 

Issues arising from W. Kurelek’s personal identity crises are analysed vis a vis his 
artistic work in as much as one can say that he himself created the model of a multicultural 
individual meaning an introvert who philosophises and thinks about the meanings of 
existence while simultaneously incorporating obligatory characteristics of individualism, 
psychology, symbolism and intuition. The artist demonstrated issues surrounding 
individuals of the post-modernist society (family, community, ethnicity, country), 
individual morality and  amorality as well as professionalism and misplaced morals. 

As a result of a thorough and complete analysis and study of the life and works of  W. 
Kurelek, it is possible to unequivocally surmise that the artist made a sizable contribution 
to and to the development of Canadian art. Moreover he created a unique set of works of 
the “Passion of Christ” following the Bible according to Mathew. His possibly most 
famous and important contribution is the immortalisation of the lives of the first immigrant 
groups to Canada namely the Ukrainians, French, Irish, Poles and Jews. It is now more 
than ever time to bring this momentous figure in Canadian – Ukrainian art into the broader 
scope of Ukrainian art not only as a standalone artist but also as a Canadian who 
continuously emphasised this Ukrainian heritage and roots as part of his artistic creativity 

Key words: artistic and stylistic, religious, multiculturalism, archetypes, 
environment, creativity, Kurelek. 
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