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Типологія образів і 
богословський аспект 
релігійного мистецтва 
Василя Курилика

Анотація. Предмет дослідження – богословський 
аспект релігійного мистецтва канадсько-українсько-
го художника Василя Курилика. Мета дослідження  

–на основі мистецтвознавчого аналізу провести 
типологію релігійних образів художника, а також 
в контексті дослідження вивчити богословський 
аспект його «сакральних» творів. Методологія. Для 
реконструкції естетичних, філософських і теологічних 
поглядів В. Курилика, розкриття його взаємозв’язку 
із суспільними подіями та духовно-мистецьким 
покликанням ефективним став комплексний підхід, 
який дав можливість охопити весь спектр фактів, 
подій, обставин, що вплинули на формування творчої 
особистості мистця. При аналізі релігійних творів 
В. Курилика використано семіотичний метод, завдя-
ки якому проводимо типологію знаків і символів: 
хрест, терновий вінок, мотив риби, які художник 
буквально «ховав» у сюжеті картини. Завдяки іконо-
графічному методу ідентифіковано, класифіковано 
та угруповано релігійні сюжети, наприклад, сцени 
«чуда», «з’явлення», «зцілення» з різних чудотворних 
місць Європи та Північної Америки, де художник 
особисто перебував та ілюстрував їх у своїх творах. 
Цей метод також допоміг у достовірному аналізі 
сакральних творів художника, зокрема його серії 
«Страсті Христові» (1960-1963) та «Спокуси Христа 
в пустелі» (1977). Наукова новизна. У статті вперше 
проведено типологію (за сюжетами) релігійних 
творів канадсько-українського художника згідно 
авторського розуміння «реконструкції» релігійних 
понять, подій та образів. 
Результати. У мистецтвознавчому досліджен-
ні творчості В. Курилика проведено комплексне 
вивчення його релігійного малярства, оскільки воно 

становить левову частку його спадщини за кількі-
стю і провідне значення за ідейним спрямуванням. 
Висновки. Аналізуючи філософсько-теологічні та 
соціально-психологічні засади творів В. Курилика, ми 
показали постійність релігійних змістів і «символічних 
богословських натяків», до яких звертався художник і 
в атеїстичний, і в християнський періоди свого життя.

Ключові слова: релігійний, творчість Василя Курили-
ка, типологія, образ, сюжет, мистецтво.

Постановка проблеми. Завдяки ґрунтовно-
му вивченню релігійного мистецтва В. 

Курилика, зокрема передумов та обставин, за 
яких окремі сюжети були створені, ми проана-
лізували богословський аспект і провели типо-
логію його релігійних образів. 

Аналіз останніх  досліджень і публікацій. 
Про релігійну малярську творчість Василя Ку-
рилика написано низку публікацій і в англо-
мовній публіцистиці, і в україномовній діа-
спорній періодиці. Серед останніх праць треба 
відзначити статтю Б. Ґрейнджера, в якій він 
підкреслює релігійну «пропаганду» у творах В. 
Курилика, а також підкреслює особистий при-
клад художника як «світського монаха», який 
доводить можливість існування праведності 
в безнадійно гріховному сучасному світі [10]. 
Цінною для нашого дослідження стала ґрун-
товна праця авторства М. О’Браяна «Василь 
Курилик: художник і пророк» [16]. Ця наукова 
розвідка висвітлює важливі події з життя ху-
дожника, акцентуючи на релігійній канві його 
творчого доробку, на особистісних психоло-
гічних стражданнях, які до деталей відтворе-
ні в його колористичних і знаково-міфічних 
системах. Завдяки особистому знайомству з 
художником автор – теолог-богослов – зумів 
побудувати своє дослідження на основі влас-
них аналітичних розвідок, підкріплюючи їх 
свідченнями самого мистця. В українському 
мистецтвознавчому дискурсі вперше з’явилася 
книга про його серію «Страсті Христові» автор-
ства Х. Береговської (2018). 

Мета дослідження – на основі мистецтвоз-
навчого аналізу провести типологію релігій-
них творів художника, а також у контексті до-
слідження вивчити богословський аспект його 
сакральних творів.

Наукова новизна. У статті вперше проведе-
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но типологію (за сюжетами) релігійних творів 
канадсько-українського художника відповідно 
до авторського розуміння «реконструкції» ре-
лігійних понять, подій та образів.

Виклад основного матеріалу. Між Курили-
ковою вірою та його психоемоційним станом 
була дуже тонка межа, часом релігія ставала 
хворобливою, а часто була засобом «рівноваги 
та гармонізації» психічного і душевного ста-
ну художника. Усвідомлені релігійні сюжети 
з’явилися у творчості В. Курилика після ду-
ховного навернення до католицької віри 1957 
року. Релігійні сюжети завжди були актуалізо-
вані реальними суспільними подіями або на-
впаки ― окремим «світом» були внесені у за-
гальне суспільне життя. Відбувалася своєрідна 
співпраця з двостороннім рухом: у світські сю-
жети автор «вмонтовував» релігійні елементи, 
а, за прикладом Тома Томсона, у свою «релігій-
ну творчість» завжди старався ввести контекст 
«культурного життя», «соціальні негаразди», 
звичайне самовираження та дитячу мрію [17, 
с. 44]. Мистець буквально переплітав у одному 
сюжеті сцени з Євангелія, образи представни-
ків Перших Націй, Катехизм Католицької Цер-
кви, теми Апокаліпсису, моралі та гріха. 

Знайомство художника з Богом відбулося 
ще в дитинстві, коли він уперше в школі по-
бачив скромний друкований образок із зобра-
женням Ісуса, який іде по воді. Для школяра 
цей момент став з’явою його новонародженої 
віри. Дитячий ентузіазм надихнув змайстру-
вати з верби маленький хрестик, який став 
щоденним предметом для моління, який він 
потайки ховав від свого брата. Буквальне ілю-
стрування цього сюжету ми побачимо у творах 
«Зимове вікно і хлопчик, що молиться» (1951) 
[16, с. 21], де автор реалістично відтворює 
замкнутий простір скромної кімнати з однією 
дійовою особою та зимовим вікном, наче своє-
рідним порталом, через який відбувається ко-
мунікація з іншим світом. Цей твір (у момент 
написання) для художника не мав жодної релі-
гійної конотації, це був просто проілюстрова-
ний черговий спогад з дитинства, який автор 
мав за необхідність «вималювати» з пам’яті.  

У ранньому періоді творчості (1950-ті роки) 
В. Курилик наче навмисне «вмонтовував» релі-
гійні сцени чи окремі образи у світські сюжети 
здебільшого на соціальну прерійну тематику. 

Прикладом таких творів є «Портрет художни-
ка в молодому віці» (1950) та «Каяття» (1953). 
Мотив розп’яття тут не має жодного сакраль-
ного навантаження, а радше означає певний 
«загублений» елемент з минулого або щось, що 
прийшло з далекого майбутнього. Воно було 
швидше «емблемою» ― семантичним пові-
домленням, ніж іконографічним зображенням. 
Сакральні мотиви у цих творах ― це радше 
умовна сублімація, знак символічного проце-
су перетворення та переспрямування духовної 
енергії на творчість. 

У середині 1950-х років В. Курилик опинив-
ся на задвірках суспільства, в повній соціаль-
ній ізольованості. Поки успішні художники 
його ґенерації були зайняті самовираженням, 
кар’єрою і розвитком власної «ренесансної» 
особистості, В. Курилик скочувався до рівня 
«ніхто і ніщо», втрачаючи ознаки здорової лю-
дини. Коли більшість художників його ґене-
рації підтримували світські віяння, мистець 
готував себе стати вірним пастором, завжди 
підкреслюючи, що «проповідництво є недоско-
налим, тому що проповідники є недосконалі» 
[16, с. 13-14]. Коли йому нарешті вдалося від-
шукати життєву гармонію у глибокій христи-
янській вірі, В. Курилик мріяв присвятити себе 
християнському проповідницькому мистецтву 
і створити серію «судних днів» ― картин, які 
мали завдання побороти спокуси матеріалізму, 
безбожжя та сексуальної вседозволеності [8, с. 
9]. Мистець вважав свої твори найкращим ма-
теріалом для проповідування та євангелізації 
грішників.

Слід сказати, що після повернення до Ка-
нади (1959 р.) В. Курилик для більшості лю-
дей був релігійним мистцем, незалежно від 
того, малював він розіп’ятого Христа чи зви-
чайну ферму. Його часто називали художни-
ком-«предтечею», якого цікавило не дотри-
мання ультрасучасних тенденцій у мистецтві, 
а рух за власним авторським напрямом. За 
словами дослідника Б. Ґрейнджера, картини 
В. Курилика містили релігійну «пропаганду», а 
своїм особистим прикладом «світського мона-
ха» він прагнув довести можливість існування 
праведності в безнадійно гріховному сучас-
ному світі [10]. Василь Курилик рішуче під-
креслював свій католицизм, проте його мис-
тецтво і філософію жваво сприймали також і 



118

Христина Береговська

православні, англіканські, пресвітеріанські 
та кальвіністські університети, запрошуючи 
з лекціями та презентаціями [3, с. 35-36]. Еку-
менізм у творчості та в житті був важливою 
основою для мистця, про його «екуменічне» 
мистецтво чимало розповідали в клерикаль-
них католицьких колах не тільки в Канаді, але 
і в Римі. Наприклад, дослідник Франк Мурфі, 
ірландець за походженням, мав кілька лекцій 
про В. Курилика і для українських богословів 
у римській колегії святого Йосафата [6, с. 61]. 
Для глибокого богословського дослідження 
мистецтва В. Курилика науковець кілька разів 
у 1970-х роках спеціально приїздив до Канади. 

Найбільшу кількість релігійних творів В. 
Курилик написав між 1957-м і 1977 роками, 
після свого навернення. За словами Крістофе-
ра Г’юма, «Василь Курилик вважав своє навер-
нення і видужання з ментальної хвороби чу-
дом. Наблизитись і зрозуміти його мистецтво 
зможе лише той, хто має таку сильну віру, як 
і сам мистець, що було практично неможливо 
для аудиторії ХХ століття, яка могла зацікави-
тися релігією мистецтва, але не мистецтвом 
релігії» [2, с. 63]. Ось чому суспільство у сприй-
нятті творчості В. Курилика розділилося на дві 
частини: одні вважали його твори «засобом» 
одужання для гріховного люду, а інші взагалі 
відмовлялися розуміти актуальність і потребу 
його малярських послань.  

Василь Курилик у творах «розгортав дис-
кусії» про християнську мораль та етику, під-
тверджуючи своє місіонерське ставлення до 
суспільства [7]. Недаремно його прирівнювали 
до праведників, оскільки поєднував у собі при-
кмети духа багатьох канонізованих святих [4, с. 
10]. Маючи великі прибутки на піку своєї сла-
ви, уже в 1970-х роках, він надалі залишався 
убогим, роздаючи нажите бідним сиротам до 
Кореї, Ґонконґу та В’єтнаму. 

Мистець розробив авторське розуміння 
«реконструкції» релігійних понять, подій та 
образів. Своє релігійне малярство художник 
об’єднав у кілька серій – «Страсті Христові» 
(1960-1963), «Останні дні» (1971), «Спокуси 
Христа в пустелі» (1977), «Життя Христа» (1977), 
а також втілив у двох монументальних розпи-
сах ― «Чудо п’яти хлібин і двох рибин» (1976) 
у коледжі Томаса Мора та «Розп’яття, Воскре-
сіння та Другий прихід Христа» (1977) у храмі 

Корпус Крісті, у низці окремих авторських ікон, 
які є радше картинами з релігійним трактуван-
ням актуальних подій. 

Релігійні твори В. Курилика за сюжетами 
можна поділити на такі групи: сцени із життя 
Ісуса Христа згідно з Євангельським писанням 

― серія «Страсті Христові» (1960-1963), «Споку-
си Христа в пустелі» (1977); образи Ісуса Христа 
виконані з дотриманням канонічної іконогра-
фії, яку автор «вмонтовує» в інтерпретоване 
середовище ― «Ісус» (1968); світські сюжети, 
в яких присутній стилізований «прихований» 
образ Богородиці чи Христа ― «Повертаючись 
до табору взимку» (1973); світські сюжети, в 
яких присутній стилізований сакральний еле-
мент, наприклад, розп’яття, терновий вінок, 
німб, хрест, вогненний кущ ― «Світлий торго-
вий день. Торонтонська біржа» (1971), «Дилема 
лікаря» (1971) [12]; сцена Різдва в побутовому 
сюжеті ― серія «Північне Різдво» (1975) і філо-
софсько-богословські сюжети ― серія «Останні 
дні» (1971) та «Час обіду в преріях» (1963).

Присутність сакральних елементів і образів 
бачимо фактично в кожному творі художни-
ка, починаючи від авторської монограми, яка 
складалася з літери W, увінчаної хрестом, і за-
вершуючи ілюструванням святого Євангелія.

Традиційною іконою Ісуса Христа (у ро-
зумінні автора) був твір «Ісус» (1968), який В. 
Куриликові замовили для Нестора Олійника 
(чоловіка художникової сестри Василини). У 
багатьох творах мистець зазвичай подає нам 
Ісуса, акцентуючи на його людській істоті, 
яка органічно вписується у сучасне середо-
вище, де Ісус живе та переживає разом із со-
ціумом. Проте, мабуть, уперше в цьому творі 
мистець намагався дотриматися традиційної 
візантійської іконографії, вибираючи для Ісу-
са іконографічний образ Христа Учителя, який 
правицею благословляє, а в лівій руці тримає 
розгорнуте Євангеліє з написом українською 
мовою: «Я є Воскресіння і життя. Хто вірить в 
мене, той, хоч і помре, то буде жити». 

Художник дотримується візантійського ка-
нону іконописання – видовженого лику Ісуса 
з мигдалевидними очима, довгим волоссям 
і бородою, підкресленим німбом, у традицій-
ному одязі. Задній план автор ділить на три 
горизонтальні регістри: грізне небо, перетяте 
блискавкою, бурхливе море, яке от-от прор-
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веться на суходіл, і зелена галявина, де на па-
горбі височіє церква, до якої веде серпантином 
спорожніла стежка з кількома випадковими 
парафіянами. Цю «ікону» В. Курилик трактує 
як застереження Ісуса до сучасного матеріалі-
зованого безтурботного світу, який невідворот-
но втікає в хибний бік – до знищення. Автор 
передає три стани існування Бога: невидимого, 
проте матеріалізованого в іконографії, живого 
Бога посеред нас та прийдешнього у судний 
день.

Ще одною канонічною іконою є «Богороди-
ця з храму св. Димитрія» (1977), яку замовив 
Іван Татарин, парох Української Греко-Като-
лицької церкви Св. Димитрія у Торонто. Ва-
силь Курилик обрав традиційний спосіб вико-
нання ікони, проте в авторській інтерпретації 
під впливом іконографії «ворота до неба». На 
думку отця Татарина, ця ікона не є канонічною, 
а радше як «символ шматочка духовного цар-
ства, що прийшло з глибин душі художника і є 
сильним глибоким виразом його віри».

У малярській спадщині В. Курилика є два 
монументальні сакральні розписи. Першу мо-
нументальну фреску автор виконав протягом 
16-22 січня 1976 р. для Коледжу св. Томаса 
Мора на тему «Чудо п’яти хлібин і двох рибин», 
що є єдиним «чудом», крім Воскресіння, яке 
знаходимо в усіх чотирьох Євангеліях. Ство-
рити такий монументальний твір В. Курилик 
мріяв ще під час своїх студій у Мексиці, куди 
він поїхав 1951 р., щоб інспіруватися та ви-
вчати досвід мексиканських майстрів-мура-
лістів Дієґо Рівери та Давида Сікейроса. Вони 
справили колосальний вплив на формування 
творчого методу канадського художника, який 
пізніше створив власний тривимірний напівп-
римітивний, напівабстрактний натуралістич-
ний стиль. 

Отець  Де Вокл, який замовив йому цю 
фреску, попросив зобразити дві центральні фі-
гури – святого Томаса Мора та Дж. Г. Ньюмена, 
які були духовними героями для студентства 
католицького університету. Василь Курилик 
згадує, що він особисто «…не знав багато про 
Ньюмена, окрім його поеми «Сон Ґеронтія», та 
його афоризмів, які допомогли мені під час 
мого трирічного шукання віри Христової в 
Англії. Щодо Томаса Мора, то я особливо по-
шанував його, коли подивився фільм «Люди-

на всіх сезонів». Під час моєї роботи над цим 
проєктом було багато несподіванок, наприклад, 
одна з них: було замовлено намалювати Ісуса 
в оточенні дванадцяти апостолів, одягнених у 
білі мантії, однак я подумав, що в сучасному 
глобалізованому світі потрібно по-особливо-
му виділити Бога, і я вирішив зобразити Його 
в оточенні не апостолів, а отців Василіян, як 
простих викладачів цього коледжу, одягнених 
у їхні чорні мантії. З абстрактних облич поста-
вали конкретно портретовані професори» [14].

Сюжет фрескової композиції, що розгорта-
ється в умовному просторі канадських прерій, 
можна поділити на чотири горизонтальні те-
матичні регістри: 1) площина неба з тонкою 
лінією горизонту; 2) стрічка із пристоячими 
– першими канадськими еміґрантами-піоне-
рами, що з обох боків фланкують центральну 
композицію під назвою «Ісус із священника-
ми роздають хліб і рибу»; 3) лінія сучасників, 
які оточують додаткову центральну компози-
цію «Богородиці з пристоячими ангелами»; 4) 
орнаментальний регістр, по центру всієї ком-
позиції якого зображений Ісус, що благослов-
ляє, водночас показуючи на святу Трійцю, яку 
художник зобразив як трикутник із серцем все-
редині, під знаменом «Бог це любов». Зобра-
жати полотно неба В. Куриликові допомагала 
студентка факультету образотворчого мисте-
цтва Ґералін Янсен, яка не боялася висоти, на 
відміну від свого вчителя, і наважувалася ви-
конувати всі поставлені малярські завдання. 
Одним з таких завдань було передати реальну 
атмосферу та конкретні постаті з коледжу. Ці-
кавим для мене було зустрітися з Ґералін Ян-
сен у цій каплиці й особисто почути від неї усі 
викладені тут факти. 

За прикладом Рафаеля Санті та його авто-
портрета у Ватиканській фресці «Афінська шко-
ла», канадський художник у своїй фресці «Чудо 
п’яти хлібин і двох рибин» також зобразив себе 
у звиклому образі прерійного підлітка, одягне-
ного в зелені штани та червону картату сорочку. 
З лівого боку, у напрямку до Господа, художник 
зображає натовп із представників Перших На-
цій, торговців, ірландських будівельників пер-
шої канадської залізниці, китайських кухарів і 
французьких мандрівників. З правого боку до 
Господнього бенкету прямують емігрантські 
групи: німці, шведи, росіяни, данці, шотландці, 
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південні індійці, поляки, філіппінці, українці, 
євреї, голландці та нація кокні (їх художник 
зобразив з прапором, оскільки вони не мали 
яскраво виражених національних строїв). 

Для досконалого відтворення національ-
них костюмів кожної емігрантської групи В. 
Курилик додатково самостійно вивчав історію 
народного костюму обраних етносів, намагаю-
чись максимально достовірно реконструювати 
їхнє щоденне та святкове вбрання. Цей фраг-
мент фрески В. Курилик зобразив як вдячність 
Британії та канадській урядовій системі за на-
году отримати еміґрантам таку країну як Кана-
да, де вони нарешті знайшли свободу і прихис-
ток. Немов привидів, художник зобразив кілька 
темношкірих осіб, а в самому кінці ― грецько-
го продавця і німецьку дівчинку. Яскраво ви-
ділив українців у образі збирачів урожаю, як 
символ важкої праці своїх батьків. «Я викори-
став батьківську ферму в Манітобі та модель 
їхнього поля з елеваторами на горизонті» [14]. 

Ця фреска була авторським релігійним по-
сланням передусім до молоді. Місія фрески ― 
духовне та інтелектуальне виховання студент-
ства. Цей твір сприймаємо наче застереження 
перед студентством з позиції власного жорсто-
кого атеїстичного пережитого досвіду, отрима-
ного в університетському кампусі в Манітобі. 
Важливий елемент фрески ― це зображення 
блискавки як символу-попередження перед 
суспільством, яке надто швидко втікає від Бога.

Василь  Курилик присвятив своє життя, щоб 
розповісти в мистецтві історію християнства 
та мистецтвом засвідчувати існування живо-
го Бога [15, с. 26]. Наступним доказом цього є 
його друга монументальна фреска, виконана в 
травні 1977 р. для парафіяльного храму Тіла 
Христового (Corpus Christi), який мистець від-
відував зі своєю дружиною понад десятиліття 
[9, с. 62]. На замовлення отця Форні/Fournier’s 
художник мав зобразити в одній композиції, 
розділеній на три регістри, сцени Смерті, Во-
скресіння та Другого приходу Христа. 

Василь Курилик перед тим, як приступи-
ти до написання релігійного твору, вдумливо 
прописував іконографічний сценарій сюжету, 
розробляючи власне тлумачення семантично-
го навантаження кожного елемента у творі, 
залишаючи під кожним зображенням розгор-
нуту описову експлікацію-пояснення, щоби 

точно унеможливити хибне трактування свого 
мистецтва глядачами. Так, сцена сходу сонця 
символізує початок нової християнської ери, 
а Розп’яття підкреслює відкуп гріхів людства. 
Полеглі солдати уособлюють обезсилених во-
рогів Церкви. Четвертий, нижній ярус компо-
зиції ініціював сам художник, який зобразив 
сучасну сцену Євхаристії у Вудбайн парку на 
Лейкшор на тлі задимленого індустріального 
краєвиду. Ісуса та кількох апостолів подав у 
образах реальних священників (диякон Мак-
Кормак, отець О’Тул, отець Де Фо, отець Фоньє, 
одягнених у католицькі ризи). Вони роздавали 
тайни Євхаристії сучасним мешканцям Торон-
то, серед яких були також реальні особи, пара-
фіяни Корпус Крісті. Художник підкреслює в 
їхніх образах професійну та соціальну прина-
лежність, для нього важливо було зобразити 
присутність різних рас і конфесій, атрибутику 
яких він підкреслював предметами церковного 
начиння та літургійними діями. 

Особливого значення мистець надавав при-
родному середовищу, ландшафту та кольору 
грізного неба, яке перетинає павутина блиска-
вок як символ можливої атомної війни, при-
хід якої його так непокоїв і про небезпеку якої 
він «кричав» у більшості своїх творів. Василь 
Курилик був переконаний, що атомна війна 
мала прийти як відплата людству за його сві-
дому втечу від Бога, якого проміняли на ідолів 
гедонізму та матеріалізму. Кожну зображува-
ну сцену художник вбирав у рами, декоровані 
українськими орнаментами, які йому допо-
магала малювати його учениця та асистентка 
Сильвія Чан. 

Про такі релігійні сцени напише като-
лицький священник Деніс Олівер: «…як кожен 
справжній оригінальний митець, Курилик 
промовляє своєю власною мовою. Ми мусимо 
вивчити його словник, щоб зрозуміти, що він 
висловлює своїм мистецтвом. Курилика мож-
на назвати християнським гуманістом. Він є 
не тільки літописцем канадського життя, а 
також візіонером і пророком, який демонстру-
вав у малярстві наболілі проблеми людства» 
[1, с. 62]. Патришія Морлі порівнює Курилика 
з Босхом, Брейґелем, Хоґартом, Гойєю, Дом’є, 
Ріверою і Руо, вважаючи його видатним про-
пагандистом, моралістом та ілюстратором [13, 
с. 182]. Центральним персонажем після Бога у 
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його творчості завжди була людина з усвідом-
леною кінцевою метою духовної досконалості 
як найвищого ступеня панування над собою 
і самозречення, який може досягнути також і 
своєю творчістю сам художник. На думку Ем-
мануїла Райса, «потрібно вміти сильно відда-
тися своєму натхненню, зробити так, щоб вся 
духовність зосередилася на самому кінчику 
пензля. Творчість допомагає подолати само-
забуття, досягти самовідданості, самозречен-
ня заради об’єкта. Часто святість порівнюють 
із творчістю, а святого – із художником, адже 
святий удосконалює самого себе, художник 
удосконалює видіння зовнішнього світу. Твор-
чість втілює окремі елементи духовного світу 
за допомогою сили духа. Наприклад, слухаю-
чи Моцарта, читаючи вірші Емілі Дікінсон або 
вдивляючись у картини В. Курилика, ми стає-
мо причетні до того, що має еквівалент двох 
феноменів світу, коли вони нас беруть із собою 
в інші світи» [5, с. 48].

Висновки. Отже, результат проаналізова-
них релігійних творів і філософсько-богослов-
ських змістів Василя Курилика доводить, що 
його героїчна продуктивність народжена з 
його постійної віри в Бога і потреби малюва-
ти його всюдисущість. Відтак, мистець, як уже 
згадувалося, не підписував свої картини, вва-
жаючи, що мистецтво є знаряддям Божої, а не 
його волі, та й справжнім автором мистецтва є 
Бог, а людина тільки його слуга. Проте В. Ку-
рилик зі строгим релігійним усвідомленням 
зумів вибудувати власну духовну (сакральну) 
піраміду в мистецтві, в абсолютно нерелігій-
ному ХХ столітті знайшов свою неповторну 
нішу релігійності. Тут його можна порівняти 
з Мікеланджело, Леонардо да Вінчі чи Далі, 
адже виглядав незвичним у своїх релігійних 
зобов’язаннях, спрямованих на порятунок ма-
теріалістичного суспільства. 

У мистецтвознавчому дослідженні твор-
чості В. Курилика комплексне вивчення ре-
лігійного малярства є необхідним, оскільки 
воно становить левову частку його спадщини 
за кількістю і провідне значення за ідейним 
спрямуванням. Аналізуючи філософсько-те-
ологічні та соціально-психологічні засади 
творів В. Курилика, важливо було показувати 
постійність релігійних змістів або «символіч-
них натяків», до яких мистець звертався, неза-

лежно – був це атеїстичний чи християнський 
період його життя. Конфігурацію образів, набір 
семантичних змістів В. Курилик виробляв від-
повідно до обраної ідеї та завжди присутнього 
богословського аспекту. 
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A N N OTAT I O N 
Khrystyna Berehovska. Typology of images and 
theological aspect of religious art of William 
Kurelek. Background. A number of publications have 
been written about the religious painting of William 

Kurelek in both English-language journalism and 
Ukrainian-language diaspora periodicals. Among 
the recent works is B. Grainger’s article, in which he 
emphasizes religious "propaganda" in the works of 
William Kurelek, as well as emphasizes the personal 
example of the artist as a "secular monk" who proves 
the existence of righteousness in the hopelessly sinful 
modern world. Valuable for our study was the work 
of M. O. Brian " William Kurelek: artist and prophet" 
[16]. This article highlights important periods in 
the artist's life, emphasizing the religiosity of his 
works. The author is a theologian-theologian who 
managed to build his research on the basis of his 
own analytical research. A book about the series “The 
Passion of the Christ” by William Kurelek, authored 
by Kh. Beregovska, 2018, appeared in Ukrainian art 
discourse for the first time.
Objectives.
The article for the first time typology of religious 
works of the Canadian-Ukrainian artist according to 
the author's understanding of the "reconstruction" 
of religious concepts and images. And also in the 
context of research to study the theological aspect of 
his sacred works.
Methods.
We have applied a comprehensive approach to 
the reconstruction of William Kurelek’s aesthetic, 
philosophical and theological views, revealing his 
relationship with social events and his spiritual and 
artistic vocation. This made it possible to cover the 
full range of facts, circumstances that influenced the 
formation of the artist and, of course, determined the 
characteristics of his painting. The semiotic method 
was used in the analysis of William Kurelek’s works. 
We conducted a typology of religious signs and 
symbols – the Crucifixion, the cross, the Virgin Mary, 
the crown of thorns, which the artist literally "hid" in 
the plot of the painting. Thanks to the iconographic 
method, the themes of paintings are classified, as well 
as various plots are identified, for example, scenes of 

"miracle", "appearance", "healing" from the miraculous 
places of Europe and North America. This method 
helped in the analysis of the artist's sacred works, in 
particular his series "The Passion of the Christ" (1960-
1963) and "The Temptations of Christ in the Desert" 
(1977).
Results. We have comprehensively studied the 
religious painting of William Kurelek, as it is a large 
part of his legacy in number and leading in ideological 
direction. The artist's acquaintance with God took 
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place as a child, when he first saw a modest printed 
image at school with the image of Jesus walking 
on water. For the student, this moment became 
a phenomenon of his newborn faith. Children's 
enthusiasm inspired him to make a small cross out of 
willow, which became an everyday object for prayer, 
which he secretly hid from his brother. We will see 
a literal illustration of this plot in the works "Winter 
window and a Praying boy" (1951). in secular stories 
mostly on social prairie themes.
William Kurelek wrote the largest number of religious 
works between 1957 and 1977, after his conversion.
William Kurelek’s religious works can be divided into 
the following groups: scenes from the life of Jesus 
Christ according to the Gospel scriptures - the series 
The Passions of the Christ (1960-1963), Temptations 
of the Christ in the desert (1977); canonical images of 
Jesus Christ - Jesus (1968); secular plots, where the 
artist "hid" the image of the Virgin or Christ - Returne 
to camp in winter (1973); compositions with stylized 
elements of a crucifix, a wreath of thorns, a halo, a 
cross - Light Trading Day Toronto Stock Exchange 
(1971), The Doctor’s Dilema (1971) [12]; the Christmas 
scene - the series A Northern Nativity (1975) and the 

philosophical and theological plots - the series The 
Last Days (1971) and Dinnertime on the Prairies (1963).
We see sacred elements and images in every work 
of the artist, starting from the author's monogram, 
which consisted of the letter W, crowned with a cross, 
and ending with an illustration of the Holy Gospel.
Conclusions. 
Analyzing the philosophical-theological and socio-
psychological principles of William Kurelek’s works, 
we showed the permanence of religious meanings 
and "symbolic theological hints" to which the artist 
turned in both atheistic and Christian periods of his 
life.
Keywords: religious, William Kurelek, typology, 
image, plot, art.

 


