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Художник, мислитель і православний теолог, професор Ака-
демії мистецтв у Кракові, автор численних ікон і сакральних 
поліхромних розписів. Один із найвидатніших польських 
живописців XX століття, син лемка й польки, який до остан-
ніх днів життя пам’ятав про своє українське коріння.

Його неповторний стиль формувався на перетині тради-
цій Заходу і Сходу: сюрреалізму, з яким він ознайомився 
в середовищі краківського авангарду, і візантійського мис-
тецтва, особливо іконопису, якого він навчався впродовж 
року свого перебування в Студійській лаврі під Львовом 
у 1942–1943 роках. Сюрреалізм додав його живопису атмос-
фери двозначності й таємниці, від ікон він узяв урочистість, 
чіткі контури та пласкі форми, а також особливий, позбавле-
ний моделювання тип фігуративності. Одним із найсильні-
ших досвідів юнацьких років для Новосельського стало від-
відування Національного музею у Львові, а ознайомлення 
з чудовою колекцією карпатських ікон, яку зібрав митропо-
лит Андрей Шептицький, вплинуло на його рішення стати 
художником.

«Святий Юрій зі сценами мук»

1954, дошка, темпера, 71,7 × 68 см
фот. Катажина Кураль

Єжи НОВОСЕЛЬСЬКИЙ
(7.01.1923 – 21.02.2011)

ДЖЕРЕЛА



Живопис Новосельського – це приклад цілісної естетики, що 
знайшла своє теоретичне обґрунтування в теології ікони. 
Він від початку паралельно застосовував абстракцію та 
фігуративізм, однак саме абстракція – редукція дійсності 
до найважливіших, позбавлених випадковостей елемен-
тів – дала йому навички безпомилкової, колористичної та 
просторової композиції. У його живописі можна виокреми-
ти улюблені, повторювані теми: гірські пейзажі, церковці, 
мотив залізниці, натюрморти з посудом, оголені тіла й пор-
трети – створені з піднесенням і пієтетом, притаманними 
сакральному мистецтву.

Однак найважливішою цариною творчості художника 
залишаються ікони та релігійний настінний живопис, 
що належать до найвидатніших сакральних творів сучас-
ності. Новосельський оформив багато римо-католицьких, 
греко-католицьких і православних храмів, створював по-
ліхромні розписи, іконостаси, хресну дорогу, вітражі й на-
віть літургійні шати та приладдя. Він є автором вдумли-
вих високоінтелектуальних розвідок і есеїв на перетині 
теології, філософії й мистецтвознавства («Загублена ба-
зиліка», 2013), а свої погляди на релігію й мистецтво ви-
словив також у численних інтерв’ю, зокрема у відомих 
розмовах зі Збіґнєвом Подґужецом («Навколо ікони», 
1985, «Мій Христос», 1933, «Мій Юда», 2009). Лауре-
ат багатьох премій і відзнак, зокрема почесний доктор 
Яґеллонського університету (2000) та Львівської академії 
мистецтв (2008).

«Царські
врата»

бл. 1958, дикт, темпера 132 × 41 × 2 см
фот. Катажина Кураль



«Я зажадав стати художником (...) під 
час війни, коли в українському музеї 
у Львові постав перед іконами. Вражен-
ня було таким сильним, що цієї зустрі-
чі з ними я ніколи не забуду. Коли я їх 
розглядав, то відчував просто фізичний 
біль, у мене паморочилось у голові, в гру-
дях запирало дух, ноги відмовлялися 
мене слухатись, я не міг перейти з од-
нієї зали до іншої. Це були перші в моє-
му житті витвори мистецтва, вплив 
яких я відчув прямо, а не за посередни-
цтва репродукцій чи фотографій. Тво-
рів такої значущості ніколи раніше – ні 
в Кракові, ні у Варшаві – я не бачив! (...) 
у Львові мою свідомість просто таки 
засипала колосальна кількість ікон, що 
були першорядними витворами мисте-
цтва. І саме цей досвід по-справжньому 
визначив мій життєвий шлях. (...) Усе 
те, що я пізніше у своєму житті втілю-
вав у живописі, навіть якщо, на перший 
погляд, я від цього відходив, було визна-
чено тією першою зустріччю з іконами 
у львівському музеї. Це сформувало мене, 
як кажуть, на все життя». 

Єжи Новосельський, 1981

Приклади натхнення старовинною карпатською іконою – це 
ранні твори Новосельського, зокрема «Святий Юрій зі сце-
нами мук» (1954), яку художник подарував другові й видат-
ному служителю польського православ’я, отцю Єжи Клінґеро-
ві. Її композиція точно відтворює композицію ікони «Святий 
Юрій зі сценами мук» (XV/XVI ст.) з колекції Національного 
музею у Львові.

Свідченням зачудування західноукраїнською іконою слугу-
ють також «Царські врата» з традиційною іконографією 
«Благовіщення» і «Чотирьох Євангелістів», які Новосельський 
початково малював для православної каплиці, де мало пра-
витися польською мовою. Створення польськомовної право-
славної парафії було великим бажанням отця Єжи Клінґера, 
а каплицю мали тимчасово розмістити в крипті євангельській 
церкві Святої Трійці у Варшаві. На заваді амбітним екуменіч-
ним планам стали політичні перешкоди, а намальовані Но-
восельським «Царські врата» потрапили в домашню каплицю 
митрополита Діонісія, який перебував на покої у варшавській 
церкві на Волі.



Авангардистський досвід дав Новосельському змогу відно-
вити давню традицію ікони в сміливій сучасній формі. Його 
творчий погляд розкрив неочікувані духовні перспективи 
й неймовірні художні можливості. Нині живопис Новосель-
ського відкривають для себе нові покоління, він залишаєть-
ся невичерпним джерелом натхнення й провокує самостійні 
пошуки та творчу відвагу. Однак на момент створення сучас-
ники його іноді не розуміли й навіть відкидали. Прикладом 
тяжкої долі цього мистецтва може слугувати бурхлива істо-
рія «сапфірового іконостаса», створеного для православної 
церкви в Ожешкові на Підляшші. 1966 року Новосельський 
узявся розробляти колористику інтер’єру та іконостаса для 
невеличкої дерев’яної церкви в Ожешкові. Підляшшя відо-
ме своїми церквами, пофарбованими в блакитний колір, бо 
й інтер’єр, й ікони мали бути витримані в однаковій блакит-
но-синій кольоровій гамі.

«Богородиця
Одигітрія»

1966, дошка, полотно, олія
99 × 77,5 см, православна
церква Успіння Пресвятої
Діви Марії у Кракові
фот. Маріан Цужидло

САПФІРОВИЙ
ІКОНОСТАС



Серед барв іконостаса домінує холодна сапфірова блакить, 
яку пожвавлюють акценти сніжної білизни й гарячого багря-
нцю. Іконостас має симетричну композицію з двома рядами: 
намісним і «Деісисним чином». Найважливіші – намісні іко-
ни: «Богородиця Одигітрія» та «Спас Пантократор», 
постаті Ісуса й Марії виразно відмежовано від голубого тла, 
з яким контрастує пурпуровий гіматій Пантократора, його 
червоний німб і багрянець обрамлення Євангелія, а також 
темно-фіолетовий мафорій Діви Марії, червоний плащ Ди-
тятка й обидва німби в іконі «Одигітрія». Увагу привертає 
схожа стилізація облич усіх персонажів: чорне волосся й за-
ріст, темна та виразна оправа мигдалеподібних очей – це 
надає зображенням орієнтального, дещо екзотичного ха-
рактеру.

Відповідно до традиції, на увінчаних фронтоном стулках 
царських врат угорі художник розмістив сцену «Благовіщен-
ня», нижче – «Чотирьох Євангелістів». Згори царські вра-
та завершує типова для православної традиції сцена «При-
частя апостолів» з характерним мотивом подвійної постаті 
Ісуса, який подає своїм учням таїнство Тіла та Крові Гос-
подньої. Намісний ряд іконостаса доповнюють дві ікони ди-
яконських воріт із зображеннями на повний зріст «Розсуд-
ливого розбійника» ліворуч і «Св. Архидиякона Стефана» 
праворуч. Другий ряд іконостаса творить група «Деісис», де 
на традиційному місці «Пантократора» Новосельський по-
містив ікону «Спаса Нерукотворного», якій поклоняються 
«Богородиця» і «Св. Іван Хреститель», «Архангел Михаїл» 
та «Архангел Гавриїл», а також «Св. Павло» і «Св. Петро».

«Спас
Пантократор»

1966, дошка, полотно, олія,
99 × 77,5 см, православна

церква Успіння Пресвятої
Діви Марії у Кракові

фот. Маріан Цужидло



Парафіяни не схвалили намальованих художником ікон, 
вони стверджували, що іконостас «надто католицький, бо 
кольоровий», і змусили пароха прибрати його з церкви та від-
правити Новосельському. 1970 року сапфіровий іконостас із 
Ожешкова «прихистила» краківська православна парафія; 
упродовж наступних 40 років він багато разів змінював місце 
перебування, а під час цих мандрівок – залежно від простору 
– змінювалася кількість і розташування ікон. Як наслідок, 
частина з них розсипалась і нинішній вигляд іконостаса не 
повний – у початковій версії було ще «Розп’яття», що увін-
чувало цю стіну, храмова ікона «Вознесіння», а також сцена 
«Воскресіння (Зішестя до пекла)». В іконі «Воскресіння»  
зі жвавими контрастними кольорами увагу привертає мотив 
червоних, пекельних скель, а також нетипова постава пра-
матері Єви, яка стоїть у позі Оранти, як Діва Марія на іко-
ні «Вознесіння». Симетричність жестів і схожість вбрання 
дає змогу вбачати в Богородиці Нову Єву, яка має свою роль 
у відродженні людства та справі спасіння.

«Іконостас для
церкви в Ожешкові»

1966, дошки, полотно, олія
288 × 546 см, православна церква
Успіння Пресвятої Діви Марії
у Кракові, фот. Маріан Цужидло



«Моя пригода з іконою, можна сміли-
во сказати, – це головна трагедія мого 
мистецького й духовного життя. (...) 
Оскільки як художник я був зачарова-
ний іконою, від самого початку переді 
мною постало питання: чи можливо 
й далі малювати ікони в наш час. Інак-
ше кажучи: чи історична ікона – це 
завершений розділ у духовній і мис-
тецькій історії людства, чи її також 
можна трактувати не тільки як ста-
лу й історичну величину, а більше як 
метод творчої роботи, здатний зу-
мовлювати живі художні втілення».

Єжи Новосельський, 1975

«Воскресіння
(Зішестя до пекла)»

1966, дошка, полотно, олія
100,5 × 122 см, православна церква

Успіння Пресвятої Діви Марії у Кракові,
фот. Маріан Цужидло



РОЗП’ЯТТЯ

Один з найголовніших сакральних образів – це зображен-
ня Розп’ятого Ісуса. Іконі «Розп’яття» Єжи Новосельський 
присвятив глибокий теологічний текст «Втаємничення ма-
льованого образу Розп’яття Господнього» (1964), у якому 
наголошував, що в образі розп’ятого Спасителя «в одному 
зображенні та в цілісному живописному баченні зосеред-
жено спокій і трагедію, тріумф і жах, поразку й перемогу, 
зневагу справедливості та велич всесильності, ганьбу голиз-
ни й славу богоподібного людського тіла, смерть і Воскре-
сіння. Тому православна уява так сильно шанує цей образ».

Ікона зображує дійсність після преображення і спасіння, тому, 
на відміну від західного мистецтва, мистецтво візантійське – 
стримане в представленні почуттів; ікона «Розп’яття» про-
понує своєрідний синтез образу Ісуса переможця й мученика. 
Обличчя Христа випромінює спокій, виявляє радше смуток, 
аніж муку, тіло не звисає безпомічно, а злегка вигинається, 
утворюючи контрапост. Цей Ісус помирає і страждає, але не 
втрачає своєї величі. Новосельський неодноразово працю-
вав з цією темою, використовуючи різні імпульси: блакитне 
«Розп’яття», що початково було частиною «сапфірового іконо-
стаса» для Ожешкова (1967) – це парафраз малопольсько-
го «Розп’яття» з Овчарів (ІІ пол. XV ст.) з Музею в Саноку.

«Розп’яття» 1967, полотно, олія, 140 × 101 см
фот. Марек Ґардульський



Так само важливим джерелом натхнення було 
для художника італо-візантійське мистецтво – Но-
восельський ставив під сумнів стереотип, що ікону 
в західний світ «імпортовано з православ’я». Повер-
таючись до ідеї неподільної Церкви і християнства 
першого тисячоліття, художник нагадував, що Ка-
толицька Церква – повноправна спадкоємиця візан-
тійської традиції, хоча б завдяки її «довгому перебу-
ванню» в італійському живописі: «Часто забувають, 
що осередок римського католицизму, Італія, до ча-
сів Джотто ді Бондоне була класичним краєм ікони. 
(...) Італійська ікона – одна з найгарніших, а я осо-
бисто вважаю, що найгарніша серед тих, які взагалі 
існували. Тож коли йдеться про Римську Церкву, то 
ікона – це її власне мистецтво».

«Вівтарний хрест
зі сценами Страстей 

Христових»

іконостас у греко-католицькій церкві 
Воздвиження Святого Хреста

в Ґурові-Ілавецькому, 1983–1984
фот. Марек Ґардульський



Промовистим прикладом натхнення італо-візантійським мис-
тецтвом у роботі Новосельського є т. зв. францисканські хрес-
ти: поліхромні зображення Розп’ятого, якого супроводжують 
постаті чи страсні сцени, намальовані на додаткових дошках 
уздовж вертикального стовпа. Такий хрест, який іще нази-
вають «італійським хрестом» чи «італійськими страстями», в 
науковій літературі зветься croce dipinta, або croce storiata. 
Найдавніша відома ікона такого типу – це відомий хрест із 
Сан-Дам’яно (ІІ чверть XII ст.), перед яким мав молитися сам 
Святий Франциск. Історичні croci storiate зазвичай увінчува-
ли вівтар в італійських середньовічних церквах і, за словами 
художника, «становили ніби ключ, були чимось таким, що ду-
ховно поєднувало західне християнство зі східним». Францис-
канський хрест був однією з улюблених іконічних форм Ново-
сельського, який у своїй художній практиці намалював кілька 
десятків таких хрестів, призначених і для приватних богослу-
жінь, і для літургійних цілей – як верхівка тетраподу чи іконо-
стаса, наприклад, у церкві в Ґурові-Ілавецькому (1983–1984) 
чи в православному соборі у Вроцлаві (1969).

«Вівтарний хрест
зі сценами Страстей 

Христових»

1969, дошка, темпера, 200 × 142 см 
православний собор Різдва 

Пресвятої Богородиці у Вроцлаві
фот. Ґжеґож Еліасевич



«Зображення Розп’ятого Ісуса було най- 
поширенішим типом ікони в середньо-
вічній Італії. На верхівці кожного іко-
ностаса в середньовічній італійській 
церкві, бо в них якраз були іконостаси, 
типові класичні іконостаси, розміщу-
вали завжди велетенських розмірів 
“Розп’яття”. (...) Францисканський хрест 
– це ніщо інше, як саме італійський тип 
розп’яття з верхівки італійського іконо-
стаса. Таке “Розп’яття” доповнене по-
статями Богородиці та святого Івана 
Богослова, а також часто страсними 
сценами. Це дуже розбудована, чудова, ве-
лична композиція, сповнена неймовірної 
експресії. І саме одне з таких “Розп’ять” 
з верхівки іконостаса стало предме-
том контемпляції Святого Франциска. 
Такі “Розп’яття” збереглися в італій-
ських церквах з раннього Ренесансу. Вони 
становили ніби ключ, були чимось та-
ким, що духовно поєднувало західне хрис-
тиянство зі східним. Останнім часом 
до такого типу іконографічних зобра- 
жень, спільних для всього християнства, 
знову повертаються».

Єжи Новосельський, 1993

В італійсько-візантійських cruci storiate малі сцени, що оточу-
вали «Розп’яття», були пов’язані зазвичай зі страсною іконо-
графікою. Творчість Новосельського пронизана есхатологіч-
ною надією, тому багато з цих сцен змальовують епізоди вже 
після Воскресіння, т. зв. «Об’явлення». Францисканські хрести 
Новосельського потрапили до багатьох приватних колекцій, 
зокрема за кордон, а також до багатьох церков і костелів; 
останній і найбільший хрест висить у пресбітерії костелу 
Святого Домініка при Домініканському монастирі на Служеві 
у Варшаві (1998–1999). Вважають, що це остання, незаверше-
на сакральна робота Єжи Новосельського.



ПРЕОБРАЖЕННЯ

«Преображення»

1957, полотно, олія, 98,3 × 71,6 см
Музей Люблінського
католицького університету
фот. Іренеуш Марцішук

У традиції церковного живопису виконання ікони «Преоб-
раження», однієї з дванадцяти святкових ікон, – це справ-
жня ініціація для іконописця, свідчення його зрілості 
й самостійності. Новосельський неодноразово інтерпрету-
вав цю важливу для візантійської традиції тему – і в мо-
нументальних роботах, наприклад, поліхромних розписах 
римо-католицького костелу на Єлонках у Варшаві (1967) 
чи в трапезній православної церкви у Кракові (1995), і на 
невеликих святкових іконах для іконостасів або ж на при-
значених для приватних богослужінь, які художник дару-
вав друзям. Порівняння цих ікон – з 1955-го до 1995 року 
– промовисто документує еволюцію стилю художника, усі 
зміни, які проходила його естетика, що водночас залиша-
лася вірною церковним канонам.



Сцена «Преображення» ілюструє описану в Євангеліях подію, 
коли Ісус разом з трьома обраними учнями, Петром, Яковом та 
Іваном, пішов на «високу гору» й там дивовижно перевтілився, 
біля нього з’явилися Мойсей та Ілля (Мк. 9, 2–9). Канонічна іко-
на «Преображення» поєднує в одному кадрі дві сфери: верхню 
– Божественну й надприродну, а також земну – людську й ми-
нущу. Поділ помітно вже в самій динаміці композиції. Небесна 
сфера – Ісус у променистій концентричній мандорлі та Проро-
ки, що схиляються до Нього, застиглі в жесті пошани; вона ста-
тична і скульптурна, освітлена надприродним блиском. Земна 
сфера – стрімчаста стіна зі згорбленими від страху постатями 
апостолів, які судомно тримаються за скелю й летять у прір-
ву; вона динамічна, сповнена експресії і трагедії. В одній сце-
ні представлено дві реакції на Святість: misterium fascinosum 
i misterium tremendum, як назвав їх у класичному творі про 
Святість релігієзнавець і теолог Рудольф Отто.

«Преображення»

1995, дерево, акрил, каплиця Усіх Святих
при православній церкві

Успіння Пресвятої Діви Марії у Кракові
фот. Маріан Цужидло



У біблійній мові гора має теологічне значення як місце близь-
кості до Бога, простір епіфанії; в інтерпретаціях «Преображен-
ня» Новосельського особливо інтригує саме спосіб зображення 
Гори Фавор – як простору, який легше уявити, доступніший для 
пересічного досвіду людини. На цих іконах Гора Фавор нерідко 
заповнює головну частину композиції; іноді вона нагадує збу-
рені хвилі, у яких ніби тонуть вражені світлом учні, а деколи 
є лише позначеним кольором пласким і символічним просто-
ром; іноді вона нагадує щаблі драбини, якими підіймаються 
апостоли: чергування трикутної абстракції, скелі на кшталт 
класичних «іконних гірок».

На іконі «Преображення» з колекції Музею ЛКУ (1957) вра-
жає характерне, частково абстрактне моделювання поверхні 
скелястого узгір’я. Здається, що тіла апостолів у драматично 
експресивних позах летять у прірву вздовж майже вертикаль-
ної стіни-завіси, вкритої нерівними смугами фарби. Портьєрне 
тло, яке створює гора, що заповнює більшість простору кадру, 
нагадує написані в той самий час нетипові абстракції Ново-
сельського, що відсилають до естетики «інформель»; їх було 
експоновано на індивідуальній виставці в Лодзі 1957 року.

«Преображення»

1967, поліхромний розпис у костелі
Воздвиження Святого Хреста
на Єлонках у Варшаві
фот. Марек Ґардульський



Як стверджує Мечислав Порембський, один із головних інтер-
претаторів робіт Єжи Новосельського, тема «Преображення» 
– обоження всієї видимої реальності – це ключ до розуміння 
власне всієї творчості православного художника: «“Преобра-
ження”, – каже Порембський, – найважливіша тема Новосель-
ського, яку він малював нескінченну кількість разів: “Преобра-
ження” показує саме те, що в цьому немічному тілі – яким ми 
є – збереглося божого і що потім засяяло, відкидаючи на боки 
бідних апостолів, які не витримали цього сіяння. (...) Витвір 
мистецтва має якийсь зв’язок із дійсністю, але переображеною 
дійсністю, сповненою блиску, який зазвичай прихований. (...) 
Якщо придивитися уважніше до подальших версій і варіацій 
на тему “Преображення”, які намалював Єжи, то це саме те, 
що мистецтво спроможне нам показати: нашу кращу сторону».

«Чи з перспективи 70 років я хотів би 
щось змінити у своїй творчості? Нічого, 
бо як я не можу уявити собі іншого варі-
анту свого життя, так і в мистецтві 
– думаю, що все було для чогось потріб-
не... Я точно малюю для кількох осіб, 
яким це потрібно і яким це дарує пози-
тивні емоції. У мистецтві є сила, здат-
на ощасливити людину, якось її зміни-
ти – але це працює дуже тихенько, дуже 
поступово, м’яко. І тільки іноді вибухає 
якимось осяянням, ощасливленням».

Єжи Новосельський, 1993



У своїх теологічних текстах Новосельський дуже часто звертав-
ся до теми ангелів – Божих посланців (angelos) і стражів Божої 
трансценденції. Аналізуючи процес створення своїх натхнен-
них абстракцій, художник сформував концепцію «тонких ма-
терій» – ангельських нашіптувань, що є джерелом художнього 
натхнення і свідченням реальності духовного світу.

Традиція зображення ангелів в історії християнського мисте-
цтва тісно пов’язана з розвитком теології, що досліджує онтоло-
гію та феноменологію духовних сутностей, дискутує про їхню 
матеріальність і тілесність. Теологія західної Церкви у ХХ 
столітті виключила вчення про ангелів із основного напряму 
систематичного викладу віри.

«Свята Трійця: Гостинність 
Авраама»

1966–1969, дошка, темпера, 70 × 52 см
православний собор Різдва Пресвятої 
Богородиці у Вроцлаві
фот. Ґжеґож Еліасевич

АНГЕЛИ



У християнстві це саме православ’я й інші східні церкви – від-
криті до містицизму та глибокої духовності – підтримали віру 
в ангелів, вшановуючи їхню присутність і в іконографії, й у чис-
ленних літургійних текстах, що містять молитовні заклики до 
«заступництва шанованих небесних безтілесних сил». Для 
Новосельського актуалізувалося питання: як відтворити цю 
традицію мовою сучасного мистецтва?

«Благовіщення»1966–1969, дошка, темпера
70 × 52 см, православний собор

Різдва Пресвятої Богородиці
у Вроцлаві, фот. Ґжеґож Еліасевич

У своїх іконах і поліхромних розписах Новосельський неодно-
разово малював традиційних ангелів відповідно до східних ка-
нонів зображення, і це ангели неймовірної краси: в оздобних 
шатах, із різнобарвними крилами й кольоровими німбами. Не 
чужою була для художника також типологія анонімного нео-
платоніка ранньої Візантії, званого Псевдо-Діонісієм Ареопа-
гітом, який у своєму трактаті «Про небесну ієрархію» (V/VI ст.) 
розлого систематизував ангельський світ, виокремлюючи 
дев’ять ангельських хорів, згрупованих у три тріади, що відріз-
няються ступенем близькості до Бога й передають від вищих 
до нижчих Божу світлість та втаємничення в Божі секрети. 
Ангели найвищого чину – це Серафими, Херувими та Престо-
ли; середню ланку становлять Панування, Сили і Всевладдя, 
найнижчий і водночас найближчий до земної дійсності рівень 
– Начала, Архангели й Ангели. Кожен з ангельських чинів 
має власну іконографію, атрибути, кількість і розташування 
крил. Також на іконах Новосельського можна знайти шанова-
них Архангелів із круглими земними кулями в руках, шести-
крилих Серафимів і кругловидих крилатих Престолів.



До традиційних зображень ангелів відсилають «празники» 
Новосельського з православної церкви у Вроцлаві (1966–1969), 
що представляють спрощену, пласкіше намальовану сучасну 
інтерпретацію прототипів, якими тут були «Свята Трійця» 
Андрія Рубльова (1425) та ікони майстра Діонісія для церкви 
Святого Кирила в Кирило-Білозерському монастирі (бл. 1497). 
В іконостасі з каплиці отців Василіан у Венґожеві (1982) також 
є рідкісний образ Св. Івана Хрестителя з крилами, якого нази-
вали Ангелом пустелі. Святого Івана в православній гімногра-
фії описують як «ангела, який у тілі на землі живе серед людей» 
і «ангела Божого в тілесному вияві», а одним із перших зобра-
жень Ангела пустелі була ікона з кола Феофана Грека, датова-
на кінцем XIV століття.

«Архангел Михаїл»

1982, полотно, акрил, 230 × 94 см
іконостас у каплиці отців Василіан
у Венґожеві

«Святий Іван Хреститель
Ангел пустелі»

1982, полотно, акрил, 230 × 94 см
іконостас у каплиці отців Василіан у Венґожеві
фот. Ґжеґож Еліасевич

фот. Ґжеґож Еліасевич



«Ікону справді слід очистити від вто-
ринних елементів, нав’язаних певними 
уявленнями якогось конкретного періо-
ду... Наприклад, є дуже багато прекрас-
них ікон ангелів, і я особисто передчуваю, 
що нині немає сенсу малювати ікони 
ангела, бо ми вже отримали певний 
доступ до світу реальності тонких ма-
терій (тонка матерія стає ангелом 
тоді, коли стає зв’язковим, коли її від-
правляють до людини), але зараз аб-
страктне мистецтво дає значно пря-
міші можливості створювати художні 
еквіваленти, на моє переконання, тісно 
пов’язані з дійсністю тонких матерій. 
Нині найважливіша тема й царина су-
часної ікони радше зводиться до люд-
ських постатей, бо для контакту з ан-
гелами в мистецтві є інші способи. (...) 
Так, як малювали ангелів раніше, сьогод-
ні малювати вже не можна. Ангел – це 
абстрактне мистецтво».

Єжи Новосельський, 1978

Новосельський був спроможним дорівнятися до канонічного 
іконопису, але не хотів обмежуватися лише ним. Тому в бага-
тьох проєктах він на рівних поєднував фігуративні й нефігура-
тивні елементи, помічаючи в абстракції сакральний потенціал, 
а також вбачаючи в геометричних «тонких матеріях» ікони 
ангелів. Саме в неоднозначності, недомовленостях абстракції 
художник бачив головну цінність нефігуративного мистецтва 
та його користь для культу. Адже безслівність і безнаративність 
містять у собі фундаментальну правду про «неможливість 
зобразити» Бога, переконання про те, що Бог, по суті, є поза 
людською думкою й мовою. «Це ікони, – повторював художник. 
– Тільки ікони на тему дійсності тонких матерій. Певний тип 
абстрактного мистецтва може бути іконою».



ІКОНИ

«Спас Пантократор»

1966, дошка, полотно, олія
99 × 77,5 см, православна церква
Успіння Пресвятої Діви Марії у Кракові, 
фот. Маріан Цужидло

Найцікавіший історичний контекст ікон Новосельського — це 
рідна традиція карпатської ікони, званої також західнорусь-
кою чи українською. З цієї традиції художник перейняв фор-
мальні спрощення й лінеарність, ощадливу пласкість форм, 
монументальні принципи композиції та сильні контрасти барв, 
схожі на палітру Палеологів. Серед ікон і поліхромних розпи-
сів Новосельського є приклади виразного впливу конкретних 
творів, обробка яких відбувалася в напрямі спрощення компо-
зиції, редукування наративу й підсилення колористики.

Прикладом такого впливу може бути ікона «Спаса Панто-
кратора» з краківської православної церкви (1978), натхнен-
ням для якої стала ікона майстра Димитрія з Національного 
музею у Львові (1565). Порівняння двох зображень дає змогу 
побачити принципи художньої інтерпретації Новосельського, 
коли помітно разючу схожість, хоча є й відмінності.



«Св. Миколай Чудотворець
зі сценами з життя»

1974, дошка, полотно, акрил, 100 × 70 см
фот. Марек Ґардульський

Така сама схема композиції: Ісуса в характерній позі Панто-
кратора зображено до пояса, з піднесеною правицею в жесті 
благословення, а другою рукою він тримає відкриту Єванге-
лію. Схожа колористика й драпірування шат, ідентичні жести 
і неймовірно схожі, ба навіть ідентичні обличчя з характерни-
ми орієнтальними рисами. Тло ікон також витримане в схожій, 
жовто-золотій гамі, а обабіч голови Пантократора зображено 
невеликі постаті Богородиці і Св. Івана Хрестителя до пояса, 
які утворюють т. зв. малий Деісис. Ікона Новосельського по-
вторює основну форму й кольори, але уникає декоративних 
деталей і орнаментів, які в майстра Димитрія видно на обрам-
ленні, на німбі, у вбранні апостолів і навіть у використаних 
шрифтах літер. Основний засіб вираження в Новосельського 
– це колір із домінуванням контрасту різних відтінків жов-
того й блакитного; експресія полягає в спрощеннях і редуку-
ванні, дрібні постаті апостолів і постаті з малого Деісису на-
мальовано пласко й емблематично, на їхньому вбранні немає 
складок і ретельного драпірування, наявних на львівському 
прототипі.



«Богородиця Одигітрія»

1978, дошка, акрил, 72 × 50 см
фот. Катажина Кураль

Схожий принцип – спрощення схеми, урізання наративу, 
пласка емблематичність – стосується й інших канонічних 
ікон Новосельського, які прямо відсилають до давніших про-
тотипів. Серед російських шкіл найближчими Новосельсько-
му були архаїчно-народні ікони новгородської школи, про 
які сам Михайло Алпатов писав, що вони бувають «дитинні 
й простодушні». Новгородські ікони характеризує простота 
малюнка, гармонія пропорцій і геральдична ясність компо-
зиції. А також інтенсивна, жвава колористика з характерним 
цинобровим кольором, який визначає радісний тон усієї па-
літри. Порівняно з іншими школами, у новгородських іконах 
форми були геометризовані, пласкі та ощадливі в засобах.

Новосельський із часом застосовував у своїх іконах і проєктах 
дедалі більшу простоту й дисципліну. Хтозна, можливо, саме 
аскетичну красу й суворість цього живопису вірянам було най-
важче прийняти. Традиційна польська релігійність, загалом 
позбавлена інтелектуального підґрунтя, але призвичаєна до 
театральної, барокової естетики помпезності та позолоти, рад-
ше не може зберігати мовчання. Навіть сучасна ікона «підхо-
пила» вірус натуралізму й набула приземлених рис: рум’янців, 
округлості й світлотіні. Новосельський використовував ран-
ньохристиянські джерела й естетику авангарду та знову по-
збавив ікону реальності, вдихнув у неї новий подих.



«Не можна писати ікони як щось інше, 
ніж картини. Є окремі курси іконопи-
сання. Я не кажу, що це геть погано. 
Але це якесь непорозуміння. Не можна 
бути лише іконописцем, якщо ти не ху-
дожник загалом. Коли я пишу ікони для 
церкви, я пишу їх як художник. З усім ро-
зумінням свого художнього ремесла. Бо 
насправді я вважаю, що сфера sacrum 
поширюється на весь живопис. Увесь 
живопис святий, пов’язаний з есхато-
логічною надією. І якщо принагідно ко-
мусь вдасться намалювати щось для 
церкви, це благодать Божа. Ну, але це 
не тому, що цей хтось спеціалізуєть-
ся на писанні ікон як окремому жанрі 
в мистецтві. (...) Я вірю, що можливо пи-
сати ікони так, як я це пропоную. Знаю, 
що це, власне кажучи, диво. (...) ікона 
– це щось абсолютно виняткове в усьому 
християнстві. Її внутрішній розвиток, 
що тривав від середньовіччя до наших 
днів, зводить її в категорію абсолют-
ну. Так, я вірю, що ікона вистояла. Нині 
її використовують інші Церкви».

Єжи Новосельський, 1991, 1998

Для Православної Церкви в Польщі така зміна виявилася 
надто зухвалою, її важко було прийняти, що для художника 
– номінально пов’язаного з православ’ям – стало джерелом 
великого страждання. Схоже, творчість Новосельського ви-
передила свій час. Намагаючись здолати поділи, підіймаю-
чись над конфесійними й естетичними партикуляризмами, 
вона часто потрапляла в порожнечу, не мала ні розуміння, 
ані свідомого, зрілого адресата. Специфічна, багатоконфесій-
на ідентичність художника фактично прирекла його на само-
тність. Новосельський – екуменічний автор, який працював  
понад поділами – став викликом для пересвареного світу. 
Перед лицем конфліктів і приземлених інтересів його твори 
виявилися безборонними й піддавалися ризику.



Поліхромний розпис пресбітерію
в греко-католицькій церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці
в Лурді

1984, фот. Марек Ґардульський

ЦЕРКВИ
І КОСТЕЛИ

Єжи Новосельський був надзвичайно працьовитим худож-
ником, який залишив після себе кілька тисяч картин, сотні 
проєктів і десятки монументальних робіт. Найважливішою 
цариною його творчості залишаються ікони й релігійний 
настінний живопис, що належать до найвидатніших сакраль-
них робіт сучасності. Упродовж усієї художньої практики 
Новосельський намалював сотні ікон і оздобив близько 30 ка-
толицьких і православних храмів; у деяких він впливав на 
архітектуру й оформлення всього інтер’єру – проєктував по-
ліхромні розписи, іконостас, вівтар, вітражі, покриття підлоги 
й навіть меблі та літургійні шати. Він малював безпосеред-
ньо на цеглі й на дерев’яних дошках, на тинку й на камінні, 
однаково відважно вступав у готичні костели й просторису-
часної архітектури, вкриваючи стіни храмів сильними й жи-
вими кольорами.



Баптистерій Св. Івана 
Хрестителя при православній 

церкві Св. Архангела Михаїла
в Більську Підляському

1984–1985, фот. Боґуслав Флоріан Скок

Його небуденне авторське бачення часто випереджало свій час, 
руйнуючи традиційні звички священників і вірян. Тому не всі 
його проєкти було втілено й завершено, деякі твори знищи-
ли чи перемалювали. З його найвидатніших монументальних 
робіт збереглися зокрема поліхромний розпис церкви в Лур-
ді (1984), в Ґурові-Ілавецькому (1983–1984), костелах у Тихах 
(1983–1986) чи в Варшаві-Весолій (1975–1979).

Художник працював у храмах різних обрядів, критерій кон-
фесії був другорядним, натомість вирішальним – архітектур-
ний простір, який він умів як ніхто інший «зрежисувати», 
створюючи єдине у своєму роді містичне середовище, що має 
слугувати літургії й молитовній зосередженості. Для мону-
ментального мистецтва Новосельського ключовою виявила-
ся проблема взаємозв’язку живопису й архітектури, до якої 
художник підходив по-новаторськи й упевнено ставив живо-
пис вище від архітектури.



Попри безсумнівну теологічну ерудицію та знання суті, Ново-
сельський, здавалося, дещо применшував значення наратив-
ної складової сакральних поліхромних розписів. Вирішальним 
був піктуральний вимір, сама стихія живопису. Вільне воло-
діння формою у просторі, суверенний колір мали власну силу 
«освячення» інтер’єру, ніби не залежну від постулатів віри. 
Свої фантазійні сакральні оздоблення Новосельський ґрун-
тував не на розлогому змістовому наповненні, а на візуаль-
ному ефекті: оперуванні кольором, геометрією і живописною 
матерією. Основною підвалиною організації форм було «мону-
ментальне чуття»: ієратична рівновага композиції, виваже-
ні пропорції, гармонія кольорів. Ці риси визначали святковий 
і урочистий характер усієї творчості Новосельського. І цього 
ефекту він досягав більше художніми засобами, ніж релігій-
ною тематикою. Живопис у просторі мав скріплювати розко-
лотий світ, поєднувати фізичну й духовну реальність у єдину 
інтегральну цілість, де стираються межі форм, структур і ма-
терії; де світлість співіснує з темрявою, страх із захватом, час 
із триванням, а все навколо з’єднується і просовується навза-
єм, огортаючи заглиблену в літургію людину. Це було бачен-
ня храму на взірець Небесного Єрусалиму, який є віссю світу 
– axis mundi, що з’єднує і впорядковує всі рівні буття й прово-
дить людину так далеко, як це тільки можливо, даючи їй пе-
редчуття неба.

Неповторний стиль Новосельського, що черпає з традиції ікони 
й авангардного живопису, – це приклад творчого продовжен-
ня візантійської традиції на польських землях, а водночас 
вияв його особистої релігійності, вищої за релігійні конфлік-
ти й поділи. Новосельський – людина пограниччя – поєднав 
Схід із Заходом, але в символічний спосіб також зв’язав по-
чаток з кінцем: мистецтво раннього християнства з духом 
авангарду.

Інтер’єр греко-католицької 
церкви Воздвиження Святого 
Хреста в Ґурові-Ілавецькому

1983–1984, фот. Ґжеґож Еліасевич



«Мені здається, що саме ікона – це пер-
ший реальний елемент об’єднання хрис-
тиянства. Відкриваючи рай на землі, 
доступ до якого дає ікона, християни 
вперше реально єднаються. Адже якщо 
я створюю поліхромні розписи в Тихах, 
у Весолій під Варшавою – у католиць-
ких храмах, – це дає більше та швидше 
нівелює упередження, ніж якби хтось 
там писав цілі історичні, філософські 
чи теологічні розвідки на цю тему. Бо 
мистецтво емоційно більше зближує 
людей – один до одного».

Єжи Новосельський, 1990

Простота, наративна ощадність і виразність мистецтва пер-
ших віків Церкви, живопису катакомб, ікон із Синаю чи фре-
сок із каппадокійських печер — наклалися на захват першого 
авангарду, що надихався архаїчним і примітивним мисте-
цтвом, і також стали якоюсь пропозицією відродження су-
часного сакрального мистецтва. До цих взірців поверталися 
майже всі реформатори релігійного мистецтва XX століття, 
зокрема й Єжи Новосельський.

Поліхромний розпис
у римо-католицькому костелі

Святого Духа в Тихах

1983–1986, фот. Ґжеґож Еліасевич



Церква в Білому Борі – окраса сучасної польської сакраль-
ної архітектури – це художній заповіт Новосельського. 
«Я з дитинства мріяв оформити сакральний об’єкт, – зізна-
вався художник. – Співпрацював з архітекторами, робив 
поліхромні розписи, але це були фрагменти. А мені хотіло-
ся створити щось із нуля». Нагодою здійснити мрію худож-
ника стало будівництво греко-католицької церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці в Білому Борі, яка повністю поста-
ла за проєктом професора у співпраці з архітектором Боґ-
даном Котарбою. До будівництва нової церкви долучилася 
локальна українська інтелігенція: нащадки лемків, пересе-
лених в рамках операції «Вісла» з Підкарпаття на Західне 
Помор’я.

Невеличка й ніби загублена в рівнинному ландшафті 
церква відсилає до суворої архітектури давньохристиян-
ських базилік: тринавових базилік Константинополя IV–V 
століття. Малі віконця, проста, трійчаста плита фасаду 
з вежами й подвійним округлим фронтоном, прямокутний 
пастофорій нагадують будівлі Сирії, Алжиру чи півночі 
Месопотамії.

ЦЕРКВА
В БІЛОМУ БОРІ
1993–1997

Греко-католицька церква
Різдва Пресвятої Богородиці
в Білому Борі

вид зсередини на пресбітерій, 1997
фот. Войцех Криньський



Темний, ліричний інтер’єр повторює схему тринавової базилі-
ки: чорні колони відділяють бічні галереї від головної нави, 
над центральною частиною з трохи заниженою долівкою — на 
зразок римських патіо й давньохристиянських баптистеріїв — 
нависає низька випукла баня із зображенням Пантократора. 
Ажурний іконостас обмежили майже до трьох ікон: «Голгофи», 
що видніється у просвіті царських врат, а також «Богоматері» 
та «Спаса Пантократора». Поліхромні розписи доповнюють по-
груддя трьох святих на балюстраді хору: Анастасії, Параскеви 
й Марії Магдалини.

Виразної й аскетичної атмосфери церкви досягнуто завдяки 
неймовірній колористичній гармонії, що базується на контрас-
ті малахітових стін і стелі, білих перегородок, чорних колон і 
червоних порталів. Кольоровим доповненням та ідейним клю-
чем до простору слугує розміщений під самою банею, в центрі 
нави, червоний кубічний тетрапод, де приймають таїнства, за-
палюють свічки й зачинають молитовні співи.

Греко-католицька церква
Різдва Пресвятої Богородиці

в Білому Борі

фасад, 1997
фот. Войцех Криньський



Для невеличкої локальної спільноти на щодень вистачає 
камерального приміщення, церква вміщує до 400 осіб, однак 
на великі свята до Білого Бору з’їжджається кілька тисяч ві-
рян, яких після війни переселили з Лемківщини й розпоро-
шили по всій Польщі. Тоді літургію переносять на вулицю, 
а роль іконостаса виконує плаский фасад церкви: з потрій-
ним входом, іконами «Архангелів» і «Мандиліоном».

Греко-католицька церква в Білому Борі як один із найпо-
вніших сакральних проєктів Єжи Новосельського залиша-
ється також одним із найвидатніших прикладів сучасної 
сакральної архітектури європейського масштабу. Завдяки 
відсиланням до християнських джерел вона дає змогу впи-
сати польську архітектуру в багатовікову традицію світово-
го мистецтва. Як коментував одразу після освячення церкви 
її творець: «Слово «традиція» – багатозначне й має великий 
спектр. Наші люди в Польщі – і греко-католики, і православні 
– знають традицію за останні 200, 300 років. Коли я проєкту-
вав греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці,  
то хотів, щоб навколишні мешканці відійшли від регіоналіз-
мів у поганому сенсі цього слова. (...) Я хотів, щоб ця пам’ятка 
сягала значно давнішої традиції Стародавнього Риму. Коло-
ристика, наприклад, нагадує будинки Помпеї. Я хотів трохи 
розширити естетичне чуття наших людей і дати їм ширшу 
перспективу ніж та, до якої вони звикли. Я хотів, щоб ці люди 
були залученими до європейської культової традиції».

Греко-католицька церква
Різдва Пресвятої Богородиці
в Білому Борі

вид ззовні, 1997, фот. Войцех Криньський



«Я зараз мало малюю, бо перевтілився 
в архітектора. Побудував на Західному 
Помор’ї церкву. Її побудували точно за 
моїм проєктом. (...) Фасад має бути дру-
гим іконостасом, бо раз у рік, на Різдво 
Пресвятої Богородиці, туди приїжджає 
багато людей і треба правити зовні. (...) 
Втілення цього проєкту – розрада моєї 
старості й ніби підсумок мого мистець-
кого життя. В принципі, це певний син-
тез протестантської простоти й дав-
ньохристиянської традиції. Я вже давно 
підозрював, що в «екуменічному» плані 
синтез православ’я та протестантиз-
му може бути набагато більш творчим, 
ніж синтез православ’я з римським ка-
толицизмом».

Єжи Новосельський, 1997

Греко-католицька церква
Різдва Пресвятої Богородиці

в Білому Борі

«Іконостас»
1997, фот. Войцех Криньський


