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Іван Кейван 

УКРАІНСЬКЕ 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

ВСТУП 

Як ствердили досліди, немае на світі таких народів, 
чи й навіть племен, які не nроявляпи б схипьности й по
ривів до мистецтва, незважаючи на їхній духовий і мате
ріяльний рівень; також немає на світі таких предметів, 
на яких не були б позначені людські пориви до естетики 

чи J<раси взагалі. 

Мова тут про образотворче мистецтво. 

Образотворче мистецтво - це опанування nюдиною 
матерії, а точніше кажучи - надання їй певної форми 

силою творчого генія mодини за допомогою технічних 
засобів. У склад образотворчого мнстецтва входять: ар· 

хітектура, різьбарство (скупьптура) й мапярство з відга

луженням Граверства й графіки. 

Короною образотворчого мистецтва е ЗІ?~ітектура -
найстарша галузь мистецтва, що найбільше пов'язана з 

ЖИ'М'ЯМ людини. Архіте!{тура - це вміння споруджувати 
дану будіМІО так, щоб з одного боку вона відповідапа 

практичним вимогам, а з другого - вимогам краси, гар

монії й с:тилю. 

Друга галузь мнстецтва-це скульптура, тобто три· 
вимірне зображення JІюдей і тварин, а деколи й рос:лни. 

Твори архітектури й с:кульnтури обмежені матеріяпом і 
простором; іх можемо навкопо с:nізнавати nочерез зір і 

дотик. 

Третя галузь мис:тецтва, якою. е мапярс:тво, перев"І!щуе 
обидві, вищезгадані, галузі мистецтва своїм- необмеженим 
попем можпнвос:тей вислову; малнрс:твом бо можна висло
еитн все те, що доступие дпя пюдського ока. Малярський 

твір уводить глядача в ілюзію, в пі.цсвідомий самообман, 
бо ж те, що він бачить на картині, він бачить крізь призму 
своеі уяви. 

3 мамрством споріднеиі rрав~рство й графіка. 



rравІОри виконують на твердих матерія;rах: на дереві 
(дереворіз, дереворит, І(Силографія), на міді (мідерит), 

на сталі (сталерит), ;rінолеум (лінорит) й камені (лі
тографія) та інших, технікою ліній, площин та різних 
пунктів. Звичайно, це чорно-біла техніка, хоч буває й ко
льорова (дереворіз, літографія). rравюра, ЩО КОJ!ИСЬ бу
ла одиноким засобом репродукції маJІярсьtrих творів, бу
ла nов'язана з друкуванням книг. Згодом вона розвину
лася в самостійну галузь мистецтва, тобто вона стала 

станковою. 

Графіка- наймолодша галузь образотворчости. Гра
фічні твори виконуються за допомогою олівця, пера й 

пенз~tя, звичайно тушем, rвашем, акварелею, крейдкою 

і т.д. Прикметою графіки е чіткий рисунок, що характе
ризується технікою ліній, штрихів, nлощин та різних 
пунктів. У перших десятиріччях нашого сто.nіття графіка, 

зокрема українська, знайшла широке застосування в 
оформленні книги, шrякату, рек<~ями, грамот, дипломів, 

екслібрісів і т.п. В оформлеШІі нашої книги особливо 

проявкпи себе Васи.nь Кричевський і Юрій Нарбут. 

Розвиток мистецтва узалежнений від різних nеред
умов: від державнеі самостійности народу, від економіч
них умовки, иід творчого генія даного народу, а перед

усім - від природньоі необхідности жити в сфері мис
тецтва часто буває наслідком якогось великого духово

го зрушення - релігіІ\ного, націонвт.ного і т.п. К. Лі

бепьт твердить (у своєму творІ "Естетика"), що "11 ста
родавніх і новітніх народів репігін завжди була джерелом 
і дsнгуном мист~цтва", і з цим також погоджувавсв Та

рас Шевченко. 
Кожен народ починав розвивати свое мистецтво від 

ріиня краі!:нього nримітииізму, щоб довести його до най· 

вищого рівня, тобто до вершка !!:ого досконаJІости. nо
дібну евотоцію пройшов і український народ, чи, точні
ше кажучи, таку евотоцію пройш;rн виразите11:і його ду

ховости - Індивідуа.nьнІ творці українських мистецьких 

ціШІощів. Доля постаиила Україну на грані двох світів 
не тіm.ки під географічним, a~re А під духовим огпядом. 

На тернторії Украіни схрещувап-ися різні, а часто А про· 
ти;rежнІ куnьтури: Близького Сходу, Візантії, як також 
західніх краін Европи; тому то Украіна створюrа своєрід

ну ку;rьтуру - такі орнгінапьні зразки самобутнього мнс· 



тецтва високої якости, що ними ин nовинні гордитися 

перед світом. А народам Заходу треба особпиво подив· 
nяти високі осяги нашого мистецтва - з уваги на те, що 

наш ІІарод уnродовж своеї історії часто nереживав тра· 
гічні момеНіи і переживає їх і тепер - так, як не пере· 

живає маt:!Же жоден інший народ за нашого часу. 

Образотворче мистецтво тісно пов'язане з життям, 
з його історичними фазами, і впродовж сторіч воно вияв

ляло себе в різних стипях. З уваги на це в цій ось праці 
розглядатимемо українське образотворче мистецтво sa 
його стиnями. При цьому, коли зокрема йдеться про нашу 

діясnору, візьмемо до уваги й той фактор, яким е насnід· 
ки поселення значної части нншого народу в різних кра· 

інах світу. 

І. ПЕРЕДІСТОРИqНJ qАСИ 

Початки образотворчого мистецтва на території Ук· 

раїни губ.пяться в сумерках nраісторії. АрхеСІnоги відкри· 
mr біля БаламутіВКІІ (на Буковині) на стінах печер Ка· 

м'якої Могнтr, на Запоріжжі і т.д. зображення тварин: 
мамутів, коней, биків, вовІ,ів, собак, а навіть і людських 

постатей, що походять з доби мезоліту (між па.пеоJІ:ітом 
і неолітом), тобто з-nеред 13-8 тисяч років. Проте най· 
багатші :шахідки маємо з Триnі.пьськоі культури (навва 
від місцевости Трипі.ппя на Київщині), що охоптавала со

бою вепетенські простори Украіни та існуаа.па приб.пизно 
від З-го тисячоріччн до Нар. Христа. У світовіі-І історії ВО· 
на відома як Передміхенська або Еrейсь"а культура. Ця 
доба мистецтва в Україні найбпискучіше проявн.1а себе 

в діJІ:янці кераміки, що своїми доскона.пими формами, не
вичерпним багатством е.І(ементів орнаментики, буйною 

ко'Мnовиційною винахідливістю й технічним Ішконанням 

досі не має гідиого суперника. Триnільська культура не 
мала рівних собі в усій тодішвій Европі; вона проіснува

ла приб.пизно 2000 років, і МВ,!ІВ дапекосягJІ:е значення в 
nроцесі розвитку куm.тури старовюmоі Геллади. 

Бронвова доба, незважаючи на те, що вона nроісиу
вапа на наших земJІ:ЯХ майже тисячу років, небагато зда· 
бутків залишила по собі, а це тому, що була недостача 
міді. Та все ж таки в Майкопській МоrиJІ:і (ХерССІІІщина), 
біJІя СтарСІмишатівської станиці (Кубань), в Борвинках 



(Чернігівщина) та в Комарові (Станіспавівщнна) знайде

но жіночі діядеми, намиста, нашийники, браслети, r.пиці 
і т.п., що майстерно виконані в бронзі, запоті й сріблі. 

Скито-сарматська доба, що nроіснувала копа 800 ро
ків, дала вже бnrато високоякісних здобутків nрикnадно
го мистецтва. У розкопках курганів знайдено досконало 

виконані в зоnоті й сріблі рукояті мечів, панцирі, роги, 
сагайдаки, діядеми, нашийники, вази, чарки, амупети і 

т.п.; і все це виконано чудово технікою металоплястики, 

розвиток якої дійшов тоді до свого вершка. У скито-сар· 
матське мистецтво вкпаnн чнма.tо здобутків також і інші 

пnемена: аnяни, роксоляин, аорси, язнr'и й інші. Процес 
разивтку українськоі куnьтурн треба в значній мірі роз

гnядати у зв'язку з фактом існування грецьких колоній 
на південних земnях України, а зокрема з Криму (в IV-V 
ст.ст. nеред нар. Христа), що залишили по собі високо
мистецькі здобутки в гаnузях архітектури, скупьnтурн, 

кераміки, мозаїки, метапопnястиКІ1, з буйно розвиненою 
орнаментикою. 

Германське плем'я готів зоставнnо на землях Укрвін:и 
тіnьки заJІишки зброї, кінської збруї й жіночі nрикраси. 

А велетенської "мандрівки народів" з Азії - гунів, ава

рів-обрів, хозар, а nотім nеченігів і поnовців - nід цим 
ог.11ядом не спід брати до уваги, бо ж вони .ІІНШЮІИ по 

собі тільки т. зв. "кам'яні баби", що ними nозначи.пи nів
дениІ земJІі Украіни. Зате ж багато інвеиції та хисту вкnа

nи в нашу прадавню культуру анти-слов'янське плем'я, 
ЩО В ІХ СТ. ЗаВерШИЛОСЯ В формі ПОЛЯН - ОСНОВОПО.ІІОЖ· 
ників Київської держави. Крім кераміки й дуже тонкої ро

боти речей прнкnадпого мнетецтва з зап:іза, бронзи й зо
nота, -як: ножів, nряжок, кресал, різної зброї, зояотар

ства й ювіnерства, - nони, розвинуnи дерев'яну архітек
туру (на жаль, залишки Ії не збереглися), а навіть скульп

туру, що мала широке nрямінення в зображеннях богів: 
Перуна, Дажбога, Сварога, Beneca і т.д. На жаль, і вони 

не зберегnися, бо бутІ" дерев'яні. І тільки згадки про Пе

руна з срібною головою й золоmии вусами, що його 
князь Володимир Великий піс,.,я охрещення УкраіІПІ зве
лів вкинути в Дніпро, залнши.mся в JІітоnн~і. Збереглася 

тіпькн статуя Світовида з чотирма обличчями, зроблена 

з каменя-nісковика, та одна плоскорізьба. Але з археопо
гічних розкопок довідуємося, що в тій добі на ви~окому 

!О 



рівні стояли золотарство-ювіперство й емаль. Знайдені 

діядеми, ковтки-сережки, намиста-ожерелпп, металеві він
ці, щитики на ланцюжках, браслети, коробочки на перфу

ми і т.п. віртуозної роботи, що свідчать про естетичих 

вибагливість українського жіноцтва в прадавніх часах. Ізl 
3добутків тодішньої архітектури нічого не збереглося по 

наші часи; і можемо собі уявити її хіба тіnьки на осиові 
дерев'яного будівництва церков і селянських хат. 3 муро
ваної архітектури збереглося понад ЗО руін хрисrnяttськнх 

церков у Причорномар'ї з <тасів грецьких колоній. А між 
ними иайвидатнішими були церква-ротонда в Херсонесі 

з 600 р. та церква Івана Предтечі в Керчі ( (Панрикаnей) 
з VII ст. 

Про малярство передісторичних часів також годі го· 
варити, за вийнятком рисунків-орнаментів на посуді й ме

талевих виробах, що ,ІUІвують нас великою прецизністю 

А винахідnивість. Усе ж таки навіть у передісторичних 
часах наші nрапредки створюш без.оrі<т висОJ{ОМИстецьких 

та оригінмьних зразків. 

П. ВІ3АНПАСЬКИА СТИЛЬ 

Образотворче мистецтво в нас виразніше Анявило 

свій український хароІ<тер у добі І<ияжоі Кнівст.коі держа
ви, особливо ж з моментом nрийняття християнства кня
зем Володимиром Великим. На унраіиське мистецтво тоді 

почала сильно вnливати Візантія. Поеднания раиtІІх здо
бутків уІ<ре.іиського мистецтва з візаптіЙСЬІ(ИМИ впливами 

в вислІдІ дапо своєрідну синтезу украікського візантику 

маtІ:же в усіх tІ:ого галузях. 
Архітектура Київської держави, що nозначилася ви

разним візантійським характером, дійшла була до свого 
вершка. Літоnисці 1037 р. начисл:иnи тільІ<и в самому Кие
ві -400-700 церков, в цьому чис.оrі 80 мурованих святинь. 
НаtІ:старшою бу.nа Десятинна церІ<ва, що іі збудував Во

.ІІодимир Bemпrntl: - у вІзантіtІ:ському стилі, що розміра
ми й мистецьною вартістю перевершуваJrИ майже всі свя

тині тодішньоі Европи. Проте найвеличпішим і з мис
тецьного погляду найціннішим був собор Св. Софії, збу
доваииtІ: князем Ярослевом Мудрим. Будувания цього хре.· 

му тривало nівсторіччя. Мозаїки tl: фрески Св. Софії, ма
буrь, не мали собі рівних у всьому світі. Св. СофІя ,.за· 
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служила собі подив у всіх навколишніх народів", та що 

"не знайдеться для неі пари на всій півночі - від сходу 
до заходу", - відмітив митрополит Іларіон в ХІ С1'. Ві
затіІі:ський характер Св. Софії позначений виразними ри

сами староукраїнського дерев'яноrо будівництва й тому 
слід уважати іі за самостіАннА здобуток нашої архітекту

ри. За того часу такими ж рис8ми характеризуваJІНся цер
кви не тільки Киева, але й Чернігова, Канева, Овруча, Біл

городу та інших "rородіо" княжої Київської держави. 

Д.rя скуnьптури в добі княжої Київської держави не 
буnо віm.ноrо застосування, а це тому, що суворі канони 

Східньої Церкви трактували скульптуру як "ідолопоклон

ство". Тодішні мистці, за таких обставин, вкладаrn свою 
творчу інвенці10 в декоративну й nриюrадну різьбу, і так 

вони створили незрівняні декораціі-орнаменти в мармурі 
й камені-шифері. ТаІСими творами різьбарІв бупи вдеко

роваttі. uеркви, nочавши з Десятинної, Св. Софії, Св. Іри
ни, далІ - Печерської Лаври, Михайлівськоrо манастиря, 

Чернігівськоrо Спаса й інших, зокрема ж - дамовин 
КfІЯГИиі Опьrи А князя Ярослава Мудроrо, що майстерно 

виконані в мармурі й шифері. Ппоскарізьба в добі Київ
ської держави виявилася зокрема в золотих і срібних мо

нетах ВоJІодимира BeJtИкoro й Ярослава Мудрого - Із 
знаками тризуба. Знайдено 12 відмін цих монет з 980-
1055 рр. 

Ма:~пtрство-nо.rіхромІя й Іконоrрафія були тоді поsна

чені виразною візантіtІ-ською стилізацією. У лостатях свя
тих ікоиоrрафи зображупахи мінімум людського тіла: вис
нажені докраю кістяки, з тонкими устами ("сосуд гріха") 
й великими очима (підкРеслення духовости), вкриті від 
rолови до ніг тяжкими й баrатоорнаментоваиими одяrа
ми. Вони розміщені !І небесні/% rармоніі А ритмі, v свое
nіднІй nроnорції fr nерсnективі, з nідкресленням фону. 
Рисунок твердий, стлізованІ nо-rрафІчному складки одІІ· 

гів і всяких драnерій, І також суворий кольооит. Такі по
статІ мусіли мати характер обоження й святости. - ха
рактер тих JІЮдських Істот, що були відірванІ вІд землі А 
зближені до небес. 

Тоді буйно розвинухася орнаментика в nonlxpoмii 
uеDков, зокрема ж -- Десятинної цер)(!ІИ, Св. Софіі, Чер· 
нігівськоrо Спаса, Кирилівськоі церкви й Михяйлі-всько-
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го Зо.J.Іотоверхого монастиря. Особливо ж незрівняні бу

ли мозаїки а 1108-1113 рр. 
Мистецьким центром бу.11а Печерська Лавра в Києві, 

де працювала армія монументалістів, іконоnисців і моза· 
їстів, що виконували замовлення не ті.11ьки ДШІ церков, 

але й JІ.ІІЯ князів та інших достойників. Була також іконо
nиснашкоnа nід нермою іконописців-ченців. І-Іа жаль, імен 

цих іконописців не знаемо, бо вони не підписувалися під 
своїми творами. Це було служення Богові, а не діяльність 

для людськоl Іtрослаnи. Тіль1ш з "Печерського Патерика" 
відомо про іконописця- ,.чуJІ,отворця" Олімпія (АІІіпія) 
Печерського (помер 1113 р.), що розмалював Успенську 
церкву й був автором славетних мозаїк Михайлівського 

Золотоверхого монастиря, Мойсея, Григорія tl: Авраама 
Смо.J.Іенського. 

РозгІІЯдаючи Ісількадесят збережених ікон візантіА· 
ськоі, київської та корсунсьJсої продукціі, переконуємося, 

що тодішні наші іконоnисці, в основі зберігаючи візан· 

тійську стилізацію й техніку, надавапн своїм іконам ук
раїнського кольорнту, - вливали в них у1сраїнську духо

вість,- і так nостав український візантик 

З абразотворчістю княжої Київської держави була 
тісно nов'язана рукописна книга; вершком доскона.1ости 

Ії оформ.11еннв: можуть бути "Остромирове ЄвангмІе", 
"Збірник Святослава", "Трірський Псалтир", "Слово Гри· 
горія БогосJІова" й інші. ~'сі вони прикрашені мініятюра
ми, заставками, ініціялами, кінцівками 11: орнаментами 

з мотивами шrетінки, геометричних, рос.ринних і терато
л:огічних елементів, що бували завершеними зразками 

мистецької досконал:ости. 

ІІІ. ВІЗАНТІАСЬКО~РОМАНСЬКИИ СТИЛЬ 

Піс.пя упадку Київської держави, що nерестзла існу· 

вати внаслідок ударів та іІJвазії азійських кочовиків, на 
західніх окраїнах nостзла ГаJІицьtш·Во~mнська держава, 

що існувал:а nовне сторіччя, тобто до половини XIV ст. 
На Ії тернторії настала зустріч традиції київського візан

тику з сильними впливамн західміх краін Евроnи, і так 
nостала своерідна синтеза, - зокрема ж в архітектурі, 

що відома під назвою Галицької архітектурної школи. 
Найстарші її здобутки - це собор і Васюtьківська церква 
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в Во.nодимнрі Во.ІІииському та собор Св. Івана ХрЕ!сrите
.nя в Перемишпі. Почавши з 1141 р. (ко.nи сто.nнцею Га
.nицько-Во.пинськоі держави сrав Га.nич), будІвництво цер
ков там поча.nо підноситися до вершка перфектности, -
особІшво ж за }lросJІава Осмомисла. Наі'Івидатніші з цер
ковних будіве.nь Га.nича: собор Успіння Боrородиці, цер
кви: Спаса, Св. Іллі, Б.nаrовіщення, зокрема ж церква 
Св. ПаителеіІмонв - одинока із збережених, бо всі інші 
- в руїнах. У Га.nичі знайдено понад 30 руїн і фундамен
тів церков, що позначені рисами Га.пицькоі архітектур

ної шко.пи, тобто візантійськшо конструкцією й роман

ськоІо декорацією. Ухній плнн бу11 базплічний або цен
тральний, а основним матерін.Іtом був тесаний камінь. Цер
кви ж Київської держави були збудовані з цеrли. Вудівпі 

короля Данил:а в Холмі не збереrnисн, ane відомо із свід
чень Гапицько-Вол:инськоrо .11ітопису, що там були цер

кви Івана Зол:отоустоrо, Кузьми й Дем'яна, Преса. Бого
родиці та Трійці. З церковної архітектури Львова збереr

nнся тіnькн такі церкви: Св. Миколая, П'ятницька й Св. 
Онуфрія. На жаль, надаремRим бу11.о б шукання слідів бу
дівництва Звенигорода, Червені, Теребовлі та інших дав

ніх удільних стопиць, що їх зруі'ІRували польські окупан
ти. Зберег.nася тільки церква-ротонда в Горянах і три 

вежі: Бі.павннська та Стоппенська і одна в Кам'янці Литов-
ському. 

Слідів ску11.ьптури тіеі доби, Ra жапь, не знайдено, -
за винятком нагробної nлити на місці собору Св. Івана 

в Перемиш.11і, що иа ній зображено JІИцарн в шоnомі, -
мабуть, князя Во.11одаря Ростис.павнча. Зате ж там, як та
кож у княжому Галичі {на руїнах церкви Успіння, Св. Ілл:і 
та інших) знайдено багато вІдламків декоративної різь

би. Зокрема збереглися: відп:амки каnітеJІів, п.nіитуси, зрхі
воnь'І'Н й т.п. та розкішні декоратнвн.і nрикраси церкви 

Св. Пантелеймона. Усі вони nозначені романськими риса
ми з виразним староукрзінським обJІИччям. Також збере

жені печатки (олов'яні) єпискоnів Ко еми й !nар іона, 
Львівської міської громади та дві печатки князя Юрія І 

Львовича, що позначені романськими рисами. 

3 монум!ита.nьного мапирства Гал:ицько-Вопинської 

держави не зберег.пося нічого, бо воно бу.по зруйноване 
разом з церквами. Ane Га.nицько-ВоJІИнський nітоnис свід
чить, що князі nрикрашували церквн фресками, іконами 
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та "римськими склами" (вітражами). Іконографія тіеї до· 
би nродовжувала традицію Київської держави, отже А бу
ла вона іконографією віаантійсько-українського характе

ру. Ріаницn була хіба 11 тому, що галицька ікона мала 
більше ошатности, - була більш оздоблена надзвичайно 

тонко виконаними рельефами з зопота й срібла та nрикра
шена дорогоцінним камінням. Оформлення тодішньої ру

коnисної книги тnкож було на вершинах мистецтва, по

дібно як і за часів Київської держави, із тими самими мо
тивами. Тільки вони вже nозначені деякими вnливами ро

манського стилю. Зразками тут може сnужити низка Єван

гелії: "Галицька", "Крилоська", "Добрилова", "Бучацька", 
"Холмська" та інші, що стояли на висоті найкращих за
хідньоевропейських зразків цієї діJІ:ЯНКИ мистецтва. 

IV. rотичнии стиль 

Піс.11я уnадку Галицько-Волинської держави (в поnа
вині XIV ст.) в образотвор•юму мистецтві України настала 
nерехідна доба, nозначена деякими готичними рисами, -
зокрема в архітектурі. Готичні риси частково засвоїли со

бі наші будівпі у Львові та в інших містах на західміх 
землях України тоді, коли ці землі оnюшлися під поль

ською окуnацією. Гостролучні А похмурі форми rотику 
були чужі українській духовості, тому наші архітекти 

сприі!:мапи іх дуже нерадо. На українську дерев'яну архі
тектуру ці форми, звичайно, не впливали. rотичний стиль 

nозначив собою rояовніші західкьоевропейські міста, а 
точніше кажучи, такого забаралення надали цим містам 

головно будівяі nольських костеJІів та оборонних замків 
- у Львові, Кам'янці Подільському, Межибожі, Острозі, 

Хотині, Дубні, Крем'янці, Луцьиу, Бережанах, Бучачі, Пи-
1Іяві, а навіть і в Ужгороді, Мукачеві А Хусті, що окупан

ти будували чужими руками на наших зем.цях. 

Усе ж таки rотичиі риси засвоіJІИ собі і!: українські 
будівJІі, - зокрема ж наші храми: церква в ГаличІ, со

бор Св. Юрія (катедра Св. Юра) у Львові, раніша будів
JІІІ і Св. Онуфрія в Лаврові, а також церкви-твердині: 

Пресв. Богородиці в Роrатині, церква в Зимному, церква 
Св. Духа в Кодні, а також прекрасний зразок - церква 

Св. Покрови в Сутківцях. Деякі сяіди rотики наявні в бу-
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дів.tях укріп.пених манастирів: у Дермані, Межиріччі, Зим
ному і т.д. 

Усе ж готичний сти.пь не створив жодної своєрідноі 
синтези украінськоі архітектури, і тому ця доба має ха
рактер -перехідности. 

Скульптура тієі доби бум досить убога, бо тодішні 
nо.uітичні обставини в нас були дуже тяжкі. Збереглося 
ті.пьки декіІІЬка декоративних прикрас будівель та пп:ос
корізьб з виразними готичними рисами, а також декіп:ька 
рмьефів у різних матерінпах: "Розn'яття" з XIV-XV ст., 
"Св. Димитрій", "Триnтих Богородиці", ікони "Софіі
Премудрости Божо і", "Св. Юрій" і такі ж ікони апостолів 
Петра й Павла та декілька інших, що виразно nозначені 

готикою. Окрему вартість має іконостас з Кам'янця По
дільського (з кінця XV ст.); це твір з чудовими рельефа
ми "Мо.піиия", "Покрови", апостолів, пророків та інших 
святих на них, частково позначені готичним стн.пем. Од

наче на nровінції кародня різьба розвивалася по лініі не
порушноі староукраінської традиції. 

Монументальне мапярство й іконографію також за
токрнуди вшmви готики, ба - навіть вп.пиви раннього 

Ренесансу - "Треченто". Усе ж таки навіть і тут пере
важаJІи укрnінські риси. Про це свідчать по.тrіхромії дея

ких церков, зокрема Горянської ротонди, Вірменської ка
тедри у Львові, Кири.півської церкви в Києві, манастиря 

в Бакоті й інші. В іконографії ці впливи найяскравіше від
дзерка.r~ені в "Успінні Богородиці", "Мо.пінні" із Стариськ, 
"Нерукотворному образі Спаса", "Переображенні" з Це
перова й Бусовиськ, ,.Царських врnтnх" з Домажира й ін.; 

усі ці твори значно відрізняються від раніших, nозначе
них візаиті:ІІ:ською іератичиістю. 

Деякі з наших мистців, не маючи на.пежних творчих 
умавин в Украіні, піш.пи на с.пужбу до чужинців. Напри

КlІад, іконограф Петро Ратенський став основопо.пожни
ком мнстецтва Московщини. (Згодом nін навіть став мос

ковським митропо.r~итом). Інші ж наші монумснтаJІісти й 
іконописці -Андрій, Владика, Гоіл та ін. - розмалюва

ли ПОJІЬСЬІ<і костели в Кракові, Сандомирі, Брацлаві, Гнез
ні, Любпнні, ВисJІИці, Сецєхові та інших містах Поп:ьщі, 
де мистецтво буJІО тоді на дуже низькому рівні. Це бу.пи 

мистці евроnейськоі міри. Нашого мадяра Андрія навіть 

називnли Джоттом Півночі. 
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Традиція українського мистецтва в Попьщі продав· 

жувалася до кінця XVI ст, 

Рукописна книга розвнвапася по старій, княжій тра· 
диціі. Осередками продуtщіІ книг бупи манастирі: Печер

ський (Лавра), Дерманський, Знменський, Уніаський та 
інші, а книги nисапи тоді nереважно ченці. Основна струк

тура оформпеннІІ Існиг XIV-XV ст.ст. не відрізнялася від 

оформпень книг княжих часів; вона тільки збагатипаси 
рослинними й тератологічними мотивами, зокрема - на

родніми. Клясичними зразками можуть тут служити такі 

І<нигн: ,.Паидекти Аитіоха", цикль Євангелій та "Аnостол" 
з XIV ст., "Галицьке Єванrеліе", "Псалтир" та інші; усі 
вони виконані з великим декоративним хистом. 

Рукописна Ішиrа буйно процвітала аж до появи дру
карства. Апе й иавіть тоді вона не здавапа легtсо своїх nо

зицій. 

V. РЕНЕСАНС 

Ренесанс (Відродження) постав (в Ітаnії) но. порозі 
XV ст. з завданням відродити античне (греко-римське) 

мистецтво. Україну ренесанс дасигнув у половині XVI ст. 
і тут він збігався з купьтурио-національиим і попітнчним 

відродженням, а також з nочатками й розвитком друкар· 
ства в Україні. В архітектурі ренесанс nозначився на стилі 

будови наших церков і nалат, зокрема - у Львові. У 

1559 р. бум збудована Успенська або "Волоська" церква, 
далі- Корнятківська nалата й ,.Чорна кам'яниця". А зго

дом nеребудовано низку церков у цьому ж стилі - у 
Львові, Криласі, Городку, Жовкві й РоботицькіА Посаді. 

Перебудували також замки в Луцьку, Острозі, Старому 
Селі, Підгірцях, Дубні і т.д. та укріnлення манастирів -
Киево-Печерського (Лаври), Дерманського, Межиріцько

го, Унівеького та інших. Хоч nершими будівничими тоді 
були в нас італійці (Павло Рим.mнин, Павло з Барбони), то 
все ж таки вони мусіли модифікувати свій ренесанс згідно 

з бажанням замовців-українців; тобто, вони українізува

пи його. 

Ску.'Іьnтура доби Ренесансу в Україні виразніше внІІ· 

виJІа свої стилеві риси, хоч би й тільки в иаrробниках 
видатним nостатям: князеві Констянтинові Острожському 

в Печерській Лаврі, Сеняаським у Бережанах, В. Лагодов-
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ському в Уневі, Гербуртам в Скелівці, Даниловичам, Ра· 
мультоsіі!:, С. Любомирському й іншим. Усуспереч коnиш
ній елегійності, всі вони хара1стеризуються духом опти

мізму. У .цобі Ренесансу 3більшипося заціІсавлення мист
ців українським орнаментом; тут треба по.цивJІЯТИ багат· 
ство й буйну иинахід.пнвість у тодішніх декоративних мо
тивах. За вершок .цоскона.11ости можна вважати скульп

турну декорацію Трьохсвятительської каплиці Успеиської 
церкви у Львові, що її авторами були Констнцтин і Яків 

Ку.11ьчнцькі. У наших церквах тоді nостаnв без..,іч іконо
стосів, що бупи виконані в дусі українського реІіесансу. 

Найвидатніші з них - це іконостаси П'ятницький, Рога
тинсьІ<ий і Богородчанський. Усі вони - сnравжні мис

тецькі шедеври. 

Малярство переживало тоді "бо.пісний" лерехі.ц від 
старих аі3аІПійських традицій до духа доби Ренесансу, 

що "відІ(рив природу й людину", - всуnереч духові іе
ратичности, зокрема - в ікоиографіІ. Хоч доба Ренесан
су в нашому малярстві була дуже коротtсою, то зате вона 

була найбільш наnруженою під оглядом творчости. Вираз
ником нашої іконографіі був Федушко з Самбора (автор 

"Благовіщення"), Василь із Стрия, Васько, Воробій, Мн
хо.й.по Петрахнавич та десятки інших. 

ЦеА nеріод виразно характеризують собою такі іко

ни: "Розn'нття", "Мо JI ін ня", "Хрнстос-ПантоІсратор", 
цикль "Страшного CyJI:Y" з Долини, Во,/(ча, Трушевич 
і т.д., що іх рисунок y)J{e реалістичний, хоч стилізація 

ще й далі візантійська - 11 тисненими орнамецтамн, час
то росnиннимн, на золотому фоні. До речі, на фонах ікон 

з XV ст. вже бачимо українські краевнди - з травою, 

кущами, квітами. 
У дусі пізнього ренесансу іеромоках Іов Кон.цзалевич 

геніяльно створив ікони дяя Богородчанського іконоста

су, а Федір СеньІ(ОВИЧ і МиІ(ОІ!а Петрахнавич - .цля іко
ностасу Успенськоі церкви у Львові. Постапн також роз· 

кіwні іконостаси Печ~рськоі Лаври, Троїцької церкви і 
Софійського собору в Киеві {заходами митропопнта Пет

ра Моrипи). 

Ренесанс бпнскуч.е виконав свое завдання в новому 

жанрі- nортретиетиці в nоповпні XVI ст. Високою якіс
тю віД3начаються nортрети Анастасії Лісовеької (Роксо

ляни), Констяцтина Острожського, Раїни Могилянки-Виш· 
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невецької, гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ре
несансовнй аркитвір - портрет Варвари Лянrішівноі і 

інші. 

Україна в добі Ренесансу засвоїла собі А друкарську 
,,штуку". Між найстаршими друкованими книгами (Оttто

іх-Шестиднев, Часоспов, Євангепіе учительне) епохальне 
аначення мають ЛьвівськиІі .,Аnостол" з 1574 р. та Ос

трозька Бібnія, - обидві з друкарні Івана Федорова чи 

.,Федоровича". Дуже вартісні виданкn Стрятинської дру
карні, а нже просто блисt(учими були видання друt<арні 

Києво-Печерської Лаври: Анфодогіон, Тріодь постиа, Іс

торія: Антонія: Великого, БесІди йоана Златоуста й інші, 
що їх видали від 1617 р Це були "білі круки" европей
ського книжкового мистецтва. 

У 1622 році nоявилася в нас nерша світська nубліка
ція: "Вірші на жшtосний nогреб зацноrо рицера Петра 
Конашевича Сагайдачного, гетмана войска заnорозько

го", - з іlІюстраціями-дереворізами, що ними були 
оформлені всі наші tпtиrи доби Ренесансу. Тоді ж nояви

лася й гравюра, я:к самостійний жанр. З!!аемо імена таких 
наших граверів тіеї доби як: Тарас Земка, ТИмафей Пет

рович, Вощанка, Георгій, АфанасіА та інші. 

VI. УКРАІНСЬКЕ БАРОККО 

Стиль барокко прийшов в Україну в nол. XVII ст., 

коди формувалася Козацька держава. Це стил.ь величних 

концеnцій, складних ідей і фабуп та буйної деtсоро.тивної 
винахідл.ивости. 3 архітектурних здобутків часів гетьмана 
Б. Хмельницького зберег11ося дуже мало, а це тому, що 
тоді були бурхпиві воеині часи. Збереглася тіІІЬКИ InJiiH· 
ська церква, ззлишкн гетьмо.иської nалати в Суботові А 
деякі церкви в Києві, Чернігові, Переяславі та у Львові, 
що були перебудовані в барокконому стилі. Більший роз
квіт будівництва настав був за часів гетьмана І. Самойло

вича, про що свідчать такі будівлі: Троїцька церква Гус
тинеького манастиря, церква Спаса Мrарського манасти

ря, Покровський собор у Харкові й низка інших, стипь 

яких відомий nід на3аою "козацького барокко". До апо
гею дійшпа архітектура (і в3агалі мистецтво) за часів 
гетьмана Івана Мазеnи (в 1687-1709 рр.) -уже nід Н83-
вою "мазеnинськоrо барокко". Гетьман І. Мазепа, най-
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більший у нашій історії меценат мистецтва, збудував і 
відновив nонад 20 церков. Пер.чинами то.цішньої архітек
тури були Миколаївський собор, церква Всіх Святих Пе
черської Лаври, церква Св. Юрія Видубицького манасти

ря в Києві, Покровська церква в Переяславі, Троїцький 
собор у Чернігові, Воздвиженський собор у Поятаві та 

чимало інших. Тоді також відбулася основна перебудова 
Могипянської (Мааеnинськоі) Академія в Києві. 

Будівпі в дусі козацького барокко фундувапи й інші 
гетьмани, зокрема Давидо Апостол (Покровсьна церква 

в Ве.mких Сорочинцях). 

Поруч архітентів-чужинців {як й. Баптіст, А. Зернк

кав, зокрема й. Г. Шедель - nJІЯновик Д3Віниці собору 
Св. Софії й д.звіннці Печерської Лаври - шедевру-уніка

ту всієї тодішньої Евроnи) nроявипи себе й архітенти
украінці йосип і Федір Старчення (Головна цернва Пе

черської Лаври), Стеnан Ковнір (1695-1786) - пляновик 
корпусу Печерської Лаври, Іван Барський та Іван Заруд· 

ний. 

Це бул.а доба верхів'я асягів укра·Lнськоі архітек

тури. 

Українська дерев'яна архітектура, що мала глибоке 

коріння ще в nередісторичних часах, зберігала свою само
бутність впродовж довгих сторіч. Та все ж таки історич

ні стиді заторкнутІ ії, - зокрема ж церкви, що ними бу
ла рясно засіяна вся Україна. Бу.пи між ними й справжні 

архитвори, про що вимовна говорить церква Св. Юрія 
(Св. Юра) в Дрогобичі з 1600-их рр. і шедевр світової 

спави - дев'ятибанний Троїцький собор в Новосе.пиці 
(Самара) з 1772-1781 р., що його збудував народній май

стер .Яким Погребник. 

Скульптура в добі Барокtш виявипаси (подібно, як 
і в добі Ренесансу) переважно в побудові нагробкиків на 

sахідньоукраїисьLшх зем:пях. Одначе ці наrробники були 
поставлені чужим постатям і були вони викоtІані чужи
ми скупьпторами. Одинокими зразками нашої скульnту

ри того часу е нагробник Адамові Кисілеві в Низкнинчах 
і наrробник Тимошеві Хмепьницькому в Суботові (про 

якиА згадуе Павло АлепськиА). Зате коJІоса.пьну інвенцію 

різьбарі вІUІадали в іконостаси, що дійшли до вершка 
свого розвитку і явJІЯлн собою немов мистецькі rалерії 



- на 5, 7, 9 ярусів. Ух авторами були П. Волох, І. Зава

довський, Ф. Таран, М. Балик та інші. 
Малярство в тіА: добі було під вnливом фпямандських 

малярів барою<о, зокрема Рубенса, - в пол:іхроміях цер
ков, іконах, портретах. Провідну ро.1110 тут грапа тоді Пе

черсьt(а Лавра, а далі - Чернігів, Стродуб, Ніжин, Пере
яслав, Жовква і т. д. У церновних nоJІіхроміях уже бачи

мо український nобут, етнографію й краєвиди. На стінах 
зображували портрети фундаторів, ктиторів і благодіте

лів. Зокрема тан воно було за часів І. Мазепи. Тоді 

постала ціnа низка баталістичних картин, а танож і народ
ніх (.,Козак Мамай", "Козаt\-бандурист") та низка портре
тів гетьманів, єписнопів, митроnопитів і т.п., в чисто-ба

рокковій манері, з виразними унраїнсьt(НМН рисами. Тут 

уже маємо й nрізвища малярів: Степан Мап:яр, Аліипій 
Гапин, С. Вишенсьtшй і т.д., крім уже згаданих- й. Кон
дза.rrевича, О. Ляницького, І. Рутt<овича й Васнпя зо Льво
ва. Портрети козацького баранна характеризують пане

гіричність і майстерність. 
rраверство козацького барокко стояло на мистецьких 

верхів'ях; поруч дереворізу тоді появився й мідерит, що 

ідеально надавався для бароикового стип:ю. Найвидатні· 
ші гравери того часу, - це чернець Іт~я (який створив 

415 гравюр і був іn:юстратором "Печерського ПатериІ(а"), 
Никодим Зубрицький тв ряд інших, а при кінці XVII й на 
початку ХVШ ст., особлиао ж за часів І. Мазепи, виявпя
лися гравери може й світової міри - такІ як Леонтій та 

ОJ(ександер Тарасевичі, Іларіон Миr'ура, Інокентій Щир
сьІШЙ і Даниnо rаляховський, що створили неповторні 

шедеври в граверстві. 

Оформлення кпиги в тій добі було особJrИво розкіш
не та й співзвучне із стилем мови та духом змісту - з 
прикметами надзвичайної елегантности й панс:гіричиости, 

що часто межували з нереальністю; конгеиіяльио ж іі роз
кішність доповнювала надзвичайно багата оправа. Друку

вали іх у Києво-Печерській Лаврі, в др}'І(арнях Львівсько

го Братства, в Почаєві й Чернігові. Тоді nоявилося багато 
вартісних видань, вартість яких тепер просто иеоцінима. 

VII. РОКОКО 

На зміну переобтяженим формам барокко прийшов 
у пол. ХVІП ст. в Україну новий сти1!Ь - рококо (від 
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французького слова "rосаШе" - раковина), елеrант· 
ний та безжурний. Це буп:о спрощення барокко, а в нашо· 

му випадку - козацького барокко. Стиль рококо иайви· 
разніше проявив ~ебе в архітектурі, менше в скульnтурі, 
а найменше в малярстві. В архітектурі лостало тоді декіль· 
ка вартісних будівель, а саме: Андріївська церква в Києві 
- (твір архітекта Б. Ра~трепі), ~обор Св. Юрія (катедра 
Св. Юра у Львові) - твір архітекта Б. Меретіні (А ого ж 
роботи ратуша в Бучачі), комплекс будівель Почаів~ькоі 
Лаври -твір r. Гофмана, Покров~ька церква Різдва Бо· 
городиці в Козепьці й інші. :Усі вони унікальної мистець· 

т1ої вартости, і тому кожна з них може т1онкуруватн з най· 
кращими будівпяии Евроnи. 

Скульптура рококо залишипа свої сліди в зображенні 
Св. Юрія на фасаді собору Св. Юрія (катедри Св. Юра) 

у Львові, ~имволічШІх по~татей на ратуші в Бучачі та в 

зображенні Самсона при фонтані в Києві. 
За того часу буйно розвинулася була скульnтура в 

дереві, сницерство й ліпна-декорації архітектурних об'єк

тів. Стилем рококо позначені також іконостаси, що під 
огпядом винахідJІнвости й технічного виконання не мають 

прецеденту в Европі. Клясичиями зразками можуть бути 

іконостаси Андріївської церкви та Мrарськоrо ианастиря. 
Іхніми незрівняними майстрамн були С. Стажевськнй, І. 
Оброцький, М. Філевич та ряд інших мистців. 

Малярство тіеї доби характеризується елегантністю, 

шляхетністю й життерєдісШІм кольорнтом. То.кими риса
ми позначена nоліхромін церков і клясичним зразком тут 

може бути Андріївська церква в Києві, розмалювання якої 
було викоиане Антроnовим з допомогою Г. Левицького. 

Високомистецькі портрети гетьманів, старшин і елископів 
вирізняються своею надзвичайною м'якістю й сонячинм 

кольоритом. :Українське рококо найбільш споріднене з за
хідньоевропейським, а це свІдчить про духове зближення 

з західніми країнами Европи А про близькі контакти на
ших мистців з ними. Воно таІ{ОЖ підкресmоє різницю між 

духовістю :України А духовістю Мосновщини. 

rраверство того часу, в порівнянні з велетенською 
динамічністю доби Козацького БарОКІ{О, зокрема нашого 
барокко за часів І. Мазепи, значно занепапо. Зате в нашо
му Граверстві тоді появилися нові риси: елегантність, лі· 
кантність та елегійність. Провідним мистцем тут був Гри-

22 



горій Левицький-Ніс (1697-1769), про що зокрема свід

чать його "тезиси"- nривітальні грамоти (в честь І. Не
гребецького, архимандрита Печерської Лаври Романа Ко
пи, митрополита Рафвіла Заборовського й інших), що й 
досі немае їм ІСОНІ<урентів. Тоді проявили себе такі nер

шорядні маІtстри, як О. Козачківсь1шй, І. Фшшпович, І. 
ЗарнцьІСИЙ, й. і А. Гочсмські та низка інших, що викона
ли чимало творів станкового rраверства й оформили то

дішні видання книг. Зокрема відзначилися rравери Г. Виш
ловськиА, Т. Карнохольський, Іреней, МаtІуель і т.д. Цен

трами видань ІШИГ буJІи тоді Киево-Печерська 11: Почаїв
ська лаври, що захищали українську духовість перед нас

туnом МоСІ(ВИ на все те, що було українським. 

VIII. КЛЯСИЦИЗМ 

При кінці XVIII ст., напередодні упадІ<у Козацької 
держави, прийшов в Україну кляснцизм, що зродився у 

Франції й швидко nоширився по Евроnі. Хо•т цей стиль 
докорінно зруйнував наші образотворчі традиціі, його 

JІагідні форми все таки СІ<оро приАняпися не тіпьки се

ред nровідtшх верств, але проникли і вглиб народніх 
мас, бо вони буJІИ співзвучні з украінською духовістю. 

Роsсадннком клясицизму в прхітектурі був останній 
гетьман України - Кириnо Розумовський. Тоді були збу

доваtІі гетьманські палати в Почепі (архітект Вален де ля 
Мато) і в Батурині (арх. Чарльс Камерон), палата Зава

довеького (арх. Дж. Кваренrі), церкви в ХорОJІі й Г.'І)'ХО
вІ, папата в Яготині (архітект МенеJІяс) та одинадцять 

мурованих і дерев'яних церков в УкрйЇІІі. 

Кпяснuизм швидко защепився також і на nровінції, 
- а особ:rrиво ж у дерев'яному будівництві, І тут він за
:rrишив по собі чудові nам'ятки. Зберег.mся також пре

красні зраз1ш дерев'яної різьби. 

У скульптурі Украіка вилонила 3 себе кілька геніїв 

світового 3Начення. На ЖаJІЬ, їхнім центром ста.ла Акаде
мія Мистецтв у Петербурзі, стоJІИці Росіі!:ськоі імперії. 
3 Украіни окуnанти стягнули всі творчі силк в Москов
щину, а Украіну оберну:rrи в глуху про:вінцію. 

Творцями московської скуnьптури буJІИ Іван Мартос 

(1754-1835), Михаfі.тrо Коаповський (1753-1802) і Кость 
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Климчеико (1816-1849). Вони дали Московщині непере
вершені ціннощі в галузі різьбарства. 

МаJІярство в добі Кл:ясицизму украінці також розви
нул:и найперше в Петербурзі. його геніальними прtдстав

никами бупи українці: Дмитро Левицький (1735-1822), Во
лодимир БоровиковсЬШІА (1757-1825), Кирил:о Го.І(овачев
ський (1735-1823), Іван Саб.І(учок (1735-1777) та Антонін 
Ласенко (1737-1773). Вони nокnаJІИ основи під москов
ське маJІирство, і з них ті.І(ьки І. Саблучок повернувся 

в Украіну і заснував школу мнстецтва в Харкові. А. Ло

семко ж покінчи-в самогубст-вом у Петербурзі, бо москов
ська вл:ада не пустнпа Аого в Украіиу. 

Профtсором Акадt>;Міі Мнстtцтв у Петtрбурзі був 

Олекса Венщіянов (1779-1847), а студіював там Іван Co
Ш!':tJKO (1807-1876). Вони значно причинил:кся до викупу 
Тараса Шевчtнка з кріпацтва. Училися там два приятелі 

Шевчt>:нка- А. Мокрицький (1810-1871) і ВасиJІь Штерн
берr (1818-1845), а також Іван ААаазовський (1817-1900), 
уродженець Феодосії в Криму. Він проявив себе нк rені

ІІJІЬНИЙ марннІст; створив багато морськнх пеІІ:зажів з ба

гатою тематикою, - почавши від Фінської затоки до 
Неаполітанськоі, і зокрема вклав свою душу в карти

ни з Чорного моря. Мало хто із світових мариністів 
зумів так маЙС'N!рно передати кожен нюанс морської хви

лі та кожен найніжніший рефлекс води. Тому то між сві
товими марнністами І. Айвазовський став безкоякурея

цІйиим. 

Унікальним явищем був мистець, що від нлясицнзму 

- почерез романтизм - nрямував до реапізму; був це 
Тарас Шевч!':нко (1814-1861)- першорядний пор-гретист, 

неперевершений пейзажнет та бt>:знонкуренціІІ:ний rрввер. 
Т. Шевченко відомнй не тtше як rеніяJrЬниЙ по!':т, що си
.1\"ОЮ свого поtтичноrо слова скопихкув українські маси 
і створив з них свідому своіх завдань та історичноrо при

значення націю; він також відомий як одни з корнфеів 

украінського мапярства. 
Т. Шевченко студіював мапирства в Академії Мис

тецтв у Петербурзі - в майстернІ К. ВрюJІова, і був одним 
з його найздібніших учнів, про що свідчать йоrо акад!':

мічні праці: "Хлопчик-жtбрак", "Циганка-ворожка" А 
,,Автопортрет". У своїй ранній мистецькій т-ворчості 

Шевченко проявив себе як знаменитий портретист, про 
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що свідчать його акварельні портрети Євгена Гребінки, 

Катерини Абази, М. Луніна А інших. 
Під час своеі першої nодорожі в Унраіну він намато

оао nортрети (оліАні) Маевської, Ганни й Платона За· 

кревських й ін., що відзначаються сооею еJІеtаttтністю, 
лякоиізмом, гармонією й світлотінністю та rдибокнм пси

хологізмои. 

По закінченні АкадемИ (1845) Т. Шевченко nовернув
ся в Унраіну і тут його портретистию:. осягнула рівень 
верхів'я досконалости. Про це свідчать портрети РІ. Ру

дзинського, ГавриJІКа Родзянка, Лук'яновича, Горденко
вої А Лизогуба. Шедевроме Шевчени!в портрст Є. Кейку

атової з 1847 р., що досионалою гармонією, ніжними ко
льористичними пере.ІПІвами, психологічноtо проникливіс

тю й технічною майстерністю може ионкурувати а най

кращими портретами західміх країн Европи. 
Яt( член Археоrрафічноі комісії, Т. Шеаченио створив 

низку nрецінннх архітектурних пейзажів Украіни. Як ко
льорист, що внпередив імпресіоністів, Т. Шепченко особ
лнво проявив себе в комnозиціях "Сешшська родина" й 
"На nасіці". 

У добі заслання (1847-1857) Т. Шевченко намалював 

багато акварельних пейзажів і портретів, а між ними й 
чимап:о своіх автопортретІв, що мають ДJІЯ Украіни не
оціниму вартість. Він також створив низку історичних 

композиціtІ:, як: "Смерть Богдана ХмеJrьницькоrо", .,Ко
аацькиА бенкет", "Смерть Сократа" та ряд інших, тому 
ро.ля Шевченка в нашому малярстві неповторна й унікаnь
на на фоні нашого мистецтоа в ХІХ сторіччі. 

Одним з останкіх представників кпяснцизму (бідер

маєру) був Шевченків сучасни" Дмитро Безnерчий (1825-
1913), який впродовж 50-ти ро"ів жив і творив у Харко
ві. Він намап:ював багато побутових картин, портретів і 

пейзажів (.,Нічний прпвал чумаків", "Хлопчик-рибалка", 
"С~п:янські діти" і т.п.) оп:іею, анварелею та оJІівцями. 

Із шкоп:н кп:ясицизму Петербурзької Академії виАшов 
також Шевченків сучасник Кость Трутооський (1826-
1893), я1шй широко проявив себе в картинах з украін
ського побуту. Найспавніші з них- "Бандурист'', 
"Український ярмарок", "Шевченко над Дніпром", .,Над 
потоком", "У місячну ніч". Вони ще позначені духом кп:я

сицизму, але аж~ навіяні й романтизмом, а далі й реап:із· 
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мом. Твори К. Трутовеького ві,цзначаютьсн надзвичайно 
милим кольоритом, а лодt>;кудн й романтичним настроєм. 

На західміх землях Украіни (під австрііkькою зай
манщиною) за того часу також було багато мистців, ик: 
Остап Білявський (1740-1803),- автор багатьох Цt>;рКОВ· 
них nоліхрсмій (мистщтва він учився в Римі), Лука До· 
линський (174.5-1824), що блискучІ'; розмалював собор Св. 
Юрія (катедру Св. Юра) у Львові, та й інші мистці (де
які з них - навіть европейської с.~rави), що nрацювали 
для чужинців: Т. Яхнмович, Р. Га,цзевич, Ю. Коссак і т.д. 

Українське граверство в добі кnясицизму згодом за
иt>;паnо, а друкарня Києво-Печерської Лаври дошкульно 

відчувала брак rраверів для оформлення своіх видань. 
Відчуваnн цей брак таІ(ОЖ і друкарні манnетярів у Львові, 

Почаеві, Уневі й Чернігові. Українським rраверам браку

ввnс того творчого rрунту, що Aoro позбавнл:а іх окуnа
ційна московська вnада. І саме в добі цього занепаду по

явився той "світнпьннк небесний". - Т. Шевченко, який, 
пов'язавши нитки традиції зо світлою добою нашо
го rраверства з часів Козацької держави, відродив його 
А надав йому виразного націонапьного змісту. Еnохаль

ним явищем був його альбом "Живописна Україна" з 1844 
р. А після повороту з заслання він створив низку високо
ЯІ(існнх rравюр·офортів та акватінтн. Найрепрезентатив

ніші з них- це "Старець на кладовищі", "Верба", "Дві 
дівчини", а зокрема А лортрети-офорти - гр. Ф. ТоJІсто

го, Ф. Бруні, n. Клодтз, І. Горностаєва, та 5 авrоnортретів. 

Т. Шевченко удосконалив техніку акватінтн, доскона

ло знав rаnьванографію, літографію, дереворит, мідернт, 
сталерит і ксиnоrрафІю. Він винайшов деякі інструменти 
д;rя виконання rравюр, - ОТЖІ'; він був і винахідкиком. 

РІого взажатІ за найвидатнішого rравера не тільки всіеі 
Російської імперії ХІХ ст., але й всіеі середньосхідньої 
Евроnи. rраверська спадщина Т. Шевченка складається 

з понад 40 r'равюр. 

У rраверстві тоді проявили себе К. Трутовський, Г. 
Семирадський, Л. Жемчужніков та інші, що зокрt>;ма Від· 
значилися в оформленні українськоі книги. Наша книга 

тоді зазна;rа веJІИкого зрушення, бо на місце староспо

в'янеького шрифту приАшла "гражданка", а на місце ста
рої "книжної мови" nрийшла українська новітня nітера-



турнамова-з появою "Ен~їди" І. Котляревського, "Коб
заря" Т. Шевчеика, "Украіни" П. І<уліша та інших. 

ІХ. РЕАЛІЗМ, "ПЕРЕДВИЖНИЦТВО", ЕЛЕКТИЗМ 

На місце закост~нілого клясицизму-академізму в дру

гій половині ХІХ ст. прийшов реалізм (від латинського 

слова гealis - речевий, дійсний), що також і в Украіні 
позначився майже на всіх ділянках обрвзотворчоtти. (Ук

раїна тоді була роздерта мадвое. Російською й Австро
Угорською імперіями. 

В архітектурі реаліам згодом еволюціонував у на

прямку електизму, "Віденського ренесансу" й сецесіо
нізму. Тоді постапв мішанина різних історичних сrnлів, 

що чаtто були неорганічно пов'язамі одні з одними, -
як ось елементи клясицизму, а навіть і барокко. А проте 

й тоді були вдапі спроби по лінії синтези укрnінського 
tтИЛЮ. 

У тій добі, - в добі розбудови міст й спорудження 
нових промислових об'ек-rів, - домінувала tтандартиза

ція: архітекти не прямували до ширшого самовияву, а 
зате появилися армії інженерів-будівничих та майстрів

реміс:ників. Усе ж таки й rоді між тисячами будівель в 
Україні поtтала низка споруд високої якости: церков, 

театрів, палат, університетів, залізни•шнх двірців і т.п. 
За того часу особливо відзначилися архітекти Апьошии, 

Бекетов, Вербицький, Беретті, Красносельський та інші. 
Тоді постав Оп~рний театр в Одесі, нові будівлі в Києві, 

Харківська бібліотека, ОдесьІ<ИЙ університет і багато цер
ков. У Галичині 11 на Буковині (nід авс:тріАською займан· 
щиною) панував е;:rектизм у формах "Віденського рене

сансу", з видозміною сецесії-модерну, що виразно поана
чилися на стилі будівель Львова, Чернівuів, Перемишля, 

Тернолопя, Станиспавова. Тоді особm~во яскраво проявив 
себе архітект Іван ЛевинськиА: (1851-1918); за йоrо про
єктами побудовано головний залізничний двір~ць у Льво
ві, Музичний Інtтитут ім. Лис~нка, будинок "Дністра" й 
Дім ес. Васкnіянок у Львові, як чудову синтезу поєднання 
украінського народнього будівництва з мурованою архі

тектурою. 

Скульптура в Україні тоді почала виявлятися значно 
жнвіше, і вона проявила себе в чітких реа.пістичних 
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формах, що внрази.тщся в камерній та монументаІІЬній 
діJІянках. 

Видатний скульптор Віктор Забіла (1830·1917) був 
автором пам'ятника М. Гогол~ві, погруддя Т. Шевчеюса, 
низки портреїів і жанрових композицій, а Федір Камен
ський створив б'Іост Т. Шевченка, як полум'яного бор

ця за свободу. Монументаліст МихаАле Мікешин (1835-
1896) створив (у 60-их роках ХІХ ст.) величного nам'ят
ника Богданові Хмельницькому в Києві - з рисами елеи

тизму, але з помітними впливами італійського ренесансу. 
(Цей твір відзначається сnравжньою монументальністю). 

Леонід Позен (1848-1921) велавився nам'ятниками r. Кот
лярt>;вському в Полтаві й М. Гоголеві, портретами й жан

ровими групами, а Борис Едуарде (1861-1921), скуп-ьnтор 
европейської міри, - Зв'r"OjПfaм'"I!1'IПrlnr М. Гоголеві в Хар
кові й коJІосального монументу запорожцям у Кодаку. 
Федір В. Балйвенський (1864-1943), останній з "nередвиж
ників", у~цикль 12 І'іnсових nогрудь 
укрвінськюr: письменників, діячів 11ультури й науки. 

У скульптурі західньоукрйінських земе:ць у широких 

масштабах проявив себе ПетроВіАтович (1862-1936), де
коратор-монументаліст, пдяновик відомих будинків Льво

ва: Головного двірцІІ, Львівського театру, Промислового 

музею і т.д. 
У маnярстві наш реаJІізм постав у 60-их роках у Пе

тербурзькій Академії, як бунт 13-ти студентів проти за

скорузлого псевдоклясицизму. Він зродився там nід про· 
водом студентів-українців: Івана Крамського (1837-1887), 
Миколи re (1831-1894) І Григорія М'ясоідова (1835-1911). 
Року 1870-го на базі реа11ізму заснувап-н "Товариство пе
редвижиих виставок" - з метою поnуІІирнзування творів 
мистецтва серед широких прошарків населення Російської 

імперії. Російська назва "nередвижники" (nо-українсько
му: переносники) зберего~~ася до кінця періоду цього руху. 

На жа.tь, згадані мистці нічого не дВJІ.И дп-я украін
ського мистецтва, нічого не датІ дnя нього А два інші 

"передвижники"-укрйіиці: О. Литовченко й М . .Ярошенко. 
Зате ж бІІНснув могутнім тап-аитом І;rля Репни (1844-1930), 
уродженець Чугуева над Дінцем. Після того як він блис
куче (з золотою иеда;rею) закінчив Академію Мистецтв 

у Петербурзі, почап-ися його nросто гол:овокружні творчі 
успіхи - в реnігійиих, історичних і побутових комnози-
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ціих, а також у лортретах найвизначніших nостатей Ро
сійської імnерії. І. Реnни, ІUІИСИЧІШЙ nредставник "ідеі'!:ио· 
го реалізму", при кінці ХІХ ст. був визнаний найбільшим 
мистцем РосійсьІШі імnерії. Незважаючи на офіційну на
гінку на українську культуру, І. Реnни завжди маніфесту

вав свої почування українця і ДJІЯ Унраїпи створив низку 
творів - сnравжніх шедеврів, НІС "Мотря Кочубеівна", 
"Чорноморське гультяйство", "Сільський музика", "Вечер

пиці", "Козацькі могили", "Свиті гори над Дінцем", "Не
наситець" і т.д. Особпиво капітальним І!:ого твором е кар
тина "Запорожці пишуть .mста до турецького сумаиа". 

Цей твір гпнбоко історичний та nсихологічний, неперевер· 

шений своїм коJІьоритои і надиханий велетеtІСькоІо екс
nресією, і тому він належить до найбільших архитворів 
світового малярс'!'ва. 

Видатну ролю в нашому малярстві "передвнжниць
коІ" доби відіграли А. Куїнджі (1842-1910), М. Мурашко 
(1844-1909}, М. Пнмоненко (1862-1912), І. Пахитонів (1850-
1923), П. Левченко (1856-1917), М. Самокиш та ряд інших. 

Копи украІнське громадянство, що стапо вже більш 
національно свідомим, лоча.по вимагати від наших мист

ців виразних національних позицій, тоді внпонипаси трій

ка мистців, що поставила собі завдання творити иаціо
напьне мистецтво. Одним з них був Сергій Васильківський 
(1854-1917), що набув собі освіту в Петербурзі й Парижі. 
Він блискуче проявив себе в українському nейзажі, в іс
торичних кsртинах (згад:вти б хоча його апьбоми "3 ук· 
раїнеької старовини" та "Мотиви українського орнаменту 
XVII-XVШ ст.ст.") і в розмалюванні інтер'єру будинку 
ПоJІ'І'авського Земства. До них напежав і Опанас Спас
тьон (1855-1933), найвидатніший маляр-інтерnретатор 

Шевченкової музи. Він зітострувnв Шевченкову поему 
"Гайдамаки" й намошовав знамениті портрети українських 
кобзарів. А Порфірііі Мартинович (1856-1933), що ство
рив низку nейзажів і типів українсь1шх селян, визначавен 
в цій трійці тим, що був анаменитим ілюстратором укра

їнських видань. 

Слідом за ними nішли Амвросій Ждаха (1855-1927) 
- автор багатьох іпюстрацій історнчЮІх і народніх nі

сень, та Іван lжакевич (1864-1962), що створив багато 
історично-побутових картин та іпюстрацій до багатьох 
видань. 

29 



На західміх зем11ях України виразно за рисувалася по
стать Корнила Устіяновича (1839-1903) - мистця з бага

тогранним тnnантом, автора цінних композицій "Мойсей" 
і "Христос nеред Пилатом" та багатьох поліхромій цер
ков у Гаnичюtі. Він також створив низку жанрових кар

тин та ілюстрацій. К. Устіяновича слід уважати за nіоне
ра новітнього украінського малярства в ГаJПІчині. l'foгo 
твори хараитеризуються ревлізмом з рисами илясицизму. 

Сучасником Устіяновича Сіув Теофіль Коnистинсьиий 

(1844-1916), що nроявив себе в малюванні церковних 
ікон, селянських (гуцульських) тиnів і відзначився як аа

тор композиціею "Гальшка з Острога". 

Ta.Jiamoм анАняткової міри тоді вирізнявся Юліян 
Панькевич (1863-1933) - насt<різь трагічна постать, який 

хоч і вийшов із школи клясицизму Краківської Академіі 
та історизму Академії Мнстецтва в Мюнхені, то все ж та

ки був експериментатором і новатором - навіть в іко
нографії. Особливо оригінальними є його ікони Ісуса 

Христа й Богородиці в гуцульських одягах. Він намапю
вав два портрети І. Франка, які відзначаються доскона

пістю рисунку, субте.Dьиістю кольорнту й глибоким пси
хо.Dогізмом. Цінними також е такі його твори як компо

зиційний портрет "Т. Шевченко на тлі Дніпра" та низка 
жанрових картин і пейзажів - на nр . .,Водосnад у .Jiici". 

У 90-их роках ХІХ ст. широку славу історичного ма
.ІІЯра й баталіста зас.JІужив собі Микола Івасюк (1865-
1930), уродженець Буковини, що студіював у Віденській 
та МюнхенськіА академіих. Найвидатніші його історично

баталістичні компоsиції - це .,Хмельницький під Зборо

вом" і "В'ізд Богдана Хмельницького в Киів" - копо
сальних розмірів (4х6 метрів), над икою М. Івасюк пра
цював 15 років, та одна з останніх- "Богун під Берестеч
ком". Ці картини стали дуже папу.Dярними, і в репродук
ціях були поширені по всій Україні. 

Граверство й графіка в тих часах вияв.JІяли себе до· 
сить СJІабо. ВJІасне кажучи, графіки, як такої, тоді ще не 

було, тобто не було її як самостійного жанру. Виявля
JІася тільки книжкова іпюстрація, але і в цій ділянці та

JСож працюваm~ малярі- С. Васшrьківський, О. Сластьон, 
П. Мартинович і А. Ждаха та вийнятково nродуктивний 

І. Іжаиевич. У Га.JІичині іо~~юструва.DИ наші видання К. Ус
тіяиович, Т. Копистннський, Т. Романчук та Ю. Панькеви'І. 
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Цей останній виконав оформлення антології уІіраїнеької 
лірики .,Акорди", і його слід уnажати за новатора оформ
лення новітньої украінської книги. 

Засобами реnродукції в ХІХ ст. була ксиJІографіІІ, 
згодом - літографія, а в 90-нх рр. nоявилася цинкогра

фія, за доnомогою якої можна було вже масово й nрецнз· 

но репродукувати твори. 

Х. СУЧАСНІСТЬ 

На порозі ХХ ст. настав nеріод коtІфронтаціІ україн
ського мистецтва з західньоевроnейським на rрунті ім

nресіоністичного стипю. Імnресіонізм (nленеризм) звер
тае особливу увагу на чисто маJІЯрські nроблеми - nерш 

за все на кольори, світло й nовітря. Імnресіонізм найви
ра3ніше виявив себе в малярстві, а слабше - в скульn

турі. У нашій архітектурі в цьому nеріоді часу настало 

відродження національного стилю. Хоч: у будівлях і даль
ше виявлялися риси ,.Віденського ренесансу" й модерну 

- сецесІї, то наші архітекти все таки звернулися до на
ціональних лраджерел, тобто до стилю нашого дерев'n· 

ного будівництва, щоб інтерnретувати його в формах му
рованої архітектури. Важдиву ралю тут відіграла Укра

їнська іромада -товариство студеИ1'іВ Інституту циві~tь
них іюкенерів у Петербурзі, що було засноване на почат

ку ХХ ст. Тоді nостади дві течІї: перша з них (0. Красно
сельський, І. Фомин) експериментувала у сnробах ство· 

рення "українського модерну", а друга базувалася на сти
лі українського дерев'яного будівництва, і намагалася 

створити сиtп'еву українського національного стилю. 

Найкращим зразком творів тієї другої течії є памта 
Поп.тавського Земстаа, збудована за nроектом Василя 

Кричевського (1872-1952). В. Кричевський народився в с. 
Ворожбі, Лебединського nовіту, в 1886-1888 рр. навчався 
в Технічній школі в Харкові. Він три рОІ(И студіював ар

хітектуру в інж. С. Загоскіна, а згодом праwовав 10 років 
у будівепьному бюрj арх. О. Бекетова, де виконував про

екти будівеІІь, зокрема ж фронтонів та інтер'єрів. Почав
ши з 1900 р. він працював самостійно. В. Кричевськяй 

відзначався талантом унікального характеру. Це, між ін
шим, видно в його проекті двоnоверхової будівлі-паJІати 
Ло.лтавського Земства. В. Крич:евський використав елемен-
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ти нашої дерев'яної архітектури, які він nерещепив на 
муровану будівлю в модерній інтерnретації і таким чином 
С"!'ВОрив чудову синтезу, неондану до того часу й ке
повторну. Палата Полтавського Земства - це справжній 
шедевр архітектури, що заnочаткував добу відродження 

в нашій архітектурі. В. Кричевський виконав також низку 

проектів шкільних будинків, лікарень, біб.піотеІс і nриват
них будиянів на Київщині, ПоJІтавщнні й Чернігівщині 

та на Подіалі. 

Слідами В. Кричевського nішJІИ й інші архітекти та 

інженери,- С. Тимошенко, К. Жуков, А. Тракал, Ф. Шу
мів, Е. Сердюк, Д. Дяченко. 

У Галичині особливо nроявив себе Василь Нагірний 

(1847-1921), що створив низку nроєктів церков у т. зв. 
"иагірнянському" стилі (в Калуші, Карпові, Тух.лі й Лю· 

бачеві). rхній С"ГНЛЬ був синтезою візантійсько-ромаиських 
форм з nрикметами сецесіонізму. 

Опександер Лушnинський (1878-1944), - це автор 
nроєктів будівель Червоного Хреста у Львові, манасти

ри ес. Басилікнок у Станиславові та низки мурованих цер

ков. 

Євген Нагірний (1885-1951) відзначився ян автор про
єктів церков та громадських і nриватних будинків, стиль 
щсих позначений елементами дерев'яної архітектури, а 

згодом - елементами українського барокко. 

У скульnтурі початку ХХ ст. із старшого поно;rіния 

мистців дальше був діяльним Ф. Балавенський, що особ

ливо nроявляв себе в монументально-декоративній скуОІьп
турі (будинок Червоного Хреста в Києві, фасада Київсько

го гіподрому, тощо). У дішшці монументальної скульп
тури Балавенський виконав низку nроектів пам'ятників, 

а між ними - nроектів пам'ятників княгині Ол.ьзі й Т. 

Шевченкові. 

ЄJІИсавета Трипіш.ська (1863-1958) створила цикл:ь 
українських типів, жанрових груп (~німалістичннх і мо

нументал.ьних), що позначені виразною українською са

мобутиістю. 

Чимало ціниощів вк;rали в нашу скульптуру Василь 
Іщенко, Тетяна Руденко, О;rекса Темерець, а зокрема Іван 

Кавалерідзе (нар. 1887 р.) - автор знаменитих портретів 

і мокуметальних творів (б'юсту М. Гоголя, проектів па-
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м'ятимків Т. Шевченкові, Г. Сковороді, а також цикпю 
символічних груn). 

У Га.ІІичині тоді працюnа.11и видатні скулІ.птори, -
як, наприклад, Григорій !{узиевич (1871-1936) - реаліст 
з рисами к.11яснцизиу. Він набув освіту у Львові та Італії, 

а велавився своіми творами "Гончар" і "Перший хлібо
роб" та nогруддями-горелІ.єфами Т. Шевченка й М. Ли
сенка, а також декоративною сr<ульптурою. 

Знаменитим скульnтором-портретистом:, анімапістом 
і монументалістом був уродженець Долини Михай.Іrо 
Брюtський (1883-1957), що набув освіту D Відні. Найви

датніші його твори - це "Еней", "Селянка", "Хлоnчик 
з гускою" і пам'я;ник ПО.І'НІГЛим робітникам в Оттарію·у 

(біJІЯ Відня). 

Виразним імпресіоністом був скульnтор Михайло Па

ращук (1878-1963), що спочатку студіював у Краrсові, а 
nотім у Парижі - в майстерні спаветиого Родеив. Зго
дом, упродовж якогось часу він викладав скульптуру в 

Мюнхенській Академіі. 

Цінними е. його цикль "Поневолені" й "Материнство" 
та цикль nогрудь Т. Шевченка, М. Драгоманова, І. Фран
ка, В. Стефаника, Б. ЛеnІ<оrо, М. Менцінського, С. Людке
вича й інших. З монументальних його творів найважли

вішими є його nроекти nам'ятника Т. Шевченкові, по
nяглим воякам українських арміі\ у ВеЦ.ІІярі та М. Драго
манову в Софії, де М. Паращук останньо проживав, і там 
помер. 

Могутнім талантом вирізнявся Михайло Гаврилко 
(1882-1920), уродженець Полтавщини. Він студіював у Пе
тербурзі і в Краківській Аuадемії, а nотім поглиблював 

своє знання в Парижі. НаІІцінніші твори Гавриnка - це 
"Бандурист", "Прощання", "Козак на коиі" й знамениті 
nогруддя письменників (Т. Шєв•rенка, М. Шашкевича, Ю. 
Федьковича та інших), яиі він створив у 1910-1914 рр. 

М. Гаврнлr<о брав участь в одному з конкурсів на nро

ект пам'ятника Т. Шевченкові в Києві. 
Перед Першою світовою війною почав проявляти ее· 

бе скульптор Іван Севера (1891-1971), що студіював у 
Львові, Петербурзі, Празі, а вкінці - в Римі. Він відзна
чився ВІ( знаменитий декоратор будіве.аь у Львові й Римі. 
Особливо ж відомими бу.аи йоrо rоре.п:ьефи. До цінних 

надбань належать його твори "Три capн~.::__!i.~~f!~!!!L.-
. !Hl';!":·,L- ,.,.)З''•' І 
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бабуся". (По•Іавши з 1926 р., він nрацював в УССР і там 
він давав грубу "данину" моекоаським червоним окупан

там). 

У наше малярство імпресіонізм прийшов з Краків
ської Академії, де студіюваJІо чимало укрвінців (!. Труш, 
О. НоваківсьІшй, М. Бурачек, В. Масляників, М. Жук та 
інші). Першим і найяскравішим імпресіоністом у нас був 
Іван Труш (1869-1941). Він також був провідинком та ор
ганізатором мистецького життя в Галичині. 

І. Труш народився в Висоцьку, пов. Броди; студію

вав у Краківській та Мюнхенській академіях. Блискуче 
проявив він себе nередусім у пейзажах - з ІтаJrії, Єгип
ту, Палестини й України (в циклі пейзажів з Криму). 
Славетні картини Труша: "Піраміда Хеопса", ,.З Палес

тини", "Дніпро під Києвом", "Могюrа Т. Шевчен.ка в Ка
неві", .,Софійський собор", "Захід сонц11 в лісІ", "Самітня 
сосна" й багато інших. Найцінніші з його жанрових ком

позицій - це "Гагіл.ки", "Трембітарі", ,.Гуцулочиа", 
.,СільсьІ<иІІ rазда" і т.n. З-під його пештя вийшли зна
мениті портрети І. Фрзt~ка, В. СтефаииІ<а, Л. Українки, М. 

Лисенка й ін. 

Іван Труш відіграв nередову poJtю в нашому мис

тецтві, а аоІ<рема в Галичині. Він ІІадав йому своерідного 
стилю і иаб.nизив його до мнстецтва західиіх краін Ев-

ропи. 

Другою й иаймаркантнішою поста-гтю (але вже по
статтю nост-імпресіонізму) був уродженець Зазбручан
ського Поділля Олекса Новаківський (1872-1935), що від
значився стихійним талантом копьориста, буйним розма
хом та експресією. Хоч він студіював у Краківській Ака
демії (в 1892-1902 рр.) 1 хоч в його творах схрещувалисІІ 

вплнвк багатьох професорів, він усе таки створив собі 
власний, своерідний стиль. Уже перші виставки його об
разів (у Кракові 1905 р. та у Львові 1913 р.) були його 

справжнім тріумфом як автора творів: "Над домовиною", 
"Портрет дружини", "Ко.ІІяда", "Автоnортрет", "Моя му
за", "Пробудження", "Визволення" і т.д. А вже безконку
ренціАним nід оглядом кольористичної симфонії внnвився 
його триnтих "Св. Юр у Львові". З тих же часів походять 
неперевершені портрети О. Новаківського: ,.Мойсей", 
"Святослав", "Ярослав Мудрий" та "Ярослав Осмомисл", 
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а також медааьйони д.пя Музи'Іного Інститугу. У натюр· 

морті верШІ(QМ його асягів е: твір "Багатство України". 

Звичайно, тим періодом, в якому О. НоваківсьІ<ИЙ 

став иа вершинах творчости, 6ув nеріод міІК двома світо
вими війнами, копи він заснував і О'ІОІІював Українську 

Школу Мистецтва у Львові. 

Винятковою появою на тлі нашого мистецтва на за
хідніх землях України був мистець-інтел:еІсrуаліст Модест 

Соеенко (1875-1920). Блиску'Іе закін•Іивши Краківську 
Академію, він поглиблював свое знання в Мюнхені й Па

рижі. М. Сосенко nередусім проявив себе як монумента
ліст. Про це свід'Іить його розмалювання кільканадцятьох 

церков у Гапн•шні й (там таки) ікон д.п11 іконостасів. По
єднавши візантіііську стилізацію з КJІnсичною анатомією 

А пропорцією, він створив своерідну синтезу - "сосен
ківськиі't" стиль- наскрізь український. М. Сосеико є та

кож автором nрекрасних мальовил у Музи"Іному Інституті 
у Львові. Вдумл:ивістю мистця хараІtrеризуються такі йо

го твори, як "Автопортрет", "Жіно'Іа голова", "Дама в 
жовтому" і т.п., а також комnозиції з народнього побугу 
.,Танковий хоровід" і т.д. Иоrо пейзажі - "Верби ран
ньою весною", "Ш.ІІях з вербамн" та цик.11ь пеІ1зажів з-над 
Адріятику А балканських країн - надихані ніжним ліриз-

Із школи імnресіонізму Краківської Академії також 
вийшов Осиn Курилас (1870-1951), уродженець Львівщи· 
ни. Аого творчість од,на'Іе позначена рисами реалізму. 
Твори О. Куриласа характеризуються солідшо-І рисунком, 

милим J(Ольоритом і щирою nереконливістю. Надзвичай

ко nоnулярними в нас бу.1111 релігійні образи О. Кури<tася: 
,,Мати Божа" т.а "Ісус Христос" в українських одягах, а 
також nортрети гетьмана Мазеnи, І. Франка й інші, що 

їх можна бупо nобаqити (а реnродукціях) майже в кож

ній українській хаті. 

О. Курилас був і співтворцем "стрілецької легенди" 
- з того '!асу, коли nрацював у Пресовій Кватирі Ук

раїнських Січових Стрільців. Він бо створив цикль аква
рельних картин до с-rрілецьких пісень: "Ухав сrрілець на 

війноньку", "Ой, казвш1 мати", "Бо війна війною" і т.д. 
А втім, треба ска3ати, що цей мис-rець був продуктивний 

в різних жанрах уnро.цовж десятків років. 
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Антін Манастирський (1878-1969), сучасник Курн.nаса, 
також виnускник Краківської Академії. І він також збага· 
тнв наше малярство рі3ними жанрами. Визначні його тво

ри - це "Портрет матері", "Тарас Шевченко", картини 
на теми народніх nісень і творів а козацькою тематикою. 

А. Манастирський намадЮвав низку ілюстрацій до творів 
Т. Шевченка та зі.nюстрував багато дитячих видань, особ· 

JІиво ж казок і байок. 

Ровесником А. Манастирського був .Ярослав Нетрак 
(1878·1916), уродженець Ко.11омийщини, що заюнчив Мюн· 
хенську Академію. Він був майстром рисунку й особ1.1ивu 
добре володів nастелею. Я. Петрак залишив по собі 340 
творів з різнородною тематикою. Найзамітюші ііо1·о тво· 

ри - це .. Христос на Оливній горі", "Таина Вечеря", 

"йордан", "Гуцули біля церкви" і т.n. Він ілюстрував 
"Тараса Бульбу" М. Гого.ІUІ, "Захара Беркуrа" І. Франка 
та шші. 

На nочатку ХХ ст. в Галичині заблистіла талантом 
одинока наша найвизначніша мистиння ОJІена КуlІьчиць· 

ка (1877-1967), що народилася в Бережанах, сnочатку 

студіювала у Львові, а nотім закінчила Мистецько·nромис
п.ову wко11у в Відні. Ді.НЯНJ{И !і творчости - різнороДІ;Іі: 
малярство, граверство, графіка, книжхова іJІюстрація, 

ема.пь, декоративне й народне мистецтво. Вона заімnону

вала nубліці та критиці своім оригінаІІЬннм стилем і ши· 
роким діяnазоном. О. Кульчицька nроявила себе в тех

ніці деревориту, офорту, вкватіити та в кодьоровій .аіио
rравюрі, і тому ста.па сnівтворцем модерної української 

графіки й відродження емальового мистецтва. Зокрема 

цінними є такі їі твори як "Бора", ,.Зима", "За море", 
"Під чужим небом", "Гуцупьські добровопьці", "Мо11ох 
війни" й багато тому nодібних. Наша мистиння також 

nроявиІІа себе в і,дюструванні дитячих видань - журналів 

"Дзвіночок" і ,.Світ дитини", казок і байок "Нашим иай
меншии", і вона надала ім своєрідного, українського стн:

пю. 

Олена Кульчицька - це унікальна мистецька постать 
не тільки на фоні історії украінського мистецтва. 

Талановитнм й оригінальним мистцем nроявив себе 

в тій добі уродженець Полтавщини ІваtІ Северин (1881· 
1964), учень О. Сластьона й випускник І<раківсьІ<ОЇ Акаде
мії. Поселнвшись на Гуцульщині, Северин створив низку 
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гуцульських типів та пейзажів з Карпат технікою пастелі, 

що хараІсrеризуються надзвичайною динамічніетю і\ ши
роченним І{Оltьористичним діnnазоном. Своею вне-гавкою 

"Гуцульщина" в Парижі він зробив колосальне враження 

на французів, і його визнали "поетом Гуцульщини". 

На Наддніnрянщині в цій добі (імпресіонізму) було 

чимало наших мистців, а між ними були й мистці евро

пейської міри. Під ВПJІивом імпресіонізму тo.g_l JІ;ЖС..'ULСІ.іllі'-
,~m-Петро-Левненко .. {1856-1917l й Михайло Ткаченко (1860-
1916) - зокрема ж у діля:нці украінського пейзажу. А 

вже справді унікальне е-гановищс в малярстві зайияв ар
хітект Василь Кричевський - всебічний і зрівноважений 
таяант. !<рім своїх осягів у ділянці архітектурн він та
кож відзначився як першорядний маляр, графім, театраль

ний і фіпьмовий декоратор, учений досnідник украінської 
е-гаровини й знаменитий педагог. Він створив багато пей

зажів, зокрема архітектурних, з чудовим поєднакням ар
хітектурних об'єК1'ів з природою. Малярські твори В. 

І<ри•Іевського позначені глибоким відчуттям кольориту 
й настрою - впарІ з майстерною техніною виконания. 

Хоч у його тоорах і віддзеркалені всі стил:і й епохи ук
раlисьного малярства, то все ж таки в підсумку його 

творчости виразно пробиваеться самобутніе-гь мие-гuя. В. 

Кричевський буD також реформатором оформлення укра
інсьноі книги та співтворцем модерної української гра
фіки. 

Наскрізь самобутнім маnирем тоді виявився Петро 

Х~А (1875-1930), професор І<иївської Полі1'ехніки, 
що до мистецьних вершин дійшов самотужки, бо ж_ він 
учився тільки на вечірніх курсах Мистецької школи М. 
Мурашка, nиnьно студіював мистецькі твори на вистав
ках і невпинно працюваD над собою. Він сnмотуІКІШ вив

чав стару іконографію й збагнув не тільни іі техніку тем
пери та r'рунту, але й посnужився нею у творенні нартин 
"Дівчина з павою", "Похід Іrори на Половців" та інших, 
а згодом - у творенні неперевершених, nізніше незрів

НЯЮІХ ікон (у Львові). Він намалював кизку ілюС'І'рацІй 
до творів Т. Шевченка ("Катерина", "Наймичка", "Чер
нець"), що фаК1'ично були йоrо монумеН'І'альнимн тво

раин. 

РовесЮІком: П. Холодиого був Оnександер Мурашко 
(Крячковський, 1875-1919) - виnускнии Петербураької 
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Академіі, в якій вія був удюСІлеяим учнем І. Репияа. Уже 

тоді, коnи він був студентом, йоrо усnіхи були такі ко

лосальні, що вже nершу йоrо nрацю ("Портрет дівчини") 
придбав собі музей Академії, а за свою конкурсову ком

позицію "Похорон кошовоrо" він був відзначений nер
шоІО иаrородою й отримав стипендію для nоглиблення 
своіх студій за кордоном. У Парижі й Мюнхені О. Му
рашко цітс:ом внзвоJІИвся від вnпивів реапІзму Петер
бурзької Академії, і його твори з 1902-1903 рр. ("На ву
JІИUІІХ Парижу", .. Паризьке кафе" й ін.) бупи виразно 
імnресіоністичні. J'loro картина "Каруселя", яку він виста
вив на міжнародній виставці в Мюнхені 1909 р., бvna ви

різнеrrа між тисячами творів найвидатиіших мистців, і то
ді за неі він був нагороджений зо~rотою медалею. Свої 
твори він внстав~rяв у найnоважніших Талеріях столиць 
Европи. Капітальними е його твори "У неділю", .,Тихе 
горе", .. Сеняиська родина", "Жінка з квітами" і т.п. Ко
nи в Києві заснуватІ Українську АІ<адемію Мистецтв 
(1917 р.), О .Мvрашка запроспJІИ, як пооФесооа, на КІ'І· 

тедру станкового ма.11ярства, і він повністю повсвя
тив себе праці в Академії. ПІсJІІІ наіздv большевиків из 

Киів він звrикув ніи купі москоосько-большевиuмюго 
скритовбивпика (14 червня 1919 р.). 

Майстром украінського пейзажv б'•в Мпкопа Бvоачек 

(1871-1942), щО пабvв мпстецьІ!V Осаітv в lfn~--m\
oижi та у.аоскоиатовав свій тапаК'Т' v ВіпиІ. Німеччині й 
J'!'апІі. І'І'ого пейзажі ( .. Ранок па Дпіпоі", ,.Реве ТІ'! ~тогне 
Дніпр широкий" і т.д.) відзначаються тонкою кvnьтvрою 

Й шпІІхеТКИМ КОJІЬОрИ'І'ОМ. 

Визначним малярем і І'равером був Фотій КоасицькиА 
(1873-1944), небіж Т. Шевченка. Уfого картиЮІ .,Гість з За
поріжжя", портрети Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, 
М. Старицького бупи дуже популярними. 

Одним з найвидатніших наших мапирів початку ХХ 
ст. був Федір ІСркчеаський (1879·1947), брат спаветного 
Васипя. Спочатку він студіював у Москві, а потІм у май
стернях 1. Репяна й Ф. Рубо в Петербурзькій Академіі 
(1903-1910 рр.) і там за конкурсові картини .,Наречена" 
й "Оппакувания Христа" був відзначений: отримав зопо
ту медалю й стипендію на nоїздку аа кордон. Огnянувши 
музеі й гаперії Евроnи, Ф. Кричевський виробив собі свій 

стипь, nоєднавши нову мистецьку "мову" з образотвор· 
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чістю XVII ст. Вимовиим доказом цього бу.пи його твори 

,.Три віки", "Портрет Лідії Старицькоі", ,.Автопортрет", 
"Літній І{раевид", "Старий міст у Фльоренції" і т.д., з особ
ливим nідходом, неnеревершеним gольоритом та декора

тивністю. 

(Про його творчість у добі бмьшевицької окупації, 

а також про його блискучу педагогічну діяльність, буде 
мова нижче). 

Чимало ціннощів у наше мистецтво rшлали Віктор 

Масляниgів (1877-1944) - "поет" уІ\раінського пейзажу 
і Михайло Жук {1883-1964) - автор низки портретів 

письменників, діячів 1\ультурн й автор композиції "Сму
ток". А nоруч них - знаменитий рисувальник Іван Ку

лець, Григорій Світлицький, Іван Бурачак та інші, що 
виставляли свої твори до 1914 р. й були членами Това

риства Киівських ХудожниІ\ів, яке проіснувапо до рево
тоціі (1917 року). 

ХІ. ДОБА УКРА1НСЬКОІ ДЕРЖАВНОСТИ 

А АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ У КИ€81 

У бурхпивих часах визвольних змагань українського 
Ііароду й формування украЇнськоі державности не бу:n:о 

пригожих умавин для творчости наших мистців, а зокре

ма умавин для творчости в ланці архітектури й скульп
тури. Правда, уряд УНР заснував у Києві (1918 р.) Архі

тектурний Інстнтуr, та, на жаль, він не міг nрактично nро
явити. себе,_ У дІлянці скульптури nостав тільки пам'ятник 

Т. Шевченкові в Ромнах, проек-ту 1. Кавалерідзе. Уже кра
щими були умовнии дли малярів, а найкращими для гра

фіків. Знаменною в історіі нашого мнстецтва була одна 
подія: заснуваннв Академії Мистецтв у Киеві (в листопа
ді 1918 р.). У складіі професорів увійшли наші тодішні 
мистці: В. Криче-вський (архітектура, декорація А народ· 
нє мистецтво), Ф. Кричевський (станкове малярство, М. 

Бойчук (стінопис і мозаїка), М. Жvк (портрет), М. Бура
чек та А. Маневич (пейзаж), Ю. Нарбуr (графіка) та Г. 

ПавлуцьJ<ий (Історія ми~цтва). Ректором АкадемІі був 

сnершу В. Кричевськнй, згодом Ф. Кричевський, вкінці 
Ю. Нарбут. Наша Академія Мистецтв стояnа на рівнІ то

дішніх найкращих європейських академій. Зокрема на ви
сокому рівк! були студії rрафіки, що розрослися аж у три 
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від.п.і.ІІИ. Тоді також пос.тапо Товариство УкраїнсьІ<ИХ 
Мистців і ДіІІчів Мистецтва, що в.цаштувало низІ<у ретро

спективних виставок. 

В. КричевсьІ<ий творив у ділянці деІ<оративноі графі
І<И. ЗоІ,реиа він виІ<онав проеІ<Ти грошей, поштових ма
ро~< і акцизних державних паперів. Він також удоскона

лив форму герба УІ<раіни (на основі тризуба Володимира 
ВеJІнкого) та оформив низку видань у модерному стиJІі. 

У добі Украінсм.:оі Народньоі Республіки {УНР) за
блистів могуrніи талантом Юрій Нарбут {1886-1920) -
геніяльний графік і творець нової епохи в укрзінській 
графіuі. Ю. Нарбут- нащадок старої козацької роднии 
з Нарбутівкп на Чернігівщипі - студіював графіку в май

стернях €. Лянсере, К. Сомова, О. Бенуа й Званцовоі в 
Петербурзі, далі - в Реріха й Білібіна, а від 1909 р. в 
АшбеА Голоші в Мюнхені. У Петербурзі він оформив tmз

І<У найповажніших видань. Ю. Нарбуга визна.ІІИ наАавто

ритетнішим графіком стоJІИці. А коJІИ треба буnо оформи
ти російський павіnьRон на міжнародні/1: виставці друкар
ства в Ляі!nцігу, то це завданик доручи.ІІИ (1914 р.) 10. 
НарбутовІ. 

Коnи постма У"раінська Центраnьна Рада в Киеві, 
то вже в березні 1917 р. Ю. Нарбут переїхав до Киева 
й віддав свій талант на nослуги нашіА моnодіА державі. 

Він І<инувся в вир творчого ЖИ'!'ТІІ і став душею майже 

всіх мистецьких починів. 10. Нарбут був діяnьиим у різ
них І<омісІях: дпя обговореиия справи державного герба, 
схваJІення проеІ<тів rрошеА і державних паперів, poзrJІя

llY nроєктів пам'ятників, зокрема ж - Т. Шевченкові, а 
вже найбіnьще інвенціі ВКJІадав він в організацію й працю 

Академії Мистецтв. Ці три роки (1917-1920) буJПІ для Ю. 
Нарбута наІІбільш продуктивними, вotm nросто буJrИ йо
го тріумфом. Оформивши різні видання обкnа.диRКами, 

ініціяJtаии, заставками, кінцівІ<амн та ітостраціими, він 
надав нашііІ: книзі модерну, а разом з тим І суто україн

ську форму. Він став також реформатором украінського 
шрифту, що став відомим як "нарбутівка". 

Верхів'им графічних досягнень Нарбута е Аого .,ук
раїнська абе'!'Ка" А твори меморіяльноі графіки: грамоти, 
диnломи, свідоцтва і т.n. та nроекти украінсьJ(Их грошей 
(карбованців і гривень) й українських поштових марок. 
ЦІ nроєІМ"И, що відзначаються своею композицією А тех-
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нічною маі!стерністю, цінні своїм своерідним стилем, ос
нованим на мотивах козацького барокко. Це мистецькі 
шедеври, що можуть видержати конкуренцію з творами 

світових графіків. 

Ю. Нарбуг залишив по собі дуже багато послідовни

ків та епігонів, а його творчий геній між утфаінськими 
мистцями неnреможно nроменюе й досі. 

Над проєктами наших грошей і державних паnерів 

УНР також працюваJІИ І. Мозалевський (нар. 1890 р.), 
учень Ю. Нарбуга М. Кирнарський (1893-1941) та ряд ін
ших. Ця доба бупа дуже коротка, зате ж була вона світла. 
Вона показала, що укрзінські мистці в атмосфері своєі 

державности та nовної свободи мистецької творчости 
спроможні досягнути вершин. 

ХІІ. МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІРІНАМИ 

Після програних визвопьннх змагань, тобто піспя 
упадку Української Народньоі Республіки, Укміна була 
розчленована між окупантаин, а це заnовідмІО повний 
упадок украінського мистецтво. Проте так не сталося, бо 

деякі наші мистці захищали самобутність рідного мнстец

тва nеред настуnом московсько-большевиuьких онvnан
тів у фінтивній "Украінські/1: Радяист.кій Соuізлістичніf\ 

Республіці". Інші подапися на західньоутсраінські земл!, 
що були nід польсьною займанщиною. ще інші -нn емі· 

грацію в Чехо-Споваччину, Австрію, Німеччину, Францію 
й інші краіии. 

У 1919-1939 рр. унраінське мистецьке життя аосере· 

джувалоси гоаовна у ЛьвовІ. 

У 1922 р. у ЛьвовІ nостав Гурток Діячів Украінського 
Мистецтва, що об'еднУІJаR наших мистців Га.ІJИчшти з над
днІnрянцями-мистцями великого формату, як: П. Холод

ний, С. ТПмоwентщ В. Крижанівський та інші. ГДУМ влаш
тував кілька в-иставок v Львові, що внкликаJJИ велю(е за
цікавлення в глядачів і критиків. 

Архіпктура на західиіх землях Украіни nроявилася 
досить слабо - через непрнгожі умовнии nолітичного А 
матеріяJІьиого характеру. О. Лушпинський виНОНf1В два 
альбоми проектів: "Відбудова села" А "Дерев'ІІні церкви 
Гатtчини XVI-XIX стоп.", Роман Грицай (нар. 1887 р.) тв 
Євген НагірНИЙ ВИКОНЗІІИ "КИЗКУ Пf"ІОЕ!КТЇВ цер!(ОВ у Гали· 
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чині, з nрекрасним відчуттям стипів. Сергій Тимошенко 

(1878-1950), архітеІ<Т великої міри, виконав ряд проектів 
церков у Львові (Кл:еnарів, Левандівка), в Дрогобичі, 
Луцьку і т.д. Капітапьний проект С. Тимошенка - це де

в'ятибаина церква Визволення України на 2500 вірних, що 
мапа бути ареалізована в майбуrиіА Українській Державі. 

С. Тимошенко був також професором архітектури 
Господарської Академії в Подебрадах, і тоді виАшпа йо

го праця-nідручник будівеnьЮІх иатерія.ІІів. Від 1946 р. 
він nроявляв себе на еміграції в Америці. 

Проекти церков С. Тимошенка основані передусім на 

мурованій архітектурі козІщького барокко. 

У тій добі яскраво проявив себе Володимир Січин
сьтсий (1894-1962), як архітект, графік і науковець-мис

тецтвознавщь. Він народився в Кам'янці на Поділлі в сім'ї 

nротоєре1r Юхима - нашого вІдомого історика J:i архео
лога. У 1912-1917 рр. він студіював в Інституті цнаільпнх 
інженерів у Петербурзі, а свою освіту заяершив у Празь

кому університеті. 
За часів УНР він керував Будівельним віддіJІОМ на 

Поділпі А брав діяпьну участь у васиуваІПІі Архітектурио
го Інституту в Києві. На захІдніх землях Ут1раїни В. Січин

ський широт<о проявив себе такими nроектами: т\ерквн
пам'ятника М. ШашкевичевІ в П\дJІИссІ, церкви фундації 
М. Т~рл~цького, дерев'яної церквн в Комарииках на БоА
кІвщивІ, а зокрема - мвнастирськоі церкви Св. Луха в 
Маихs.Алівці на Пряшівщипі - па 2000 вірних, яка своїми 
розмІрами перевищує катедру Св. Юра у Львові. У ціА 
будів.'Іі В. Січинський зум-ів нав'язати нитку традиціі із 
старокняжою добою 11-13 ст.ст. І створив модерну бу
дівmо, прииоров;rену до сучасних вимог. 

У ГаJІИчииі А на ВоJІИн! тоді nроявнmІ себе архітеJ<Тн 
Лев ЛевияськиА, 0Jrександер ПежанськиА, Артем Корній
чук, Лев Маспов та Ів. 

Хоч наша скуnьnтура, а зокрема моиуметапьна скуJІЬП

тура, иа зах!дніх земnях Украіни, як і на еміграції, шир
ше не виявила себе, то все ж таки вона своею високою 
якістю дала веnикнА вклад у скарбницю нашого мистец

тва. У 30-нх роках rroчam nроявля-rn себе вже моподі 
таланти-, а між ними й АндріА Коверко (1894-1967). vоо
джеиець .Т1ьвівщики. Вів сnочатку вчився в школі мистец
тва О. НовакІвського, а згодом аакінчив Мистецько-Про· 
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мислову школу у Львові та виявився гоnовно як майстер 

різьби в дереві. У ЗО-их роках він вирізьбив іконостас дпя 
ЮІІІЛИUі УкраінсьІсої Богосл:овської Академії у Львові, а 

це, вnарі :!1 ікош1мн П. Холодного, дало чудову синтеgу 
украінського мистецтва. Для церков у Галиttині А. Ко

нерко вирізьбив ннзку іконостасів, престол:ів та киватів 
високої иайстерности. Як монумекта.ІІіст, А. Конерко nро

явив себе в nам'ятниках митроnо.ІІитові Андреєві, І. Фран

кові й Т. Шевченкові, а в камерній скульnтурі - фіrура
мн Св. Юрія А Св. Мефодія та б'юстами М. Вороного, І 

Tpywa й ін. 

У ЗО-их рр. у нашій скульnтурі nоявилася непересіч

ка індивідуа.nьність - Сергій Литвиненко (1899-1964), 
уродженець Полтавщини, що закінчив Краківську АІ<аде
мію з 8-ма нагородами й поглиблював свої студії в Па

рижі. Уже 1929 р. він став відомим як автор nам'ятника 

українським воякам в Домб'ю, а в 19З1 р. - як автор 
проєкту nам'ятника nоляглим під Ба::~аром. Осівши у 

у Львові, С. Литвинеюса інтенсивно розгорнув свою твор

чу nрацю, і зокрема відзначився як автор пам'ятника І 
Франкові на Личаківському цвинтарі. (Відслонення його 
відбулося 19ЗЗ р.). Він :!Іобра:;,ив динз.мічну nостать ка

меняра на rранітному nостаменті, як nерсон!фікацію І. 

Франка. 

У 19З6-19З9 рр. Литвиненко створив низку пам'ятни
ків: nоляrлим українським воякам у Раві РусьхНІ: та в Яво

рові, митроnолитові Андреєві (для Націонапьноrо Мум•ю 
у Львові), Володимирові Великому (для катедри Св. 

Юра), артистові М. Бенцапеві в Ко.nомиі, поетові В. Па
човському у Львові. Він також створив низку снмвопічних 

композицій, як: "Уnеред", "Зрив", "Крик", "Пробуджен
ня", та жанрових: ,.Керманич", "Побратими", ,.Купі" і т.n. 
3 Аого б'юстів найцінніші ,.Т. Шевчекко", "0. Карпенко", 
а зокрема А "Мазепа", що в 1930 р. був иа вис-тавці 
в Тюільрі (в Парижі) і був визнаний за иайтtращий твір. 

Твори С. Литвиненка позначені ексnресіею й синте
тичиіСТІО. Чужииецька ж І<рнтнка відмlти.па, що l!:oro твор
чість "виходить а роденінського імnресіонізму та nрямує 

до неоклясичної монумента.пьностн". 

Про йоrо да.nьший творчий шлях буд}"ГЬ туr згадки 
в інших розділах. 

43 



ЦінниА вкпад у нашу скупьптуру дапа Оксана ЛЯ'І'у
ринська (1902-1970), що народипаси на Вопині й студію
вала скульптуру в Укрзінській ПпястичніА Студіі в Празі, 
а згодом заІ(іичкла Високу Школу Прикпадного Мистец
тва. За іі nроектами побудовано низку пам'ятників - €. 
Коновальцеві в Ротердаиі, nроф. Кобизькому в ОJІьша
пах, "ПоJІяrпим" у Пардубицих та А. Животкові в Аша
фенбурзі. Вона створнпз низку орнrінапьно стипізованих 
б'юстів, актів і жанрових статуеток, а також багато на

родніх орнаментів та мотивів дпя Музею ВБУ в Празі. 
На жаль, усі вони безслідно пропапи під час 2-оі світової 

війни. У Кракові вона твориJІа в діJІинці репіrійних ба
рельерів ("Мадонна", "Мати"), в б'юстах "ОJІЬга Коби

JІІшська", "Леся Українка", "Наталія Мілянівна" - 1896-
1942). 

У Празі проявив себе К. Стахавський - знзмеІПІтиR 

аиімаJІіст ("Носогір", "Оріентаm.ннй бик"); у Берліні -
Федір Ємець (нар. 1894 р.), що блискуче закінчив Бер

лінську Академію і спочатку був асистентом, а згодом 
nрофесором - технічІШм сnеціяпістом у відІІИвах у брон

зі й карбуваюІі. його твори "Мати", "Отаман nри скопі", 
"Танець", "Kynim:." і т.д. nозначені готикою 11 нагадують 
собою стиль скут:.птури доби архаїзму. 

За того часу в нас найбуйніше виявлялося малярство, 

особm~во ж у ЛьвовІ. А найбільше вирізнився тоді О 

Новаківський - неперевершений копьорист. Упродовж 
того періоду він збагатив наше мнстецтво понад 70 тво
рамн, зокрема компознціІ!:ІПІМИ портретами, як: "Олек
сандер БарвіиськиІІ", "Дмитро ЛевицькиІІ", .,Святослав", 

"Ярослав Мудрий", "Яроспав Осмомнсп''. А вже на вер
шинах він стояв як автор творів ,,Дзвінка" й "Довбуш". 
Вони харак~ризуються могутньою експресією та непе
ревершеною кольористичною симфоніею. Спеціяпьною 

заслугою О. Новакіаського е той факт, що він кіJІЬканад· 
цять років (аж до смерти - 1935) р.) вів шкапу мис

тецтва, і випустив понад два десятки талановитих учнів, 
що біт.шістю заспужили собі спаву А зайняпи паважне 
становище в українському мистецтві. 

У релігійному малярстві особJІИво вирізинвся Пе-тро 

Холодний, - зокрема своїми славетними вітражами дл:я 

Успенськоі (Волоської) церкви у Львові {"Св. Володимир 
Великий", "Покрова Божої Матері", "Почесні Добродіі 
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Церкви", - із зображеннями гетьманів та у1сраінськнх 

вельмож XVII-XVIII ст.). Він також створив циК.ІІь комnо
зицій у поліхромїі Трьохсвятительської каплиці ("Хрес· 

ний шлях Ісуса Христа"). У поліхромії каnлиці Богослов
ської Аtщцеміі у Львові він створив дійсні шедеври. 

Він створиn також низку історичних картин, nортретів та 
графічних творів, -зокрема для оформлення нашої кни

rи. 

У церковному малярстві тоді яскраво проявив себе 

Михайло Осінчук (1890-1969), що спеціялізувався в мо
нумекrальному малярстві в І{раківській Академіі. Він ус

пішно nрацював над відродженням староукраїнського 
стилю в церковній nоліхромії, і в 1927-1939 рр. розиаJ[ю
вував церІеви в Галичині й намалював багато ікон ,ІtJJЯ іко

ностасів. Стиль Осінчука особІшво віддзеркатоють "Сnа
ситель" і "Божа Мати" (Одlrітрія), а в дереворитній тех

ніці- "Со. Євстахій-ІІовець", "Св. Юрій" та інші. 
Цей мистець nродовжував свою творчість також і на 

еміграції в ЗСА та в Канаді. 

Видатним монумента.пістом виявився Дам'ян Горнят
кевич (нар. 1892 р.), що, закінчивши Краківську Акаде

МІЮ, пог.ІІИблював свої студії в Мюнхені й Дрездені. Він 

також студіював історію мистецтва. 

Д. Горняткевич розмапював кілька церков у Гадичи

ні (n Угнові, Настасові, І-Іемироnі і т.д.), і в них він чу

дово застосував в орнаментиці народні мотиви. 
Треба nідкреслити той факт, що Д. Горняткевич - це 

тоюtий знавець стнпів. 
У церковному малярстві Галичини проявив себе Юліян 

Буцианюк (1885-1967), що зокрема відзначився розмалю
ванням церкви оо. Василіян у Жовкві - з nритаманним 

йому стипем. ДапьшиІІ: вияв його творчости приnздве на 

Канаду, куди він згодом переседився. 
Талановитим мистцем виявився Микола Анаста.зіев

ський (1891-1974), уродженець Галицького Подіпдя, що 
закінчив Краківську Академію та Інститут ручних робіт 
у Варшаві, ОригінаІІьиі йоrо твори (.,Дівчина", "Школя
рюс", "Спомин" і т.n.) в основі реалістичні а імпресіоніс
тичною закраскоІО. Також талановитим мистцем був Юпі
ян Крайківський (1892-1975), що закінчив Академію Мис
тецтв у Відні й відзначився як автор низки творів, а най

визначніші з них - це ,,nастухи nри ватрі", "nохід На-
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ціі", "Похід Богдана Хмельницького", "Карпатська Укра
їна", портрет В. Стефаника та цикль іJІюстрацій до поеми 

Т. Шевченка "Гайдамаки". 
Ю. Крайківський створив також низку картин на син· 

тальшині та в Канаді, де він і помер. 
Творчо проявнпз себе А група членів колишньої Пре· 

сової Кватири УСС. Найстарший з них - О. Куриnас. 
Він иаиаnював цінні картини з Гуцуnьщини, як: "Гуцуль
ська пара", "Гудуnка на т.11і гір", "Танці", "На ГудуJІьщи
иі" і т.п., а також цикль пейзажів, крім цього він збага
тив ілюстраціями наші дитячі видання. 

Осип Сорохтей (1889-1941) створив низку портретів, 
пейзажів і натюрмортів. Ще в Пресвоііі Кватирі УСС Со· 

рохтей ілюстрував видання УСС "Самохотник", а пізніше 
- стріJІецький епос-шарж "Пригоди Uяпки-Скоропада" 
А. Лотоцького. Зокрема він засnужив собі славу знаме· 

нитими карикатурами. 

Іван Іванець (1893-1945) ілюстрував стріnецькі пісні 
("Гей видно ceno ... ", "Ноктюрн" і т.д.), в 1920-1927 рр. 
студіював в Українській Пnястнчній Студії в Празі. Він 
був знаменитим рисувальником тушем, і створив цикль 

батмістичних рисунків на теми наших Визвоnьннх Зма

гань. Найцінніші з них - "Кіннота УГА в поході на Оде

су", "Артилерія" і "Похід Ігоря", а з жанрових творів -
"Моnотьба", "На полі", "За плугом", "У хаті" та інші. 

Лев Тец (1896-1971), ОДИН З каймоnодШИХ чnенів 

Пресової Кватири :УСС, чудово зіnюстрував "Антоо~~оrію 
стріл~цьиої творчости" та цикль nистівок на теми жахіт

тя віі!:ии, що наrадуваяи собою трагічні архитвори Ф. 

rойя. Пісnа війни він закінчив Краківсьt'У дt,адеиію, і ви
явився веJІИким майстром рисунку. Він працював також 
у різних родах техніки rраверства. Твори rеца nозначені 

символізмом і містицизмом. 

По ДругіА світовій війні він був професором Акаде

міі Мистецтв у Кракові, і там він помер. 
Ве.mкі ціннощі в скарбницю нашого мистецтва вкnа

.m тоді й наші мисткнні. Поруч Олени Кульчицької, яка 
творчо бупа наАбіл:ьш продуктивною, особnнву увагу на 

себе звернула своєю творчістю ЯросlJава Музика (1896· 
1973) - спеціялістка в візантійській техніці. Вона студі· 

ювала візаІПійську іконографію й реставрацію в проф. 
І. Грабаря в Москві, а від 1935 р.- в Парижі під кермою 
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славного Анре Льота. Ци мисткиня виробиІІ.а свою мис
тецьку мову головно на осиові старих іконографічних тра

дицій. Вона nроивила себе в різності техніки в оліі, тем
nері, гваші, пастелі, в малюванні на ск.пі, в емалі, батнку, 

в тисненні на ШІ<ірі, в прОЕІ{'І'аХ килимів, а навіть у кар
буванні на мета.ІІі. Високоякісними, зоІсрема, е та11і їі тво

ри; "КНRГІШЯ Ольга", "Анна Ярос.ІІавиа", "Гуцу.11 з .11\ОЛЬ
кою" і т.д. З мозаїки особливо вирізнRеться П "Зустріч 

Довбуша з Дзвінкою", а з еиа.11і- "Народні повір'я". 

Михайлина Стефанович-Опьшанська (нар. 1895 р.) 

здобула мистецьку освіту в П. Холодного та в Парижі. 
Ії стиль оснований на старокняжих здобутках. Цінні П 

таори "Княгиня .Яроспавна", .,Бондарівна", "Пісня про 
чайку", "Сирени", "Сальмея", "Обпога .sамку любови", а 
з графіІ<И "Хід Богородиці по мукам". С. Ольшанська -
це суто українська мисткншІ. 

У ді.mнці емапі чітко внрізнялася Марія .Цо.пьницька

Недбаль (1895-1974). Вона народилася у Львові, а все 
свое життя nровела в Відні. М. Дольницька студіювала 

в ц.к. МиС1'ецько-Проинсловій школі вnродовж 7 років 
і закінчила її з найвищою нагородою. Вона спочатку пра

цювал:а в nортретиетиці акварелею й nастепею, а від 
1925 р. nрисвятилася виИJІючно емалі. ОсІюоно nростудію
вавши різні ро.ци техніки емапі- від старовиниого Єгиn

ту, nочерез триnі.ІІьську А rреко·римську культуру, аж р.,о 
старокняжої украінської культури, М. Дольницька дійшла 

до вершин майстерности й навіть зробила низку винахо
дів у техніці винонання емnльових творів. Твори М. Доль

ницької-на християнські теми ("Мадонна", "Покрова", 
сцени з життя ХриС1'а), з античної мітоJІогії та на гуцуль

ські теми- мають особливе мистецьке значення не тіль
ки в українському, але й західньоевроnейському мистец

тві. Тому то творчість М. Дольиицької - це явище уні
каJІьне. 

У цій же добі р.,о буйного розвитку дійшла українська 
графіка, що !і корнфеями були Микола Бутович і Павло 

Ковжун, обидва - старшини арміі УНР. 

Микопа Бутовнч (1895-1961), нащадок козацької 
верстви, народився J!a Полтавщині й виростав та форму
вався духово в рідних окопиця:х М. Гоголя. У нього був 
nрироджений "гогопівсьннй" гумор, і він nрекрасно ви

користав його у своїй творчості. Мистецькі студії закін-
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чив він у Вищій Мистецько-Промисловій шкоJІі в Празі, 
а згодом учився і в Академії Мистецтв, що їі закінчив 
1926 р. Поглиблював він свої студії в Академії Графічного 
Мистецтва в Ляйnuіrу - у славного Тітмана. М. Бутович 
був тоді кільканадцять разів нагороджений за свої nраці. 
Уже в ранніх абнладинках в-ва "Ратай'' та "Віват Акаде
мія!" Бутович виявився оригінальним стипkтом. А далі 

в його творах виявився дух конструктивізму. У 1924 р. 
він прос.~~авнвся в західміх нраїнах Европи серією своіх 
дереворитів "Українсuкі духи", що надзвичайною темати

кою, подивугідною експресією та оригінальною графіч
ною інтерnретацією внкпикала велмну сенсацію. У Парижі 
Бутович донла.дно nростудіював різні модерні етилі й на
прямки, беручи з них усе, що бупо нонетруктивним для 

виробле.НІJЯ власного стято. 

Тематина. творчости М. Бутовнча - це nередусім 
фоJІьююр, демонологія, народні назкн, колядки, щедрів· 
ки і т.п. У них пупьсуе українська стихія, розмах, дянв

иіка й гомеричний козацькиА гумор. Про це вимовна 

говорять "Еней, Дидона й музика" та "Еней гупяе", а 
з демоноJІогіі- "Польовик", "Лісовик", .,Водяник", ма

ріонетки до "Українського вертсnу" ("Мужик КJІИМ", "Ци
ган", ":ЖИд") і rротески ("Козак Мамай", "Пасічнин"). 
Зробив він безJІіЧ ішострацій, обк.11адинок, екс.ІІібрисів, ви

давничих знаків, рекпям, а навіть і проєктів килимів, меб
.ІІів, сервісів, костюмів і т.д., зокремаж-проєкт баянко
та на п'ять гривень дпя Карnатської України. М. Бутович 

- це унікал:ьна й своєрідна постать на тлі українського й 
чужинецького мистецтва. 

Українську графіку, в тім і оформJІеиня книги, ви

разно позначив "свого духа печаттю" ПавJІо Ковжун (1896-
1939), уродженець Волині. Сnочатку деякий час він учив
ся в рнсувал:ьній шкоnі в f{иеві. А КОJІи йому було 18 ро
ків, він бnиснув своїм -rаnантом, і критики порівнювали 

його праці з творами ангJІійського мистця Уістлера. За 
часів УНР П. Коажун працював у Військово-Історичному 

Відціnі Генерального Штабу Армії, в Міністерстві Фіиан
сів дпя Заго-rови Державних Паnерів, був редактором га

зети "Воля" й організатором в-аа .,Грунт". З Армією УНР 
він був інтернований nоnннами. Звільнившись з табору ін

тернованих, він поселився спершу в Станис.ІІавові, потім 
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у Львові, і тут широко розгорнув свою творчу працю 

в ділянці графіки. 

Своїми творами, зокрема ж на виставці "Нова україн
ська книга" в 1923 р., Коажук ааімпонував публіці А кри
тиці новим, на західиіх землях України досі немнслимим, 
просто революційним подихом. Можна сміливо сказати, 

що талант Коажука зростав блискавкою - не з роками, 
а з місяцями. Він збуджував щирий nо,ІІ.Ив своїми обкм

динками до творів І. Франка ("Із днів журби", "Зів'ме 

листя", ,,Панські жарти", "Борислав сміеться", "Великий 
шум", "Казки" і т.д.) оригінальною стилізаціею, винахід

JІ.ивістю й надзвичайною рутиною. Дальше с,ІІідуваJІи; об

кладинки "Золоті Ворота", "Соняшний промінь" В. Грін
ченка, "Поезії" О. Олеся, оформлення календарів, пре
красних екслібрисів, видавничих знаків, шІякатІв і т.п. П. 
Ковжун з надзвичайною JІеrкkтю поеднував українське 

барокtсо з експресіонізмом, а то й з футуризмом, і давав 
своерідний "ковжунівський" 1·вір, модерний і разом з тим 
Суто укра·ІНСЬКНЙ. 

Окреме й самостійне місце займав чистий гравер Ва

сиnь Масютин (1884-1955), нащадок козацького роду а 
Чернігівщини. Студії закінчив він у Москві, відзначився 

величезними успіхами в граверстві, і, як nрофесор Мос

ковського училища, випустив багато талановитих учнів, 
а між ними й українців - О. Кравченка та О. Усачовв. 

На еміграцію він nодався як "русскій художиік", і аж 
вп.nив духа виставки украінської графіки в Берліні, що 

ії вnаШ'rував Український Науковий Іиститут в 1923 р., на
вернув Мвсютинадо рідного пня. Став він щирим укрвін

ським патріотом, і свій rрвверський хист присвятив вн
кточно Україні. Створив він цикль гравюр-мідеритів та 

офортів князів, гетьманів і діячів куJІьтурн. Наі!.видвт

ніші з них: "Богдан Хмельницький", "Іван Мввеnа" (два 
варіянти), "Пилип Орлик", "Симон Петлюра", "Павло 
Скоропадський", "Автоnортрет'' та інші. Творчість В. Ма
СЮі'ИИа - це велетенський вк.ІІВд у наше граверство. 

Деякі наші визначні графіки й гравери працювали 

в Праві, де тоді ісиувала Українська Плясі'ичнв Студія. 
Там вирізнялися Іван Купець (1880-?) - професор цієї 
студії й знаменитий рисуваnьннк, і архіте!{т Володимир 
Січинський - ерудиі' рисунку. Зокрема вартісні його 

оформnення видань ("Нова Україна", триnогія "Мазепа" 
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Б. Лепкого та інші), а також оформлення його власних 

nраць, як; ,.Історія всесвітнього мистецтва", ап.ьбом "Сти
лі", "Українське ужиткове мистецтво", "Дерев'яні дзві
ниці і церквн rатщької :України", "Архітектура в сrаро
друках" і багато інших, що характеризуються ренесансо

вою легІ<істю й бароІ<ковии багатством. 

Особливим талантом у графіці виявивси Роберт Лі
совсьІ<ий (нар. 1893 р.), уродженець Катеринославщини. 

СnочатІ<у він учився в Керамічно-МистецьІ<ій школі в Мир
городІ, далі - в Рисувальній школі в Києві, а вкінці -
в Академії Мистецтв у Києві - в майстернях Ю. Нарбута 

й М. Бойчука. На еміграціі він закінчив теж Берлінську 
Академію, і nотім був професором графіки в Українській 

Плястичній Студіі в Празі. Він винвився nередусім як май

стер в оформленні книги ("Емалі" М. Чирського, "Вежі" 
О. Ольжича і т.д.). Він же створив і свій власнн.й шрифт. 
Слід згадати, що це Р. Лісовський е автором націоналіс

тичного триауба а мечем. 

Наша еміграція в Парижі вилонила з себе два могут

ні талаІІ1'И - В. Касіяна й В. Цнмбап.а. Басип.ь. l{асіян 
(1896-1976), уродженець Покут-тя (Микулинці, Снятин

еького nовіту), студіював граверство в Празькій Акаде
мії - у славного М. Швабіиського, і вже своїми ранніми 

дереворитами, офортамн й літографіями виявив свій рід

кісного типу та.11аит. З тих часів походять його rравю
ри "В шуканні заробітку", "Робітнич:а сім'я", "Бездомні", 
"Відnо<ІІШОІ<", "Страйк" і т.д., лортрет І. Франка, а також 
цикль дереворитів-ілюстрацій до новеnі В. Стефаника 

"Кленові листки". У 1927 р. В. Касіян ви"іхав до УССР, і 
тоді лоча.11ася нова доба його творчости, сильно обмеже· 

ної окупантами. 

Молодшим: сучасником В. Ка(;іяна буа Віктор Цимбал 
(1901-1968), земnяк Т. Шевqенка із Звенигородщипи на 

Ки і в щ ин і, колишній вояк Ар мі І :УНР. Студіював 
він в :Українсьній Плястичній Студії, а згодом закінчив 

Вищу Мистецько-Промислову Шкоп.у в Празі. У конкурсі 
на графічний портрет чеського історина Палицького В. 

Цимбал, між сотнями nроектів чеських графіків евроnей
ської слави, здобув блиснуч:у перемогу. Створив він тоді 

низку дереворитів, офортів та анвзтінти, що nрецизніс

тю виконання не устуnаJІИ машиновій продукціі. 
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Ілюстрував він і багато українських видань. У 1928 р. 
він nереїхав до Арrt':нтини, і згодом став одним з nередо· 
вих мистців країн Латинської Америки. 

Мистецька школа О. Новакіаського у Львові випусти

ла ни3ку мистців, і багато з них зайниди чільні місця в 
уІІраінському мистецтві. 

Грнгор Смо.льський (нар. 1893 р.) згодом nогІІНбоІІІО· 
вав свою освіту в Парижі, 1 він став відомим як автор 

творів "Останні УГА", "Довбуш" і "Ген. М. Тарнавський" 
та картин з гуцульською тематикою. 

Васио~~ь Дядннюк (1900·1945) також студіював ще в 
Консt>:рваторії Мистецтва й Промислу в Парижі та nрацю
вав у ділянках техніки малирства й графіки. Творчість 

Дядинюка позначена різними стилями - від візаитиніІ'І· 

му до рt>:а.лізму. Найважливіші з його праць: аJІЬбом "Во
лодарі України княжої доби", портрети гетьманів Б. 
Хмепьницького й Мазеnи та низка nортретів. 

Унікальним пвищt>:и на тпі українського мистецтва 
ЗУЗ виявився Едвард Козак (Еко), уродженець Стрийщи
ии. Деякий час він був учнем Мисrецької Шкоди О. Но· 

ванівського. Проте ж свої великі осяги він завдячуе ви· 

ключно своему талантові та безуnинній nраці над собою. 

Він став надзвичайно nоnулярним завдяки своїм знаме· 
нитни карикатурам у гумористичній газеті "Зиз", а по

тім у гумористичній газеті "Комар". Як знаменитий nси· 
хо~:~ог, Е. Козак зуміє схопити й передати пенхіну даної 

особи в гумористичному сnрийманиі, а також ук~:~адати 
конrеиіяльні тексти. Створив він вепетенську галерію ка

рикатур на політичні й злободенні теми "Галицької во
лостн". Еко також зі.люструваs низку видань концерну 

.,Українська преса" у Львові й дитячі видання: ,.Світ ди· 

тини", ,,Дзвіночок", "Юні друзі" і т.д. Він же й неабиякий 
карикатурист - може й світової слави. 

Один з найвидатніших наших мадярів МихайJІо Мо· 

роз (нар. 1904 р.) - улюблений учень О. Новакіаського 
- nог.nиб~:~ював свою освіту в Парижі. Особливу увагу 

на себе він зеернув своїми пейзажами, насиченими багат
ством ко~:~ьорів та гдибоІшм відчуттям. Природа Карnат, 

зокрема Космача, зачарувала Мороза, і на ці теми він 

створив вартісні картини: "Гуцульські орди", .,Довбушів· 

ські звори", "Космач", "Гуцулка Параска", "Гуцу~:~ьське 
весіп~:~я" й багато інших подібного змісту. СкаІІя кольорів 
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Мороза надзвичайно багата, і кожен його пейзаж - це 
ко.ІІьориетична nоема. Миетець дадьше творить у ЗСА, де 
він nіСІІІІ 2-ої світовоІ війни nосепився напостійне. 

Одну з передових nозицій в мнетецтоі на західміх 
землях України зайняв СвятоСІІав Гор,цинський - також 

"новаювець", наро.цжеинй 1906 р. в l{оломиі. Від 1929 р. 
студІював ще в Академії Жул.іян та Ф. Леже в Парижі. 
У Львові С. Гордниський широко nроявив себе в мамр

етоі й графіці, зокрема ж в оформленні книги. Відчувши 
старі українські образотворчі тра.циціі й nростудіювавши 

модерні стн.в:і, він зумів nоєднати е.пемеити різних епох, 
та ще й у сr10.пуці з елементами народнього мистецтва, та

кнм чином створив свій самобутній сти.11ь. Ці риси векра

во виявляються в його оформленні видань; "Архітек

тура міста Барідіева" В. Сlчииського, .,ШеС'ТИкри.11ець" К 
ГрииевичевОJ, в олійних портретах ("Автопортрет" та ін
ші), в архітектурних пей11ажах і натюрмортах (.,Нотр Дам 

у Парижі", "Катедра в Констанці", "Св. Юр у Львові"), 
а також у rвашах (циКJІь "Народнк ноша"). С. Гордин
ський, наскрізь зрівноважений талант, проявив себе також 

і в nоезіі, мистецтво3навстві та в літературній критиці. 

У тій же добі чітко зарисуваласи nостать маляра Во

лодимира Ласоаського (1907-1975), уродженця Галицько
го ПодіJІJІя. Закінчивши Мистецьку Школу О. Новаків· 
ського у Львові, вік від 1933 р. 3авершував свої студії 

в Академіі Гран Шоміє та в кубіста Ф. Леже в Парижі. 

Поеднавши образотворчі здобут1rn мину.ІlНх епох з мо
дерними течіями, Ласенський створив nершу синтезу -
свій своерідний експресіонізм, свою самобутню мис

тецьку мову. Найвартісніші його твори - це .,Портрет 

дружини", "Поет Б. І. Антонич", "Жінка з рудим волос
сям", "Робітники", "Ранок" і цикль фігуральних комnози
цій та пейзажів. В. Ласоаський був мистцем вийнятковоі 
культури; був він і теоретиком та глибоким аналітиком 

украінського й світового мистецтва, про що зокрема свід
чить низка його цінних статтей. 

З-поміж "новаківців" вирізнялися тоді у Львові; Во
лодимир Іванюк (1905-1943), - nрекрасниі\ монумента

ліст і портретист; Степан Луцик (1906-1963), уродженець 
Львова, що також nогJІИбmовав свої студії в Парижі й 

творив у дусі своєрідного імпресіонізму. Особ.mво цінни
ми е його твори ,.Св. Юр у Львові", .,Церква на Гуцуm,-
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щині", "Краєвид з Дел:ятина", "Гуцул" та інші. Антін Ма
люца (1908-1970) відзна•Іався передусім у рисуНІ{У ол:івцем 
та в різних дінинках rраверсЬІ{ОЇ т~хніки. Визначніші йо

го твори: "Бандурист'' і "Жіночий портрет" та цикль ар· 
хіте1стурних nейзажів, зокрема "Церкnа Св. Миколая у 

Львові", "Церква в Kapnaтnx", "Старий цвинтар" та інші. 

У карикатурі, з оформленні книги та в реКJІя:мових 

nрацях проявив себе Роман Чорній (1908- ?), що загинув 
у підвалах НКВД (чекістів)- мабуть, 1939 р. 

Наймоло.цшою ученицею МистецЬІ{ОЇ ШкоJІи О. Но
ваківського була Іванна Нижник-Винників, що народила
ся 1912 р. у Львові. Уі поважні осяги наявні передусім у 

портреті ("Митрат О. Вазюк", "Пані Рудакевич", "Авто
портрет" і т.д.). Вона створила також низку пейаажів і 
натюрмортів- у своєрідному імпресіонізмі. Продовжува· 

ла вона свою творчість і на скитальщипі та у Франції. 

Слід відмітити, що "новаківцем" також буз Володи· 
мир Гаврипюк (нар. 1904 р.), що закінчив був Краківську 
Академію. Він nроявJІяв великий талант у малярстві, а на
віть nиробив свою самостіАну "малярську мову" і ство· 
рив низку композицій та портретів і мав перед собою 
широкі творчі обрії. На жаль, він зник з мистецького ови

ду, і nрисвЯ1'ився поезіі. Проте ж і в поезії він заІІмае по· 
важне місце. 

При кінці 20-их років перед нашимя мистцями ви· 

НИІОІО питання, чи новим формам слід надати українсько
го змісту, чи може в старі форми вкладати новиfІ: зміст. 

Цю проблему розв'язала нова організація - Асоціяціsr 
Незалежних Українських Мистців (АНУМ) у Львові 1931 
р. ri осиовопо.пожниками бупи Павло КовжУJІ, МихаА.по 
Осінчук і Святослав Гординський. До АНУМ згодом при:· 
едизлися й інші - В. Січинський, Я. Музина, І. Іванець 
і т.д., а також і моло.цші мистцІ. Метою АНУМ було об'
еднати всіх українських мистців на уJ<раїнських земпях 
і на еміграції, незмежно від їхніх стиJІів і напрямків. Упро

довж свого існування (в 1931-1939) рр.) АНУМ винвила 
издзвичайну активність. Вона влаштувала більше десяти 

збірних та індивідуальних виставок у Львові. Уже в пер
шій виставці (1931 р.) !'іраJІи участь не т!пьки наші місце· 

ві й еміrрвціІІні мистці, ал:е й чимапо (22) чужинецьких 
мистців - европейської fl: світової слави, як: П. Пікассо, 
М. Шаrаль, А. Северіні, А. Дерен, Р. Люфі та інші. АНУМ 
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видавала журнал "Мистецтво" та опублікувала кіJІька мо· 
иографій, nершорядно оформдених, з українськими й 
французькими текстами. АНУМ блискуче провела кон· 
фрактацію нашого мнстецтва з мистецтвом країн Заходу. 

У 1932 р. постала у Львові друга мистецька організа
ція - РУБ, основоположниками якої буJІИ колишні учні 
О. Новаківського. Ця організація видавала альманах "Кар· 
би" та влаштувала пару виставок. Існувало також Україн
ське Товарисrво Прихильників Мистецтва. УТПМ засту
пало старі мистецькі традиції. 

У ЗО-их роках кільканадцять українців с'1'удіювало в 
Кракові (в Академії) та в інших мистецьких школах. Між 
ними в малярстві вирізнялися О. Касараб, М. Кміт, Б. Сте
бельськиІІ, М. Гарасовська, Ю. Кульчицький, М. Левиць
кий та М. БілинськиІІ, а серед скульnторів - Г. Крук, М. 
ЧереwньовськиА, М. Новицька 11 інwІ. Вони створили об'· 
еднаниІІ "Зареве", і впаwтовуаали виставки своіх творів, 
зокрема - у Львові. 

Великий вюrад у наше мистецтво лапа груnа тих мист
ців, що студІювала в Варшавській Академії та в мистець

ко-nромис.І(ових школах цього міста між двома свІтовими 
еійнами. Деякі з них досягнули поважних мистецьких по· 

зиціА ще ТйКИ тоді, у Варшаві, інші ж - у nізніших ро
ках. Передове місце між ними заІІняв Петро Мегик, що на

родився 1899 р. у Вашківцих на Буковині. У 1921·1930 рр. 
він студіював в Академії на відділах монумеН1'а1!Ьного А 

декоративного ма.11ярства, а також і вяуrрішню ІІрхітекту

ру. Він закінчив студії з диnломом учит~ля мистецтва се
редніх J фахових шк!JІ. Працював у шко.11ах столярсько· 
будівельній Тй золотарсько-граверській, а згодом асистен· 
том-рисувальником медичного відділу Варшаеського уні· 

в~рситету й членом nроrрамовоі комісії nрофесійних шкіл, 

а вкінцІ - візн'1'атором технічпих шкіп. 

1'1oro заслугою також було 'Те, що він був осноео· 
положпиком мист~цького гуртка "Спокій" у Варшаві. 1'Іо· 
го чиспениі твори -портрети, композиції, пейзажі й иа· 
тюрморти - nозначені майстерним рисунком, своерідним 

кольоритом, а також щирою українською мистецькою 
мовою. Петро Мегик, як мистець, наскрізь самобутній. 

Про це вимовна говорять його кар'1'ИНИ "Верби", "ДІвчи· 
на", ,.Краєвид s Карnат", ,.Старий хрест" тІІ цикпь мерт-



вої природи. П. Меrик згодом проявив себе на всю ши· 
рінь у Філядельфії, ЗСА. 

Також чіткою постаттю на тлі українського мистец

тва в Варшаві був Петро Холодиий (сни), що народився 
1902 р. в Києві в сім'ї славетного П. І. Холодного. Почат
кову освіту набув від батьна, згодом учився в Українській 

Плистичиїй Студії в Празі, а nотім закінчив Варшавську 
Академію. Він е автором низки творів у малярстві й гра
фіці - із щиро-українськими рисами. У ке.ртинах з релі

гійною тематикою ("Бле.говіщення", "Божа Мати" і т.п.) 

Холодний створив синтезу модерности й старинности в 
іконографії. І'Іого твори глибоко одухавлені й nозначені 
тонкістю культуриости. Особливо nроявив себе П. Холод
ннІі: у графіці, зокрема ж у книжковому оформленні; він 

збагатив наші видання своїми оригіналr.ними ілюстрація
ми, а в цьому й дитячі видання в ЗСА. 

Могутнім талантом sабJІИстів у тій же добі графік, 

мистець - просто з Божої ласки графік - Ніл Хасе· 
вич, уродженець Костопільшини на Волині. Народився він 

1905 р., а студіював у Варшавській Академії, спеціялізую· 
чнсь у деревориті. Студії закінчив він з бJІИскучими успі· 
хами. 

У деревориті Хасевич виявився безкоикуренційним 

майстром, зокрема ж заімпонував віи своїми незрівняними 
екслібрисамн на міжнародній виставці в 1936·1937 р., за 

які його удостоїли першою нагородою. У 1939 р. захода
ми гуртка "Спокій" у Ве.ршаві вийшла монографія на те· 
му книж1сових знаків Ніла Хасевича. Виконе.в він низку 
почесних грамот (дJІя митрополита Андрея, проф. Д. Ан

тоновича й інших), що відзначапися передусім своїм чу· 
довим шрифтом. 

За часів німецької окупації Хасевич проживав у свое· 
му рідному селі Дюксені, а коJІИ (в 1943 р.) иімuІ спалиJІИ 
це ceJio, Хасевич опинився в рядах УПА і там воював про· 
ти окупантів своїм мистецтвом. Згюrув він у буякрах УПд, 

- мабуть, 1952 р. 

Тоді ж студіювали у Варшавській Академії А П. Ан
друсів, В. Валке, Т. Куsьмович, О. Шатківський, І. Кейван, 

а те.кож і трохи молодші - Я. Гавран, Я. Гні3довськиА:, 
В. Доманик та інші. Більшість з них була пов'язана з мпс
те.цьким rуртком .,Спокій", що його заснував у 1927 р. П. 
Мегии при співnраці Андрусева, Васьківського, Побупав-
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ця, МариняІіівноі й Хасевича. ГуртоІі діяв до 1939 р. під 
кермою П. Меrика. За час свого існування він влаштував 

13 виставок у Варшаві А на ВоJІИні. 
Деякий час існувала також і Група Молодих АНУМ 

з іі ідеологом Я. Гавраном. 
На Буковині між двома евітовнии війнамн укрвінський 

мистецький рух проивлився дуже слабо, з огляду иа жор
стоку румунську о«упацію. М. ІвасюІі ще вспів був ви«о
нати низт{у портретів, між ними й портрt>;ти митропоJІИта 

Рt>;пти, ,Ясінь-,Ясінеuького та іяших. Але в 1925 р. він виї
хав до УССР, і там отримав посаду професора Київ

ського Художнього Інституту. На жаль, його творчість 

сприіІ:няли онvпанти наскрізь вороже, і мистець помер у 
нужді- в 1930 році. 

З-поміж учнів М. Івасюка проявили себе на БукоІІНні 
К. Дзержик- евтор низни nортретів і nейзажів, та І. Ви

динівськиА, що, !{рім ПОІ'\ТретІв, пейзажів і церновних 
ікон, оформив твори О. Кобилянсьноі (,.У недіто рано 

зілля «опала", "Але Господь мовчить" та іншІ). 
У тіА же добі наАчіТІ(іШе проявив себе на Буковині 

ЄвсевііІ: ЛіпецьттА (1889-1970), що народи11ся n Вербівцих 
біля Заставиої. Студіював він малярство, техніІ{у рестав· 

pauli А консервації картин у Коро;Jrівст.кіА Академії в Мюн
хені. Під час 1-оі світової війни Є. Ліnецт.кнА nрацював у 
ВійсЬІ(Овоvу Географічному Інститvті в Відні, і тодІ він 

виконав низнv nортретів ці~арсьноі сім'ї. За чзсіІІ JJVМyJJ· 

ськоі от<vnації він вів свою мnАстерпта й ІТІІ{ОJІv в Чернів

ЩІХ, і тоді наматоввв низну портретів: гр. М. Василька 
А мятропоJІИтів Котл:ир<Іука та Вісаріона, а також портре

тн Ю. Федьковича, О. J<обитІнськоі, Лукіяна Кобилиці, 
і вони позначені п~чаттю духа солідної мюнхенської 
шкотт. На еміграції в Німеччині Є. Ліпецьний виконав 
портрет номпазитора І. Недільського, д-ра К. Кнсілев

ськоrо, співака К Букера і т.д., що відзначаються сnоїм 
nерфетmшм рисунком. 

У Празі, Чехо-Словаччина, дуже жваво дІяла Украія

ська Пппстична Студія від 1923-1945 р. з віддаламн архі· 
тектурн, с«уnьптури, малярства й графіки. Ця шкапа бу

ла на рівні евроnейсьІmх академій. Студію вели такі ви· 
датні особистості як І. Купець, д. Антонович, С. Мако, 

К СтаховськнА, С. Тимошенко, В. Січинський, Р. Лісов· 
ськиА. І. Мірчук, Ю. Русов, С. Літав та Ф. Слюсаренко. 
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Студія виnустила багато абсоІІьвентів, які згодом здобу· 

ли собі nоважні nозиції, а деякі з них навіть досягнуJІи 
европейської слави, 

ВелетенсьJ{У інвенцію в українське мистецтво та його 

пропагування в світі даJІа паризька груnа. Тоді жили й 
творили в Парижі такі наші мистці: С. Левицька, О. Гри

щенко, М. Андрієнко-Нечнтай.ІІо, М. Кричевс~:.кий, 8. Пе
ребиАніс, І. Бабіі!:, П. ОмеJІьченко, С. Зарицька, В. Хме
люк, згодом С. Бора'іок, Л. Перфецький і багато інших 
наших мистців, що студіювали в різних академіях і шКО· 

""· Найяскравішою nоста'М'ю сІІід уважати Олексу Гри-

щенка (1883-1977), уродже:нцл Кролевця нn Чернігівщині. 
Студіював він спершу малярство в Рисувальній шко.пі в 

Киеві, а закінчив студіі в Москві. Проте він найбільше 

nоr.~rибнв їх тоді, коли подорожував по nівденних землях 
Украіни, зокрема ж Криму, а також по Кавказі. У 1911 р. 
побував він у Парижі, де nознайомився з модерними те
чіями, а в тім з імпресіонІзмом і кубізмом. У 19131914 
рр. подорожував він по Італії, і там відвідав 28 міст-мис
тецьких центрів, і це абагатиІІо його знання більше ніж 

могли б це зробити кіпька академій. О. Грищеш{Q аірвав 
тоді а московським передвижництвом, І nішов своїм само

стійним ШЛІІХОИ. 

Ревонюців в 1917 р. застала О. Грищенка в Москві; 
і хоч бо;rьшевицьиа влада удостоіІІа його високими почс· 

стями: професора Мистецької школи, чnена Комітету охо
рони історичtшх nам'яток та КомісП реставрації ікон на 

Кремлі та ін., nроте ці nечесті ніяк не змоr.nи nримири· 

ти йоrо з боJІьшевнзмом. У 1919 р. він дістався через Се
вастоnіль до Царгороду (Стамбулу); nроживаючи там до 

1921 р., він створив незрівняні мистецькі ціннощі, зокре
ма ж- урбаністичні твори: Свята Софія, церква св. Іри· 

ни, Кахрів Джамі, мошеі СуJІейманіе, Сеnіма, Мехмеда, 
Мендрессе, Баязідіе, мури Теодосія і т.,ІІ., в яких він nро

явив себе як знаменитий аквареліст і ко.пьорист. 

У 1921 р. О. Грищенко побував у Греції й там він зма· 
лював nам'ятки Коринту, Дельф і Містри. У 1922 р. nри
був він до Франції. Тоді взяв участь у виставці Осіннього 
Сальону в Парижі, і а того моменту О. Грищенко почав 
блискучу мистецьку кар'єру, зокрема пейзажами з мари-

вісти ки. 
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У 1927 р. поселився в місцевості Кань, Французька 

Рівієра, і звідти робив мистецькі екскурсі на узберіжжя 
Франції. Побував він і в Еспанії, Португалії, Швеції, Да
нії й Аигліі, і там змальовував морські пейзажі. Виставляв 
він свої твори в різних країнах, а особливо в паризькому 

Осінньому Сальоиі, постійним членом якого він був від 
1930 р. 

Грищенко створив коло 3000 картин, і воttи мапи ко

JІосаJІьиі успіхи на світових виставках. Він виробив собі 
свій самобутній СТИJІЬ, в якому помітні риси експресіоніз
му. "Морське дно", "Захід сонця в порті", "Порт Одіерн", 
"Морська синява", "Море весною", "Міст у ТоJІедо", ,.Ве
сеJІка", "Грудневв ніч у Нью-Иорку", "Катедра де Люк", 
"ТурІ(еня в чадрі", "Мопеда жінка в тюрбані", "Автопорт· 
рет" і т.д.- це справжні шедеври. 

Грищенко запо.~rонюе гJІядача своею могутньою ко

JІьористичною мовою. В його творах пульсуе життя, в 
них повно радоСТJ.І А сонця. Як визначний мемуарист, О. 

Грищенко написав кільканадцять творів, а наймаркантні
ші з ЮІХ - це ,.Маі роки в Царгороді" та "Україна моїх 
блакитних днів", що вийшли ;цруІ(ОМ українською і фран
цузЬІ(ОЮ мовами. Серед наших мистців Грищенко иаJІе· 

жить до тих, що досягнули рівня світової спави. 

Одним з тих наших найвидатніших мистців паризької 
групи, що досягнули европейської слави, був Микола J<ри

че.вськнй (1898-1961), син славетnого Василя. 
Початкову освіту набув він від свого батька, а згодом 

учився в АІ(адеміі Мнстеuтв у Києві, - nід кермою дядь

ка Федора, О. Мурашка, Ю. Нарбута й М. Бойчука. У 1919 
р. він виїхав з театром М. Садовського в турне по ЕвропІ, 

а nicJiя упадку УНР переїхав до Праги й там закінчив 
студії в Ака.цеміі Мистецтв. 

У Парижі, де він згодом поселився напостійне, при
дбав собі голосну славу як знаменитий майстер мnпювання 

води-спокіАного nJieca. І'Jого акаврепі з-над Сени й Вене

ціі, що позначені надзвичайною субтепьністю, м'якістю А 
rлибиною, а також високою технічною маіkтерністю, при

дбали Аому особ..mвого успіху на виставках. Серед соток 

його творів найбі.ІІьш притаманні froмy "Париж", "Над 
Сеною", "Баржі на Сені", "Венеція", "Площа св. Марка", 
,.КанаJІє Гранде", "Ляrуни", "ГондоJІі" і т.п. Також вартіс
ними е його дереворити fr рисунки. 
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Васипь Перебийніс (1896-1966), уродженець Во.лині, 
почав студіі в Україні, а закінчив їх у Парижі. Як майже 

кожен "парижанин", він пройшов евопюцію від клясициз· 
му А реалізму до І(убізму й конструктивізму. Перебийніс 

створив низку портретів ("Автопортрет''), nейзажів і на

тюрмортів із своєрідRою інтерпретацією в формах і ко· 
nьорах. Особливо просnавився він декораціями для театру 

"Одеон" у Парижі. Також оригінаnьними є його проекти 
костюмів для театру. 

На тлі Парижа вирізнився й Петро Омельчеюю (1894· 
1952). Студіював він у ПразькііІ: Академії rраверство А 
графіку, а від 1929 р. почав проявляти себе в Парижі в 

різних ділянках мистецького промисJІу: в діnянці різних 
тканин, вітражів, проєктів мебпів й вирізуванні нартин на 

сиnі. Французька І(ритина високо оціиюваnа його май· 

стеркість. його дружина, Софія Зарицька, родом з Пере· 
мишля, також закінчиІІа студії в Празі, і спеuіялізувапася 

у фресковому мапярстві. Фресковою технікою вона ство· 
рипа цикль композицій з жіночими сюжетами, які відзив· 

чаються особ11иво мнnим кольоритом. На увагу зac.nyro· 

вує її твір "Мадонна" і3 щиро-українськими рисами. 

Особ.rшву увагу звернув на себе в Парижі Северин 

Борачак (1898·1975), народжений в Теребовлі. Студію· 
вав він мап:ярство в Краківській Академії, а в 1924 р. виі· 
хав до Парижа й там був улюбленим учнем П'єра Бонна· 
ра. На виставці модерного мистецтва в Монпариас:і він 

одержав за свої твори першу нагороду з рук світочів МИС· 
тецтва П. Боннара й Дюффі. Критика звернупа увагу на 

його твори "Сппяча жінка", "Композиція", "Автопортре'І'" 
І т.д., що характеризуються чітко окреспеним стилем та 

подивугідною гармонією кольорів. С. Борачак мав особ· 
лнві успіхи на виставках у Парижі та інших СТОІJИЦІІХ 

краін Европи. Пізніші його твори - ,.Жнива", "У 
лісі", "СонІІчна купіJІЬ", "Ранок". "Дністер біля Город· 
киці", "Гарцюючі коні", "Туга", "Пробудження" й інші 
- це перлини під копьористичним оrJІядом. С. Борачак 

nомер у ЗСА. 
Сучасником Борачка був Леонід Перфецькю'І: (J900· 

1977), що також студіював у Краківській Академії й по· 
гпибmовав освіту в Парижі. ВІн nроявив себе як 3иамени· 

тий батапіст комnозиціями "Наскок мазепннців", "Бате· 
рія в небезпеці", "Крути", "Базар", "ЧорнІ заnорожці", 
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"Останні набої", "Козаки під Трапезунтом" та цикnем ба· 
тапіетичних ржунків. Розматозав він "Мері де Люксем
бург" у Парижі, виконав портрет султана Убангі-Шарі. 

У Монтреалі Л. ПерфецькиІ'І розмалював церкву св. Духа 

й каnлицю французької Ораторії св. РІосифа. Зокрема зба
гатив він своїми творами українську баталістику. 

Між двома війнами в Парижі також працювали мист

ці М. Глущенко, І. Бабій, В. Хмепюк, С. Гладкий та інші, 
а піспи 2-ої світової війни Париж збагатився молодшою 

генерацією; деякі з них сrудіюваJІи там, інші ж осіnн там 
напостійне. 

На особливу увагу заспуrовуе Юрій Ку.ІІьчицький, на

роджений 1912 р. на Дрогобнччнні. У 1933-38 рр. сrудію
вав у КраківськіА Академії, спеціRлізучюись у графіці. 

Він заспужив собі славу знаменитого графіка дереворіза

ми "Запорожець", "У Синапі", ,.Лучники", циклем "За
поріжжя", ,.Погоня" й "Розкуркулені". Дуже цінні його 
дереворити-ілюстрації до збірІ<И Іtегенд К. Малицької 

"Гарфа Леїnі''. 3 Ку.11ьчицьким близько співпрацює Іванна 
Винників, і вони разом ведуть керамічну майстерню в Му· 
жен у Провансіі. 

3 молодших проявляє себе Андрій Сологуб, що сту
діював у Відні, Зальцбурзі А Парижі. Він внязнв свіА 
талант у nортреті, зокрема ж у П!йзажі, а також у ску;n.п

турі. Сопогуб оперує обмежено скааею кольорів, і його 

твори виразно позначені модернізмом. В його скульnту
рі ("Бик") помітні риси раннього архаізму. 

Твори Аристида Вирсти - це пейзажі й натюрмор· 

ти, в яких nомітні риси збс=тракціонізму-супрематизму. 
У Парижі якийсь час працював АнатоJІь Яблонський 

(1912-1955), уродженець Києва. Він сrудіював у Львові, 
а потІм у Парижі. Цінною е його композиція "Княжі JІО· 
ви". 

У Парижі погJІИбпюва.m: свою мистецьку освіту й ви
ставляпи свої твори Мирон Левицh1<НЙ, Яків ГніздовськнА, 

Любоелав Гудалюк та інші. ДJІя творчого росту украЇн· 
ських мис=тців Париж дав дуже багато. 

ХІІІ. ДРУГА СВІТОВА ВІРІНА И: СКИТАЛЬЩИНА 

Вільну творчість українських мистців та діяпьиість 

АНУМ на ЗУЗ npиnюrnna 2-га світова війна, а перш за 
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все м:осковсько-большевицька окупація восени 1939 р. Но
ві окупаити запрягJІИ мистщв до воза nропаганди й агіта
ції комуністичної ідеології Маркса-Енгельса-леніна-Ста

ліна. Згодом було засновано Спі.Ішу Радянських Худож
ників України з орпюмітетом у Львові. У цій СпіJІці згур

товано мистців різних иаціонаІІЬностеА: украІнців, поля

нів і жидів. Першим їх завданням було малюювати веле
тенські nортрети советських "вождів" та всякі "лозунги". 
До ціеї роботи взялася "армія" всяких аматорів і халтур

ників, тому рівень мистецтва махливо впав. Але, з уваги 
на потребу "перекоюrивости" засобів пропагаІJ,ЦИ, больше
внцька влада звернула особливу увагу на старших авто

ритетів нашого мистецтва, як О. Ку.nьчицька, І. Труш, О. 

Курилас, А. Манастирський, І. Іванець та інших з метою 
залучити їх до у•Іасти в виставJ(ЗХ, а для орrвнізування 

Спілки вислала визначніших мистців з Наддніnрннщини. 
На виставках, які відбувалися у Львові, Стаиис:лавоаі, а 
навіть у Киеві, nереважали .,nодоби" Леніна, Сталіна й ін

ших совєтських "герштів" та комnозиції на теми "радіс
ного й заможного жиtти" в СССР - в реалістичному ду

сі або зближеному до соцреапізму. Хоч це був сnравжній 
глум над мистецтвом, то проте позитивним явищем буяо 

те, що до Львова вислаnи мистців-наддніпрянців з еоnід
ною мистецькою освітою. Мистці ЗУЗ знайшпи швидно 

спільну мову з ними й аасвоїnи собі буйну на,цдн.іпрян
сьиу стихію та широквА творчий розмах, а це було най

важливіше. 

Живучість українського мистецтва була незламна, і 
коли (вліті 1941 р.) московські попчнщn отекnи з ЗУЗ 

пі.ц напором німецьких армій, у Львові постала Cninкa 

Українських Образотворчих Мистців, що об'єднувала всі 
украінської творчої сили, без огтrду на їхні стилі. СУОМ 
дозволяmt ім конкурувати в творчих аспектах. Головою 
Сnі.ІІКИ був спершу І. Іванець, nотім Е. Козак (Еко)- аж 

до кінця німець"ої окупації в 1944 р. Українські мистці по
чали внпростовувати свої творчі крила, бо німці взагалі 

не втручалися ні в їхні стипі, ані в тематику. Упродовж 
цього короткого періоду Спілка УОМ влаштуввла кіпь

ка виставок у Львові, а між ними "Виставну 4-ох" (Но
ваківськоrо, Хоnо.цного, Труша й Ковжуна) та виставну 

присвячену 25-річчю заснування Академії Мистецтв у КИ
єві, показаnа мистецькі здобутки своїй і чужіА nубліці 
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та підховаІІа мододі кадри українських мистців, які нав

чалнея в Мнспцько-ЛромиСJІовій шкопі. Школа функціо
нувала під кермою С. Литвиненка й професорів М. Буто
ви ча, В. БаІІЯса, М. Мухина, О. Ловстеика, М. Кміта й ін
ших. У 1943 р. статус ціеї шкоди підвищено nід назвою 
"Вищої Образотворчої Студії", тобто їі повищили до рів
на академії, а іі ректором найменуаали В. Кричевського, 

С. Литвиненка - деканом, і доповнили скnад професорів 
митропопитом Андрееи, М. Дмитренком та А. Мал:юцою. 

Тоді на виставках СУОМ бJ1Иснупи своїми талантами мнст
ці-наддніпрянці - М. Ааовськнй, М. Дмитренко, М. Му

хни, М. Недітс:о й інші. 

Унаспідок воеиних подій в 1944 р. українські мистці 

більшістю подадиси на Захід, а nісля війни опиниписи 
в таборах скитальців у Німеччині й Австріі. Хоч їм дове

лося жити просто в жах.nивих умовинах - у військових 
касарних і бараках, на горищах, в nідваавх і вщерть nере

nовнених конюшнях, то все ж таки вони намагалися ожи

вити мистецьке життя, творити нерідко й великі цінпащі 

тв влаштовувати виставки. Мистецьке життя скуп•Іувало
ся в таборах у Карл:ьсфельді, Берхпсrадені, Авrсбурзі, 

Міттенваль.ці, Ашаффенбурзі і т . .ц., а в Австрії - у Вре
генцІ й Зальцбурзі. У Карл:ьсфельді (згодом- у Бертехс
rадені) існувала навіть Вища Образотворча Студія під 

нермою С. ЛитвниеЮ(а. 

ЦеІrГрои став Мюнхен. У січні 1947 р. там влаштова
но виставку мистецьких творів різних національностей -
з допомогою ІМКА й :УНРРА, і в ній взял:о участь 48 ук
раїнських мистців з 290 ексnонатами. У тому ж році зас
новано Укр аїн с ь ну Сnілку Образотворчих Мистців 

(УСОМ), яка сnиралася на nрофесійних nринципах та 
об'єд.нува.nа мистців різних напрямків. Головою став Е. 

Козак, заступником - С. Еорачок, секретарем - М. Дмит
ренко, а С. Луцик і Я. Гні<Ідовсьний - членамн управи. 

З'їад ухвалив резолюцію, яка зал:ишаеться актуальною й 
до наших днів. УСОМ блискуче проявила себе в органІ

зуванні виставок. Найзамітнішими бу.11и фестивалі .,Тиж

день Української Кудьтури" в Регенсбурзі й Мюнхені, що 
відбулися навесні 1948 р. УСОМ видаІІа napy чисед аль
манаху .,УJ(раїнське мистецтво" аа редакціею С. Гордин
ського, М. Дмитренка, Е. Козака й С. Луцика. Адьманах 

був першорядно оформдений. Теж вийшJІа праця С. Гор-
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динеького "Крук, Павлось, Мухнн" та альбом "Українське 
образотворче мистецтво". Усе це створилося в невідрад. 
них обставинах nід І(ОЖНИМ оглядом. 

У Зальцбурзі, в Австрії, існувмо Об'еднання Україн
ських Образотворчих Мистців nід головуванням Ю. КраА

ківського, і воно вдаштувало кілька виставок. Українські 
мистці на скитальщипі nроявляли себе інтенсивно зж до 

виїзду на еміграцію до ЗСА, КаtІади, Австралії й до краін 

Південної Америки. 

На тлі скитЗJІьщннн з наших мистців, І(рім згаданого 

вже С. Литвиненка, дійшли майже до верхів'я своєї твор

чости А. Павл:ось, М. Мухии та Г. Крук, які вже раніше 
здобули собі видні позиції в українській cкynьrrrypi на 

рідних землях. 

Антін Павлось (1905-1954) походив з Холмщини. У 
1930-1935 рр. навчався в Мистецько-Промисловій школі 

у Львові, і вже своїми ранніми творами ("Побратими" й 
портретами мистців В. Іванюка таР. Чорнія) виявив свій 

блискучий талант. На виставках СУОМ у Львові в 1941-

.~~~~~::д:~:~~:~\Р:f~ ~~в~~~:о~~~~:зв?к ~в~~~ur.~.o:.:a~ 
теринство" й іншими. На скитальщипі в Німеччині А. Пав
nось створив у гіnсі й теракоті ску.ІІЬnтуру "Князь Роман 

Галицький", "Богдан Хмедьницький", "Св. Юрій", "Від

nочинок", "Смуток", "Дівчина", "Пастух:" та інші. Вони 
позначені легкістю композиції, динамікою, завершеністю, 

а зокрема - високою естетикою та лірикою. Мистець 
помер в Міннеаполіс, ЗСА, де він поселився був напо

стіАне. 

Микола (Богдан) Мухин (1910-1962) народився на 

Донеччині, а студіював скульптуру в інститутах Харкова, 
Одеси й Киева в 1930-1939 рр. СтихійннА талант Мухина 
не мав застосування в тісних рамах иосковсько-боJІьше
виського соцреалізму. Вік уже проявив себе ка тлі ви

ставок СУОМ у Львові в 1941-1944 рр. Ploro твори "Сла
ва", "Чумак", "Кінь у степу", "Звільнення з ясиру", як 
невидані досі твори, захоплювали глядачів докраю. З пе

ріоду скитальщини походять його твори "Кня<Іь Ігор", 
"Козацький сотник", "Ковак з арканом", "Запорожець", 
"Отаман" та інші, що nритаманні надзвичайкому ритмові 
й шаnеному динамізмові, а зокрема в бігу коней та в ру-

63 



хах вершників. Мистець nомер nередчасно - в Філвдеаь· 
фіі, ЗСА. 

Григор Крук, один з цієї трійки славних ску.11ьnторів, 
народивсв 1911 р. на Станнславівщині, студіював сnершу 
в Краківській Академії, а заІ,інчив студії в Академії Мис
тецтв у Берліні з визначними усnіхами. Своїми творами, 
виконаними в гіnсі А бронзі, звернув увагу на Ретроспек
тивній Виставці Українського Мнстецтва у Львові 1935 р., 
на виставках УСОМ у Німеччині виступав як уже завер· 
шений скульптор. У ранній своїй творчості Г. Крук чер

nав з архаїчних та аtrrичних джерел, а далі nройшов ета· 
пи від динамізму до статичних і монументао~~ьних творів, 

що іх oxon.тnoe в форми бльоків. Він незрівнІІНИЙ мистець 
в оnануванні брили з відчуттям її надзвичайної реJІЬефнос

тн в просторі, гармонії форм тn естетики руху. Він же ча
родій в одухотворенні мертвого матерівлу, бо він nоказує 

як з цього народжується живий твір. Це зaкmrri мону-

~::r· :~~~~ .. й .~h~~~~а~:з~~е~я:~~..ї. ~:~~і~т::~і'~ ~~~ 
rітна" і низка nортретів - це твори глибоко nсихологіч

ні, неоцінииі nерJІИНН скульnтури. 

Г. Крук бере участь у найповажніших виставках Ев

ропи А Аиерюсн. Живе він постійно в Мюнхені й працюе 
як професор скуJІЬптури в Мюнхенській Академії. 

На скитальщині проявив свій стихійний талант М. Че
решньовськнй, який дійшов до верхів'я вже в ЗСА й Ка· 

наді. Також формувапася й момда rеиерація скупьnторів, 
МІіJІярів і графіків, і деякі з них добилися успіхів на емі· 
rраціі за океаном, інші ж твс.ри11и в Европі, а деякі змар

нувапнся. 

XIV. УКРАІНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В ДІЯСПОРІ 

З хвияею еміграції скитальців за океан, а з ними й 
украінськнх мистців (в 1947-1950 рр.), кожен з них привіз 
а собою ідею сп:ужіннІІ рідному мистецтву еі проnагуваtІНІІ 
його серед чужинців. На жаль, кожен з них мусів зуда· 

ритися з твердими життевнмн умовинами й змагатися за 
свое щоденне існування. Це заrаJІьмува.tо творчий розмах 

наших мисrців, а проте "зброї" вони не здаваmf, а нама
rаmfся творити в цих нових, не завжди пригожих обста

винах. 
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У ЗСА, а вже тим більше в Канаді (не кажучи вже 
про інші країни) українське мистецтво майже не існувало. 

Тут проявляв себе тільки геніяльний скудьптор О. Архи

пенко, наче самітній дуб серед стеnу. Тому то прибуття 
до ЗСА кількох десятків наших мистців - це була просто 

епоха в нашому мистецтві на еміграції. Найбільші скул· 
чення наших мистців, - це Нью·І'Іорк, Філядедьфіи, Ді· 
троАт, а частково А Чікаrо та Вашінrтои. У 1952 р. поста
ло в Нью-йорку Об'єднання Мистців Укрвінців Америки 

під головуванням С. Литвиненка, пізніше - С. Гордин

ського, останньо - М. Черешньоаськоrо. ОМУА досі 
вмштувало кілька десятків виставок, що були на висо· 

кому рівні; згадати б, н:J.пр., ,.Виставку українського мис
тец'tВа" світового масштабу в Дітройті 1960 р., що а ній 

взяли участь 78 мистців з відомими nрізвищами. При 
ОМУА існує й Товариство Мододих УкраїнсьJшх Мистців 

різних напрямків, що здобупн освіту вже в різних мис· 
тецьких шкодах ЗСА. 

Про нашу архітектуру в ЗСА можемо говорити тіль· 

ки ик про ужиткове будівництво, а це передусім будів
ництво церков. Ранни еміграція привезла з собою тради

ціі дерев'яного будівництва церков і намагадаси прище· 
пити іх у країні свого нового nоселетtІІ. Наших профе

сіі1:них будівельників тоді годі було знаі1:ти і тому цер
кви будували майстри-аматори або чужинці. Тут і при

чина того факту, що ранні церковні будівлі - це були 
неорганічні зліnки різних стилів, без жодної синтези. 
Усе ж таки деякі nравославні А католицькі церкви васлу
говують на відмічення: свв. Петра А Павла в Джерзі Ситі, 

Преса. Тройці в Янrставні, св. Миколая в Форд Ситі, ева. 
Петра А Павла в Мавнт Кармел та інші. З новішкх уже 
більш вартісні такі церкви: Христа-Цари в Філядельфії, 

Непорочного Зачатти в Гемтремк, Кирила А Методія в 
О.ІІИфаНі, зокрема ж правоспавиа церква-nам'ятник в 
Бавнд Бруку та католицька катедра в Філядельфії. У ста
дії будови е церкви св. Юріи в Нью-йорку, - иа візан· 
тійських зразках, св. РІосифа в Чікаrо, - модерніетич

ного характеру, та іRші. 

Значно підніс нашу архітектуру в ЗСА Сергій Тимо

шенко своіми nроектами церков. З хвилею еміграції при
був Володимир Січинський, який виконав низку nроектів 
церков у ЗСА, зокрема ж церкви в Гартфорд, Кони., та 
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Преса. Трійці в Ньюарку. Олекса Повстенко (1902-1973), 
який виконав в Україні баrа'ГО проєктів шкільних будин
ків, біб.Іt.ютек і к.пюбів, у ЗСА прояв;rяв себе як теоретик 

:;:~::к;~~:~ є~:и~~~~У~·~н:;:в~ім~~: 
чині - синтезу дерев'яної архітектури з модерними ри
сами. У ЗСА, на жаль, він не проявляє себе ширше. 

З архпектів молодшої генерації прщюють у ЗСА Яро
слав Січинський, АполінаріИ Осадuа И інші, які в проек

тах великих модерних будіве.ІІЬ дали чима.~~ий ВКJІад у на

шу врхітектуру. 

У ді.ІпІнці скульптури в ЗСА десятки років творив rе
ніяльиий Олександер Архипенко (1887-1964), унікальна 

посrать не тіпьки на т.Іtі у~<:раінсь~<:ої, але И світоно і скульп
тури. Учився він спершу в Мистець~<:ій школі в Киеві, по
тім- у Москві, а в 1908 р. виїхав до Парижа, де nродов
жуааа студіі скульnтури, але швидко занехав іх, ставши 
непримиренним противником rеніяJІьноrо Родена. З то
го моменту Архиnенко nрацюsав сам над собою, беручи 
собі за основу здобут~<:и архаїчного мистецтва. У 1910 р. 

sін вистуnав із своїми творами на виставках у Берліні й 
Гагені, а в 1912 р. відкрив свою школу. 

Він увів у ску~~:ьптуру нові естетичні еJІементн: моде
люванни простору, вглибnені форми й прозорість. А ко

.пи ще він приміtІнв кубі3м:, що J.ioro розроби.пи nікассо 
й Брак, то вже цілком вивів скульnтуру на зовсім нові 

рейки. Сполучнвши ску.ІІЬnтуру з малІІрстаом, Архиnенко 
створив синтезу окремої галузі образотворчости. Деякі 

критики зустріли це явище з подивом, інші - з завзятим 

nротестом. 

У 1921-1923 рр. він вів свою школу в ВерJІіні, і з свої
ми творами об'їхав усі центри Евроnи. Один визначний 

критик заявив: "Архипенко прорубав новий шлях в евро

nейській скульnтурі". 
У 1923 р. він nереїхав до ЗСА і там у 1924 р. створив 

картину "Архипентура" - комбінацію мапярства з nрос
'ГОром і часом. У 1928 р. він оnатентуввв машину д.11я про
дукування іпюзій мапьованого nредмету, я~<: аналогію до 

повільного руху в кінематографії. У 1935-1939 рр. він вів 
свою школу скульптури в Нью-й:орку, Вудстоку й Чікаго, 

вик.ІІадвв ску~~:ьптуру в Вашінrтонському університеті, а 

від 1950 р. -в Кансас Ситі. 
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Творчий шлях О. Архипенка позначений безперерв
ним шуканням за новими висловами й засобами. Він чер· 

пав надхнення з неоліту, Єгиnту, АсиріЇ, Греції і т.д., і в 
висліді створив "скульптомалярство", що в ньому коль ор 
доnовнює ре.JІьеф, і навпаки. У 1936 р. він створив про
зору ску.JІьптуру ("Ple)[.iglass") -комбінацію скла з пляс
тнкою - нову естетичну експресію моделювання світла, 

прозорости, простору та вrлнблення. 

Творчість Архиnенка nозначена подивугідною інвен
тивністю, динамізмом, незвичайним ритмом та синтетич

ною й лянонічною формою. Творчий дорібок О. Архипен
ка становить nонад 1000 творів, що бупи виставпені в най
nоважніших rалеріях світу, а чнс.nо його інднвідуа.nьннх 

виставок доходить до ІЗО. Прнблизну харантернстику йо

го творчости можуть дати архитворн: "Ідуча nостать", 

"Чорна сндяча постать", "Постать у nросторі", "Мати 11: 
дитина", "Блакитна танцюристка", "Мадонна", "&панна", 
"Арабка", "Материнство на скелях", "Шехереаада", "Жін
ка перед дзеркалом", "Приязнь", "Промінь", цикпь тор
сів, малярських творів та рисунків. З українською тема

тикою найвидатніші такі його шедеври: "Тарас Шевчен· 
ко", "Іван Франко" й "Володимир Великий". 

Сергій Литвиненко, який придбав собі широку славу 
в УкрвІиі й на скитальщині, в ЗСА в 1949-1964 рр. ство

рив великі цінмощі в камерній та монументао~~ьній ску.JІьп

турі. Вартісними е його б'юсти "Гетьманівна", "В. Кричев
ський", "В. Кубійович", "€. Маланюк", "Ф. Дудко", "Р. 
Купчинський", "К. Грииевичева", "І. Керницький", "М. По
неділок", "Дружина мистця", "Гетьман І. Мазепа" і т.д. 

Глибоко nсихологічними та сипьними своею експресією 

е "Сnокій", "Лірник", "Невільник", .,1-Je віддам", "Рибах
ка" і т.п. С. Литвиненко створив у ЗСА низку намоrиль· 
ників, а між ними - І. Раковському, В. Блавацькому й 

преа. А. Лівиu.ькому. 

Силою особхнаого таланту nроявляє себе в ЗСА син 
Лемківщини Михай.JІо Черешньовський. Народився він 
1911 р., студіював скульптуру в ШкоJJі ПриІUІадиого Мис

тецтва в Кракові, аадеб'ютував рівьбою в дереві "Мати 

з дитиною" на виставці СУОМ у Львові 1942 р. З реІІду· 
ючою групою УПА 1947 р. дістався до Західньої Німеччи

ни і там, у таборі скитальців у Мітrенвальді, розгорнув 

творчу роботу. На виставці "І. Кейван· М. Черешньов-
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ський" 1949 р. він nоказав свій могутній талант б'юста

ми "О. Данський", "С. Бандера", "Р. Шухевич" та комnо
зицією "Втеча до Єгиnту", які своєрідним реа.ІІізмом та 
оригінальною стиліаацією нагадуІОТь ску.пьnтури старо· 

винного Єгиnту. Майже до верхів'я дійшов М. Черешньов
ський б'юстами ,,Дмитро Донцов", .,йосиф Гірняк", "Порт
рет дружиш"" і т.д., що вражають подивугідним схошхен· 
ним ф1аичних і духових рис, а аокрема-своею виразною 

самобутиістю. Такими ж рисами nозначені його "Мадон
на на ослі", "Мадонна навкоо~~ішках", "Мадонна-Рятівни
ця" й інші. Дорібком особJІИвоі вартости е монументальні 

твори М. Черешньовського, зокрема "Пам'ятник героям", 
пам'ятник Лесі Украінці в Клівленді й Торонто та nам'ят

ник ОJІеrові Ольжичеві в Л1гайтоні. Усі вони відзнач.ають
ся монументаяьиим nідходом, досконалою комnозицією й 

глибокою одуховленістю. 

У ЗСА працює талановитий скуJІьnтор Петро Капшу-

~~~~~:~~~~~~~~:~~=: .. ~~~~::а~~:~т~~·;е~і8~:;ї'~1:~~~ 
шовнй Сірка", "БлагосJІ:овіння", "Музика" і т.п. Усі вони 
надзвичайно переконJІИві й самобуrні. 

Валентин Сімянцев виробив свою мистецьку мову на 
основі реалізму. Високовартісними е його твори "Геи. П. 
Дяченко", "Ген. В. Палій-Неїло", "Портрет сина", "През. 
А. Штефан", "Крутам", "МоJІИтва", "Смуток" та інші. 

Зокрема відзначився на цьому континенті Андрій Да
раган. НароДився він в Украіні 1902 р., закінч.ив відді.Іl 
скульптури в Харківському Художньому Інституті, і в Ук

раіні створив низку архітектурних декорацій та пам'ятни
ків, в Західній Німеч.ч.ині - низку фіrура.пьних ко~шо

зицій та моиумеита.ІІьних rолов, що знаходяться в nри
ватних збірках З. Ніиеч.чнни й Франції. У 100-річчя смер

ти Т. Шевченка А. Дараган виконав проєкт nам'ятнииа ве
JІикому Кобзареві, що nобудований на nлощі перед бу

динком Манітобської легіслятури в Вінніnезі. У скуJІ.Ьnту· 

рі працював уродженець Буковини Я:рослав Паnадій (1910-
1977). його твори "Задуманий", "Портрет дружини", "Ав
топортрет" та проєкт пам'ятника гетьманові І. Мазеnі аи

різtІЯЮться досконалою технікою виконання. 
З моJІодого покоління скульnторів nроявляють себе 

в ЗСА Р. Василишин-Гармаш ("Тарас Шевченко", "Пор· 

трет дружини"), І. Букоємська, О. Громнч, М. Урбан і т.д., 
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які ще nеребувають у стnдії формування своеї мистецько[ 

У ЗСА творять найчисленніші наші малярі й графіки. 

Не один з них збагатив українське мистецтво й творами 
світового значеиttя. Відомий монументаліст Михайло Осіи

чук виконав поліхромії двох церков і три іt<оностаси в ЗСА 
та двох церков у Канаді. М. Анастазіевський створив ее· 

ріі святкових .ІІ'Истівок з українськими народніми мотива
ми. Ірина Шухевич створила картини "Хрещення в йор

дані", "Княгиня Onьra" й ,.Вододимир ВеликиА", а М. Сте
фаиович-ОJІьшанська- композиціі із старокнІ!Жою тема

тикою. Твори Опьrи ДІ!дІНtюк (нар. 1903 р.) - цІ! низка 
І(ОМnозицій: ,.Легенди про св. Юрія", "Княгиня Ольга", 
"Плач Ярославни", "Княжі лови" та іІІші - в дусі старо
українськоі іконографії. 

В ЗСА надзвичайну творчу продуктивність, зокрема 
в графіці, виявив Микола Бутович. Збагатив він нашу об

разотворчість такими шедеврами як "Зевс відпочивае", 

"Лісовики посвари.лись", ,.Запорожець і красуня", "Щед· 
рик", "Івасик-Тедесик", "Скоморохи" й інші, а з ол:іАних 
картин - ,.Ярипо", "Капуш-жеиокрад", "Відьма на бур
сакові", "Поединок пряників", "Там Гандзя бу.ІІ'а", "Три 
брати АзовсьІ<і", "Козака несуть" та низка подібних. М. 
Бутович також сиомпонував цикпь иадзвичаАно оригіналь
них проєІсrІв костюмів. 

Петро Мегик займає одне з передових місnь у нашо
му мистецтві в ЗСА. Шлях на провідне місце він nротору

вав собі ще в Варшаві, і вже давно скристадізував собі 
самобутню мистецьку мову, свій стиnь. (Про це була туr 

мова вже раніше). У ЗСА, в цьому і в Філядельфії, Мегик 
створив 'ІИмало дуже вартісних картин олійною технікою, 
темперою, казеіною, санr"іІіОЮ, вугпем та опівцем. Найви

датніші його твори з цього періоду - це "Старий емі
грант", "Гопова сепянина", "Дівчина в біпому", ,.Біпя вік
на", "Розп'яття" та циКJІЬ натюрмортів. Є він автором і 

низки сницерських творів ("Єпискоnський хрест", "Пана
гін"). 

Окремою заспугою П. Мегика е тоі!: факт, що він зас

нував Українську Мистецьку СтудІю (в Філядепьфіі), яку 
він веде з вепикою самопасвятою nонад 25 років. П. Ме
гик - ro;roвa відділу ОМУА в Фіпядепьфії й головний ре-
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даІtrор "Нотаток з мистецтва" від часу заснувания цього 

журналу. 

У ЗСА творчо nрацює Петро Холодний (син) - ав
тор ню:Іки творів олією, темперою та в інших родах тех

ніки. Особ.nиво цінними є Аого "Дві дівчини", "Весна", 
.,Осінь", .,Квіти", ,.Цикади" й серія натюрмортів. Дуже 

оригіна;rьннми є його книжкові оформлення (.,Ш.ІІЯХ Ве
летня" Н. Лівицької-Холодноі, "Сонячна машина" В. Вин
ниченка і т.n.), що сповнені гпибокою снмвопікою. Він уже 
довгими рокамн іпюструе дитячу газетку "Весепка". 

Петро Андрусів, також ко.nишиій "варшав'як", широ· 
ко nроявпяе себе в мапярстві А графіці. Він народився 

1905 р. на Львівщині, аакіичив Варшавську Академію та 
педвrогію. У 1929-1930 рр. він ілюстрував дитячі видання 
(львівські) "Світ дитини", "Наш прияте.11ь", .,Дз:віиочок", 
а згодом - "Княжу славу" О. Лотоцького. Прибув він до 
ЗСА в 1947 р., пк перший з наших мистців, і посе.ІІНвся 

в Фіпядельфіі. З його о.пійних картин найвартісніші "Кня
жичі", "Княжий пир", "Сватання Анни Яроспавнн", "З'іад 
князів", "Князь Ігор", "Княжа пристань у Киеві", а на. те

ми козаччини - "Зустріч І. Мазепи з К. Гордієнком", 
.,Гетьман І. Мазепа", "Під Корсунем", "ВаАда", "Богун'' 
та інші. П. Андрусів є автором безчлічі іпюстрацій до ди
тячих видань, він же А: розмалював церкву в Філядельфіі

Фреикфорд. Твори Андрусева позначені реалІзмом свое

рідного характеру. 

ВоJІодимир Баляс є одним з найвидатніших наших 
граФіків у діяспорі. Народився він 1905 р. в Рогатині, спе
ціялІзувався в графіці в А!{адеміі Мистецтв у Варшавf, 

і ще за студентських часів виконав шrякати "Ба.ль в Ака
демії Мистецтв", "Заnорожець за Дунаєм" і т.д .. і виявив 

свій могугній та.>rант арпг!на.льною стилізацією ti ш.>rяхет
ннм кольорятом. У 1935 р. він особ.ливо виявив св!tі та.лант 
знаменитим циклем дереворитів з Бonrapii, про які П. 

Ковжvн писав ось що: "Спрецнзувати, чи нагинати твор
чість Баляса до якоrось стилю, чи напрямку тепеР зайве. 

Баляс - ue сvчасиість. Баляс - це вже сти.11ь". А по 
смерти П. Ковжуна nиса.в М. Го.лvбець: ,.Bvnaвv vкоаін
ськоі графіки, якv держав Павло Ковжун, rідно перебрав 
Володимир ВІІшrс". 

До в!Анн (1939 р.) Баляс nрацював у Львоsі в дJл:янu! 
реклями д.ля різних наших nідnриємств. За першоі боn-
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шевицької окуnації (1939-1941 рр.) його визиапн за 

"формаліста". За німецької окупації під час 2-оі світової 
війни він був професором графіки Вищої Образотворчої 

Студії. Тоді він, між іншим, скомпонував низку J(НИЖНО· 

вих оформлень ДJІя "Українського Видавництва". У цій 
же ділянці Баняс виявився першорядним майстром під ог
ня..цом опанування площі, ясністю А чіткістю комnозиції 

та оригінальністю шрифтів. У періоді скитальщипи він 

створив комnозиції "У ніч Івана Куnала", "Смерть JІ.еrіня" 
й інші, що вартісні ГJІИбокою драматичністю й графіч
ним сnрийманням. У безнастаtюму шуканні за новими мис

тецькими "істинами" Валяс значно евонюціонував, зокре

ма в ЗСА й Мексико в 70-их роках, і вкінці маtіже дійшов 
до меж крайнього модернізму, - своерідного ексnресіо

нізму. Про це свідчать його J!інорити "Боротьба когутів", 

"Сироти", "Ікар", "Самітня фігура", "Сліnці", П'яні жеб
раки", "Веселі маски" і т.п., що nозначені ГJПІбоким псн

.хо.погізмом та внутрішнім переживаиням мистця. Баляс 
nроявив себе також і в паперовій скуньnтурі та в мозаї

ці. У Канаді він працював також у церковній поліхроміі. 
(Про це буде мова нижче). На твори Баляса nоявилася 

безліч прихильних рецензій. 

Яків Гиіздооський, - наймоподший з "Варшавської 
групи"; він народився 1916 р. Свої студії {два роки) по· 
чав у Варшаві, а закінчив їх у Заrребі в Хорватії. Деб'ю

тував він своїми творамн "ДруrнА семестр", "Втікачі", 

"Старець" і дереворізами "Мопитва", "Перед cnnннsrм", 
"УбогиtІ:", "Мо.nодість і старість" на скитальщині в Німеч
чині. Ці його твори звернуJПІ увагу критиків якістю ком

пазиціАного вміння і майстерп:істю техніки. У цьому етапі 

Я. ГніздовсьтшА оформив безліч українських видань: ІСНИ· 
жок, журналів, каJІ.ендаріа, а також скомnонував низну 

грамот і плякатів. Ранні !'раверські твори Гніздовеького 
nерегукуваJІИся з творами Апьтдорфера чи Апьдеrравера, 

а в книжковому оформленні - з традиціями рукописної 
книги й стародрутйв XVl-XVП сторіч. 

У ЗСА Я. Гніздовсьиий почав експериментувати, -
заnеречувати свої ранні здобутки, і так у висніді створив 

свій самобуткіА стиль, що його умовно можна назвати 
модерним реапізмом Деякі критики вбачають в Аого сти· 

ni дух сюрреапізму, інші ж - д:ух сюrrетичиого реалізму, 
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і т.д. Насправді ж творчість Гніздовеького - ц~ своерід

не стилеве явище. 

У 1956-1958 рр. Я. Гніздовський працював у Парижі. 
l'loro цикль паризького "Метро" французька критика 
сприйняла дуже прихильно. Гніздовський досягнув рівня 
світовоі спави своїми дереворізамн з анімалістичною й 

рослинною тематикою. Славні його дереворізи- "Вівця", 
"Два барани", "Отара овець", "Пелікан'', "Черепаха", 
"Зебра", "Чорний лебідь", "Безлисте дерево" "Кукуру
дза", "Соняшник", "Капуста", "Тюльпани", .,Пшеничний 
лан" і т.д., що в своїй основі - реалістичні, а проте вони 
надзвичайно оригінально стилізовані, не рідко ::1 характе

ром декоративної орнаментики. Вони збуджують у гляда

ча безмежний подив своею надзвичайно прецизною тех
нікою виконання. 

(нар~:::и:д~~f~т~), Г~~д~::~~оr;ак~и~~:д~а~ 
Ака.~~:емію. Він - мистець тонкої культури. його nейзажі 

("Осінній пеіІ:заж" і т.д.) багаті вальорзми й кольором. 

Нзймзркентпішою nосТВТ1'Ю між нашими мистцями 
(раніш- у Львові, потім - на скитальщині, а останньо 
в ЗСА) е Едвард Козак (Еко). Він безперебійно видає 

гумористичний часопис "Лис Микита", заnовнює його не

зрівняниии карикатурами й гумористичними текстами. Е. 
Козак також ітоструе дитячу газетку ,.Весепка". Найбіпь

ший Aoro осяг - це апьбом листівок ,.Еко" ... Сорочин
ський ярмарок", "КоJІомийкн", "У 50-тирІччя УСС", а зок
рема "Гриць Зозупя", що є незрівняними шедевоами своrо 

роду. І'Іого ілюстрації і твір І. Франка "Лнс Микита" -
конrеиінльиі. ТворчІсть Е. Козаки також nозначуеться ус

піхами в малярстві. 
Творчість Михайла Мороза широко виявляється в nей

зажах. РІого твори "Захід сонця", "Осінь", "Потік", "Ріка 
Езоn", "Водоспад з Канади" - це справжні копьорис
тичні поеми. Звичайио, М. Мороз працює і в інших жан
рах малярства. 

Святослав Гордииський,- один з найбі.пьших автори
тетів у машому мистецтві. У ЗСА він присвятився викпюч

но монумектальиому мапнрству, і розмапював баrато цер

ков, ікон та проектів іконостасів. Найвартісніші з них -
Академія св. Василія Великого і% Манастир Місіонерок у 

Стемфорді, св. Воподимира в Елізабет, св. Івана в Джонс-
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твані, св. Володимира в Ембрн.цж, св. Миколая в Фор,ІІ. 

Ситі, зокрема мозаїки катедри св. Софії в Римі. Поліхро· 
міі С. Гординеького основані на традиціях українського 
візантинізму, nереnущеного крізь призму оригінальної ін· 

терлретаціі цього мистця. С. Гордниський - багатогран
ний талант. Він же й автор мистецтвознавчих праць ("Т. 
Шевченко - маJІяр", "ПІІвло J(овжун", "Крук-ПавJІось
Мухин" й інших). Останньо він написав монументальну 
працю "Українська ікона 12-18 сторіч". Гордниський та· 
кож відомий nоет і літературкий критик. 

З колишніх учнів О. Новаківського дали nовІІжннй 

вклад у наше мнстецтво в ЗСА Степан Луцик, Антін Ма

п:юца, Леонід Паnара й інші. 
Чітке становище в нашому мистецтві зайняв Миро

слав Радиш (1910-1956), що виявивсп знаменитнм деко· 
ратором. Це він оформив вистави режисера В. Бпаваць

кого в Українському Оперному Театрі у Львові в 1941-
1944 рр. Особливо вартісними е його оформлення опер, 
опереток і драм ("Кармен", "Мадам БатерфлаА", ,,Прода
на наречена", "Травіята", "Фавст", "Гамлет" і т.д.}. На 
скитальщипі Радиш оформив низку внетав В. Блавацько

го ("Мина МвзаАло" й "Народній Малахій" М. Куліша, 
"Ворог" Ю. Косача й інші). Із станкового малярства най· 
ввртіснішими е його твори "Львівський Париж", ,.Вид на 

св. Юр", "ПісJ[ІІ бомбардування", "Будують шлях", "Над 
рікою" А інші, що подекуди характеризуються експресіо· 
ністичною формою та імnресіоністичними кольорами. У 
Нью-Аорку він оформив кіпька вистав й. Гірняка і вів 
свою мапярську студію. 

ЗвичаАно, треба покласти наголос на видатних мист· 

ців-продовжників ,.Великої Традиції'', тобто студентів ко
т;:шньої Академії Мистецтв у Киеві, що буйно проявила 

себе за часів УНР. (Московсько-большевицька влада nе
ремінила її в "Художній Інститут"). З середовища ціеї Ака
демії виАшло багато таких видатних наших мистців, шо 
з.~~;обули nоважні мистецькі позиціІ в Украіні, а теnер во

ни збагачують наше мистецтво в ЗСА. 
До найповажніших з них належить Васшrь Кричев

ський (син славетного Васюrя), що народився 1901 р. 

в Харкові, закінчив Академію Мистецтв у Києві 1923 р. 
і працював як педагог у Художньо-Тндустріяльній школі 
в Києві, а також слівnрацював у кінематографії з режи-
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сером О. Довженком. Він оформив 16 фільмів. І<ричев
ськиІІ: nрацював також у ділянці оформлення книги. Особ
JІИВО аартісним е його апьбом "Донбас". Проте наі!:цінні
шнми е його твори станкового маnярства, а Кричевський 
чимаnо створив їх в Украіні і в ЗСА (Каnіфорнія). Особ

JІивим враженням обдають глядача незрівняний. кольорнт, 

світлотінні ефекти й техніЧІІа майстерність його nейза
жів ("Річка Псnо", "Після бурі", ,Карпати", "Киів з-за 
Дніпра", "Київська Лавра", "Над Дніпром", "Полтавщи
на", "Хмари в степу", "Сонце сідае", "Вечір на морі", 
"Гора св. Олени" та інші). В. Кричевський - мистець лі
рнк-оптиміст, і це виразно віддзеркаnюеться в кожній 

його картинІ. Цей мистець передусім неперевершений май

стер неба й хмар, і в цьому жанрі він, мабуть, безконку
ренційннй. Він реаліст, але реаліст суто український, бо ж 
він формувавсІї в широко-укрвінській мистецькій атмос

фері. (В. Кричевський помер 1978 р.). 
С.11авну "династію" Кричевських продовжує Катерина 

Кричевська-Росандіч, дочка Васиnя (молодшого), що 

формувала свій талант в атмосфері родини, згодом закін
чила Мистецько-Промнслову шкоп.у в Празі, а в кінці 

завершиnа своі студіі в Гайдельберзькому університеті. 
Вона присвятилася nейзажеві, зокрема - з водою (ріки, 

озера, океани), і дійш.11а до майстерности в техніці аква

релі. "Пристань в Сан Франціско", "Монтерей", "Старе 
Чікаrо". "Париж над Сеною", "Венеція", "rондолі", "Ти
хий ранок" і т.д., а з українською тематикою - "Киів 
а ,,Дніnра", "Канів", "Весна в Карпатах" - навіяні Jri. 
рнзмом, кольористичною експресією і бурхливим темnе

раментом. Катерина вміє пяконічно передати своє сприй

мання води, особnиво ж - її rnнбини. fi твори - реаліс
тичні, проте ж наскрізь самобутні. 

На особІІІІву й окрему увагу заслуговує Михайло 
Дмитренко - один з найвидатиіших і найпопулярніших 

мистців у нашій діяспорі. Народився він 1908 р. в Лох
виці, на Полтавщині, студіював ма.11ярство в Художньо
Індустрія-льній nрофшкоnі, а агодом закінчив Художній 

Інститут у Киеві. Був він уnюбненнм учнем Федора Кри

чевського, і після закіJІЧеиня студій був його асистентом, 
а в кінці- доцентом відділу мап.ярства. У 1939 р. Дмит
ренко прибув до Львова як організатор Сnі.ІІКН Радян
ських Художників України, і залишився там пісnя втечі 
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большевиків уліті 1941 р. Він виявився одним з найдіяль
ніших організаторів СУОМ, відзначиаси своїм талантом, 

широким творчим діяпазоном, сміливістю А розмахом у 
своїх творах на виставках СУОМ у Львові в 1941-1944 рр. 
його твори ,,Дівчата з Заліщик", "Гуцулка", "Газда Ва
синь Леб'як з Городниці", номпозиція "Пісня", низна жі
ночих портретів та nроеJ<Тів настюмів да n'єси Гольдоні 

"Самодури" відразу звернули на себе увагу публіки. " 
На скитаnьщині в Німеччині М. Дмитренко був душею 

унраїнського мистецтва - співосновникам УСОМ і іі сек
ретарем, організатором: "Тижня Українськоі Культури" та 
співредактором журналу "Украінсьтсе Мистецтво". 

У 1950 р. він nереїхав до Канади, а від 1960 р. живе 
t1 тзорить у Дітройті, ЗСА. Талант Дмитренка особnиво1 
виявив себе в жіночих портретах. "Маруся Еек", ,.lльза: 
Грушка", "Жінка з вахяярем", "Жінка в турбані", "Дівчи• 
на з голубом", "Жнива", а також безліч інших иалеj 
жать до найкращих здобутків портретистики з уваги и 

якість номnозиційного ук.11аду, незрівняної гармоиіі, рнт 
му й милого КО.ІІЬОриту. Про це свідчать також і портре 

ти його синів (Ореста й Марка) і композиції "Свідок 

слави", "Ранок" й "Тисяча дев'ятсот тридцять третій" 
Друга б.11искуча сторінка творчости М. Дмитренка - це 

монументальне малярство. Ще за німецької окупації Ук
раїни він виконав проеІ<Ти nо.ІІіхромії церкви в Городку 

біля Львова. У Канаді ж він виконав низку релігійних 
творів, а в ЗСА на ввесь діялазон nроявив свій могутній 

таяант. Особливу вартість мають такі його твори: неяе

тенський проект меааїн "Епізоди з ЖИ"М'Я о. rабріепя Рі
чарда", 14 проектів "Хресної дороги" дпя костела св. Ан
дрія в Дітройті, ЗО nроектів мозаїк та вітражів д.пя церкви 

св. Ко.пюмба в Янгставні в Огайо. А вже верхів'ям його 
творчости е попіхром!я цернан Н.ЗЛ. Діви Марії в Гам

тремк - з 53 веJІикими номnозиціями і!: 20 мот-ивами ор
наментики. Це чудова синтеза енементів візанти ки, україн
сьного барокко й народніх мотивів, - синтеза, що являє 

собою самобутній стиль Дмитреина. Конгенія.пьно завер· 
шуе іконостас його ж роботи, що нвrадуе світ-лу добу 
Козацькоrо Барокко. Як першорядний графік, М. Дмитрен
ко оформив низну творів нв.ших письменнинів, дитячих 
видань та виконав багато nлякат-ів, ренлям емблем, пош

тових марок. 
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Працюва.ІІи (а деякі й досі працюют~) в ЗСА й інші 
мистці, що вийшли з Анадеміі й Художнього Інституту 

в Киеві, ян: Дмитро Поторна (1897-1962), Людмила Мо
розова (нар. 1907 р.), Минола Шрамчемно (1909-1968) та 
Олекса Булавицький (нар. 1916 р.), щедро обдарований 
ма.11яр та автор чудових портретів, пейзажів і натюрмор· 

тів; усі вони позначені шляхетним коnьоритом. На увагу 
аасnуговують також інші мистці, які лроявляІ01'Ь себе в 
більшій чи меншій мірі. 

З ,.Краківської групи" наших мистців найбільш твор
чо продуктивна в ЗСА Марія Гарасовська-Дачишина. Во· 

на успішно аакінчнла Академію Мистеuтв у Кракові і пе

даrогію, а також Інститут Реклями в Катовицях. Походить 
вона із Старого Самбора. Уже ранні Гі маяярські твори 

(.,Церква у Вербіжі", "Свята Варвара", "Мое утобяене 
місце", "Самота" й інші) звернули на себе увагу на ви-

За час свого побуту в Чікаго ця мисткиня створияа 

низку комnозиційних портретів ("Гетьман І. Мазеnа", ,.Ук
раїнська народин творчість", "Гуцуяка" і т.п.) та безліч 
пейзажів з ЗСА й Евроnи. Найвартісніші ("Краєвид із 
Ко;п,орадо", "Повінь", "Сім замків", "Дуб узимі", "Цар· 
ська гора в Дев'ятині", Боснія Іі інші) - з переважливи

ми рисами імпресіонізму. 

Мирон Білинський (нар. 1914 р.) студіював малярство 
й графіку в Краківській Анадеміі, а визнання nридбав собі 

пренраснимн дереворитами. "Гуцулка", "Унраінсьна цер· 

нав", "Церква в Карпатах" і "Го.ІІова дівчини" дуже цінні 
своею технічною майстерністю. JіІого о.ІІійні J1 анварельні 
твори ("Дівчинна", "Верби", "Соняшнн«и", "Дорога" й ін
ші) відзначаються неперес:ічннми мистецьними в~льорами. 
Проте М. Білинс:ьннй- передусім тал~новитий графік. 

Михайло Михалевич, найповажніший представник 

"Празької групи", народився в Киеві, за«інчив Робі'І'НИ· 

чий факультет Київс:ького Художнього Інс:титуту, згодом 
діставс:и до Праги, таи закінчив Мистеuьно-ПромиСJІову 

школу, і спеціялізувався в графіці в Празькій А«адемії 
Мистецтв. Зонрема був він деноратором різних імпрез у 
Карпатській Україні. На ос:обпиву увагу заСJІуговують Ао

го нінорити ("Симон Петпюра", "Євген Коновалець" і 
т.п.). Проявив він себе як .sнаменитий ілюстратор, а в цьо-

76 



му й як ілюстратор дитячих видань у Празі, в І{арпатсьиі~ 
Україні, в Німеччині та в ЗСА. 

Мирослав Григорііа (нар. 1911 р.) закінчив Украінську 
Плястичну Студію в Празі. Як добрий графік-ілюстратор, 
він оформив низку видань у Празі, Львові та ЗСА, а зокре· 

ма "Пригоди Сірка Кд:аповухого" С. Риндика. 

Роман Пачовський (191l-1968), син nоета Василя, сту
діював у Празі та в Національній АкадеміІ в Нь1о-й.орку. 
Заслужив собі nоnулярність композиціями 3 козацькою 

тематикою ("Запорожці під І{афою", ,.Дума про бурю на 
Чорному морі", "Дума про трьох братів озівських", ,Ду
ма про Самійла Кішку", "Битва nід Полтавою" та ін). 

Борис Пачовський (нар. 1931 р.) звернув на себе ува
гу своїми цікавими дереворитами "Молитва", "Рибалки", 
"Харан" і т.n. 

Любомир Кузьма (нар. 1913 р.) студіював малярство 

у Львові й Варшаві, і nроявив себе як один 3 нечислен
них мистців, що nрацюють у ділянці техніки енкавстики. 

Вартісними е його твори "Портрет Матері", "Портрет 
Дружини", ,,Автоnортрет", "Дикі качки й водні лілеї", 

"Місячна ніч" та ін. -з виразною самобутиістю, яку мож
на підвести nід снитетичний реа.п:ізм. Він же й автор цін

них статтей на мистецькі теми. 

Любоелав Гуцалюк {нар. 1923 р.) за11інчив студії в 

Об'єднаній Школі Мнстецтва в Нью-йорку. Від абстрак
ціонізму Гуцапюк еволюціонував (nочерез ексnресіонізм) 

до своерідного реа.п:ізиу. 1-Іехтуючи тривимірністю, він 
зображуе об'єкти кольористична. Гуцалюк - nередусім 

урбаніст і nейзажист. Надзвичайно цікаві його твори "Па
ризький пейзаж", "Чорні і червоні доми", "Еспанський 
пейзаж", "Паризькі завулки" і "Міст у Венеції", а з nор

третів - "Портрет М. Андріенка-Нечнтай.п:а" і "Портрет 
Вадима Лесича". Л. Гуцалюк - мистець наскрізь оригі

нальний, і перед ним ще світпе майбутнє. 

Богдан Божемськнй (нар. 1923 р.) знайшов свою мис· 
тецьку мову перш за все в графіці й гравюрі. Він особ
ливо присвятився побутові й етнографіі Гуцульщини, про 
що свідчать такі його твори як "Гуцул", "Гуцульське nо
дружжя", "Гуцули в церІ(ві", "Дівчата nід дзвіницею", 
"Трембітар". Творить він і на теми фльори й аиімааісти

кн. його твори "Соиишники", "Берези", "Сосни", "Куку-
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рудза", "Квітучі ябпуні", ,.Сова", "Ope.r~", ,.Котекя" й "Пі
векь" - реаліс.ткчкі з модерніетичною с.тюrізацією. 

Юрій Сапавій (нар. 1924 р.) студіював ма.r~ярство у 

Вищій Образотворчій Студії у Львові. Ранні йоrо твори 
(,.Козак Мамай", "ГуцулІ<а" і т.д.) ще позначені рисамн 

реалізму. Аде в ЗСА він наблизився до крайнього модер
нізму ("Космічне диво"), а згодом підійшов до мистецтва 

по-філософсьІ<оиу ("Боже, де Ти, мій Творче?"). А да.r1і 
Соловій творить під гаслом "символічної емблематиІ<и" 
("Синій сон", "Европа з синім биком'', "Ляндшафт мерт
вих"). Останньо він звернувся до реліrіі\иої тематиtси, і 
тут яскравою ориrікальністю вражають йоrо твори "Різ

дво", "Розn'яття", "Бичування", Пієта", "Процесія" й ін
ші. Соловій - автор численних статтей на мистецькі те-

У Філядепьфії проявляє себе Наталія Стефанова (нар. 

1904 р.) в малярстві ("Стара церква", "Школярка", ,.Гір

ські квіти") та в кераміці ("Ваза", "Макітра"). 
3 молодшого поко.11іння тих наших мистців у ЗСА, 

що набуJІИ собі освіту в різних американських мистець

ких шко;rах (зокрема в Мистецькій Студії в ФілядельфІі, 

що стоїть на рівні справжньої АІ<адемії Мистецтва) ІІЮЖна 
назвати десятки тих, що проявляють себе на різних ви

ставках. Кі.ІІьканадцять з них уже виразно ПОІ\аза.ІІИ свою 
ориrіна.11ьність і самобутність у різних панках техиіІіи ма
лярства, графіки, шовкодруків, кераміки тощо. Слава Ге

руляк працюе в різних ділянках техніки малярства, а та

кож у ranyзi керамічних статуеток - з оригінально сти
лізованими формами й кольорами. Вона ж оформлюе й 

українсьІ\і видання. Надзвичайно продуктивний Степан 
Рожок. l'loro твори ("ЖіночнА портрет", "Приятепь", 

,.Утомлена", .,Мати", .,Молитва", "Верба" і т.п.) виразно 
оригінальні й самобутні. Васи.11ь Дорошенко творить у ді

.-rинках книжкової графіки, проектів марок (..Петро Доро· 
шенко"), листівоІ\, друкарсьІ\их і видавничих знаків, а 

також і в ділІІнці граверства (,.Осінь", лінорит) -з над· 
звичаі!:но прецизною технікою. 

Заповідають світ.11е мистецьІіе майбутне МОJІОді мист· 
кині, що працюють у ді.11янках опійної та акварельної тех

ніки, а також у rап.узях деревориту, літографіі, анриІІіку, 
рисунку вуrлем, охівцем тощо, і вони досі дали баrато 

творів високої якости. Найвидатніші з них- Р. Лучаков· 
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ська-Армстронr, Н. Климовська, Х. Зелінська, О. Мошин
ська, І. Букоемська, І. Петренко-Федишина, А. Оленська
П~тришииа, С. Лада-Зубар, Н. Сомко, Н. Погребинська, 
С. Білинська та інші. 

Талановитими й ориrіиа.1ьними мистцями, що працю

ють у ділянках ма.nярстаа, графіки, різних технік гравер

ства та скульптури, це Р. Василишин-Гармаш, Т. Венrри
кович, Ю. Колесар, Р. О.ІІьховецькиіі, П. Косик, П. Гром
ницький, К Мазур, З. Онишкевич, Г. Доценко, А. Ком
мнець, Т. Шеnко, М. Німець, Б. Певний та інші. Між ин· 
ми небагато таких, що стоять на клясичних зразках; ве

летенс:.ька більшість з них nросякнута модерними течіями. 
Не один з них уже оформив свою мистецьку мову, інші ж 

ще nеребувають у стадії шукання А: ексnериментів. 

У Канаді наше мистецтво (зокрема ма.nярство, гра
фіка й скульптура) розвинулося досить nізно, бо щойно 

nісля 2-ої світової війни. Значно раніше nроявила себе 
тут наша архtтектура, чи точніше будівництво наших цер

ков. Почалося це з прибуттям у Канаду перших україн
ських поселенців (у 90-их рр. ХІХ ст.). Звичайно, перші 
церковкі будівлі буаи далекими від вимог архітектури. 
Між піонерамн бо не було архітектів чи будівничих; не 

бум таиож матеріяльних засобів. Церкви будувапи сі.nь
ські реміс:иики - "сокирники" (час:rо й неписьменні), що 

намагалися передати зразки дерев'яних церков з рідних 
сторін. Церквн ці були, звичайно, хатнього типу з одною 

чи біJІЬше банями, пов'язаних неорганічно з корпус:ами. 
У денких місцевостях були більш вдалі церковні будови, 

що хоч трохи нагадували собою прекрасні церкви в Ук

раіні. 
Муроване будівництво наших церков тут nочало роз

виватися перед І-ою світовою війною. Найзамітиіші з них 
-церква Матері Божої НЛ. в Р'Іорктоні, Саск., з 1914 р. 

і церкви проектів о. Пиаипа Ру: св. йосафата в Західньо
му Торонті, Успіння М.Б. в Портедж ля Прері, св. Юрія 

в Сас:катуні, катедра св. Р'І:осафата в Едмонтоні, Івана Хрес
тителя ("Степова катедра") й інші, що основані на візан
тіАсько-романських зразках. Також заслуговують на ува
гу такі церкви: св в. Во.nодниира й Ольги в Віидзорі, св. 

Миколая і св. Во.nодимира в Торонті, ева. Вомдим:ира й 

Оньrи в Вінніпезі і т.д. Проте найвартісніші наші церкви 
в Канаді - це православна катедра св. Івана Хрестителя 
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в Едмонтоні А Пресв. ТріІІці у Ванкувері (обидві nроекту 
С. Тимошенка), nравославна церква в Саскатуні, а зокре· 
ма церква св. Софії в Монтреа.ІІі - проекту В. Січинсько· 
го (його ж проекту А Народній Дім у Монтреалі). 

В останніх десятиріччях нашу архітектуру в Канаді 
значно збагатили й інші архітекти, що прибули із ски

тальщиии, а саме: Микола Фляк (1899-1973), що закінчив 
архітектуру в Данцінrу, спершу працював у Польщі (То

рунь, Ляскові це), а за німецької окупації був директором 
Будівельного Ліцею в Коломиї. Від 1950 р. він у Канаді 
виконав низку проектів церков і світських будівель. Най

визначніші з них - церква Усnіння Пресв. Богородиці 
в КаJІГарі, св. Юрін в Нью-Вестмінстер, Б.К., церкви в Ту 

Гнллс та в Іннісфрі, Апьберта, й інші, що nозначені ран
німи візантіІІ:ськимн й романськими рисами, - у новочас

ній конструкції й nриміненні нових будівельних матеріи· 

.пів. 

В Едмонтоні, та в Альберті взагалі, nроивляе себе 
Юрій Черненко (нар. 1923 р.), що студіював архітектуру 

в Данціrу, а закінчив ії в rрацу, в Австріі. За його nро

ектами nобудовано в А.пьберті низку церков і громадських 
та nрнваmих будівель. Найважніші з них: церква свв. Бо
риса й Гліба в Редвотер, церква в Дейз;rенд, куnо;rи nра

вославної катедри св. Івана в Едмонтоні, Дім Молоді і 

т.п. Ю. Черненко основує свої проекти на стилях візан· 
тійства А украінського барокко в сполуці з модерними 

течіями та приміненні модерного матеріпу. 

Чудово показав себе в архітектурі Юрій Кодак (син 
письменника С. Васн~rьченка), що основує свій сти.11ь на 

традиціях козацького барокко. Церкви його проектів св. 
Васи.пія Великого в Ляшін, у Квебеку, в Торонті R ЗСА 
відзначаються особливою монумента.пьиістю й оригіналь· 
кістю. 

Євген rрень виконує nроєкти церков на основах здо

бутків старої архітектури; зокрема ж він користується мо· 
тивами дерев'яної архітектури, що в спо.11уці з модерними 

течіями в висJІіді дам сюrrезу модерного українського 
сти.11ІО. Прообразом цього можуть бути його проекти цер
кви в rвепф, Онт., ПречиС7оЇ Діви Марії в Торонті і т.д. 

Грень досконаJІИЙ знавець стилів та автор чнспенних 

праць. 
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Радоспав Жук (нар. 1931 р.) зайняв передове місце 

в українській архітектурі Юшади. Студії архітектури він 
закінчив у МекrиІІьському університеті в Монтреалі, а по

глнблював їх в Технологічному Інституті в Б о ст о ні, 
ЗСА. Він відзначений кількома нагородами на конкур

сах архітектури в Калгарі, Монтреалі й Оттаві. Був він 
викладачем nроетування в Бостон Архітектюрал Сентер, 
а агодом - асистентом, а далі професором віміпу о.рхі
тектури Манітобського університету. Р. Жук працював 
над проєктами нового міста Порт Карт'ер в Каеб~ку, Му
зичного Центру в Ляврентидах, виконав nроект ратуші 

в Оттаві і т.д. З його проєктів церков найважливіші: св. 
Івана ХреститедІІ в Монтреапі, св. Михайла в Тнндап, Ман., 

Преса. Родини і св. РІосифа в Вінніпезі, Пресв. Евха

рнстіі в Торонті та низка інших. Хоч форми церков Р. Жу
ка основані на українських будівельиих традиціях, усе ж 

таки вони виразно модерні. Творить він модерні форми 
украінської архітектури шляхом пов'язання їх із світо

вою архітектурою. 

У nроектах українських церков у Канаді проявпяе се
бе Л. Пенцак, що нрацюе над розв'язкою справи кон

струкції, кермуючись каиадсьннми умовинами. 

Про українську скульптуру в Канаді в ранній добі на

шого посеІІення годі й говорити, у неі бо не було від
повідної для розвитку атмосфери. Була тут тільки при

кладна різьба (іконостасів, престолів, кивотів), рівень 

икоі був ремісничого характеру. Піс.ля 2-ої світової війни, 
копи до Канади прибу.rш мистці із скитальщнни, постали 

вже іконостаси високої мистецької якости. Іконостас ддя 
церкви св. Володимира в Торонті виконали мистці В. Ба

ляс та І. Кубарський у ~типі козацького барокко. В. Доб
роліж виконав ікакостас для катедри св. Івана в Едмон

тоні, а І. Деннеенко - для катедри св. йосафата в Ед
монтоні. Та й інші мистці дали вартісний вклад в іконо

стаси та в інші твори в ділянці церковної різьби. 
Справжнім твором скуJІьптури є пам'ятник Тарасові 

Шевченкові, що його створив Андрій Дараган з ЗСА на 
замовлення Комітету Українців Канади в 100-річчя смер
ти Т. Шевченка. Цього пам'ятника побудовано в 1961 р. 
на пnощі перед Манітобською леrіслятурою в Вінніпе!Іі. 
Можна сказати, що ця знаменна подія започаткувала со

бою певну епоху української скуJІьnтури в Канаді. 
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Найпопулярнішим нашим скульптором у Канаді є Лев 
Молодожанин (нар. 1915 р.), що студіював у Відні, Бер
ліні й Гагені. Широку славу він придбав собі головно 
пам'ятником Т. Шевченкові в Вашінrтоні, що побудова
ний в 1964 р. в 150-річчя народин великого Кобзаря. Він 
також автор nам'ятника Т. Шевченкові в Буенос Айрес, 
в АрrентиtІі, статуї коропеви 6лисавети П (в 100-річчя 
Манітоби) й пам'ятника Сер Робертові Борденові. Моло
дожанин виконав багато творів камерної скульптури, а 

з б'юстів найвизначніші такі: ,,д. Айзенгавер", "Дж. Діф
фенбейкер", "Митрополит І.паріон", "Микола Лисенко", 
"Папа Іван ХХІІІ", "С1сульптор А. Дараган", "Д-р Б. Сте
бельський" та інші, що позначені виразнии ревпівмом 

та rnибоким одуховпенняи. Ян майстер вітражу, Л. Моло
дожанин виконав понад 40 вітражів для наших і чужих 

цернов, між ними ЗО вітражів дпя церІ\ви свв. ВоJІодимира 
й Ольги в Вінніпезі. Проявляє щн себе танож і в нераміці. 

Дають про себе знати й молоді снульптори, що на

бупи собі освіту в Канаді - в університетах і коJІаджах. 
У деяких з них помітні непересічні тanatrrи. 

Українське иапярство й графіка також розвинулися 

в Канаді з прибуттям мистців із скитальщини; до тих бо 

часів малярство виявляJІося тут дуже слабо, не кажучи 
вже про графіну. Тільки всяні самоунн ІсопіюваАи ікони 
для церков, нерідко з чужих зразків; і тіJІьки чи не оди

нокою мистецькою працею було розмалювання М.Б.Н.П. 
в Р'Іорктоні, Саск., що його ВНІ{ОНав Степан Меуш у 1939-
1941 рр. А вже велико! вартости були ікони створені ДJІЯ 
церкви св. йосафата в Зах. Тороті О. Курим.сом. Про 

виставки унраіпського мистецтва не було й мови до 1948 
року. Того ж року в роковій виставці "Едмотон Екзи
бишен" уперше взяв участь своїми творами Юліян Край
ківськнй, і його удостоїли першою премією за картину 

"Аркан". Вадим Доброліж влаштував свою особисту ви· 
ставку в Едмонтоні. Іван Кейван узяв участь у виставці 

Асоціяції Мистців Аnьберти та в мандрівній виставці Асо
ціяції в 1950-1951 рр. У 1951 р. заходами КУК була влашто· 
вана в Вінніпезі виставка (47 експонатів) творів наших 
мистців у бО-річчя посеJІення українців у Канаді. У 1953 
р. відбулася імпозантна виставка (коло сотні ескпонатів) 
в Едмотоні з нагоди з'їзду УНО, що її організував І. 

Кейван. У 1954 р. Осередок Украінської Культури й Осві-
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ти влаштував виставку в Саскатуні. Найбільш імnозантна 

виставка відбулася в тому ж році в Торонті - з нагоди 
"Першої зустрічі українських мистців Канади й Америки". 
У ній взяло учас.ть 56 мистців з 156 ексnонатами. У 1955 р. 
відбулася виставка украінського модерного малярства в 

Монтреалі, в якій взяло участь понад 20 найвидатніших 
мистців. 

Щоб скоординувати діяльність наших мистців у Ка
наді, в 1955 р. за ініціятивоІо мистців М. Дмитренка, Б. 
Стебельського та І. Кейвана постала в Торонті Уt,раінська 
СпіІІка Образотворчих Мистців- з кількома філ:іямн. Го
ІІовою УСОМ кілька років був д-р Б. Стебельський, зго
дом- І. Кейван, а останньо - М. Левицький. УСОМ влаш

тувала низку виставок у Торонті, зокрема ж у 300-річчя 
Конотопської перемоги, 250-річчя Мазепинського зриву, 

100-річчя смерти Т. Шевченка й інші. Від 1955 р. вихо

дить .,Література й мистецтво" - додаток до ,.Гомону 
України", що його зразково редагує д-р Б. Стебепьський. 

У монументальне й станкеве малярство та графіку 

вкnаІІИ чимало ціннощів ті наші мистці, що посеІІилисв: 
в Канаді чи в ЗСА, або тіпьки денкий час проживаnн 

в Канаді. У Монтреалі жив і творив Леонід Перфецькнй, 

що роама.111овав Ораторію св. йосифа (французьку), і 
дапьше проявлив себе в батапістиці. У Вінніпезі працюва

ла Катерина АНТ'онович (1884-1975) - випускниця КИїв
ської Академії та Плястичної Студії в Празі. У Вінніпезі 
вона вела свою мистецьку ШJ(OJJy й випустила низку тала

новитих учнів. Працювала вона й творчо. У Вінніпезі тво

рила й Надія Біпецька (1898·1963) -авторка низки пор· 
третів ("Портрет Олега Ольжича"), пейзажів і натюрмор
тів. Попіхромії церков св. йосафата й оо. Редемптористів 
у Торонті виконав Михайло Осіичуt' - в стилі україн
ського візантнку. А поліхроиію церквн св. Миколая й мо· 

mтовницю св. Софії виконав І. Дикий з Югоспавіі - в 
дусі неовізантинізму, що має певну вартість з погляду 

композиції, стилізації й кольориту. 

До найкращих здобутків церковного мистецтва в Ка· 
наді одначе належить ПОІІіхромів: православної катедри 

св. Володимира в Торонті та іі іконостас, що їх виконаm 
І. Кубарський, В. Валке і М. Дмитренко. Кілr.на ,ц;есятків 

великих настінних композицій - це пренрасна синтеза 

українського стилю. Завершенням іі е іконостас у дусі 
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українського барокко; він майстерний своею ком.поаиціею, 
кольоритом і технічнии виконаииям. Кубарський з БаJІЯ
сои також розмалюва.zш церкву біля Сифтону в Манітобі. 
Іван Кубарський (1896-1971) закін'!Нв Художній Інститут 
у Києві, і 12 років працював головним декоратором Кпів
ської Опери. На скитапьщині він вів з БаJІЯсом мистецьку 

студію, а в Канаді (Торонто) оформив низку укрвінських 
академій та концертів. Із станкового малярства найвидат
нішими е такі твори Кубарськоrо: ,.Гамалія", .,Кобзар", 

.,Палата гетьмана 1. Мазеnи", .,На Полі" і т.д., і всі вони 
- в реалістичному дусі. За час свого nобуту в Канаді 

В. Баляс оформив низку українських видань та в мозаїці 
(.,Свв. Во.n.одимир і Ольга", ,.Козак Мамай"), а М. Дмит

ренко - в станковому малярстві, в оформленні книги й 
плякаті. 

На т.в:і украінського мистецького життя в Канаді яс
краво зарясовується Богдан Стебельський. Народився він 
1911 р. в Галичині, студіював МВJІярство в Краківській 
Академії (і зокрема вивчав народне мистецтво), в 1942· 
1944 рр. був директором Мистецько-Промиславої ШКОJІИ 
в .Яворові, а на снитаJІЬщині був співорганізатором УСОМ 

у Мюнхені, і був він одним а і! найдіяльніших чJІенів. 

У Канаді особливо розгорнув він свою діяльність як 
організатор і го.п:ова УСОМ та редактор ,.Літератури й 
мистецтва". Б. СтебеJІЬський вnродовж довгих років свої

ми винятково вартісними статтями формуе обличчя укра
їнського мистецтва в діяспорі. Статті його глибокі й су

марні. "Недалеко той момент, котІ українські груд,и ві

дітхнуrь nовним віддихом і світ nочує новий голос" - це 
його нредо . .Як мистець, СтебеJІЬський імпресіоніст з ви
разними українськими рисами. Про це свідчать його тво
ри "Над ставом", "Доми" й ,.Замкове подвір'я", а а релі

гійною тематикою- .,Сошествіе Св. Духа" й інші. Офор
мив він безліч українських видань, і всі вони вирізняються 

його оригінаJІьним підходом до цієї гапузі мистецтва. 
Мистецтвознавчі праці Б. СтебеJІьського (.,Дитячий рису

нок і його періодичний розвиток", розвідни й статті про 
Шевченка, Нарбута, Бойчука, Бурачена та інші) - це цін

ний вклад у наше мистецтвознавство. На ТJІі нашої діяспо· 
ри Б. Стебеnьський - унікальна постать. 

Одним з найnродуктивніших і найпоnулярніших на· 
ших мистців у Канаді й діясnорі є Мирон Левицький. 
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Народився він 1913 р. у Львові, студіював сnершу в Мис
тецькій ШІ<олі О. Новаківського у Львові, а nотім закін

чив Краківську Академію. М. Левицький - талант на
скрізь зрівноважений у всьому: в маnярстві, графіці, в різ· 

них діnвнках техніІси виконання, в тем01тнці, жанрах, у ма

нерах, наnрямках, а навіть і в стилях. Він же монумен
таліст, лортретист, лейзюкист та урбаніст. В його стиль, 
що е наскрізь модерним й наскрізь укр<ІїнсьJ<:им, входять 

риси візантинізму, реалізму, імnресіонізму, ексnресіоніз
му, кубізму, а навіть абстракціонізму. Про це свідчать 

такі його твори як "KapnareьJ<:a Мадонна", "Схоплення 
Насті", ,.Портрет Дружини", "Порт ле Гавр" і ,,дев'ятий 

вал", а !І найновіших- "ЦоJ<:отухи", "Три царі", "Остан
ній npopoJ<:", "Лукаш", "Альгамбра", "Ковчег І-Іов" і т.д. 
Вони маніфестують собою буйну уяву мистця А невичерп
ну творчу помисловість. Особливо виявився М. Левиць

кий в оформленні украінсьJ<:оЇ книги. "Велика історія Ук

раіни", "Історія украінського війська", "Духовий портрет 
Q.І[ЬГИ Кобилянської" Юр. МуниJ<:а·Луднка, "Дорога" Б. 

Кравцева, "Броди" О. Лисяка й безліч інших найповажні
ших видань, вкточно з "Кобзарем" Т. Шев•ІеИІ{а. В оформ
ленні нашої книги М. Левицький безконкуренційниі!:; він 

здобув собі в цій ділянці копосальну поnулярність і nо
кпав на неі виразну nечать свого стиmо. 

У Торонті творчо працюе добра мистJ<:ння ГаJІИна 
Новаківська. Вона студіюваJІа в ]{ракові, Відні й Мюнхе

нІ. li твори ("Весна", "РнбалJ<:н", ,.Свя•ІеІшЯ пасок". "Жов
ті нарцизи" та інші) вартісні nередусім під оr-лядом чис

то маJІярського трактування. 

Збаr-ачують нашу образотворчість у Канаді О. Телі

жин, П. СидоренJ<:о, П. Мелащенко, А. Струвер, І. Носик, 

І. Шумська-Мороз, М. БідняJ<:, Л. Палій, А. Бабич, Л. rе
нущ Д. Запуцька й низка інших. 

У Ванкувері, а пізніше- в Ст. Катерннс, творив Сте

nан Стеців (1905-1964), родом з Дроr-обича. Студіював 
він малярство в Ліежі в Бельгії, в КраJ<:ові та в Варшаві. 

Стеців створив ии!Іку варті~Ю!Х компо!Іиціі!: і nейзажів 
у реалістичному дусі. СоJІідними в рисунку й кольорит

ІІИМИ е йоr-о "Вівці на дорозі", "Ліс", "А,11Ьnн", "Втікачі", 
"Пленер'' і т.д. Працював він також і в церковному ма· 
JІІІрСТВі. 
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Роман Кова.тtь здобув собі широІ<у nопупярність у Ка
наді, зоІ<ремз ж у Вінніпезі. Він народився 1922 р. в Лю
бачівщині, а студіювІІВ мапярство в Мистецько-Промиспо
вій школі у Львові та в Вищій Образотворчій. Студії С. 
ЛитвнненІ<а в Німеччині. Ковапь відзнзчае:rься як першо
рядниА урбаніст, добри!!: портретист і пейзажист. Вираз
ною самобутністю nозначені й:оrо твори "Весна", "Відго
мін у горах", "Перед купіллю", "Портрет Дружини" і т.д. 
Разом із С. Гордниським розма.11ював він церкву в Вінні

пезі та виконав иозаіку СвятиJІНща катедри св. Івана в 
Едмонтоні, трансформуючи проект В. Доброліжа. Р. Ко

вапь nрацює також і в дітtнках скупьлтури й: кераміки. 

У Манітобі дае про себе знати моподе nокоління на

ших мистців, переважно уродЖенців Канади: добрий кари

катурист Петро Куць, що nрацює в щоденнику "Фрі 
Пресс"; у Манітобському Театральному Центрі працює 
добрий декоратор Тарас (Тед) КороJІЬ; туr творчо працю

ють Степан Репа, Дарія Зельська-Даревич, Га.11ииа Ко
гуська (зам. rомес-Перенес), Христина Навроцька-Кудрик, 

Л. Оброца, М. Пересунька-Гарасимчук, Б. Ахтимійчук, М. 

Онуфрійчук, І. Кузена та інші. 

У Моитреахі особJІИво виявляе себе Адріяиа Лисак

абстракціоністка, талановитий та орнгінапьний Руспан Ло
гущ і Темертей, яка відзначається перфектним реалістич

ним рисунком. Творчо працюють і інші, і перед ними гар
не майбутне. 

Свого часу чітко виявnІІвся осередок в Едмонтоні, де 

творчо працювала група визначних мистців. Юліян Буц

манюк, що студіював махяретво в Краківській Академії й 
спеція.пізувався в Прs.зі, працював якийсь чо.с із славетним 

М. Сос~нком при роама.111ованиі церков у Галичині. У Ка
наду він прибув з мистецьким дорібком, мавши за собою 
по11іхромію церкви св. йосафата в Жовкві А багато пор

третів. В Едмшrrоні Ю. Буцманюк розиаJПОвав катедру 
св. йосафата, що авртісна оригінальною стилізацією по

статей святих, християнських символів та орнаментикою 
й ко.пьористичною гармонією. З його портретів наАзаміт

ніші єп. Ніля Саварина, митр. М. Германюка, о. с:инкела 
д-ра В. Лаби, С. Петлюри, Є. КоновальцІ!, А. Мельника, Д. 

Вітовського, Р. СиаІІЬ-Стоцького й інших. Упродовж 10 
років він вів свою иистецьку студію й випустив низку 
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деб'ютантів, і з них деякі здобули відповідні позиції в 
мистецтві. 

Юліин Крайківський - це перший nоселенець 3 на
ших мистців в Едмонтоні. За ким були вже nоважні здо

бутки на рідних землях, а на скитальщині він створив 

композиції "Розстріл", "Втіка•Іі", "УССР", "Колективіза
ціи" й каnітальний "Аркан", за якого він був відзначений 

першою наrородоІо на Роковій І>Иставці в Едмоtrrоні 1948 
р. У Канаді він створив композиції "ГаrіJП(и", "Танцюваль

на романтика", "Чортківська офензива", "Дочка Оксана" 
й низку інших. Був він автором низки театральних деко
рацій та серії свиткових листівок. Твори Ю. Крайківс.ько
rо характеризуються реалізмом з деякою романтичною 

закраскою. 

В Едмонтоні працювали мистці й старшого поколін· 
ня: Василь 3аJІуцький (1895-1973) - рисуваJІьник·натура

піст, що ВИІ/ОНав низку ікон та іконостасів у різьбі і ма· 

.пював театра.пьнІ декораціі; Стефанія Базюк (нар. 1904 
р.) намалювала цикль пейзажііГіЗ~ гір у дусі 
імпресіонізму. 

Іван Кейван (нар. 1909 р.), уродженець Покуrтя, сту
діював у Шкопі О. Новаківського та в Краківській Акаде· 
міі і спеціяпізувався в зртистичній графіці в Варшавській 
Академії. Окремо студіював він також історію мистецтва. 
У І<анаді виявився передусін у фаверстві й грзфіці, а 

частково і в мзл:ярстві. Найзамітніші його праці: "Роди· 
на", "Т. Осьмачка", "Олена Кисілевська", "Іван Мазеnа", 
"Моя дружина", "В. Лесич", "Автопортрет" і цикль ком
позиційних лортретів Т. Шевчент(З. І. КеАван також пра· 

цюе як мистецтвознавець та історик мистецтва. Написав 
він багато статтеА та кілька монографій, а між ними А МО· 
мографія "Тарзс Шевченко - образотворqи(t: мистець", 

і зaкilftfye монументальну "Історію українського мистеu· 
тва". 

На тпі ЗзхІдньої КаtІади, а особливо Едмонтону, най· 
чіткіше вирізнився Вадим Доброліж (1913-1973), уродже
нець Ніжина, що студіював у Київському Художньому Ін· 

ституті і студії поглнблював у ЛенінградськіА Академії. 
Був він репресований советською в.падою, і на зв.сланні 

розмаJІював Хабаровський та НікольсьІ(о-УсуріАський Дім 
Червоної Армії. Згодом він прзцював над оформ.пенням 

кіно-студії в Києві. На скитвльщині (у Гайдеиав) він вів 
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свою мистецьку студію. Пос:ел:ившись у Канаді, В. Добро
.ІІ:іж виконав nоліхромію церкви в Веrревил та низку ікон 
дня церков: у Редвей, Випииrдон, Мусідора й Брудергайм. 
Створив він також nрекрасний іконостас для катедри св. 

Івана в Едмонтоні (nри допомозі П. Пауwа, який виконав 
сто.;оrярську роботу), включно з іконами. Іконостас: цей у 
стнJrі козацького барокко. Крім дього він виконав проект 
мозаїки Святилища, аJІе, на жа.;оrь, смерть перерваJІа іі 

реалізацію. В. Добршrіж був nередусім знаменитим деко· 
ратором. Він виконав низку декораціі!: для українських 

nостановок й аквдеміА (,,Лис Микита", Мазепинська :11 
Шевченківська академії), а також і для аигпіАськоі оnери. 
Найвартісніші :Ііого твори станкового мапярс:тва - це 

"Втікачі", "Кодня", "Портрет Дружини", "Ол:ьга", "Митро· 
ПОJІИТ І.~~:аріон", "Пустка", "Осінь" і т.д. Оформив він низ
ку видань, працював у ділянці wовкодруку, пробував сил 

у скуньптурі ("Т. Шевченко"). 

У творчості учнів Ю. Будманюка ширше зарисову

еться праця в кераміці ОJІьги Маиастирської, а в махяр· 
стві - Парасі Іванець, що створиJІа низку вартісних пей· 

зажів, великий цикль українських цериов Альберти 'Г!\ 
іиони дJІЯ іиоиостасу катедри св. йосафата в ЕдмонтонІ. 

Серед мистців мо.иодоі rеиераціі відомі є Ігор Дмитрук 
(твори якого позначені своерідним експrесіонізмом) та 

безкомпромісева абстракцІонІсrка Ксеня Аронець. У ланці 
малярства nрацюють в Едмонтоні численні аматори, пере

важно жінки, і деяиі з них уже набули елементарну освітv 
на вечірніх курсах від.цілу мистецтва Албертського унІ

верситету. До таких на.;оrежить ОJІьга Лукомська (нар. у 
Львові), що nортретами, пеАзажами та натюрмортами 

(оJІійиа техніка) намаrаеться досягнути nевиих успіхів. 

У Вікторії, Б.К., виявля€тьс:я в малярстві талаиовитиА 

Петро Шостак, nереважно в пеАзажі, що позначені змо
лернізоваиим реа<tІзмом. 

Еnохnтннм феноменом на фоні нашоrо мистецтва 
в Канаді сrав Василь КуриJІНІ<: (1927-1977). Народився він 
у Вудфорді, Альберта, як син фармерів·бvковинців, а ВИ· 
ростав у Манітобі, і там закінчив Мзиітобсьиий універси

nт, а згодом ступіював в Онтарі:Іісьиому Інституrі Мис· 
тецтва та в МистецькіА шко.иі в А.иеRДе в Меисиио. Свої 

стvдії завершив він у Лондоні в Англії в 1952·1959 рр. 

Щоб добути собІ !Іасоби на студії, він працював у <tlcax 
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Онrаріо й Квеб~ку. Тнжко аахворів він на очі, і це гро· 

зи.rо йому сліnотою. Хоч був він ап::істом (з роду nраво
славний), але авернувся до Бога, і чудесно про3рів. З то· 

го моменту В. КурнІІнк став щировіруючим християнином; 
nоїхав до Святої Землі, nройшов іі nішки й 3Маnював 
кожне місце, кудою колись ступав Ісус, а перш за все 

Вифлием, Єрусалим, На3арет й Генезаретське О3еро, а 
да.11і- краєвиди, архітектуру й типи людей. Це nослужи

ло мистцеві до створення веJІетенського циклю {понад бО 

картин) - ,.Пасіі св. Матвів". У Торонті КуриJtИк вперше 
виступив і3 своїми творами в rалерії Ай3ак 1960 р., і бе3· 
мірно здивував г.rядачів та критиків. За своє коротке 
життя він пок/13ав свої твори на 26 персональних вистав
ках, і кожна 3 них була nрисвячена окре~rій темі й проб
лемі: на тему життя батьків-фармерів, ремінісценцій із 

своіх дитячих років і юности, оrісорубів ("Лісоруби"), 

чудесного nрозріння ("Господи, коли б я міг бачити!"), 
на теми Княжої й Козацької держав ("Пустельник у пече

рі св. Лаври Київської", "Вибирають гетьмана") ft: мос
ковсько-бо.ІІьwевицького жахІття (,.Трагедія в Вінниці"). 
Окрему виставку nрисвятив В. Курилик злочинам-геноци
дові, а в цьому й геноцидові Москви над українським на

родом (звичайно, це не сподоба.nося- т. зв. "гуманістам"). 
Курю:rик не ті.nькк мистець-містик, він бо А своерідинА 

філософ. Бачимо в його творах сатири на rрубнй матерія
лізи і гедонізм,- перед лицем загрози катаклізму- ато

мової віІ%ни ("Візії иуклеарноі зброї", "Торонто, Торон
то!"). Мистецтво В. Курилика - не фах, а поюmканнІІ, 
що спужить найвищій ідеі, зокрема ж - христия-нству. 

В його творах бачимо риси примітивізму, реа:~rізму, а на
-віть сюрреалізму, що в сумі ВІ\Ладаються в Aoro самобут
ній стиль. Мого твори зберігаються в 15 галеріях і музея-х 
Канади А ЗСА; npo нього вийшла окрема монографія, на· 
писано багато статтtй, його життю й творчості nрисвя-
ч~но 4 фІ.11ьми. 

Центром украінського мистецького життя е Торонто. 

Там існує централя УСОМ, мистецька галерів "Ми і сиіт" 
М. Ко.nя-нківського {що перенес~на до Ніагара Фолс під 

назвою "Дім Василя Курилика"), галерjя "Фокус" І. Шум
ської-Мороз і новозаснована Каиадсько-Украінська Фун
дація-, КУМФ, що постала зведяки жертвенкості М. Шаф· 
ранюка і його дружини. Там щороку відбуваються ви-
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ставки творів молодих мистців (по кільканадцять па рік), 

і це дає їм поле Д,ІJя іхнього творчого самовияву. КУМФ 
мае далекосяжне аначення для розвитку українського мис
тецтва, бо вона поширює його між своїми та глядачами 

інших національностей. 

Для справи підготови молодих кадрів наших мистців 
багато причинилися мистецькі школи К. Антонович, Ю 
Вуцманюка А П. Сидоренка. 

"По той бік світу", тобrо в І<раінах Південної Амери· 
ки, також опинилося деяке число наших мнс:тців. Є вони 
й в Австрапіі. Незважаючи на дуже вбоге середовище 
нашої там~шиьоі еміграції, деякі паші МИС'Т'U! там широ

ко розгорнули свою творчість, а дехто навіть відіграв 
домінуючу ролю, зокрема ж в АрІ'ентіні, Венесуелі А Ав
стралії. Про нашу архітектуру в Арrентіні годі й говорити. 

У ділянці сІ<уnьптури там працював тільІ<и Консттrrии 
Бульдии (1897-1966), що закінчив Художній Інститут в 

Києві, і потім працював був у галузі декоративної скульп
тури будівель Киева, Харкова, Одеси А Дніпропетровська. 
Виконав він проект пам'ятника Т. Шевченкові (а А ого ідею 

використав Маиізер у своіх проеІ<тах пам'ятниІ<ів Т. Шев

ченкові а Харкові й Києві). В Австріі К. Бупьдии створив 
одну композицію "Бездомні" й одну на тему "Тарас Буль
ба". В Арrентіні він оформив Економічну Виставку в Аве
J!І'!Неді (1950 р.) та комплекс будівель п.н. "Республіка 
дітей" в Буенос Айрес. 

В АрrентІиі втішаетьс11 успіхами Микола Голоднк не 
тільни як скупьnтор, але А також як маляр-декоратор. 

У Буенос Айрес споруджено nам'ятннк Т. Шевченко
ві nроекту Л. Молодожанина. 

За-rе дмеко поважнішими е здобутки наших мистців 
в Арrентіні в малярстві й графІці. До вершин дійшов там 

ВіК'Т'Ор Цимба;r, що еміІ'рував до Арrентіип в 1928 р., і 
там скоро й широко прославився А заАняв провідне ста

новище в мистецтві Арrентіни. В. Цимбал і;rюстрував най
поеажніші арrентіяські виданнІ!, відзначився в комерцій

ній графіці, і найвизначніші фірми та банки замовпяли 
в нього графічні праці. Він rрафічно оформив низку дер

жавних дОІ<ументів, виконав різні проекти грошей, гербів, 

грамот, п.rякатів і т.п. д<rІІ урядів Арrентіни, Бразилії, 
Ypyrnaю, Чі11е, а навіть Англіі. За рисунки до журналів 

.,Асідар" та "Орбіс" і аа rрафічну працю "Мистецтво про· 
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nаrаиди" 1948 р. відзначило iioro 4 золотими меда.11ями. 
Як щирий український nатріот, В. Цимбал фінансував ук

раїнську школу, де11орував святкові академії й безплатно 
оформив багато українських видань. Окрему вартість ма

ють його твори ,.Бог-Творець", "Христос у пустині", .,Пе
реображення Господне", "Київська Богородиця Ненару
шима", "1933 рік", ,.Руїни Київської Лаври", ,.Киів над 

Дніnром", ,.Курган у стеnу" і т.п. Віктор Цимбал займає 
унікальне становище в у!{раінському й світовому мистец

тві, і то передусім яскравістю композиціі й безконкурен
ційною технікою виконання. В його стиJІі е веJІика суtес

тивна сила, а його надзвичайно прецизна техніка вико· 

нання - це вже справжній модернізм, що є антитезою 
сьогоднішнього т. зв. "модернізму"- ИВСІ<різь неграмот
ного. Віктор Цимбал ~ подивугідний майстер міІ1рокос

му. :У 1960 р. він переїхав до ЗСА; там він і помер. 

В Арtентіні прославився й Борис Крюків (1895-1967). 
Мистецьку освіту він набув у Києві, але в nідяремній :Ук

раїні не мав nоля д,.ІІЯ вияву свого таланту. В АрІ'ентіні 

він відзначився пк знаменитий ілюстратор. КрюкіІІ офор
мив видання "Ель Атенео" в Буенос Айрес: "Тисяча й Од· 
на ніч", "Божественна f{0Медія", "Декамерон", ,,Дон Кі
хот", "На заході без змін", твори Е. По, А. Франса, Ка
веда і т.д., а також "Еспаиський клясичний: театр". Офор
мив він і безліч українських видань. Крюків був майстром 

і в оJІійній техніці (":У Києві на Подолі", "ШJІях крізь 
руїни"). 

його дружина, Ольга Гурська, є авторкою nейзажів 

в імпресіоністичному дусі, а доч"а Лідія працює в кера
міці й намагається створити синтезу арrентінськоі керамі
ки з nоJrТавською :й гуцульською, нав'язуючи до трипіJІЬ· 

ської купьтурк. 
В Арtентіні творчо працює Микола Неділко (нар. 

1902 р.), який у мкну4ому був декоратором театру й опе
ри, в цьому й Музкомедії в КиєвІ. Неділко прекрасний 

пейзажнет - лірик. На виставках у Львові заполонювали 

глядачів його ,,Осінь", ,.Осінній мотив", "Дерева над рі
кою", "Зимовий пейзаж" та UИІUІЬ пейзажів з-над Дністра. 

Арrентіиські критнии дуже високо оцінюють пейзажі М. 
Неділка. 

Микола Азовський (1903-1947) визначний маляр-ре· 

аліст. Він студіював у Київській Академії, пізніше закін-
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чив Художній Інститут, і nрацював театральним декорато

ром у Харкові, в Донбасі та в Киеві. А<JОвськиІІ створив 

низку комnозицій, як: "Шевченко на засланні", "Карме
люк", "Робітники Донбасу" та інші. На виставнах СУОМ 
у Львові в 1941-1944 рр. він відзначився своїми олійними 
картинами ("Жнива", "ЖіНІ<а в Ісаnелюсі", "Верба", "На
гробок І. Франка", "Хата народження І. Франка", "Хрест 
на роздоріжжі" і "Мерлець у хаті на Гуцульщині") та 
циклем урбаністичних пейзажів. Створив він низку nей

зажів з Італіі (.,Церква в Бресціі", "Прохід у rондолях", 
"Церква св. Марка", "Піяцетта", ,.Дві скелі й море", "Кра
евид Капрі"), а вкінці - пейзажі з Арrентіни. Твори М. 
Азовського вражають rпядача передусім своїм заверше-
ним кольоритом. 

Володимир ЛасовськиІІ, що був широко відомий у 

Львові, після 2-оі світової війни якийсь чзс побував у Па
рижі, а згодом переїхав до Арrентіни. У Буенос Айрес він 

був головою СНЛМ (Спілки Науковців, Літераторів і 
Мистців) та викладав у мистецьких школах. Останньо 

nрояв.ІІяв себе більше як теоретик мистецтва, і написав 
безліч цінних статтей. 

У 1957 р. Ласовський переїхав до ЗСА, працював там 
у діпянці монументапьноrо маJІярства А був гоJІовою Купь

турноі Ради СКВУ. 

Іван ДеЮІсенко народився 1910 р. на Харківщині, за
кінчив Мистецьку профшт(олу, а згодом Художній Інсти

тут у Кневі. Під час війни він, як німецький попоненнй, 
дістався до Львова, а ліспя війки- до Парижа, де ще два 

роки студіІовав в Академії rраи Шуміе. В Арrентіні він 
творив як монументатет і nортретист. Денисенко виконав 

ЮІзку поліхромій та ікон для правоспавних і католицьких 
церков у Буенос Айрес, у провінції Міссіонес, у Берісес 

й Санта Роза, в Кордобі, в семінарії Сан Апьфонсо, в Ля 
Ріоха і т.д. Він також створив кизку іконостасів: ДJІЯ Ев

харистійноrо Конгресу в Куритибі, Бразилія, д.ІІЯ каплиці 
в Мап:еті, в Павльо Фронтін, в Антоніо, Прудентополіс, 

Порто Уніон і т.д. Переїхавши (1963 р.) до ЗСА, Деннеен
ко виконав декі,11ька іконостасів, а між ними й д.ля катед

ри св. Р'Іосафата в Едмонтоні, для церкви в Ванкувері, д.ІІЯ: 
правос,lІавноі церкви в Парижі іі катопицькоі місії в Сен 

Жермен. Твори І. Денисенка вирізняються чітким рисуи-
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ком, виразністю J(ОМпозиції та милим сонячним кольори

том. 

В Арrентіні деякий час працював Олександер І<.пимко, 

що творив церковні поліхромії, ікони й театрапьні та філь
мові декорації. Надзвичайно продуктивний там Воподн

мир Пономарентщ: він виконав понад 2000 творів олІй
них, рисунків та етюдів. З ммодших, що працюють у різ

них ділянках мистецтва, - це Н. Сомко, Л. Грицай, С. 
Макаренко, М. Борсальський, М. Крушел.ьницький, Л. Про

копович, А. Сииончук та інші, що набупи мистецьку ос
віту вже в Арrентіні. 

У Бразилії наше мистецтво проявляється найс.а:абше 
- через убогість нашої еміграції. Одиноким пам'ятником 

нашої архітектури є церква проекту В. Січниеького в Пор
то Уніон. Про скуаьптуру годі й зrадувати. У Ріо ,ц,е Жа

нейро вирізнився в мааярстві Дмитро Ізмайаович, що став 
модним портретиетом серед дипломатичних кіл, зокре

ма ж серед жінок днпмматів Індії, Пакістану й інших. 
Створив він ЦНІUІЬ урбаністичних картин із східньою те

матикою та ре.лігіJ.іних композицій у віаантійській манері. 

Венесуеля - одна 3 наймолодших країн нашого по
сеІІення, бо до 1948 р. там не було традиції нашого мис
тецтва. У Каракасі- столиці Венесуелі, короткий час тво
рив Васипь І{ричевський; на схилі свого життя він нама

лював низку пейзажів, а в 1952 р. nомер, і його останки 

перевезено на цвинтар в Бавнд Бруку, ЗСА. 

Одною з найвидатиіших наших мисткинь там є Га· 
.лина Мазепа (зам. Ковапь). що творчо nрацюе в Каракасі. 

Народилася вона 1910 р. в сім'ї прем'єра УНР Ісаака Ма
зеnи, закінчила Шкопу Мистецького Промислу, а згодом 

і Академію Мистецтв у Празі. Уже 1935 р. на виставці 

у Львові вона вирізнипаси творамн "Хлопчик з песиком", 
"Го.11ова дівчини" й ,.Дві жіночі голови" - в модерному 

й суто українському характері. Пізніші ії твори ("Ой, п'е 
Байда", "Козаки", "Три дівчини", "Дівчина з намистом", 
"Русалка", "Казка про дівчину-качечку" й т.п.) вимовна 
говорять про стиль Г. Мазепи, - антиреа.лістичний в ри· 

сунку й кольориті. В основу свого стилю вона поклапа 
народнє мистецтво й nоєдиапа Аого риси з модерними те

чіями: експресіонізмом, сюрреа.пізмом, навіть з інфанти
пізмом. Мисткиня виконала безліч ілюстрацій: до казок 
"Дума про чайки" О. ЛятуринсьІ(QЇ, "Княжна-жаба" О. 
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Олеся, "Служниця Гапка", "Русапка", "Відьма", ,,Ді.)І.ько", 
"Чортеюrта", "Дід і баба", "Івасик-Телесик" і т.п., а та· 
кож до збірки М. Понеділка "Зорепад". Галина Мазеnа 
живе стихією украінського народнього генія, і тому ві· 

діграе nередову ролю в формуванні обличчя нашого мис

тецтва. 

Українські мистці розлороШИ,ІІИСR майже по всій зем· 
ній куJІі; деяких зокрема долв 1948 р. закинула й до Ав
стралії. Між ними чітко вирізнився Михай,110 Кміт. Він на
роджеииА 1910 р. в Стрию, студіював малярство в Краків· 
ській Академії; nотім студіював у Чехо-Словаччині, 
Німеччині й Італії. Перед війною оін працював як редак
тор Наукової Пресової Агенції в Варшаві, а за часів ні

мецької окупації вчив малярства в Мистецько-Промиспо
вій школі у Львові. Створив він низку портретів, компо

зиціІІ та натюрмортів, що nозначені в рисунку рисами 
експресіонізму, а в кольориті - імпресіонізмом. Найцін

ніший його твір - це "Автопортрет". М. Кміт добився 
вепичезиих успіхів в Австраяії, а між тнм і на виставках 

в Сіднеї і Нью-Кастпі. його нагородиJІИ безпіччю перших 
премій. 

Володимир Савчак, уродженець Бережан, учився в 
Школі Прикпадного Мистецтва в Варшаві, а потім - у 

Віпьні. В Австра,~~ії він учив малярства дітей "аборю•енів" 
(автохтонів) у центральних областях цієї країни та був 

учителем технічної шІсоли в ПівнічиНі Тасманії. Живе він 
у nриязні із славним аборигенським лейзажнетом Албер
том Намат'їрою - з племени Аранда. Найвидатніші твори 

Савчака: "Ранщс" в Брізгені", "Св. Покрова", "Богородиця 

з Дитяком", "Божа Мати" 11 інші. Створив він також цикль 
австраліЯських пейзажів. 

В АвстраяН також працює декоратор Василь Цибу.ІІь

ський (нар. 1929 р.), що студіював у Харківському Худож
ньому Інституті й в ЛенінградськіІІ Академії. Він створив 
цикпь картни українських гетьманів і nисьменників, деко
рує українські святкові академії в Джіпонr, і усnішно ви

ставляє таи свої твори. 

В Адеяяіді бере участь у різних австралійських ви

ставках та одержує нагороди мистець Мисак. 

В Австрапії немає об'єднання українських мистців, 

тому кожен з них торує собі шлях самостійко. 
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На заході Евроnи тепер українське мистецьке ЖИ1'Т.ІІ 
представІІяється досить слабо, бо там дуже мало наших 

мистців. За винятком кількох, вони масово емігрували 
за океан, та А взагалі число наших емігрантів, чи .,залн

шенців", там мінІмальне. В архітектурі виняткова подія

це nобудова катедри св. Софіі в Римі заходами патріяр
ха йосифа в 1967-1969 рр. Церква ця наскрізь монумен· 

тапьного характеру: в основі- український візантик, aJte 
з модерними рисами. Високомистецькою є іі мозаїка ро

боти С. Гординськоrо. У православній церкві св. Симона 
в Парижі знаходяться ікони роботи М. Дмитренка. Є та

кож його ікона .,Мати Божа" в Люрді. 
У Швайцаріі проявпІІє себе талановита малярка Зоя 

Лісовська-Нижанківська, дочка відомого графіка Роберта 

Лісовського. Народилася вона у Львові, а виростма в 

Карnатах. Початки своеі мистецької освіти набуn від 
батька, згодом закінчипа вір..цід графіки в Шкапі Мнстец

тва в Лондоні, а nотім завершила ЦІО освіту в РнмсьІ\ій 

Академії. Там вона забпистіпа своїм талантом, і її твори 
nоявилися на виставках у Лондоні, Римі й Барі (1955 р.) 
і були вони відзначені низкою нагород. Зоя ілюструвала 
італійський театра.11ьний місячник "Сценаріс, створмпа 
низку nортретів та ко~ошозицій і натюрмортів. Стиль Зої 
наскрізь ориrіиадьний - з рисами експресіонізму. 

Підсумовуючи здобутки украінського мистецтва в дія

сnорі, можна з чистою совістю сказати, що вони б.mскучі, 
коли взяти до уваги той фаJ{Т, що моральні й матеріяпьиі 

умовнии наших мистців переважно не сприятливі. Гоп:ов· 
ним позитивним явищем тут є той факт, що наші мистці 

nроявляють себе свобідно як у своїх стипях, так і в тема
тиці. І тому вони можуть показати світові справжні СІіар

бн украінсьІшго мнстецтва і сказати те, що в поневолеиій 
Україні суворо nроскрибоваие режимом. 

XV. YKPAVHCbKE МИСТЕЦТВО В УССР 

Українське мистецтво в УССР слід розглядати з Ін
ших аспектів, - з уваги на колоніяльиу залежність Укра

їни від т. зв. СССР, тобто Російської червоної імперії. 
Звичайно, умавини творчости наших мистців у цій noJ(i· 
ційній державі nроти.-.ежні до умов у демократичних Ііра

інах. Творча свобода там обмежена до краАности, і мнс-
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тець мусить беззастережно підкоритися "геніяпьиій пініі" 
комуністичної партіі, та іі "мечеві", тобто органам кrв 
(nопередні назви якого -за чергою: Че-І<а, rnY, НКВД, 
МГБ). Український мистець в УССР, прикований до ре
жимного, тобто до імперіяльного московського "воза", 

мусить творити лід днктат окупанта, бо інакше йому за
грожувапа б тюрма чи концентраційний табір-каторга, або 
й смерть. Усе ж, незважаючи на жахливий режим, якого 

досі ще не знапа історія світу, наші мистці зумілн створи
ти вепикі цінпащі для рідного мистецтва. Ті з наших мист· 
ців, що були вірні nринциnам українського націона.п.но

rо мистецтва, буІІИ зліквідовані, інші, "допасувавшись" до 

режиму, мусіхи давати окупантам грубу "данину", ЗJІе при 
цьому вони зуміли дати чимаJІнЙ вк~~:ад у скарбницю рід
ного мистецтва; треті ж- це або кар'єристи, що беззас

тережно піш~rи на ПОС.ІІ}'ГИ Кремля (таких дуже ма~~:о), або 
заликані терором, творять сипою інерціі, щоб сяк-так про

явnяти себе, і якось животіти. 

у п~рших роках большевицького режиму (за часів 

т. зв. "воєнного комунізму"), а також і пізніше- за часів 

т. зв. "українізації" 11: НЕП-у (Нової Економічної По~~:іти
кн) мистецтво в СССР взагапі, і в УССР зокрема, пішло 

на шпях крайнього модернізму - від імпресіонізму no· 
через кубізм аж до конструктивізму, nуризму, експр~сіо

нізму й футуризму, включно з СІОрреа~~:ізмом . .Як основу 
"пропетарського стиJІЮ", буІtо вибрано конструктивізм 
в архітектурі й фуrурнзм у малярстві та графіці. Тіпьки 
в скуІІьптурі бупо збережено нписичні форми, а це тому, 

що Украіну з веління Москви було густо "удекоровано" 
пам'ятниками "вождям світового комунізму" - москов· 
ськоі А жидівської націона.пьностеА. 

Змушені творити згідно з режимавою доктриною 

("мистецтво націона~~:ьне формою й інтернаціона<rьне зміс
том"), наші архітектн nробуваІІи відродити форми украін

ського барокко (Сіпьськогосnодарська Академіи в Киеві 
за nроектом арх. В. Дяченка). Та ось просто понад їхні 

гопови прийшов мнструктивізм, -- стипь, що був очи
щений від усяких прикрас, і мав він спужити викJІЮчно 

практячному стосуванвю. 

У 1921-1923 рр. діяли т. зв. пролеткупьтн (пролетар· 
ські ку~rьтурно-освітні організаціі), метою итсих було роз

будувати міста - Харків, Киів, Одесу, Миколаїв, Чернігів 
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і ін. Вони хаnа.ІІНСЯ за всякі "яnймо,церніші стилі" (часто 
нелогічні з архітектурного погляду), і намаrалися tтвори· 

тит. зв. "пролетарський стиль". Та все ж таки перемогли 
форми 1\ОИструктнвізму, і тоді побудовано низку робітни

'ІИХ селищ у Донбасі - біля Юзівки, ГорлівІ\Н, Крама
торська, Дніпропетровська, Харкова і т.д. - в стиJІі "ка
зарм". Репрезентативні зразки "1\оиструК'І'Ивізму" - це 
архітектура нових будівмь у Харкові, тодішній столиці 
УССР: будинок Держпрому, будиноІ\ кооперації, гурто
житок "Гігант", "Палац культури залізничників", будинок 
поштзмту, АТС А інші. У цьому ж стилі тоді побудова

но низку будинків у головних містах УССР - будинків 
урядових, 1\омуиа~rьних, культурно-освітніх, шкіл, 1'еатрів, 

"клубів", лікарень, держбанків, "вокзалів", фабрик, м:ек
тростанцій і т.д. На особливу увагу тут заспуrовують си
нова станція й гребля Дніпроrесу. У цих будівпях широко 

застосовано залізоб~тон, а nід оrпядом стилів - це було 
шукання функціонат.них і ІСоиструктивних рішень - шу

кання часто безуспішне. 

В Українській ССР особливо проявили себе аркі

текти О. Бекетов, П. А.ІІьошин, О. ВербицьІ\ИА, О. Красно
сельський та О. МолОІ(іН. Деякі з них у своїх проектах 

послужилися формами козацького барокко та дерев'яної 
архітектури й т. зв. "українського модерну". Інші ж (ар
хітекти російської національноtти) прнщ~ппювали а Ук

раіні аразки російського "t(Лясицизму". 

Узагалі ж будівництво ве.tося тоді стихійно й хао

тично. 

Творчу ініціптиву архітектів укінці припечатапа "По
станова" ЦК ВКП( б) з 1932 р. "про перебудову пітератур· 
но-художніх організацій". Цsr "Постанова" ввела т. зв. 
"соціяІІіtтичинй реаліам". Насправді ж це був поворот .цо 
т. ав. "вітчизняної спадщини", то!:іто до російського псев
.цокпясицизму. Так почапася режимева русифікація укра
їнськоі архітектури в УССР. Режим створив тоді Сnі.ІІКу 
Радянських АрхітеІ\Торів, що стада його сJІухияиим зна

ряддям, строго підпорядІСованим Москві. Конструктивізм 
ще де11і був подекуди тоJІерованиА на nровінції, а11е в 1937 
р. він і там був засуджений, як "вияв формапіетичного за
непадництва''. 

У 1933-1941 рр. в УССР було nобудовано низку ре
презентативних будіве3\ь у дусі тіеї спавнозвісиої "віт-
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чизниної сnадщини", а саме; АдміністратиВН»Й будинок 
у Киеві (арх. й. Лянrбарда), Театр оnери й балету (арх. 

Л. Котовського), Кінотеатр ім. Т. Шевченка в Донецьку 
(арх. Л. Теппицького), Театр в Дніпроnетровську (арх. 

О. Красносельського) та низку житл.ових будинків у Кн
еві, Харкові, Заnоріжжі і т.д. Будинок музею Т. Шев
ченка в Каневі (nроекту В. І<рнчевського) мав бути 
сnравжнім шедевром УІ'раінської архітектури, але оку
паційні чинники, на жапь, затавруваІІи його, як ,.націо

наІІістичний" і тому цей проект виnравив П. Костирко 
в дусі соцреа.rізму, і так цей будинок став зразком край

нього nримітивізму. 

КоІІИ (1934 р.) столицею УССР став КиІВ, окуnацій
на вІІада заnпя:иувала сnорудити в Києві "новий центр" 

- ціною зруйнування: "історичних храмів", якими вона 
вважала св. Софію, Михайлівський манастир, Трисвяти

тельську церкву і т.д. На щастя В. Кричевському nощас
тило заnроектувати новий nляи того "центру", а саме 

nеремістити nлин ціеі урядової площі за Печерськ, і цим 
він урятував від знищення Київський Акроnод:ь. Але з то

го часу Кричевському суворо заборонили втручатися "в 

не свое дідо". 
У ТОМу Ж Періоді ЧаСу буJІО nоСТВІІJІеНО НИЗКУ penpe· 

зеІПативних будинків, які не мають нічого сnільного з ук
раїнською архітектурою. Найвидатніші з них - це бу
динок Ради Міністрів УССР (арх. І. Фоміна й П. Абросі

мова) в 1935-1937 рр. з виразними рисами кпясицизму, 

що робить враження монумеитапьностн, і будинок Вер
ховної Ради УССР (арх. В. Заболотного) з 1936-1939 рр. 
Цей будинок (із модернізованими коринтськими колона· 
ми й скляною куnопою) характеризується nрикметами 

мяснцизму. його структура - проnорційна, а світло-rін
на фасада дійсно вдалася архітектові. Ці два будинки ува

жають за найкращі у всьому СССР. 

ПісJІя Другої світової війни, що ії називають "Вепи
кою вітчизниною війною", архітектура в УССР розвива

пася nід кличем "відбудови батьківщини". Ці зусиппя мо
же й мог.ІІИ мати веJІике майбутне, та ось настала ще су

воріша централізація та ще гостріше обмеження ініція· 
ТІПІІІ архітеК'rів. 

Року 1945-го в Киеві заснували Академію Архітек

тури УССР, яка діе згідно з директивами УnравJІіния 
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в сnравах культури СССР у Москві. Архітектаи-украін

цяи докраю обмежено іиіціятнву, а найвідnовідальніші 
завдання доручили архітектам інших національностей -
І. Фоміну, П. Абросімову, В. Елізарову, В. Велнчкіну, В. 
Козлову, Е. Гольштейнові, В. Гаммерлінrові й ін. А коли 

часом проявля10ть себе й українці, то тільки на провін
ції, або в ролі помічників. 

Будинок Міськради в Харкові побудований за про

ектом В. Костенка, Театр у Винниці - В. Чорновом, 

Театр у Терноnолі- І. Михайленка, двірець у Дрогобичі 
- Л. Трав'янка, монумент в 300-річчя "возз'єднання" 

України з Росією - авторства українців А. Мілецького 
та скульnтора І. Гонqара. Риси кляснцизму мають такі 

будинки як Головний nавільйон вистави в Киеві, Палац 

культури в Новій Кахівці, Залізничний двірець у Хар
кові; натомість готеп:ь "Дніnро" нагадує американсЬІшй 

модерн, а готель "Тарасова гора" в Каневі (nроєкту ро
сійських архітектів) - це вже будинок з рисами ультра
модернізму. Будинок економіІ(И Держплану в Киеві, Бу

динок культури в Кодаках та Міськради в Донецьку -
це проекти архітектів-украінців. Деякі з будинюв вдалі 
nід оглядом стиЛJО й конструкціі, інші ж сnотворені. Під 

оглядом стилю вда.п:нм е nансіонат .,Гуцульщина" в Ярем
чі - nроекту І. Боднарqука 11: інших. 

Відновлено, перебудовано й розбудовано багато міст 
УССР nід нермою росіян, не без уqастн українців. Зокре

ма ж відновлt':но Хрещатик у Києві, зруйнуваннІ!: самими 
таки большевиками восени 1941 р. З о,цного боку nобу

довано адміністративні будинки, з другого ж - житлові, 
але, на жаль, це затерло nервісний, український образ 

Хрещатика. 

"Постановою" ЦК BIOl 11: Ради міністрів СССР з 1955 
р. ще більше обмежено ініціятиву архітектів, бо в цій 

"nостанові" суворо засуджено всякі ,,прикрашательські 

тенденціі: в архітектурі останніх років і надмірне захоn
Лt':ННІІ індивідуальними проектами". Отже Москва випо

віла нещадну боротьбу всяким національним стилям, крім 

російського nсевдоклясицизму. 

На підставі голосної пропаганди російських больше

виків про "колосальні дося:гнення" в архітектурі можна 
виробити собі наскрізь фальшиву картину. В УССР, як 
і в усьому СССР, дбають передусім про реnрезептатнв-
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ні будинки й споруди nромислового типу, зате будова 
житJІових будинків просто жалюгідна, як під оглядом 
якости, так і кіJІькостн. Пануа гоJІовио "стахановщина", 
тобто крайня недба.ІІість. Будинки виконані несолідно, на
віть по-лартацькому, і вони часто ааJІяться nросто на 

очах. Незважаючи на всякі "ппани" й "постанови", в 
СССР впродовж біпьш як 60-тнрічного його існування 
збудовано да.пеко менше будівепь ніж у демократичних 
країнах, зокрема ж у ЗСА і в Канаді, впродовж 10 років, 
і то без всякоі гопосноі nроnаганди й засобів терору. 

У добі "военного комунізму" скуm.птура в УССР 
не мапа нічого сnільного з українською духовістю. 01\у
nанти nередусім присвоїпи собі всі здобутки УНР з 1917-
1920 рр., а в цьому й б'юст Т. Шевченка роботи Ф. Ба
JІавенського, пам'!tТНИК Т. Шевченкові в Ромнах - І. Ка

ваперідзе та інші. Це факт, що в революцію зруАновано 
в Україні пам'ятники московським царвм, але nіспа оку

nування України їі міста - за гаслом Леніна "мистецтво 
служить масам" - густо лозначили тріумфальними ар

ками й монументами на тему "Жовтневої ревоmоціі". Зго
дом побудовано безпіч пам'ятників "вождям комунізму": 

Марксові, Енгельсові, Леніну, Сталіну, Р. Люксембург, 
Лібкнехтові, Артьомові й іншим, що їх авторами бупи 

переважно жиди: Епштейн, Містаковер, Ганізер, Лянr
бард і т.п. Пам'ятники були стандартні й шабльонові аж 
до зануди. 

У камерній і декоративній скупьnтурі були помітні 
різні модерні напрямки: кубізм, футуризм, експресіонізм, 

або й ,ІLивовижна натуралістичнО-І(убістична комбінація. 
Тут проявили себе всвкі неуки, або й просто шарлатани. 

Іван Кааа.І(ерідзе створив пам'ятник Г. Сковороді 

в Лохвиці й Т. Шевченкові в ПоJІТаві з деякими рисами 
кубізму. У nовоєнних роках він створив б'юст арт. А. 

Бучми та низку rорельєфів. 

Г. Манізер виконав проект пам'ятника Т. Шевчен
кові в Харкові в 1935 р. та в Києві в 1939 р. в дусі соц

реалізму. На жань, у цих пам'ятниках, крім монумеитахь
ности, патетики й технічноі майстерности, не видно ду

ховостн Шевченка. 

Ю. Білостоцький створив нагробки М. Заньковець

кої та М. Лисенка на Байковому цвиктарі в Киеві й б'юст 
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П. Тичини. А решта, - це вже звичайна собі його .цани· 

на окуnантові. 

Іван Север а створив б'юсти "Коnерник", ,,Іван 
Франко" "Васипь Стефаник", І в ан Го и чар (нар. 
1911 року) дав nрекрасний твір -;;мододип- тЗріс Шев
ченко", а Галина Каль'Іеико (1926-1976) створнла na· 
м'ятияка м.- ЛеонтовичеВГЙ Іу.11акові • Артемовському 
та вдаnі nогруддя Л. Українки й О. Кобимшської. Во
лодимир Сколоздра (нар. 1912 р.) виконав монументаль· 
ні скульnтури "Олекса Довбуш", "Бетховен", "Шевчен
ко-со.ццат", "Василь Стефаник", "Ф. Коцюбинський", ло· 
груддя молодого Шевченка, "Думи молоді", ,.М. Коцю
бинський" та інші. Шевченківській тематиці наші скульn
тори в УССР nрнсвятшrn дуже багато уваги: І. З но ба, М. 

Короткевич, Д. Карвавич, М. Вронський, І. Довженко, О. 
Євтушенко, А. Косаревська, Е. Низова, Б. Поnович та ба· 

гато інших. Творили вони і в ділянці камерної СІ(уnьnту

ри. Деякі з їхніх творів мають високу вартість, а інші 
- нижчу, а це з огляду на сувору цензуру Москви, бо це 

з її вепіння украінСЬІ{і мистці повинні зображувати Шев· 
•Іенка "як борцп за соціяJІьну сnраведливість", або як 
ступайка Москви. 

Пам'ятники І. Франкові побудовано в Киеві 1956 р. 

за проектом А. Біоюстоцького й О. Сапруна, а у Львові 

в 1964 р. nостави.пи йому пам'ятник доJІективного nроек
ту. 3 б'юстів І. Франка найвартісніші І. Севери та Д. Крва· 

вич а. 

О. Здихавський створив скуnьптуру "Буковинський 
кобзар Ю. Федькович", а з гуцульською тема1'Икою най
вартісніші твори В. Свиди це "Гуцупка з конем" й "Оп
ришки" та 8. Поnовича "Довбуш". 

Ко.пи йдеться про монуменt'аnьну скульnтуру в УССР, 
треба сказати, що вона дуже вбога на рідиу тематику, 

бо більшість nам'итників побудована тнм особам, які ні
чого спільного не мз.пи з українською духовістю, або А 

навіть бу.пи наставлені до неі крайньо вороже. Трохи кра

ще представляється камерна скульптура, хоч і вона СЮІЬ· 
но обмежена окупантамн під огпя:дом тематики й стито. 

Українських творчих сил в УССР дуже багато, нерідко 
й з колосапьними та~tантамн; на жапь, вони приковані 

до окупаційних крат російсько-советеького імперіилізму, 
і їхні творчі крипа підрізані. Замість вільно творити, воли 
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мусять давати грубу данину російсько-советським оку· 
пантам з вепикою шкодою ДJІя рідно! образотворчости. 

Російсько-совєтська окупація, яка сипою багнетів 
принеспа гасло Леніна "мистецтво СJІужить масам", аж 
ніяк не заімпонувала украікським мистцям, бо ж Украіна 
мапа давно самобутнє мистецтво, що діяметраJІьио від· 
різнялося від російського. Тут бо вже ісиувала Академія 

Мистецтв (у Києві) під кермою таких знаменитостей, як 
В. і Ф. Кричевські, Ю. Нарбут, М. Бойчук, О. Мурашко, 
М. Бурачек та інші, що вже всnіли підготовити тут та
лановитих учнів, в обличчя украінського малярства дав

ніше формували С. Васипьківський, О. Сластьон, П. Мар· 

тииович, І. Ужакевич, Ф. Красицький і т.д. Факт заJІИшався 
фактом, що українське мистецтво взагалі, а ма.11ярство 

зокрема nішJІО зовсім іншим шляхом ніж російське, що 
заскорузла в передвижництві останньої фази, тобто в 

екnеК'І'Измі-наура.ІІізмі. Та ось здобутки укрзінських мист
ців а часів УНР росІАсько-совєтські окупанти присвоіJІи 

собі, повністю ігноруючи ідею украінської державности. 

Наші видатні мистці, зустрівши нову, бо.nьшевицьку, 
В.ІІаду в Україні або крайньо вороже, або з недовір'ям 

і страхом, не анrажувалися в т. зв. "радянське мистец
тво". Не дарма ж відмітиJІИ совєтські критюш (З. Вино· 

градова), що "ці художники JІИШе приглядаJІИся до ре
вотоціі!:них подіЯ і, не розуміючи іх, стояли осторонь 

від сучасного життя". Зате ж у початках т. зв. "военно
го комунізму" в маJІRрстві заанrажувапися ма:~rярі неук· 

раінського походження: П. Володикін, В. Бальц, П. Ва
сільев, І. Бродський, В. Заузе, Б. Еr'із, С. Кишинівськиіt, 

Я. Хаст і т.,ц., що за них зимовмо говорять їхні прізвища. 
До них при;аучилися всякі самоуки А ву.пьгарно-примі

тивні хатурники. Тіпьки винятково дехто з наших мист

ців допасувався до большевнцькоrо режиму, а між иими 
був і видатний баталіст Микола Самокиш (1860-1944). 

М. Самокиш, уродженець М. Ніжина, закінчивши 
Академію Мистецтв у Петербурзі в 1885 р., спеціяпізу

вався у батапістнці в Парижі в 1886-1889 рр. Як доброво
лець у росіАськіА арміі за часіІІ японської вій•1н в 1904· 
1905 рр., він створив цикпь баталістичних композицій. 
Був він б~зконкуреиціАним баталіС'І'ОМ европеАської міри, 
зокрема ж у зображенні конеА у всіх ракурсах. З 1890 
до 1917 р. М. Самокиш був професором баталістики Ака-
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деміі Мистецтв у Петер6урзі. Створив він також цикль 

баталістичних композицій на Т!!МУ nоходу Наnолеона на 
Росію. М. Самокиш почувався тільки "малоросом", а 
проте він виконав низку ілюстрацій до альбомів "Із ук
раінської старовини" й "Мотиви українського орнаменту", 

що іх виrотував С. Васипьківський, товариш Самокиша 
з академії. Російсько-большевицька інвазія на Украіну 
застала М. Самокиша в Криму, і там віtІ негайно вклю
чився в "радянське" мистецтво. У 1930-нх рр. він створив 

кілька баталістичних картин на теми ,.геройства" Черво
ної Армії та нашої історії, а в цьому й ,.Похід запорож

ців на Крим", ,.Іван Богун", "Бій Максима Кривоноса 

з Яремою Вишневецьким" та "В'їзд Б. ХмельющьІ(ОГО 
в Киів", що хоч і вартісні з мистецького погпяду, але 

зате ж чужі українськіІІ духовості. 

В УССР лостали мистецькі об'еднання: АХЧУ (Асо
ціяція Художників Червоної України), АРМУ (Асоціяція 

Революційного Мистецтва України"), ОММУ (Об'еднан
ня Мододих Мистців України) та АСМУ (Об'едианкя Су

часних Мистців Україин) - залежно від стилів і напрям
ків, які мamt ще деяку свободу вияву. Академію Мистецтв 

у Києві 1923 р. основано переорганізували на Художній 
Інститут з архітектурним, ма.11ярським, по-'Ііrрафічним, 

різьбарсько-керамічним: та педагогічним відділами, nри
нороnивши їх до своеі пропагандионої мети. Усе ж таки 

національні традиції продовжувапи в Інституті іі профе
сори В. і Ф. Кричевські, а також М. Бойчук, який створив 

свою школу монументалістів. Наші видатні мистці вкінці 
силою факту були лідпорядковані російсько-советській 
системі. І. ІжаІ(евич створив ІІизку картин на теми доби 

кріnаччини в Украіні: "Торг кріпаками", ,.На панщину", 

"Привели до nана" І т.n. В. Кричевський, втікаючи від 
совєтської тематики, малював nейзажі, працював у книж

ковій графіці, а також у декорації фіпьмів: "Тарас Тря
сило", "Тарас Шевченко", "Назар Стодоля" та "Борислав 
сиіе.ться" й першого в Украіні кольорового фільму -
"Сорочинський ярмарок". 

Ф. Кричевський стаорив у малярстві багато комлози
ціА, як: "Довбуш", триптих "Життя", "Мати", "Пряха", 
й зокрема знаменитий автопортрет (у білому кожусі) й 
nортрет Г. Павлуцького. Ф. Кричевський також вико

нав цикль майстерних nортретів письменників, учених і 
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музик дпя ВУ АН у Києві наприкінці 20-их років. Решта ж 
його творів - це вже тільки груба данина окупантам. 

Найяскравішою постаттю за часів жах.mвого сталін· 
ського терору був Михайло Бойчук (1882-1939), уродже· 
нець Галицького Подімя. Студіюааа він у КраніаськіА 
Академії, а завершив свою мистецьку освіту в Парижі. 
Він дуже рано знайшов собі власний стиль, що був асмо
ваний на старих іконографічних традиціях та ка ранній 
фазі ренесансу (джотизмі). У тому самому дусі він рОІІ· 

малював капJпщю "Дяківської бурси" у Львові, а в 1914 
р. переїхав у Наддніпрянщину й там реставрував у Ле· 

мешах церкву родини гетьмана К. Розумовського. 

Як професор АкадемІї Мис-гецтв, а згодом Худож
нього Інс-гитуту в Києві, М. Бойчук створив школу укра

інськвх монументалістів і виховав учнів - пізиіших ви· 

даних мисщів, як: В. Седляр, І. Паl!алиа, О. Мизін, М. Ро· 
кицький, Т. Бойчук. О. Павличенко. До ціеї школи при
стани А І. Шуnьга та С. Налепинська-Бойчук. 

У СИІгrезу СВОГО СТИЛЮ М. Бойчук ВКІІЮЧИВ НадбаЮІІІ 
монументаnізму Київської кннжоі держави, риси ранньо

го італійського ренесаису (Джотто) та елементи україн
ського народнього мистецтва. Це був своєрідний украЇн· 

ський стиnь, діяметрапьно протилежний російському пе

редвижницькому "наnравnенію". У тому ж стилі М. БоА· 
чук розмалював Луцькі казарми в Киеві (nід його кер

мою там nрацюва.чо коло 200 мистців), велетенські фрес· 
ки Червонозаводського театру в Харкові й санаторію ім. 
ВУЦКВ кв Хаджибеївському лимані. Створив він цикль 

портретів дЛІІ Киівського Коопера-rнвного Інституту. 

Стиль - "бойчукізм" розпа.ІІИв в Україні стихійне 
nожарище й nоклав nечать свого духа не тільки на фрес
ки й nортр~и, aJie й nерекинувся на графіку й скульп
туру, а навіть на кераміку, кипимарство й ткацтво. Копн 

йшnоси про гасло "мистецтво національне формою, со· 
ціялістичне змістом", Бойчука годі було в чомунебудь 
попрікиути. М. БоИ.чук nроте рішуче віщшдав "благород
ний вnлив nередового російського мистецтва" на україн
ське, що в очах окупантів б уnо найгіршим "злочином". 

Року 1934-го відбувся в Москві "Перший Всесоюзний 
з'їsд советських nисьменнюсів", на якому росіяни М. rорь
кій -ra А. Жданов сформулювали nринципи "соціялістич
иого реа.І(ізму" /і тоді нас-гав нещадний настуn на укра-
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іиських мистців·"форма.пістів" і "бойчукістів". Спочатку 
розгромили професорський ск.пад Художнього Інституту 

в Киеві, а в 1937 р. НКВД арештува.11о М. Бойчука, С. 
На.пепинську-Бойчук та І. Пада.пку, а дапі В. Седляра, І. 

Шу.пьгу, арх. Д. Дяченка й інших, і всі вони погинули на 
зас.панні. 

Іван Падаnка (1894·1938) вчився в школі рисування 

в Києві, а потім був учнем М. Бойчука й працював з ним 
при розмалюваtmі Луцьких каварем у Киеві 11: Червоно· 
заеодськоrо театру е Харкоеі. Створив він иизІ{у жанро· 

вих картин ("Молочниці", "Збирання ябnук" і т.д.) і ВИ· 
конав безліч вартісннх, ориrінапьних творів у rравюрі та 
іJІЮстрацій до різних видань. 

Васно~~ь Седо~~яр (1899-1938) також спершу вчився в 
шко.ІІі рисування в Киев!, а потім в АкадеміІ Мистецтв у 

Києві, спеціялізуючнсь у монументальиому малярстві в М. 
БоіІ:чука. З ним він ро!Імальовував уже згадані тут об'ек· 
ти й виконав низку картин темперою, а найвидатніші 

з них- це "Портрет Оксани Павnеtшо", "Селянка", "Свя· 
то на Дніпрепьстані" і т.д. Був він і викладачем у Межи· 

гірському Художньо-Керамічному Інституті. 
Анатоль Петрицький (1895·1964)- иадзвичаІІ:но ори

гінальний мистець, особливо ж у театраJІьній та фіпьмо· 
вій декорації. Закінчив він школу рІfсувания в Києві та 

Академію Мистецтв, а за часів УНР блискуче nроявив 
себе в театрапьніА декорації, виконаної ДJІЯ Моподого 

Театру. Тоді він близько співпрацював з Л. Курбасом. 

За часів бо;n:ьшевицькоі окупації він деякий час пра
цював у Москві, а від 1924 р. nроявпяв себе як декора· 

тор у Києві А Харкові. Оформив він багато n'єс ДJІІІ Теат· 
ру ім. І. Франка та Д.ІІЯ Державного опериого театру, а 

також для Театру Революції. Найвидатніші оформпення 
А. Петриць:коrо - це "Сорочинський ярмарок", "Камін· 
ний господар", "Тарас Бульба'', "Князь Ігор", "РусаJІка", 
"Богдан ХмеJrЬницький", "Фавст" та інші. Усі вони про· 
сто 6езконкуренційні й неповторні. Виконав він і низку 
портретів: М. Семенка, М. Хвильового, Ю. Яновського, 
О. Вишні, П. Тичини, М. Рит,ського, Л. Курбаса, взагаnі 
- понад 20 nортретів письменників, композиторів та ар· 
тистів театру "БерезіJrЬ". А. Петрицький знайшов собі 
оригінальний стипь, в 11кому помітні риси експресіонізму 
в поедиаииі з елементами народньоrо мистецтва. І'Іого 
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стшІь аж ніяк не вк.11адався в рам1ш "соцреалізму", і тому 

окуnанти nосуджували Петрицького в "формалізмі". 
Усе. ж таки ІІ:ому nощастило вритува'!'Ися за часів на

гінки на "бойчукустів". 

Поруч з А. Пе.трицькии тоді працювали Кость ЄJІе.ва 
(1897-1950) і І. Курочка-АрмашевськиІІ: (КубарськиІІ:) в 
театральних декораціях, хоч Єлева також пропвпяв себе 
в графіці. 

Автором добрих реалістичних портретів був Опексій 
Шовт<уненко (нар. 1884 р.), а ананачним nе.ІІ:зажистом-ім
nресіоністом був Микола Бурачек - nроф. Київської Ака
демії, а nотім Іtтституту, що його російсько-совєтська вп:а

да ледве толерувала. Бурачек створка низку високомис

тецьких пейзажів; "Яблуні в цвіту", "Ранок на Дніпрі", 
"Реве та стогне Дніnр широкий" і т.n. 

У малярстві тоді nроявляли себе Г. Світпицький, €. 
Світп:ичний, Ю. Бершадський, М. Мішенко, М. Козик й 

К. Трохименко, а також ті момдші, що й досі творять 
мистецькі цінності. Передове місце зайняв Михайло &_ре
гус (нар. 1904 р.), що закінчив Художній Інститут у Хар
кові на nоч. ЗО-их років, і nроявив себе картинамн "Від
nочинок", "Збирання яблук", "Кодия" і т.д., а вже особ
ливо пісJІЯ т. зв. ,.Вітчизняної війни". 

Року 1938-го була основана Спі.пка Радянсьних Ху
дожню<ів Украіни, що nідлягає директивам ВКП(б) у 

Москві, а rрунтуеться вона на базі соцреапізму. Перво
азором цього стипю мат~ бути твори російського "nере

движника" Васілія Сурікоеа ("Бояриня Морозова"), а 
про інші стипі, особливо ж національні, не могло бути 

А мови. Провід Спілки буе у руках росіян і жидів, а тих 
унраінців, які ще були вижип:и, взя.ІІИ на "nеревихован

ня" в дусі соцреалізму. 

Мистці ста.ІІИ на мистецькому "заводі" роботами, що 
мусі1ІИ фаСіринувати творк згІдно з "генеральною ;rrініею" 
комуністичної nартії, а точніше - Москви. Усе ж таки 

наші мистці часто творять на унраінсьні теми, хоч іх і 
піддають суаорНі селекції онуnаціАних чинників. Тан бу
JІО до Другої світової війни, тан воно е й теnер. Умовнии 

творчої nраці наших мистців останньо навіть nогірши
.mся. 
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Від 1945 р., тобто від закінчення т. зв. "Вітчизняної 
війни", в малярстві УССР домінує тематика "nартизан", 

"двічі героїв" та ,.вождів" СССР. 
Запрягли до "творчої" праці й наших старих мистців, 

як: О. Курнлас, А. Манастирський, О. КульчицькІ та О. 
Бокшай, які поміж советською тематикою дали чималий 

вклад і в рідне мистецтво. 

М. Дерегус, крім дзиини окупантам, створив ряд кар

тин, а між ними "Тарас Бульба", "Дума про козака Го
ло'!'у", "Перебендя", "Народженнв пісні" і т.п. Т. Яблон
ська, яка малює переважно панегірики на честь Москви, 
все ж таки створила й низку пейзажів з Украіни - "Вес
на", "Над Дніпром", "Влітку" й "Ранок", а також- "На
речена", портрет О. Шовкуненка і т.д. 

У мв.лярстві працюють Д. Безугпий, В. Костецький, 

В. Кравченко, В. Задорожний, М. Хмелько, К. Заруба, В. 
Поптавець, В. Забашта, М. Божій, М. Міщенко, С. Кошо

вий, С. Шишка, й. Карась і багато молодих талановитих 
мапярів. 

Чимало картин створили наші мистцІ (почавши від 
І. Ужакевича до наймолодших, nк: І. Тюха, В. Югай, І. 
ТнхніІ: та iнtui) на теми Т. Шевченка, хоч навіть і шев

ченківська тематика сильно обмежена "внсочайшнми ука
зами" з Москви. 

Появилося й багато малярських творів на теми геть
мана Б. Хмt"JІЬницького, але вони також тематично обме

жені, бо окупантам ідеться головно про відмі,Іення "300-
річчя возз'єднання Украіни з Росією", що аж ніяк не при
носить чесrи укрвінським мистцям. 

З моментом окупування Украіни російськими боJІь
шевиками, ВJІада, кермуючнсь кличем Лt"ніна, що "мис
тецтво с:Jrужить масам", та його пляиом (з 1918 р.) "мо
иум~нтал:ьиоі nропаганди", до пропагандивного воза за
nрягJІа головно графіку. Почалася фабрикація всяких ппя

катів, "ловунгів" та інших агіто!(, і з ціею метою буJІИ 
створенІ плякатні "артіпі", що ними керував Всеиздат 

Політуправління Київського Окрвоенкома. У цій діхянці 
верховодили росіяни А жиди, а між ними А останні хал

турники; тому то графічний рівень цих npauь був край
ньо безвартісний. Але іхкіІі рівень згодом значно підніс

ся, ко.m вп.ада запрягла до ціеі роботи деяких наших 
визначних графіків (К Єлева, r. Світлицький, К. Костен-
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ко), а вже дійсно підвищився він на нал:ежиу висоту 
(зокрема ж книжкова rрафіка), коли в ній почали прояв
ІІНТИ себе учні Нарбута. 

У 20-их і на початку ЗО-их рр. графіка, як і інші 
rа~~:узі мистецтва, була в різних стилях, - від натура
ІІізиу, реалізму аж до футуризму й конструктивізму. 

Особливу ваrу надавапн тоді оформJІенню книги, і спо

чатку (в 1919-1920 рр.) навіть Ю. Нарбута заанrажува

лн до оформлення журналів "Мистецтво" Я "Солнце тру
да". Також nроявJІІfЛи себе йоrо учні, зокрема ж Марко 

КирнарськнІІ: (1893-1941) - камерно-інтимний rрафік, 
твори якоrо по:шачені чудовою стилізацією й неперевер
шеною технІкою. Про це свідчать оформления видань 

"Український театр", журна.11 "Гроно", "Кобзар" Т. Шев
ченка й "Перша в'язочка буб.пиків", -усе це з чудовими 

шрифтами - "нарб;rrівкою". 

Лесь Лозовський (1900-1922) оформив серію "Укра
їнські народні пІснІ", твори Т. Шевченка, М. Коцюбнн
ськоrо, С. Васильчеика, П. Тичнии й чудові портрети -
"Г. Сковороди", "Портрет моеі душі" й інші. Мико;rа 
~.ti94~4), rарячиІ! посJІідовпмк творчости Ю. 
Нарбута, оформив твори М. РиJІьськоrо, Ю. Яновськоrо, 

"Мертві душі" М. ГоrоJІя, "Шевченківський збірник", 

збірники "Іван Франко", "Леся Українка" і т.д., а Леонід 
Хижииський (нар. 1896 р.) також у цьому дусІ працював 
у rалузі книжкової rрафіки. Антін Середа (1890-1961) 
своїм стилем і технікою виконання достоту наrадуе Ю. 

Нарбуrа (,СеJІнннн у брнпі", обкпадинкн до творів Т. 
Шев'fеІП(а, І. Франка, М. Коцюбинськоrо, "Слово о nоя

ку Іrс.ревім"). Твкож знаменито наслідував нарбvтівськиА: 
стиль Олекса Маренкс.в (1888-1944) в обкладинках дСІ 

"Селянської читанки", до оnовідання Ю. Яиовськоrо 
"Рейд" та Інших. 

На тJІ{ станкової й книжкової rрафІки в УССР над
:<ІВИ"ІВІ!но чітко :<Іарисува.:rrасн Софі~r На.:rrепинська-БоАчук 
(1884-1939), - дружина Михайла. Студіювала вона rра
верствСІ й rрафіку в Петербурзі, Мюнхен! А Парижі та 

д!йш.:rrа до майетерности в усяких різиовидиостях техні
ки І'раверства, зокрема ж у деремриті А ксипоrрафіі. Бv
ла мна керівницею маІ!етернІ ксилоrрафії Киівськс.і Ака
демії -пізніше Художньоrо Інституту. Дvже вартіснІ та· 
кі іі твс.ри ик "Мені трииадu.ятий минало", "На вакаціях" 
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і т.п. та оформлення творів Т. Шевченка ("Катерина"), 
С. ВасиJІьченка й інших. 

Сеньйор українсьКІ-ІХ мистців І. Іжакевич відіграв 

особливу ролю в книжковій ілюстрації різними родами 
техніІ<И, що можуть бути творами станкової графіки. 

ЗіJІюстрував він майже всього "Кобзаря" Т. Шевченка, 
твори І. Котляревського, Г. І<вітки-Основ'яненка, М. Ко
цюбинського, І. Франка, Л. Украінки й багато інших -
усе в реалістичному стилі. 

В. Кричевський також оформив багато наших видань 

в 20-30 рр. для Державного Видавництва Украіни, Ін

ституту Книгознавства, в-ва "Рух", ,,Літературного .Яр
марку", а також понад 400 рисунків до видання А. Хвюrі 
.,Українська пісня". А. Петрицький оформив журнал "Но
ва генерація", "І-Іове мистецтво", "Універсальний журнал" 
та виконав іжюстрацїі до творів І. Микитенка, М. Семенка, 
Ю . .Яновського й інших, що лозІІачені особливою оригі
нальністю. 

У зв'язку з "Постановою" з 1932 р. та уведенням 
"указу" про соцівжістичний реалІзм 8 1934 р., щкоnи М. 

Бойчука та Ю. Нарбута були натавровані як "формаліс
тичні" й "контрревотоційні". Бойчука зо~~ік.відували. Та
кож ЗJІіквідували майже всіх його учнів, а твори Нарбу

та опинио~~нсл в музеї-віддіJJу "контрревоJІюціі". 

На ТJІі граверства й графіки в УССР початку 30-их 

рр. виринуоІІа велика мистецька індивідуа.І.Іьність, якою 
був Васиnь Касіян. Переїхав він в Україну з Праги вже 

із значними досягненнями ( особ.ІІИво в творах з соціяnь
ною тематю{Qю) 1927 р . .Як неnеревершений гравер, В. 

Касіян скоро проторував собі шпях на nерше місце й зро
бив кар'єру, даючи грубу данину окуnантам тематикою 

".Жовтневої ревоо~~юції", .,героів" Перекопу, .,арсенаJІьці.в", 
внробиицтва-"стахаиовщини" й портретами кремлівських 
можновладців, Одначе він дав багато rраверських творів 
і з українською тематикою, а в усіх них помітна глибона 

nюбов до Украіни. В, Касіян дав свій ве~rетеиський вклад 
в оформІІення української книги: до "Кобзаря" Т. Шев

ченка, до творів l. Франка ("БорисІІав сміється"), М. Го
голя ("ЗагубJІена грамота", "Зачароване. місце"), Ю. 
Федьковича, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Сте
фаника, П. Тичини, А. ТесJІеИJ(а і т.д., що технічною за

вершеністю мають вартість високомистецьких творів 
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станкової графіки. Зокрема вартісний його цикпь комло
акційних портретів Т. Шевченка, що характеризуються 

глибокою одуховІІеніс-тю. його rраверські портрети І. 
Франка, О. Кобиня.нськоі, М. Коцюбинського, М. Кропи'в

ницькоrо, О. Довженка, П. Тичини, М. Риньського й r: 
Косинки, ВКJІІОЧио з серією автопортретів, могли б бути 

шедеврами світової міри, якщо б мистець був творив іх 
у вільtііІі країні. A.r.e в українському граверстві Василь 

Касіян і так е постаттю унікальною й неповторною. 

Великим майстром деревориту винвпнлася в УССР 

в кінці 20-их і на початку ЗО-их рр. Олена Сахневська 
(1902-1958), що народилася в Києві, студіюваІІа в І<иїв· 

ській Академії, nізніше -- в Художньому Інституті, а ло
ті~t слеція.ІІізувамсв: в майстерні С. Напеnинськоі-Бойчук. 

Дійшла вона до верхів'я: в знаменитих дереворитах "Чи

тають rазету", "Жінка в рево.пюції", "Тарас Шевченко" 
й капітальними ілюстраціями-дереворитами до драми-фе

єрії "Лісова пісня" Л. Українки, "Ніч перед Різдвом" та 
"Ревізор" М. ГоrО,ІІІІ, а також до творів О. Коnиленка, 
П. Панча й І. Микитенка. Працювапа вона і в ділянці літо

графії. В 1934 р., коли в УССР шаліла нагінка на україн
ських мистців-"формалістів", О. Сахновська, щоб зберег
ти свое "голе жнтrя", переїхала до Москви. Під час Дру
гої світової війни, коли німці наступали на Москву, Сах

невську з іншими мешІсаицями советчикамн заставили .. 
копати рови навкапо Москви. 

fi твори прецизійні, а під технічним оглядом стоять 
майже нарівні з творами геніїв, Комnетентні "чиновники" 

соцреалізму не надто прихильно ставилися до творів О. 
Сахновськоі, бо хоч вони й ніби реалістичні, а11:е в них 

занадто виразна українська духовість. Піс11н війни вона 
вже небаrато створила, а між даниною окуnантам вико
нала й рисунки дитячих irpawoк. 

В іІІюструванні дитячих видань бевконкуренційнии 

виявився Охрім Судомара (1889-1968) -- учень І. Ужаке
внча й Київської рисува.пьної шко11и. За часів УНР він 

nрацював у видавництвах "Час", "Дніпросоюз", "Дзвін", 

"Рух" та "Верниrора". Він зокрема nроявив себе в кольо
ровій дитячій ілюстрації, що вирівнялася знаменитим ри
сунком, оригінальною стилізацією та особливим кольори

том. Ілюстрації О. Судомори до казок і байок були кон
r~нія.пьні з текстами і вони глибоко хвитовали дитячу 
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душу. На жаль, у совєтських умовинах Судомара не иіг 

мати поля для свого самовияву, бо вже в 1924 р. вийшла 
"Постанова" ЦК ВКП( б) -"вжити заходів длн створен
ня радянської дитячої літератури", а з уведеюнІМ соцреа
лізму стиль О. Судомори і /!ому подібних був засудже
ний як "формапістичний". Тому, крім зілюструваиня 
трьох книжечок для дітей, він працював як ілюстратор 

совєтських журналів, шкільних підручників та каnендарів. 
І вже аж у 1943 р. (за німецької окупації), працювавши 

д.ІІЯ Українського Видавництва у Львові, О. Судомара 
оформив журнал "Ma.n:i друзі", видання "Дві кізочки", 
"Кирило Кожум'яка", "Becena nраця", а частково й бай
кн Л. Глібова. 

Стиль О. Судомори наскрізь декоративний з вираз

ними елемеtrrами народнього мистецтва. А це і е виразна 
nротилежність до російсько - советеького соцреадізму. 

Про це наглядно свідчать його і.ІІюстрації до "Дві кізоч
ки", "Дзень-дзень", "Горобличка - гарна птичка хатку 

замітає", "Близький світ" та інші. 

Дитячі виданни в УССР і~:~юстрували й сьогодні ілюс
трують видатні наші мистці: А. Петрицький, І. Падалка, 
М. Котляревська, Г. Бондаренко 11: інші. Деяких з них уже 

засуджено за "декаденttтво", "форма~:~ізм" та "штукар
ство". І хоч росіАсько-совєтські критики й цензори гор

лаІоть nроти всякого натуралізму, самі вони зв.щіn.ІІЮ· 

ють натуралізм у формі свого с:оцреапізму. Згідно 
а "ученням" Маркса, Енrепьсв., Леніна, Сталіна (а те

пер Брежнєва) дитину наказують виховувати в дусі від· 
даности комуністичній nартії й "рідного" уряду, тобто 
викривлювати дитячу nсихіку: виховувати слухняних ра

бів і фабрикувати всяких сексотів та провокаторів. До 
цього непочесного діла окуnанти заnряг~:~и й наших мист

ців-ілюстраторів, які найчастіше си.ІІувано працюють у 
цій ділянцІ. · 

Після т.зв. "Вітчизняної війни" в образотворчості 

УССР нічого не змінилося. У 1945 р. вийшла "Постанова" 
ЦК КПСС із суворим засудженням мистців аа всяні "ухи

ли" в бік інших стипів і зnеліnа nрямувати втертими рей· 
ками російсько-советеького соцреалізму. Ппякатне мнс

тецтво було сnрямоване на теми "відбудови батьківщи
ни", "nеревиконання норм", кличів за "завоювання ми
ру'', за "дружбу між народами", проти "буржуазних на-
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ціона~~:істів", .,Ватікану", "Уол:л-стріту" і т.n., що своєю 
трафаретністю безперечно обнижує мистецьку вартість 
шrякатів. 

У станковій та книжковій графіці в УССР в остан

ніх десятиріччях nостал:о чима11о вартісних творів з ук
раїнською тематикою. І. Іжакевич з Ф. Коновалюком ви
конали і.аюстраціі до "Енеїди" l. Котuревського, "Коб
заря" Т. Шевченка і т.д. О. Судамора створив і.uострації 

до nоем "Сон", "Кавказ", "Іван Гус", а В. Касіян намалю
вав безліч ілюстрацій до ,.Кобзаря" ("Катерина", .,На 
nанщнні" і т.д.), а в цьому й високовартісних компози

ційних nортретів Т. Шевчеш<а (.,Т. Шевченко на заСJІан

ні", "Шевченко з казахським хпопчиком", "Шевченко
офортист", .,Т. Шевченко на Украіні"). 

У 100-річчя смерти й 150-річІJя народни Шевченка 
українські підсовєтські мистці вкл:апи багато творчої нас

наги в шевченківську тематику; зокрема це nомітно бу-
40 серед графіків - В. Авраменка А. Базилевича, Н. 
Божка, О. ГиатJОка, С. Караффа-Корбута, В. Кравченка, 

М. Масловського, В. Мисика, А. Пономаренка, В. Черну
хи, Ю. Сиротенка, В. Якубовича, r. Якутовича і бага

тьох інших. Деякі s них це твори високої якости, 
І. Франкові також багато уваги nрисвятили наші 

мистці в УССР, почавши від В. Касіяна, що створив низ
ку іІІюстрацій ("Бориславські оповідання", .,Борислав 

сміється", "Ріпник"), Г. Бондаренка (.,Малий І. Фран
ко СJІухає народна меподії" і "Розмапьовує в стодяриі на

родні скрині"), €. Світличного (.,Зустріч з М. Лисенком"), 
nочерез О. Любимеького ("!. Франко з Ольгою Рашке
вич" - автолітографія), аж до моледоі генерації, як 
Ю. Сиротенко ("Зустріч І. Франка з М. Коцюбинським"), 

В. Литвиненко (.,Захар Беркут"), С. Адамович ("Боа кои
стріктор", "Украдене щастя"), О. Хмет.иицький ("Каме
нярі"), А. Базидевич (,.Історія хлопського кожуха") й ба-

rато моподших. 

Незважаючи на тяжкі умовнии творення, наші мист
ці все ж таки дали вепикиіІ: вклад у скарбницю украін

ського мистецтва, й багато їхніх творів матимуть постій
ну вартість. В останніх роках умовнии творчости стали 

ще тяжчими, бо ж тут ідеться не тіІІЬки про "геніяпьну 
ІІінію" комуністичної партіІ, але й про беззастережне 

підnорядкування нашого мистецтва ще другій ,.ліиіі"-ие-
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щадної русифікації української культури й духовости -
nід гаслом- "з.ІІитrя націй" в один ,.совєтський народ". 
Очевидно, це духовий геноцид. Мистці старшого поколін
ня, донраю залякані сталінського типу терором, творІІ'І'ь 

силою інерції, але таки ставлять спротив русифікації, 

ставпять зокрема наші мистці молодшої генерації. В 1964 
р. у вестибюлі КиївсьІсоrо університету З мистці - Опа
нас Заливаха, Алnа Горська й Людмила Семикипа ство

рили вітраж "Пророк" - із зображення Т. Шевченка на 

т.11і України й сходичого сонця із .sаціпленими п'ястуна
ми, як знаком протесту проти nоневопення Украіни. Оку

панти знищили вітраж, О. Заливаху запроторили в конц

табір, а А. Горську скрито замордуеми органи "беапе
ки"-КrБ. Усе це свідчить про невмирущість українс:ько
rо образотворчого мистецтва, що вкінці таки аатріум

фуе - тоді, коли Україна скине .s себе московські кnй· 
даки. 

Підсумовуючи осяrи украінського образотворчого 
мистецтва на ш.11яху історії нашого народу й беручи до 

уваги винятково тяжкі тnорчі обставини українських 
мистців в УССР під окуnаційним обухом і не надто при

гожі умовнии в діяспорі - головно ж з уваги на відрі

зання "Залізною заслоною" від Батьківщини, можна об'
ективио заявити, що творча потенція наших мистців ви
нятково сильна й живуча. Українські мистці дапи коло

сальииА вклад не тіпьки в рідне мистецтво, але також 

у мистецтво світове. 
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Ivan Keywan 

UКRAINIAN FINE ARTS 

INTRODUCТION 

As research has proven, there is no nation in the 
world, nor even а tribe, that would not sbow some ten
dencies and impulses toward art, notwithstanding their 
spiritual or material level. Nor are there any such objects 
in the world that would not have the traces of human 
impulse toward aesthetics, or beauty in general. 

The Fine Arts are man's conquest over matter, more 
specifically - assigning it а certain fonn with the power 
of the creative genius of man and the aid of technical de
vices. Тhе Fine Arts are composed of architecture, carving 
(sculpture), and painting with the suЬ-branches of en
graving arts and graphic arts. 

Architecture is the crown of the Fine Arts. lt is the 
oldest branch of art wilich is the most closely tied with 
the life of а human being. Architecture is the capability 
of erecting а given building in such а way that, on the one 
hand, it would fuUill practical requixem.ents, and on the 
other, the requirements of beauty, harmony, and style. 

The second branch of art is sculpture. Sculpture is 
the three-dimensional portrayal of man and animal, and 
sometimes even plant. Work.s of architecture and sculpture 
are limited Ьу material and space; they can Ье recognized 
Ьу sight and touch. 

The third branch of art - painting - surpasses the 
other two with its unlimited field of possibilities of ex
pression; through painting one can express all that which 
is accessible to the human еуе. А pa.inter's work leads the 
spectator into an Шusion, into а subconscious self-decep
tion, for that wbich he sees in the picture, he sees through 
the prism of Шusion. 

Engraving arts and graphic arts are related to paint
ing. Engraving arts are accomplished on hard materials: 
on wood (wood engraving, woodcut, xylography), on cop
per (copperplate engraving), on steel (steel engraving), 

117 



on linoleum (linocut), on stone (lithography), and others, 
through the technique of lines, surfaces, and various points. 
Usually this is а black-and-white teciшique, although it 
could aJso Ье colored (wood engraving, lithography). En
graving, which was once the only method of reproducing 
art works, was connected with the printing of books. Even
tually it developed as an independent branch of art, і.е., 
it became an easel art. 

Graphic arts - the rnost recent branch of the Fine 
Arts - are aecomplished Ьу pencil, pen and brush, usuaПy 
ink, gouache, water-color, crayon, etc. The characteristics 
of graphics are а clear drawing, which is characterized Ьу 
the technique of lines, strokes, surfaces and varioш points. 
In the first decade of the twentieth century, graphics es
pecially Ukrainian, found wide adaptation in the artistic 
finishings of books, placards, advertisernents, documents, 
diplomas, ех Iibris, etc. Тhе most outstanding artists in 
Ukrainian book art were Va.syl Кrychevsky and Yury 
Narbut. 

Тhе development of в.rt is dependent on vв.rious con
ditiona: on the government independence of. а nation, on 
economic conditions, on the creative genius of а given na
tion, and, primarily, on some trem.endous spiritual up
heaval - religious, national, etc. К. Libelt statєs (in his 
work "Esthetics") that in ancient and modern nations re
ligion always was the source and motivator of art; Tsras 
Shevchenko agreed with this as well. 

Every nation began to develop its srt f'rom the level 
of extrem.e primitivism in order to bring it to the highest 
level, to its peak of perfection. The Ukrainian nation went 
through а similar evolution, in other words - the leaders 
of its spirituality, the i.ndividual creators of the acquisi
tions of Ukrainian art, went through such an evolution. 
Fate placed Ukraine on the boundaries of two worlds not 
only geographically, but also in spiritual outlook. Diverse 
and often opposing cultures crossed on Ukrainian territory 
- the cultures of the Near East, Byzantium, and of the 
countrieз of Westem Europe. Nevertheless, Ukraine de
veloped а specific culture and origi.nal examples of speci.fic 
art of such high quality that we have right to Ье proud. 
Тhе nв.tlons of the West rnust marvel в.t the htgh achieve
ments in Ukrainian art particularly because of the fact that 
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throughout its entire history, and at the present time, our 
nation has undergone such tragic moments as probably 
no other nation of our time. 

The Fine Arts are closely tied with life and with its 
historical phases, thus througbout the centuries art has 
manifested itself in various styles. This work examines 
Ukrainian art in accordance with these styles. As regards 
Ukrainian art in Diaspora, the results of the re-settlement 
of our peoples in various countries of the world is taken 
into account. 

І. PREHISTORIC ТІМЕS 

The beginnings of the Fine Arts in Ukraine are lost 
in the twilight of prehistory. Near Balamutivka, in Buko
vyna, on the walls of the caves of Kamyana Mohyla, in 
Zaporizhya, etc., archeologists discovered representations 
of animals - mammoths, horses, bulls, wolves, dogs, nnd 
even human figures - from the Mesolithic period (be
tween the Paleolithic and Neolithic) і.е., from 13,000 to 
8,000 years. But the richest findings are from the Trypilian 
Culture (about 3,000 В.С.) (named after the place name 
Тrypillia near Кіеv). The Trypilian Culture encompassed 
а wide span of Ukrainian territory. This period manifested 
itself most brilliantly in ceramics with its perfect forrns, 
inexhaustible wealth of elements of ornamentation, imag
inative compositional inventions, and technical accomplish
ments that have never been surpassed. The Тrypillan Cul
ture had no equal in the Europe of the time. It lasted for 
almost 2,000 yenrs and had а far-reaching significance in 
the process of the development of the culture of ancient 
Greece. 

Тhе Bronze Age, although it lasted for almost а thou
sand years in Ukraine, did not leave mвny aequisitions be
hind because of а lack of copper. Neverthelesз, there are 
findings of women's diadem~, n~klaces, bracelets, need
les, and the like, that are skilliully accomplished in bronze, 
gold, and silver. These were discovered in the Кherson, 
KuЬan, Chernihiv, and Komariv regions. 

Тhе Scytho-Sarmatian Period, whieh lasted about 800 
years, gave numerous quallty acquisitions of applied art. 
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In the excavations of the Kurhany tribe, silver and gold 
a.rtifactз have been fouцd - hiltз, armor, horцs, diadems, 
цecklaces, vases, cups, amulets, and the like - all skill· 
fully made Ьу the meta1oplastic technique. Other tribes, 
as, Alyany, Roksolyaцy, Aorsy, Yazygy, etc., a1so contributed 
much to the Scytho-Sannatian art. 

Тhе process of the development of the Ukrainian cul
ture must Ье viewed in connection with the existence of 
Greek colonies in southern Ukraine, ptr:rticularly in Crimea 
( in the 4th and 5th centuries В.С.), that left highly artistic 
acquisitions behind in architecture, sculpture, ceramics, 
mosaics, and metaloplastics with а highly developed or
namentation. 

The Germanic Goths left only remains of weapons, 
harnesses, and women's adornments. The Asiatics - Huns, 
Avars, Кhazars, Pechinigs, and Polovtsi Ieft only "stone 
babas", in northern Ukrainian lands. However, many in· 
ventions and skills were put іцtо the Ukrainian prehistoric 
culture Ьу the Aпtes, the Slavonic tribe, which in the ninth 
century came to Ье known as the polyany - the founders 
of the Кievan State. Besides ceramics and very fine work 
of items of applied art from iron, broпze, and gold, as -
knives, buckles, flint, various weapons, gold trinkets, and 
jewelry - they developed wooden architecture ( unfortun
ately there are no remains), and even sculpture that was 
significant in the portrayal of gods: Perun, Dazhbob, Svarob, 
Veles, etc. Unfortunately, these too have been lost, be
cause they were made of wood. The Chroпicle describes 
Perun as having а silver head and а golden moustache and 
states that Prince Volodymyr Velyky, after baptizing 
Ukraine, ordered that the god Ье thrown into the Dnieper 
River. Only one bas-relief апd the statue of Svitovyd has 
been preserved; this statue is made of sandstone and has 
four faces. We find, from archaeological excavations, how
ever, that in this period gold jewelry and enamel was 
highly developed. There are findlngs of gorgeous diadems, 
eanings, necklaces, metal wreaths, tiny shields on chains, 
bracelets, perfume bottles, etc., that are evidence to the 
aesthetic tastes of the Ukrainian wo:man in prehistoric 
times. Тhere is nothing preserved of the architecture of 
the time; we can perhaps visualize it only оп the basis of 
wooden church buildings and village huts. Of brick archi-
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tecture over 30 ruins of Christian churches have been un
earthed near the Black Sea from the times of the Greek 
colonies. The most noteworthy of these is the church ro
tunda of Chersonesus from the year 600 and the church 
Ivan Predtecht in Kerch of the seventh century. 

It would Ье in vain to speak of painting in prehistoric 
times, except for drawings - ornaments on dishes and 
metal works that amaze us with their precision and inven
tiveness. Even in prehistoric times our ancient ancestors 
created numerous highly artistic and original works. 

11. ТНЕ BYZANТINE STYLE 

Fine Arts manifested their Ukrainian character more 
distinctly in the period of the Kievan State, particularly 
with the adoption of Christianity Ьу Prince Volodymyr 
Velyky. At this time Byzantium had а very strong influence 
on Ukrainian art. The combination of the early acquisi
tions of Ukrainian art with Byze.ntine influences resulted 
in the specific synthesis of the Ukrainian Byzantine almost 
in all the branches of art. 

The architecture of the Кievan State that was marked 
Ьу а distinct Byzantine character had reached its peak. 
In 1037 chroniclers had recorded 400-700 churches in Кіеv 
alone, 80 of which were stone cathedralз. Тhе oldest was 
the Church of the Тithes built Ьу Volodymyr Velyky in 
the Byzantine style. In size and artistic refinement it sur
passes almost all the cathedrals of Europe of that time. The 
:most grandiose, however, in the artistic sense, was the St. 
Sophia Cathedral built Ьу Yaroslav Mudry. The construc
tion of this cathedral went on for half а century. lts mosaics 
and frescoes had, perhaps, no equal to them in the entire 
world. Metropolitan Пurion, in the eleventh century, wrote 
tbat St. Sophia "earned the admiration of all surrounding 
nations" and that "another will not Ье found in the entire 
north - east to west". The Byzantine character of St. 
Sophia is marked Ьу distinct features of ancient Ukrainian 
wooden construction; therefore, it should Ье considered as 
an independent achievement of Ukrainian architecture. 
Тhese features characterixed the churches of the time not 
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only in Kiev, but also in Chernihiv, Кaniv, Ovruch, Bil
horod, and other centre.s of the Кievan State. 

Sculpture in the period of the Vievan State did not 
have а free reign because of the strict can.oru; of the East
ern Church which treated sculpture as idol worship. The 
art:ists of the time, therefore, channelled their creativity 
into decorative and illustrative carving creating unsur
passed decorations-ornamentations in marble and stone
slate. Such works decorated the Church of the Tithes, 
St. Sophia, St. Irene, and also the Pecherska Lavra (Кievan 
Cave Monastery), St. Michael's Golden-Domed Мonastery, 
the Cathedral of the Savior in Chernihiv, and others. Тhese 
techniques were used also on the sarcophagus of Princess 
Olha and of Prince Yaroslav Mudry which are skillfully 
accomplished in marble and slate. In the period of the 
Кievan State bas-relief appeared, particularly in the gold 
and silver coins of Volodymyr Velyky and Yaroslav Mudry 
with the sign of the tryzub (trident). Тwelve variants of 
this coin have been discovered. Тhеу are dated from 980-
1055. Mural paintings and iconography were characterized 
Ьу а diвtinct Byzantine stylization. In the paintings of the 
saints iconographers portrayed а minimum of the human 
flesh, extremely enfeebled bones, thin lips ("the vessels 
of sin"), and big eyes (emphasizing spiritua1ity). They 
lU'e covered from head to foot wi.th heavy and richly or
namented clothing and are placed, in heavenly harmony 
and rhythm, in tbeir own proportion and perspective with 
emphasis on the background. Тhе drawing із hard; the 
parts of clothing and various draperies are graphically 
stylized; and the color is somber. Such figures had to bave 
а character of piety and holiness, the character of humans 
that were detached from the e11.rth and brought ne11.rer to 
the he11.vens. 

At that time ornam.entation in mur.al paintings de
veloped with exuЬerance. Тhis is evident particularly in 
the Church of the Tithes, St. Sophia, Cathedrtil of the 
Savior in Chernihiv, St. Cyril's Church, and in St. МісhІІ.еІ's 
Golden-Domed Monastery. The mosaics from 1108-1113 
were particularly unequalled. 

The Pecherska Lavra in Кіеv (Kievan Cave Monas
tery) was an artistic centre where many monumentalists, 
iconographers, and mosaic artists worked. Тhеу fulfilled 
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orders not only for churches, but for princes, and other 
dignitaries as well. The centre had а school of iconography 
under the direction of monk iconographers. Unfortunately, 
we do not have their names because works were not signed 
at that time. Their work was а service to God and not for 
personal glory. From the "Pechersky pateryk" (Patericon 
of the Кievan Cave Monastery") we have learned only of 
one iconographer - "the miracle worker" Olirnpiya (Ali
piya) of Pechersk (died 1113). Не painted the Church of 
the Assumption and was the author of the famous rnosaics 
of Moses, Gregory, and Avraarn of Smolensk in St. Michael's 
Golden-Domed Monastery. 

In examining а nurnber of preserved icons of Byzan
tine, Кievan, and Korsun productions, we are certain that 
the iconographers of the time, in keeping to the basic 
By:~:antine stylization and techniques, gave their icons а 
Ukrainian coloring, poured the Ukrainian spirit into them 
and, thus, the Ukrainian Byzantine style emerged. 

Art of the Кievan State was closely tied with the 
manuscript book. The peaks of perfection as regards their 
artistic finishing were; "Ostromyrove Yevanheliye" ("Os
tromyr Gospel"), "Zbirnyk Svyatoslava" ("Svyatoslav 
Collections"), "Trirsky Psalter", (Тrier Psalter"), "Slovo 
Нryhoriya Bohoslova" ("Sermon of Hryhory Bohoslov"), 
and others. They are all adorned with miniatures, Шumina
tions, initials, colophons, and ornamentations with weaving 
motifs of geometrical, plant, and teratological elements. 
Тhese are perfect examples of artist1c perfection. 

ІІІ. ТНЕ BYZANTINO-ROМANESQUE STYLE 

After the downfall of the Юevan State which resulted 
from the attacks and invasions of Asiatic nomads, the Нa
lytsko-Volynska {Galician-Volhynian) State emerged. It ex
isted а full century, і.е., till the first half of the fourteenth 
century. The traditions of the Kievan Byzantine and strong 
influence of the countries of Ешоре crossed on its terri
tory gave rise to а unique synthesis, especially in archi
tecture, which has come to Ье known as the Нalytska 
architectural school. Its oldest accomplishments are tbe 
Cathedral and Church of St. Бasil in Volodymyr Volynsky, 
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and the Ca.thedtal of St. John the Baptist in Peremyshl. 
In 1141 ( when Halych became the capital of the Galician
Volhynian State) church building began to rise to the peak 
of perfection, especially during the reign of Yaroslav Os
momysl. The most illustrious church structures in Halych 
were: the Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary 
and the chuл:hes of the Savior, St. Elias, Annunciation, 
and particularly St. Panteleymon ( the only preserved 
church, the others are in ruin). In Halych more than ЗО 
ruins and church foundations have been found with fea
tures of the Halytsk a.rchitectural school, і.е., with features 
of Byzantine construction and Romnn decora.tion. Their 
plan was basilic, or central, and the basic material used 
was hewed stone, whereas the churches of the Кievan 
State were built of brick. The buildings of Кing Danylo 
are not preserved, but it is known from the Halytsko-Vo
lynsky "litopys" (the Galician-Volhynian chronicle) that 
there were the churches оІ John Chrysostom, of Kuzma and 
Demyan, of the Blessed Virgin Mary, and the Holy Trinity. 
Of the church architecture in Lviv only the churches of 
St. Nicholas, НоІу Friday, and St. Onuphriw have been 
preserved. Unfortunately the search for traces of other 
structures would Ье in vain, as those of Zvenyhorod, Cher
ven, Terebovlya, and other ancient capitals, were 
ruined Ьу Polish occupants. The only preservations are the 
church rotunda at Horyany and the three towers: in Bila
vyne, in Stolpe, and in Kamyanets Lytovsky. 

Unfortunately, traces of sculpture of this period have 
not been found except for а memorial tablet near the St. 
John Cathedral in Peremyshl; it has а portrayal of а knight 
in helmet, probably Prince Volodar Rostyslavyc:h. Маnу 
fragments of decorative c:arvingз have been found at thi:o 
:oame location as well as in the ruins of the churc:hes of 
the Assumption, St. Elias, and others. Fragment of heads 
of c:olumns, plinths, archivolts, etc:., as well as brilliant 
decorative ornaments of the Churc:h of St. Panteleymon 
have been preserved. These all have Romanesque features 
with а distinc:t ancient Ukrainian character. Lead seals 
have also been preserved of the Bishops Kosma and Ilarion, 
of the Lviv town council, and two seals of Princ:e Yury 
Lvovyc:h whic:h have Romanesque features. 
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Nothing has been preserved of monumental paintings 
of the Galician-Volhynian State; they were ruined witb 
the churche.s. Тhе Galician-Volhynian Chronicle does state 
that the princes had the churches decorated with frescoes, 
ioons and "Roman glass" (stained glass windows). Icono
graphy of the period was continued in the traditions of 
the Юevan State, thus it was of а Byzantine-Ukrainian 
character. But the Galician ісоп was more elegant, more 
embellished with unusually refined reliefs of gold and sil
ver, and decorated with precious stones. The manuscript 
art of the period was also on the highest level as in the 
period of the Kievan State, with the very same motifs, 
but show some influences of the RomaiІesque style. Тhе 
best illustrations are the Gospels of Halych, Krylos, Dob
ryliv, Buchach, Kholrn, and others, which were of the same 
quality as the best We.stern European examples in this field 
ofart. 

IV. GОТНІС SТYLE 

After the downfall of the Galician-Volhynian State 
(in the midfourteenth century) the Fine Arts in Ukraine 
went through а period of transition, marked with certain 
Gothic features, especially in architecture. Gothic features 
appeared particularly in buildings in Lviv and in other 
centres in Western Ukraine at the time when these lands 
came under Polish occupation. Тhе sharp-arched and sullen 
forms of Gothic were alien to the Ukrainian spirituality, 
therefore Ukrainian architect:> accepted them with reser
vation. These forms, of course, did not influence Ukrainian 
wooden architecture. Тhе Gothic character carne into cen
tres that had Polish churcheз and fortresses as Lviv, Kam
yanets Podilsky, Mezhybizh, Ostrih, Кhotyn, Dubno, Кrem
yanets, Lutsk, Berezhany, Buchach, Polyava, and even in 
Uzhorod, Mukachev, and Кhust, which the occupant.s built 
with foreign hands on our lands. 

Ukrainian buildings, nevertheless, did eventually adopt 
Gothic characteristics, as the Church in Нalych, St. George's 
Cathedral in Lviv, the earliex structure of St. Onuphrius 
in Lavriv, as well as the church fortresses: Blesssed VU:gin 
in Rohatyn, Church in Zymne, Church of the Holy Spirit 
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in Kodno, and the beauti!ul example - St. Маrу the Pro
tectress in Sutkivtsi. Some traces of Gothic are evident 
in monastery-fortresses: in Derman, Mezhyrichya, Zymne, 
•"-

However, the Gothic style did not give rise to any 
original synthesis in Ukrainian architecture; therefore, this 
period has the character of transition only. 

The sculpture о! the period was quite impoverished 
because of the dillicult political conditions о! the time. 
Тhere are !ew remains of decorative ornamentations о! 
buildings and bas-relie!s with distinct Gothic !eatures, and 
also а few reliefs in various materials: "The Crucifixion" 
(XIV-XV с.), "St. Demetrius", "Triptych of the Mother 
of God", and the icons "Sophia-Omniscience о! God", "St. 
George", similar icons of Peter and Paul, and some others. 
Of special worth is the iconostasis :from Kamyanets Podil
sky ( end XV с.); it con.sists of remarkable relie!s of "Pray
ers", "St. Mary the Protectress", apostles, propbets, and 
other saints. In the outlying areas sculpture continued to 
develop in the old Ukrainisn tradition. 

Monumental painting and iconography were also 
touched Ьу Gothic influence and even Ьу influences of tbe 
early Renaissance (Тricento). Ukrainian features out
weighed the other, however, as is evident in the mural 
paintings in some of the churches, as in the rotunda in 
Horyany, the Armenian Cathedral in Lviv, the Church of 
St. Cyril in Кіеv, the monastery in Bakota, and others. 
In iconography these in!luences are most Шustrative in 
"The Assumption of the Mother of God", and "The Prayer" 
!rom Starysk, "Savior-lmmanuel", and "Transfiguration'', 
:from Tseperiv and Busovysk, "King's Gates" from Do
mazhyr, and others. All these works are very different 
from the earlier, marked Ьу Byzantine hierarchism. 

Some of our artists, not having necessary conditions 
for creativity in Ukraine, took employment elsewhere. For 
example, the iconographer Petro Ratensky became the 
founder of art in Moscow. Others, as Andriy, Vladyka, 
Hoyil, painted churches in the cities of Poland when art 
was at its lowest level there. These were artists of Euro
pean stature. Andriy was even called the Giotto of the 
North. 
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The traditions of Ukrainian art in Poland contlnued 
until the end of the sixteenth century. 

Manuscript texts continued to develop along the old, 
princely tradition. Тhе centres of their production were 
the monasteries: Pechersky {Кievan Cave), Derrnansk:y, 
Zymensky, Unlvsky, and others. Books were usually written 
Ьу monks. The basic structure of the formation of the 
book of the fourteenth-fifteenth centuries was not differ
ent from those of the princely era, except that it was more 
abundant in plant and teratological motifs, especially -
national. Тhе best examples are "Pandekty Antiocha" {"Pan
dects of Antioch"), а cycle of Gospels and the "Apostol" 
(XIV с.), "Halytske Yevanheliye" ("Halych Gospel"), 
"Psalter", and others. Тhese all are accomplished with 
great decorative skill. 

The manuscript book continued to flourish until the 
appearance of printing. Even then it still held its own 
position in the arts. 

V. RENAISSANCE 

The Renaissance (Rebirth) arose in Italy at the out
set of the fifteenth century with the objective of reviving 
ancient (Graeco-Roman) art. The Renaissance reached 
Ukraine in the middle of the sixteenth century and blended 
together with а cultural-national and political renaissance, 
as well as the beginnings and development of printing. 

In architєcture the Renaissance made its mark on the 
building style of churches and palaces, especially in Lviv. 
In 1559 the Church of the Assumption was built, and then 
the Кornyakt Palace and the "Black Stone Building". 
Eventually many churches were rebuilt in this style - in 
Lviv, Кrylos, Horodok, Zhovkvi, and Robotytska Posada. 
Castles were rebuilt in Lutsk, Ostrih, Stare Selo, Pidhirtsi, 
Dubno, etc. Monaвterieв were fortified- Per:hersky, Der~ 
mansky, Metzhyritsky, Univвky, and others. Although the 
builders were Italian (Paolo Romana, Paolo Barbon) they 
had to modify their Renaissance in accordance with the 
wishes of the Ukrainians who engaged them, і.е., Ukrainlze 
their work. 
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Sculpture of the Renaissance period in "Ukraine showed 
its stylistic features more clearly even if only on memorial 
tombs to famous peoples as: Prince Konstantyn Ostrozky 
in the Кievan Cave Monastery, the Senyavsky family in 
Бerezhany, V. Lahodovsky in Univ, the Herburt family in 
Skelivka, the Danylovych family, Ramult, S. Lyubomyr
sky, and others. Contrary to the elegiac tone of earlier 
tomЬs the.se were characterized with а spirit of optimism. 
In tbe Renaissance period artists showed more interest in 
Ukrainian ornamentation; one must rnarvel at the abun
dance and imaginative inventiveness in the decorative mo
tifs of the time. The peak of perfection is the sculptured 
decoration of the Chapel of Тhree Saints at the Church 
of Assumption in Lviv. The authors of this work were 
Konstantyn and Yakiv Kulchytsky. Numerous iconostases 
filled the churches at the time, all of which were produced 
in the Ukrainian Renaissance spirit. Genulne masterpieces 
are the Pyatnytsky, Rohatynsky, and Bohorodchansky icon
ostases. 

Painting suffered а "painful" transition from the old 
Byzantiпe traditions to the spirit of the Renaissance period, 
which "revealed nature and man", - contrary to the for
mer hieratical spirit, especially in iconograpby. Although 
the Renaissance period in Ukrainian painting was of very 
short duration, it, nevertheless, was а very intense period 
as regards creativity. The most outstanding iconographers 
were Fedushko from Sambir { the author of "Тhе Annun
ciation"), Vasyl from Stry, Vasko, Vorobiy, Mykhaylo Pet
rakhnovych, and many others 

Тhis period is clearly characterized Ьу the followin.g 
icons: "The Crucifixion", "The Prayer", "Christ Panto
krator", the cycle "The Last Judgement", from Dolyna, 
Volch, Trushevych, and others. Тhе drawings on these are 
alrмdy realistk, although in stylization they are stШ By
zantine - with pressed ornamentation, often of plants, on 
а golden background. The icons of the fifteenth century 
already depict Ukrainian scenes - grass, trees, and flow-

In the spirit of the late Renaissance the priest-monk 
Iov Kondzalevych genially produced icons for the Bohorod
chansky iconostasis, and Fedir Senkovych and Mykola Pet
rakhnovych for the iconostasis at the Church of the As-
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sumption in Lviv. Splendid iconostases also appeared in 
the Pecherska Lavra, in the Holy Тrinity Cburch, and St. 
Sophia's Cathedral in Kiev (under the auspices of Metro
politan Petro Mohyla) 

The Renaissance accomplished its task brilliВI1tly in 
а new genre- portrait painting, in the middle of the six
teenth century. Of very high quality are the portraits of 
Anastasia Lisovsky (Roksolyana), Konstantyn Ostrozky, 
Rayina Mohylyanka-Vyshnevetsky, hetman Petro Kona
sbevych-Sahaydachny, and the Renaissance masterpiece -
the portrait of Varvara Lyangisbivny, and others. 

Ukraine гdopted printing during the Renaissance pe
riod. Among the oldest printed boolts ( Oktoyikh-Shesty
dnev, Chasoslov, Yev811heliye Uchytelne) of most epochal 
significance i.s the Lviv "Apostol" (1514) and "Ostrozka 
Bibliya" (ВіЬlе of Ostrih). Both of these are from the 
printing press of Ivan Fedorov, or Fedorovych. Very valu
able editions came out of the Stratynsky printing press, 
but the most Шustrious editions came out of the printing 
press of the Pecherska Lavra: Anfolohion, Тriod postna, 
lstoriya Antoniya Velykoho (History of Anthony the 
Great). Besidy Yoana Zolotoustoho (Discourses of John 
Chrysostom), and others. These were published in 1961 and 
were "white ravens" of EurQpean book art. 

In 1622 the first wordly publication appeared: "Verses 
to commemorate the death of the noble knight Petro Ko
nashevych-Sahaydachny, Hetman of the Zaporozhlan Ko
zaks". As all the books of the Renaissance period, this book 
contained Шustrations in wood engraving. At tbat time, 
the engraving arts came to the fore as an independent 
genre. Тhе engravers of the period were: Taras Zemka, 
Тymofey Petrovych, Voshchanka, Heorhiy, A.fanasiy, and 
others. 

VI. UКRAINIAN BAROQUE 

Baroque came into Ukraine in the middle of the seven
teenth century during the time of the fonnation of the 
Ukrainian Cossack State. Baroque is а style of grandiose 
conceptions, complicated ideas and plots, and very imagin
ative inventiveness. Very little has been preserved of 
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Baroque architecture of the hetmanate of Bohdan Кhmel
nytsky because of the turbulent period of wars. The only 
remains are the Church of St. Elias, the remains of the 
Hetman's Palace in Subotiv, and а few churches in Кіеv. 
Chernihiv, Pereyaslav, and in Lvtv which were rebuilt 
in the Baroque style. Building flourished more during the 
hetma.nate of І. Samoylovych, as is evident from these 
buildings: the Holy Trinity Church of the Hustynsky Mo
nastery, the Church of the Savior in the Мharsky Monas
tery, the Cathedral of St. Mary the Protectress in Кharkiv, 
and many others. Тhе style came to Ье known as "Kozak 
Baroque". Architecture (and art in general) reached its 
apogee during the hetmanate of Ivan Mazepa, 1687-1709, 
and became known as "Mazepa Baroque". Hetman Mazepa, 
the greatest patron of arts in Ukrainian history, constructed 
and renovated over 20 churches. The jewels of architec
ture of the time were; the Mykolayiv Cathedral, the All
Saints Church at Peeherska Lavra, the St. George Church 
at the Vydubytsky Monastery in Kiev, the Church of St. 
Mary the Protectress in Pereyaslav, the Holy Trinity Ca
thedral in Chernihiv, the Cathedral оІ the Elevation of the 
Cross in Poltava, and many otha-s. The basic reconstruc
tion of the Mohyla Aeademy in Кіеv (Кіеv Academy) took 
place at this time. 

Buildings in the spirit of Kozak Baroque were founded 
Ьу other hetmans as well, particularly Ьу Danylo Apostol 
(the Church of St. Mary the Protectress in Velyki Soro
chyntsi). 

Distinguished foreign architects were employed in 
Ukraine at the time, as Baptist, Zernykav, and especially 
J. Schaedel - the designer of the belfries in St. Sophia's 
Cathedral and in Pecherska Lavra whicb were unique mas
terpieces in all Europe of the tim.e. Distinguished Ukrain
ian architects also emerged in this period. Тhese are: Yosyp 
and Fedir Starchenko ( the main church in Pecherska Lav
ra), Stepan Кovnir (1695-1786) (designer of the соrрш 
of Pecherska Lavra), Ivan Basky, and Ivan Zarudny. 

Thls period reacbed а good peak of achievements in 
Ukrainian architecture. 

Ukrainian wooden architecture, which was vету deep
rooted stШ from pre-bistoric times, continued to preserve 
its individuality throughout the centuries. Nevertheless, 
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the historical stylistic trends reached this form of art also, 
especially the churches. Among these, some genuine master
pieces can Ье found as, for example, St. George's Church 
in Drohobych (from the 1600's), and the masterpiece of 
world fame - the Nine-Dome Holy Trinity Cathedral in 
Novoselytsya (Samara) (from 1772-1781) which was built 
Ьу the native master Yakym Pohrebnyak. 

Sculpture in tlte period of Baroque (as in the Renais· 
sance period) manifested itself mainly in memorial tombs 
in Western Ukrainian lands. These were erected Ьу foreign 
sculptors, however. The only examples of Ukrainian sculp· 
ture of the time are the memorial tombs for Adam Kyseliv 
in Nyzkynychi and for Тymosh Кhmelnytsky in Subotiv 
(mentioned Ьу Pavlo Alepsky). The sculptors of the period 
placed all their creative energies into the production of 
iconostases which reached the heights of their development 
at this particular time. Iconostases Ьесаmе like art gal
leries, in five, seven, and nine tiers. Their authors were 
Р. Volokh, І. Zavadovsky, F. Taran, М. Balyk, and others. 

Painting of the period was under the influence of Fle
mish Baroque painters, especially Rubens, in church mur
als, icons, all.d portraits. The Pecherska Lavra played the 
leo.ding role in this aspect, followed Ьу Chernihiv, Strodub, 
Ni:~;hyn, Pereya.slav, Zhovkvi, etc. Church murals depicted 
Ukrainian life, ethnography, and scenes, as well a.s public 
figures. This was the trend during the hetmanate of Ivan 
Ma.zepa in particular. ln this period а whole gamut of 
battle scene paintings emerged, as well as paintings from 
folk. motifs (as "Kozвk-Mamay", "Kozak-Banduryst") and 
numerous portraits of hetmans, bishops, metropolitans, etc. 
All these displayed а distinct Baroque manner with c:lear 
Ukrвinian charac:teristics. lt is in this period that painters 
started to sign their works, as Stepan Malyar, Alimpiy 
Halyk, S. Vyshensky, etc., besides the aforementioned 
У. Kond.zalevych, О. Lyanytsky, І. Rutkovych, and Vasyl 
of Lviv. The portraits of Ko.tak Baroque are characteri.ted 
Ьу panegyrizing and mastery. 

Engraving arts stood at the heights of art in the period 
of Kozak Baroque. Besides woodcuts, copper engraving 
emerged, an art most conducive to the Baroque style. Тhе 
most famous engravers of the time were Monk Шуа (who 
produced 415 engravings and was the illustrator of the 
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book "Pechersky Pateryk" (Patericon), Nykodym Zubryt
sky, and many others. At the end of the seventeenth and 
the beginning of the eighteenth centuries, particularly dur
ing the hetmanate of Ivan Маzера, there were engravexs 
of, perhaps, world statшe, as Leontiy and Oleksander Ta
rasevych, Ilarion Mygura, Inokentiy Shchyrsky, and Da
nylo Galakhovsky, all who produced unequalled master
pieces in the engraving arts. 

Book art of the time was particularly elaborate; it 
harmonized with the linguistic style and contextual spirit. 
It possessed attributes of unusual artificiality and pan
egyric often crossing the borders of reality. Congenially, its 
elaborateness was further emphasized Ьу an extraordiщ:ary 
rich bindiлg. Тhese books were printed at the Pecherska 
Lavra іл К.іеv, and the printing-houses of the Lviv Brother
hood, іл Pochayiv, and in Chernihiv. Many valuable puЬ
lications appeared ::at this time, publications which now 
have become priceless. 

VII. ROCOCO 

А change from the overburdened forms of the Baroque 
came about in Ukraine in the middle of the eighteenth cen
tшy with the new elegant and cheerful style- Rococo 
(from the French word "rocaille"). This was а simplifica
tion of the Kozak Baroque. Rococo manifested itself most 
clearly in architecture, less in sculpture, and the least in 
painting. As regards architecture, а few significant build
ings were constructed, as the St. Andrew's Church in Кіеv 
(Ьу W. Rastrelli), St. George's Cathedral in Lviv (Ьу В. 
Meretini), the City Hall іл Buchach (also Ьу В. Meretini), 
а complex of buildings at the Pochayivska Lavra (Pocha
yiv Monastery) (Ьу G. Hoffman), the Cathed:ral of the 
Protectress in Kozelets, and others. Тhese are of unique 
artistic value and thus rival the most Шu.strious buildings 
in Europe. 

Sculptшe of the Rococo period has left its traces in 
the portrayals of St. George on the facade of St. George's 
Cathedral in Lviv, in the symbolic figures of the City НаН 
in Buchach, and in the portrayal of Samson Ьу the foun
tain in Кіеv. 
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ТhіІІ period 11aw а tremendoщ flouril!hing ln wood 
ІІCUlpture, engraving arts, and pla5ter decorating of archi
tectural objects. The rococo style made its mark also on 
iconostases, which, from the aspects of inventiveness and 
technical aceomplishment, have no precedence in Europe, 
Classic examples of these are the iconostases of St. An
drew's Churc\1 and the Мharsky Monastery. Their un
equalled masters were S. Stazhevsky, І. Obrotsky, М. File
vych, and many others. 

Painting of the Rococo period is characterized Ьу 
elegance, nobШty, and cheerful colors. Church murals are 
very illustrative of these characteristics. The best example 
is the St. Andrew's Church in Кіеv, the painting of which 
was done Ьу Antropov, assisted Ьу Н. Levytsky. The highly 
artistic portraits of hetmans, officers, and bishops are dis
tinguished Ьу their remarkable softness, and cheerful col
ors. Ukrainian Rococo is most similar to the Westem Eu
ropean Rococo. This is evidence of а spiritual rapproche
ment of Ukraine with that of the countries of Western 
Europe and of the close contacts Ukrainian artists held with 
those of Western Europe. This underscores the difference 
between the spirituality of Ukraine and that of Мoscow. 

The engraving arts declined markedly in the period 
of Rococo when compared with the tremendous dynamism 
of these arts in the period of Kozak Bt~roque ( especially 
in the hetmanate of Mazepa). Nevertheless, some new 
characteristics entered the Ukrainian engJ:aving arts at this 
time - elegance, piquancy, and elegy. Тhе leading artist 
was Нryhory Levytsky-Nis (1697-1769). Не is unequalled 
in his "theses"- welcoming documents honoring І. Nehre
betsky, Roman Kop-Archimandrite of Pecherska Lavra, 
Metropolitan Rafayil Zaborovsky, and others. The other 
first-class masters of the time were: О. Kozachkivsky, 
І. Fylypovych, І. Zarytsky, У. and А. Gochemsky, and many 
others who worked in the field of easel engraving and 
Шщtrated many publications. О t h е r well-known en
gravers were; Н. Vyshlovsky, Т. Kamokholsky, Ireney, 
Manuel, and others. Тhе book publishing centres were the 
Pecherska Lavra and the Pochaivska Lavra which defended 
Ukrainian spirituality against Moscow attacks on all which 
was Ukrainian. 
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VIII. CLASSICISM 

CU..ssicism came into Ukraine at the close of the eigh
teenth century and on the cve of the downfall of the Kozak 
State. lt originated in France and spread rapidly through
out Europe. Although this style completely destroyed our 
Fine Arts tradition, its gentle forms were quickly accepted, 
not only among the leading ranks, but penetrated the depths 
of the folk masses as well, because the forms were in har
mony with the Ukrainian spirituality. 

Тhе last hetman of Ukraine - Kyrylo Rozumowsky 
was the inaugurator of CU..ssicism in architecture. His pal
aces were built in Pocher (architect Valen de la Moto), 
snd in Baturyn (architect Charles Cameron). Other out
standing buildings of the period were the Zavadovsky Pal
ace (architect Giacomo Quarenghi), the Yahotyn Palace 
(architect Meneles), churches in Кhorol and Юukhiv, and 
eleven brick and wooden churches. 

Classicism quickly spread into the countryside, par
ticularly in wooden architecture leaving beautiful mem
orials to the period. Beautiful examples of wood sculpture 
have also been preserved. 

Іл the sculpture of the period of Classicism, Ukraine 
produced а few sculptors of world fame, but, unfortun
ately, the Academy of Arts in St. Petersburg, the capital 
of the Russian Empire, became the centre of their careers. 
The RuSБian occupants drained Ukraine of its creative for
ces compelling them to work in St. Petersburg and thus 
turned Ukraine into an obscure province. 

Тhе producers of Moscow sculpture were: Ivan Martos 
(1754-1835), Mykhaylo Kozlovsky (1753-1802), and Kost 
Юymchenko (1816-1849). They gave Moscow unsurpassed 
treasures in the field of sculpture. 

In the period of Classicism, Ukrainian artists also de
veloped painting in St. Petersburg. Its genlal represent
atives in St. Petersburg were Ukrainians: Dmytro Levyt
sky (1735-1822), Volodymyr Borovykovsky (1757-1825), 
Kyrylo Holovachevsky (1735-1823), Ivan Sabluchok (1735-
1777), and Antonin Losenko (1737-1773). Тhеу laid the 
foundations for Rusзian painting. Of these only І. Sablu
chok returned to Ukraine; he founded а school of arts in 
Кharkiv. Losenko ended hls Ше in suicide 1n St. Peters-

134 



burg Ьecause the Russian government would not allow him 
to return to Ukraine. 

Oleksa Venetsiyanov (1779-1847) was а prolessor at 
the Academy of Arts in St. Petersburg. Ivan Soshenko 
{ 1807-1876) was а student there. Both did much to help 
buy Taras Shevchenko out of serfdom. Two of Shevchen
ko's friends studied there - А. Mokrytsky {1810-1871) 
11nd Vasyl Shternberg (1818-1845), and also Ivan Ayva
zovsky ( 1817-1900). Ayvazovsky was born in Crimea and 
emerged as а genial marinist, producing many sea scape 
palntings with а very rich thematic wealth from the Gulf 
of Finland to the Neapolitзns. Не put his soul, however, 
particularly into his scenes of the Вlack Sea. Few world 
marinists were as capable of transmitting ever:y nuance 
of the sea wave and every tenderest water reflection. Ay
vazovsky became an unsurpassed world marinist. 

А unique phenomenon is the artiвt who, from Clas.
вicism through Romanticism, directed towards Realism. 
This was Taras Shevchenko (1814-1861), а firs~rate painter 
of portraits, un.surpassed landscape painter, and an unriv
г.Iled graphic artist. Shevchenko is known not only as а 
genial poet, who with the force of his poetic word awak
ened the Ukrainian masses and made them conscious of 
their objectives and historical destination, he is known as 
one of the coryphaei of Ukrainian art as well. 

Shevchenko studied at the Academy of Arts in St. 
PeteJ:sburg under К. Briulov and was one of his rnost tal
ented students, as is evident in his academic work; "Кhlop
chyk-zhebrak" ("Тhе Little Beggar Воу"), "Tsyhanka-vor
ozhka" ("The Gypsy Fortune Teller"), and "Avtoportret" 
("Selfportrait"). Early in his artistic career Shevchenko 
revealed his capabШties in portrait painting, as evident 
in his water-color portraits of Yevhen Нrebinka, Kateryna 
Abazy, М. Lupin, and others. 

During his first journey through Ukraine, Shevchen
ko produced oil paintings of Mayevska, Hanna and Platon 
Zakrevsky, and others, which show his inventiveness, lac
onism, harmony, mastery of light and shadow, and his deep 
psychologism. 

After he completed his studies at the Academy (1845), 
Shevchenko returned to Ukraine where his portrait pain~ 
ings reached tbe peak of perfection, as is evident in his 
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portralts of У. Rudzynsky, Нavrylko Rodzyanko, Lukya
novych, Horlenko, and Lyzohub. His portrait of У. Key
kuatova, of 1847, is а masterpiece which, with its perfec
tion of harmony, soft coloristic transmission, psychological 
penetration, and technical mastery can compete with the 
best portraits of Western Europe. 

As а member of the Archaeographic Commission, Shev
chenko produced а number of invaluable architectural 
drawings from Ukraine. As а colorist, who was а forerun
ner of the Impressionists, Shevchenko revealed himse1f par
ticularly in the compositions "Selyanska rodyna" ( "Peмant 
Family") and "Na pasitsi" ("In the Apiary"). 

In the period ot his exile (1847-1857) Shevchenko 
painted many water color landscapes and portraits, among 
these were а few of his own selfportraits, which are in
valuable to Ukraine. Не also created а number of historical 
compositions, as "Smert Bohdana Кhmelnytskoho" ( "Тhе 
Death of Bohdan Кhmelnytsky"), "Kozatsky Benket" ( "Ko
zak Banquet"), "Smert Socrata" (The Death of Socrates") 
and many others. Shevchenko's role !n Ukrainian painting 
is unique and unrepeated on the Ьackground of Ukrainian 
art in the nineteentlt century. 

One of the last representatives of Classicism was Shev
chenko's contemporary Dmytro Bezperny (1825-1918), who 
lived and painted in Кharkiv for 50 years. Не painted many 
ethnographic pictures, portraits and Iandscapes in water
color, oil, and pencil drawings. Some of his works are: 
"Nichny pryval chumakiv" ( "The Evening Crowd of Car
ters"), "Кhlopchyk-rybalka" ("The Little Fisher-boy"), 
"Selyanski dity" ("Peasant Children"), and others. 

Kost Тrutovsky ( 1826-1893) another one of Shevchen
ko's contemporaries from the school of Classicism of the 
Academy in St. Petersburg, established himself in paintings 
of Ukrainian ethnography. Тhе most famous of these are: 
"Banduryst", "Ukrayinsky Yarmarok" ("Ukrainian Fair"), 
"Shevchenko nad Dniprom" ("Shevchenko Near the Dniep
er"), "Nad potokom" ("Ву the Stream"), and "U misyach
nu nich" ("ln the Moonlit Night"). Although these в.rе 
still marked with the spirit of Classicism, they have Roman
tic elements and elements of Realism. Тhе works of К. 
Trutovsky в.rе marked Ьу an unusually pleasant coloring, 
and often Ьу а Romantic mood. 
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During this period there were many artists in the lands 
of Western Ukraine (under the Austrian Empire). Sorne 
of these were: Ostap Bilyavsky (1740-1803), the author of 
rnany church murals (he studied in Rome); Luka Dolynsky 
(1745-1824), who accomplished а brilliant painting of the 
St. George Cathedral in Lviv; and other artists (some of 
whom receivєd world acclaim) who worked outside of 
Ukraine, as Т. Yakhymovych, R. Hadzevych, У. Кossack, 
etc. 

Ukrainian engraving arts eventually declined and the 
printing-l1ouse at Pecherska Lavra suffered а great short
age of engraving artists for illustrating its publications. 
Тhis shortage was also felt Ьу the printing-houses in the 
monasteries in Lviv, Pochayiv, Univ, and Chemihiv. Тhе 
Ukrainian engraving artists were in need of the creative 
foundatlons that were destroyed Ьу the ruUng Russian gov
ernment. It is just at this time of decay that "the heavenly 
light" appeared in Taras Shevchenko, who, having tied the 
threads of the КоШ State, revived it and imbibed it with 
а clear national content. An epochal phenomenon is his 
a!Ьum "Zhyvopysna Ukrayina" ("Pictorial Ukraine") of 
1844. After hi.s return from exile, he composed а row of 
high quality etchings-eau-forte and aquatints. Тhе most re
presentative of these are: "Starets na kladovyshchi" ("The 
Old Man in the Cemetery"), "Verba" ("The Birch"), {"Dvi 
divchyny" ("Two Girls"), and also the portrait eau-fortes 
of Count F. Tolstoy, F. Bruni, Р. Юodt, І. Hornostayev, 
and flve selfportraits. 

Shevchenko perfш::ted the technique of acquatints, had 
а sound knowledge of galvanography, lithography, wood
cuts, copper engraving, steel engraving, and xylography. 
Не invented а few instruments for etching. Не was known 
as the most prominent engraving artist, not only in the 
Russian Empire of the nineteenth century, but also in аП 
of Central and Eastern Europe. Shevchenko's engraving 
heritage con.si.sts of over 40 etchings. 

Other engraving artists of the tlme are К. Trutovsky, 
Н. Semyradsky, L. Zhemchuzhnikov, and others, who be
came prominent in Шustrating books. Ukrainian publica
tions experienced quite an upheaval at the time bш::ause 
of the changes in the cha:racter of letters from the Old 
Church Slavonic language to the "book language" to the 
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modern script, which came with modern Ukrainian litera· 
ture, і.е., with Ivan Kotlyarevsky's "Eneyida" ("Aeneid"), 
Shevchenk.o's "Kobzar" ("The Bard"), Kulish's "Ukrayi· 
na", and others. 

ІХ. REALISM, "PEREDVISНNIКI", ECLECTICISM 

In the seeond half of the nineteenth century the rigid 
Classicism- academism was replaced Ьу Realism (from 
the Latin word "realis") which made its imprint on al
most all branches of art. (At this time Ukraine was torn 
between the Russian and Austro-Hungarian Empires). 

In architecture Realism underwent an е v о 1 u ti оn 
through eclecticism, "Viennese Reuaissance", and Seces
sionism. А Inixture of various historical 11tyles aro11e which 
often were not organically tied with one another, аа ele
ments of Classicism and even Baroque. Nevertheless, there 
were successful trials in the synthesis of а Ukrainian style 
in thisperiod as well. 

In this period - the period of city building and con
struction of new industrial sites - standardization dom
inated. Architects did not aim toward а broader self-reali
zation, instead armies of building engineers and master 
artisans emerged. Nevertheless, numerous structures of very 
high quality arose - churches, theatres, palaces, univer
sities, train stations, etc. Тhе architects that became known 
at the time were Aloshyn, Beketov, Verbytsky, Beretti, 
Кrasnoselsky, and others. Тhis із the fune that the Odessa 
Opera Theatre was constructed, new buildings in Кіеv, the 
Кharkiv Library, the University of Odessa, and many 
churches In Halychyna (Galicia) and Bukovyna (under 
Austrian rule) there was an eclecticism in the forms of а 
"Viennese Renaissance" with the mixture Secession-Modern 
("Vienna Secession" and French "Modernism") which 
clearly manifested itself in the style of buildingв in Lviv, 
Chernivtsi, Peremyshl, Ternopil, and Stanislaviv. The ar
!!hitect Ivan Levynsky (1851-1918) beeame famous at this 
time. Some of his projects were the main railway station 
in Lviv, the Lysenko Musical Institute, the ''Dniester" 
Building, and the Home of the Sisters Baвilian in Lviv, 
as а magnificent synthesis of the Ukrainian national con
struction with а brick architecture. 
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Sculpture took on а new vitality in this period. It 
manifested itself in distinct realistic forms which were 
expressed in studio and monumental branches. The famous 
sculptor Viktor Zabila (1830-1917) was the author of the 
memorial to N. Gogol, а bust of Shevchenko, а number of 
portraits and genre composltions. Fedir Kamensky pro
duced the bust of Shevchenko, as а fiery fighter for free
dom. The monumentalist Mykhaylo Mikeshyn ( 1635-1896) 
produced (in the 1660's) а magnificent memorial to Boh
dan Кhmel11ytsky in Кіеv with eclectic characteristics but 
with deflnite features of the Italian Renaissance. Leonid 
Pozen (1848-1921) became famous with his memorials to 
Ivan Kotlyarevsky in Poltava and to N. Gogol, and his 
portraits and genre groupings. Boris Edwards ( 1861-1921) 
а sculptor of world renown, was the author of the memorial 
to N. Gogol in Kharkiv and the C<Іlossal monument of the 
Zaporozhilln Kozaks in Kodak. Fedir V. Balavensky (1664-
1943) was the la.st of the "Peredvizhniki", from 1907-1927 
he composed а cycle of twelve busts of pla.ster of Ukrain
ian writers, and cultural and educational leaders. Petro 
Viytovych ( 1862-1936) made his mark in the sculpture of 
Western Ukrainian lands; he decorated many well-lmown 
buildings in Lviv among which were the theatre in Lvlv 
and the Industrial Museum. 

Ukrainian Realism in the painting arts emerged in the 
1860's in the St. Petersburg Academy a.s а revolt of thir
teen students against а rigid pseudoclassicism. This was 
under the leadership of the Ukrainian student Ivan Кram
sky (1837-1887), Mykola Ge (1831-1894), and Hryhory 
Myasoyidiv (1835-1911). 

In the 1870's, with Realism as their base, they founded 
the "Association of Travelling Exhibitions". Their aim was 
to popularize art works arnong the people of the Russian 
Empire. The Russian name "peredvizhniki" ( "perenosny
ky" in Ukrainian) was maintained to the end of the period 
of this movement. 

Unfortunately the above mentioned artists contributed 
nothing to Ukrainian art. Nor was there any C<Іntribution 
made Ьу two other Ukralnian "peredvizhniki" - О. Lytov
chenko and М. Yaroshenko. Nevertheless, а tremendous 
talent ernerged frorn this circle, that of Шуа Repin ( 1844-
1930), а native of Chuhuyev on the Donets River. Mter 
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he completed his studies at the Academy of Arts in St. 
Petersburg ( honored with а gold medal) Repin started 
to rnake а tremendous impact with his creative achieve
ments in religious, historical, and ethnographic composi
tions as well as in the portraits of the rnost prominent 
figures of the Russian Empire. Repin, а classic represent
ative of "idea realism", was, at the end of the nineteenth 
century, acknowledged as the greatest artist in the Russian 
Empire. Despite the governrnent oppression of Ukrainian 
culture, Repin always manifested his feelings as а Ukrain
ian and created а nurnber of masterpieces for Ukraine, as: 
"Мо t r у а Kochubeyivna", "Chornomorske hultaystvo" 
("The Black Sea Roguery"), "Silsky rnuzyka" ("The VШ
age Musician"), "Vechernytsi" ("Evening Parties"), "Ko
zatski mohyly" ("Kozak Grave.s"), "Svyati hory nad Din
tsem" ("The Divine Hills of the Donets River"), "Nenasy
tets" ( "Insatiable"), and others. Of prime importance is 
his painting "Zaporozhtsi pyshut lysta do turetskoho sul
tana" ( "The Zaporozhian Kozaks Writing а Letter to the 
Тurkish Sultan"). This work is profoundly historical and 
psychological, unequalled in its coloring, and imbibed with 
а giant expression. It belongs to the greatest masterpieces 
of world art. 

In the period of the "peredvizhniki" an important role 
was played in Ukrainian art Ьу А. Kuyindzhi {1842-1910), 
М. Murshko (1844-1909), М. Pymonenko (1862-1912), 
І. Pokhytoniv (1850-1923), Р. Levchenko (1856-1917), М. 
Sarnokysh, and many others. 

When the Ukrainian community, which had become 
more nationally conscious, began to demand clear national 
positions of the Ukrainian artists, а trio of artists emerged 
who took the task upon themselves to create а national 
art. One of these was Serhiy Vasyikivsky (1854-1917), 
who acquired his education in St. Petersburg and in Paris. 
Не brilliantly revealed his talents in Ukrainian landscape, 
and in historical paintings as, for exarnple, his albwns 
"Z ukrayinskoyi starovyny" ("From Ukrainian Antiquity") 
and "Motyvy ukrayinskoho ornamentu XVII-XVIII st.st." 
( "Motifs of the Ukrainian Ornament of the XVII-XVIII 
Centuries"). Не also painted the interior of the Land Ad
ministration Building in Poltava. Opanas Slaston ( 1655-
1933) also belonged to this group. Не was the most pro-
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lific painter-interpreter of the Shevchenko muse. Не illus
trated Shevchenko's poem "Haydamaky" ( "The Hayda
maks") and painted excellent portraits of Ukrainian min
strels. Porfiriy Martynovych (1865-1933), who compoзed 
numerous landscapes and Ukrainian peasant models, was 
one of the trio that became an excellent Шustrator of 
Ukrainian publications. 

Following these were Amvrosiy Zhdakha ( 1855-1927), 
the author of many illustrations of historical and folk songs, 
and Ivan lzhakevych (1864-1962) who created many his
torical-ethnographic paintings and illustrations to many 
publications. 

In the Western Ukrainian lands а clear imprint was 
made Ьу Kornylo Ustiyanovych (1839-1903), who possessed 
many diverse talents. Не was the author of the valuable 
compositions "Moysey" ("Moses"), and ("Кhrystos pered 
Pylatom") ("Christ Before Pilate"), and church murals 
in Halychyna. Не also created а number of genre paintings 
and illustrations. К. Ustiyanovych is worthy of being known 
as the pioneer of modern Ukrainian art in Halychyna. His 
works are characteristic of Realism with elements of Class
icism. 

Ustiyanovych's contemporary, Те о f і 1 Кopystynsky 
(1844-1916) came to the fore in the painting of church 
icons, and village (hutsul) models and became distinguished 
as the author of the composition "Halshka z Ostroha" 
("Halshka from Ostrih"). 

An exceptional talent of the time was Yulian Panke
vych { 1863-1933) а tragic figure throughout. Не completed 
the school of C1assicism at the Cracow Academy and his
tory at the Munich Academy o.f Arts, but always remгined 
an experimentalist and innovator, even in iconography. 
His icons of Jesus md the Virgln Mary in hutsul dress are 
pa:rticularly original. Не painted two portraits of Ivan Fran
ko that distinguish themselves with an excellence of drгw
ing, subUe coloring, and deep psychology. Valuable, also, 
are his other works as the compositional portrait "Т. Sbev
chenko na tli Dnipra" ("Т. Shevchenko on the Dnieper 
Background"), and а series of genre paintinp and lгnd
scapes as, for example, "Vodospad u 1isi" ("The Waterfall 
in the Woods"). 
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In the 1890's widespread fame was acquired Ьу the 
painter and Ьattle scene composer Mykola Ivasyuk (1865-
1930). Не was born in Bukovyna and studied at the Vienna 
and Munich academies. Ніs most eminent historical battle 
compositions are "Кhmelnytsky pid Zborovom" ("Кhmel
nytsky near Zboriv") and "Vyizd Кhmelnytskoho v Kyyiv" 
("The Entrance of Bohdan Кhmelnytsky into Kiev"). These 
are of large dimensions (4 х 6 metres) and took fifteen 
years to complete. Another such painting is "Bohun pid 
Berestechkom" ("Bohun near Berestechok"). These paint
ings became very popular and spread throughout Ukraine 
in reproductions. 

Тhе graphic art5 were quite impoverished at this time. 
Illustrations for publications were made Ьу painters, as S. 
Vasylkivsky, О. Staston, Р. Martynovych, А. Zhadakha, 
and the e".tceptionally prolific І. Ylzhakevych. In Halycltyna, 
publications were illustrated Ьу К. Ustiyanovych, Т. Кo
pystynsky, Т. Romanchuk, and У. Pankevych. The latter 
illustrated the anthology of Ukrainian lyrics "Akordy". Не 
is worthy of being known as the innovator of the modern 
Ukrainian publication. 

The methods of reproduction in the nineteenth cen
tury were xylography and, eventually, lithography. In the 
1890's zincography emerged which made precision and mass 
reproductions possible. 

Х. ТНЕ CONТEМPORARY PERIOD 

On the threshold of the twentieth century came а period 
of confrontation of Ukrainian art with the art of Westem 
Europe on the grounds of the impressionistic style. Impres
sionism (Plein air-ism) gives speclal attention to the prob
lems of the painter, primarily to colors, light, and air. 

lmpressionism manifested itself most clear1y in paint
ing, and to а lesser degree in sculpture. Ukrainian architec
ture o.f this period saw the rebirth of the national style. 
A1though buildings continued to show features of the "Vien· 
nese Renaissance" and the Modern Secessionism, Ukrainian 
architects turned to ancient national sources, і.е., the style 
of the Ukrainian wooden building and adapted it into the 
forms of stone architecture. An important role, in this as-
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pect, was played Ьу the Ukrainian Hromada, an association 
of the students of the Institute of Civil Engineers in St. 
Petersburg, which was founded at the beginning of the 
twentieth century. Two groups eroerged. The first (0. Кras
noselsky, І. Fomyn) experiroented in their endeavors to 
create а "Ukrainian Modern", while the other was based 
on the style of Ukrainian wooden building and tried to 
create а synthesis of the Ukrainian rwtional style. 

The best illustration of the works of the second group 
is the Land Administration Building in Poltava designed 
Ьу Vasyl Кrychevsky (1872-1952). Кrychevsky was born 
in the Village of Vorozhba in the Lebedyn region. From 
1886 to 1688 he studied in the Technical School in Kharkiv. 
For three years he studied architecture under the engineer 
S. Zahoskin and then worked for ten years in the building 
office of the architect О. Beketov where he coropleted а 
nurober of building projects, in particular the exteriors and 
interiors. Beginning in 1900 he worked independently. Кry
chevsky's talents were of а unique character. This is clearly 
evident in his two-storey project of the palace building of 
the Poltava Land Administration. Кrychevsky utilized ele
ments of wooden architecture, which he adapted into stone 
architecture in а modern interpretation. Не thus created 
а new and beautiful synthesis which has roet no equal. The 
раlз.се of the Poltava Land Administration is а genuine 
architecturз.l masterpiece which initiated а period of re
birth in Ukrainian architecture. Кrychevsky also accom
plished а series of other projects, as school buildings, hos
pitals, libraries and private buildings in the Кіеv, Poltava, 
Chernihiv, and Podillya regions. 

Other architects and engineers followed ln Кrychev
sky's footsteps, as S. Тymo.shenko, К. Zhukov, А. Trakal, 
F. Shumiv, Е. Serdyuk, and D. Dyachenko. 

In Ralychyna, Vasyl Nahirny (1847-1921) became par
ticularly well-known. Не created а number of church pro
jects that became known as the "nadhirnyansky" style in 
Кalush, Кarliv, Тukhlya, and Lyubachev. Their style is 
the synthesis of the Byzantino-Romanesque fonns with 
elements of Secessionism. 

Oleksander Lushpynsky (1878-1944) is the author of 
building projects of the Red Cross in Lviv, the Monastery 
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of the Sisters Basilian in Stanislaviv, and many stone 
churches. 

Yevhen Nahirny (1885-1951) was known as the author 
of many church projects and of community and private 
buildings. Their style is marked with the elements of 
wooden architecture and of Ukrainian Baroque. 

In sculpture of the beginning of the twentieth cen~ 

tury F. Balavensky, from the older generation of artists, 
continued to Ье active. Не revealed his talents particularly 
1n the monumentally decorative sculpture of the Red Cross 
Building in Юеv, the facade of tl1e Кіеv hippodrome, and 
others. ln the branch of monumental sculpture, Balaven
sky completed а number of memorial projects, among them 
were the memorials to Princess Olha and to Shevchenko. 

Yely5aveta Trypilsky ( 1883-1958) composed а cycle 
of Ukrainian models, genre groups (animal and monumen
tal) which are marked with clear Ukrainian specifics. 

Many valuable workв originated from the sculptors 
Vasyl Ishchenko, Tetyana Rudenko, Olek.sa Temerets, and 
particularly from Ivan Кavaleridze (born in 1887), who 
is the author of excellent portraits and monumental works 
as the bust of N. Gogol, memorial projects in honor of 
Shevchenko, Н. Skovoroda, and also а cycle of Symbolistic 
groups. 

There were а number of notable sculptors in Halychyna 
at the time, as, for example, Нryhoriy Kuznevych ( 1871-
1936), а Realist with elements of Classicism. Не obtained 
his education in Lviv and in ltaly and became famous with 
the workв "Honchar", "Pershy khliborob" ("The First Agri
culturallst"), the bust-haut reliefs of Shevchenko and М. 
Lysenko, and also with decorative sculptures. 

А remarkable sculptor and portrait-painter, animalist 
and monumentalist, was Mykhaylo Brynsky (1883-1957). 
Не was born in Dolyna and received his education in Vien
na. Ніs best works зrе "Eney" ("Aeneas"), "Selyanka" 
("Тhе Villager"} "Khlopchyk z huskoyu" ("The Воу and 
the Goose"), and the memorial in honor of the dead work
ers at Ottaring (near Vienna). 

Pure Impressionism is found in the works of the sculp
tor Mykhaylo Parashchuk (1878-1963) who studied first in 
Cracow and then in Paris in the studJo of the famous Rodin. 
Later he taught sculpture in the Munich Academy. Among 
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his valuable works are his cycle "Ponevolyni" ( "Тhе En
bondaged") and "Materynstvo" ("Motherhood"), and his 
cycle of busts of Т. Shevchenko, М. Drahomaniv, І. Franko, 
V. Stefanyk, В. Lepky, М. Mentsinsky, S. Lyudkevych, and 
others. Of his monumental works the most important are 
bis memorial projects in. honor of Т. Shevchenko, the dead 
soldiers of the Ukrainian Army in. Wetzlar, and М. Drзho
maniv in Sophia, where Parashchuk lived his final years 
and died. 

А vigorous talent is found in Mykhaylo Havrylko 
( 1882-1920) of Poltava. Не studied in St. Petersburg and 
at the Cracow Academy, and later in Paris. Ніs mo.st valu
aЬle works are "Banduryst" {"The Мinstrel"), "Proshchan
nya" ("Farewell"), "Kozak na koni" ("Kozak on а Horse"), 
вnd the excellent busts of the wrlters Т. Shevchenko, М. 
Shashkevych, У. Fedkovych, and others, which he created 
between 1910 and 1914. Havrylko participated in one of the 
competitions regarding the memorial project to honor Т. 
Shevchenko in Кіеv. 

Before World War One the sculptor Ivan Severa (1891-
1971) emerged. Не studied in Lviv, St. Petersburg, Prague, 
and, finally, in Rome. Не became known as an excellent 
decorator of buildings, in Lviv and in Rome. Не was parti
cularly well-noted for his haut reliefs. То his valuable 
acquisitions belong ''Тrу sarny" ("Three Does"), and "Sta
renka babusya" {"The Elderly Lady"). From 1926 he 
worked in the USSR and gave а massive endowment to the 
Communists. 

Impressioniзm came into Ukrainian painting from the 
Cracow Academy where numerous Ukrainians studied (as 
І. Тrush, О. Novakivsky, М. Burachek, V. Maslyanykiv, 
М. Zhuk, and others). The first and most brilliant Ukrain
ian Impressionist was Ivsn Trush (1869-1941). Не was 
also а leader and organi:zer of the art community in Haly
c:hyna. 

Ivsn Trush was born in Vysot.sk, in the Brody region. 
Не studied at the Cracow and Munich academies. Не was 
а brilliant talent, firstly, in landscapes- from Italy, Egypt, 
Palestine, and Ulaaine ( in the cycle of landscapes from 
Crimea). His famous paintings are: "PiranUda Кheopsa" 
(.,Cheops Pyramid"), "Z Palestyny" ("From Palestine"), 
"Dnipro pid Kyyevom" ("The Dnieper Ьу Кіеv"), "Mohyla 
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Т. Shevchenka v Kanevi" ("The Grave of Т. Sbevchenko 
in Кaniv"), "Sofiysky Sobor" ("St. Sophia Cathedral"), 
"Zakhid sontsya v lisi" ("Sunset in the Woods"), "Samit
nya sosna" ("The Solitary Spruce"), and many others. The 
most valuable of his genre compositions are "Нahilky" 
("Easter Spring Songs"), "Trembitari" ("The Trembita 
Players"), "Hutsulochka" ("The Hutsul Girl"), "Silsky 
gasda" (''ТЬе Village Master"), and others. Не painted ex
cellent portraits of І. Franko, V. Stefanyk, L. Ukrainka, 
М. Lysenko, and others. 

Ivan Trush played а leading role in Ukrainian art, par
ticularly in Halychyna. Не gave it an original style and 
brought it closer to the art of Western European countrieв. 

The second and most notable figure (post-impressionis
tic) was Oleksa Novakivsky (1872-1935) born in Podillya. 
Не became distinguished Ьу his spontaneous talent, and 
exuberant stroke and expression. Although he вtudied at 
the Cracow Academy (from 1892-1902) and although the 
influences of many of his professors crossed in his works, 
he created his own, original style. Even the very first ex
hibits of his paintings (in Cracow in 1905 and in Lviv 
in 1913) were his genuine triumph as the author of "Nad 
domovynoyu" (''Бу the Coffin"), "Portret druzhyny" 
("Wife's Portrait"), "Kolyada" ("Carol"), "Avtoportret" 
("Selfportrait"), "Моуа muza" ("Му Muse"), "Probu
dzhennya" ("Тhе Awakening"), "VyzvoleІШya" ("The Lib
aration"), and others. Unrivalled, as regards its symphonic 
coloring, is his triptych "Sv. Yur u Lvovi" ("St. George 
in Lviv"). From thв.t same era his unsurpassed portrait!J 
"Moysey" ("Moses"), "Svyatoslav", "Yaroslav Mudry", and 
"Ya:roslav Osmomysl", as well as medallions for the Music 
lnstitute. Of his still life paintings "Bratstvo Ukrayiny" 
("The Wealth of Ukraine") is at the peak of his achieve
rnents. 

О. Novakivsky reached the summit of his creativity 
in the period between the two world wars. lt is at thiв time, 
also, that he founded and directed the Ukrainian School 
of Art in Lviv. 

In the art of the Westem lands of Ukraine the artist
intellectua1 Modest Sosenko (1875-1920) was an exception
a] talent. Having briШantly completed the Cracow Acade
rny, he continued his studies in Munich and Paris. Sosenko 
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was first а monumentalist. Не painted. many churches in 
Halychyna and icons for their iconostases. Having united 
the Byzantine style with а Classical anatomy and propor
tion, he created an original synthesis - the "Sosenkivsky" 
style - Ukrainian throughout. М. Sosenko is a!SG the 
author of beautiful paintings found in the Music Institute 
in Lviv. The power of the artist's concentration is charac
terized in his following works: "Avtoportret" ("Selfpor
trait"), "Zhinocha holova" ("Wom.an's Head"), "Dama 
v zhovtomu" ("Lady in Yellow"), and others, and also in 
his compositions from folklore, as "Tankovy khorovid" 
("Round Dance"). His landscapes "Verby rannyoyu ves
noyu" ("WШows ln Early Spring"), "Shlyakh z verbamy" 
("The Willow Path") and the сусІе of landscapes from the 
Adriatic and Bзlkan countries are imbibed with а tender 
lyricism. 

Osyp Kurylas (1870-1951) born in Lv:iv, also com
pleted the school of Impressionism at the Cracow Academy. 
Ніs creativity, however, is marked with feзtures of Re
alism. His works are characterized Ьу а solid drawing, 
pleasant coloring and genuine persuasion. Especially pop
ular are his religious paintings "Maty Bozha" ("The Moth
er of God") and "lsus Кhrystos" ("Jesus Christ") in 
Ukrainian clothing, and also the portraits of Hetman Ma
zepa, Ivan Franko, and others, which could often Ье seen 
in Ukralnian homes in reproductions. 

О. Kurylas was also the co-creator of "Strilr.tski le
gendy" ( ''Тhе Striltsi Legends") from the time he worked 
in the Press Quarters of the Ukrainian Regiment - Sich
ovi Striltsi. Не also created а cycle of water color paint
ings of the Striltsi songs: "Yikhav strilets na viynonku" 
(''Тhе Strilets Was Going Off to War"), "Оу, kazala maty" 
("Oh, Mother Said"), "Бо v:iyna viynoyu" ("For War is 
War"), etc. Тhis artist was prolific in а number of genres 
within а ten year span. 

Antin Manastyrsky ( 1878-1969) а contemporary of 
Kurylas, is also а graduate of the Craoow Academy. Не 
also enriched Ukrainian art with а number of various gen
res. His notable works are: "Portret materi" (''Portrait 
of Mother"), "Taras Shevchenko", paintings on themes 
from folksongs, and works on Kozak themes. А. Manas
tyrsky painted а series af illustrations for the works of Т. 
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Shevchenko and illustrated many children's publica.tions, 
particularly that of tales and f'ables. 

А. Мanastyrsky's contemporary, Yaroslav Pstrak 
(1878-1916) was Jюrn in Kolomyya and completed the 
Academy at Munich. Pstrak produced 340 works with di
versif'ied thematics. The most noted of hls works are: 
"Кhrystos na Olyvniy hori" ( "Christ on Mount Olive"), 
''Тауnа vecherya" ("The Last Supper"), "Yordan" ("Jor
dan"), "Hutsuly bilya tserkvy" ("Hutsuls Ьу the Church"), 
and the like. Не illustrated N. Gogol's "Taras Bulba" 
І. Franko's "Zakhar Berkut", and others. 

In Нalychyna, at the beginning of the twentieth cen
tury, tbe most famous Ukrainian female artist Olena Kul
chytsky (1877-1967) emerged. She was born in Berezhany, 
studied first in Lviv, and then completed her studies at 
the lndustrio.l Arts School in Vienna. The fields of her 
creativity were various - painting, engravlng, graphics, 
illustrations, enamel, and decorative and folk art. She cap
tured the public and critics with her original style and 
broad diapason. Olena Kulchytsky worked in woodcuts, 
eau-fortes, aquatints, and colored linographs and thus be
came the co-founder of modern Ukrainian graphic arts and 
of the rebirth of enamel o.rt. Of particular importance are 
the works "Bora", "Zyma" ("Winter"), "Za more" ("Be
yond the Sea"), "Pid chu.zhym nebom" ("Under the For
eign Sky"), "Hutsulski dobroviltsi" ("Hutsul Volunteers"), 
"Molokh viyny" {"Moloch of' War"), and many similar 
works. This artist also Шustrated children's publications 
- the magazines "Dzvinochok" ("The Little БеН") and 
"Svit dytyny" ("The Child's World"), and the taleз and 
fables "Nashym naymenshym" ("For Our Little Ones"); 
she gave all of these an original, Ukrainian style. Olena 
Kulchytsky is а unique artistic figure, not only in the his
tory of Ukrainian art. 

In this period Ivan Severyn (1881-1964) emerged аз 
а talented and original artist. Не was born in Poltava, was 
а pupil of О. Sl:1.'!ton, and а graduate of the Cracow Acad
emy. Having settled in the Hutsul (Carpathian) region, 
Severyn created а aeries of Hutsul models and Carpathian 
Iandscapes in pastel. His works are characterized Ьу dy
namism and а very broad color diapason. His exhibit "Hu
tsulshchyna" ("Тhе Hutsul Land") made а great impres-
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sion on the French; he was acclaimed as the "poet of the 
Hutsul land". 

In Central and Eastern Ukrainian lands there were 
numerous artists during the period of Impressionism, among 
which were artists of European standard. Petro Levchenko 
(1856-1917) and Mykhaylo Тkachenko (1860-1916) were 
already creating under the influence of Impressionism, es
pecially in the field of the Ukrainian landscape. But the 
most unique position in painting was held Ьу the architect 
Vasyl Кrychevsky, а versatile and equipoised talent. Be
sides his achievements in the field of architecture, he be
came noted as а first-class painter, graphic artist, theatrical 
and film designer, а learned scholar of Ukrainian antiquity, 
and excellent pedagogue. Не created many landscapes, par
ticularly architectural, with а beautiiul unity of architec
tural objects and nature. The paintings of V. Кrychevsky 
are distinguished Ьу а deep sense of color and mood to
gether with а masterful technique of acoomplishment. Al
though his works reflect all the styles and epochs of Ukrain
ian art, his works are clearly penetrated with the artist's 
originality. V. Кrychevsky was also the reformer of Ukrain
Um book illustrations and the co-founder of modern Ukrain
ian graphic arts. 

А completely original artist of the time was Petro Кho
lodny (1875-1930), n professor of the Polytechnical School 
of Kiev. Не reached the summits of art self-taught, for he 
studied only through evening courses at the М. Murashka 
School of Art. Не d.iligently studied art works at exhibl
tions and worked persistently at his own talents. Не learned 
old iconography on his own, eventually used its technique 
in the compositian of the paintings "Divchyna z pavoyu" 
("Тhе Girl and the Peacock"), "Pokhid Ihorya na Poliv
tsiv" ( "Ihor's Campaign against the Polovtsi"), and others, 
and later in the creation of his unsurpassed icons (in Lviv). 
Не painted а series of illustrations for the works of Т. Shev
chenko, as "Kateryna", "Naymychka" ("Тhе Maid-Ser
vant"), "Chernets" ("The Monk"). Тhese, in fact, were his 
monumental works. 

Р. Кholodny's contemparary, Oleksander Murashka 
(Кryachkovsky, 1875-1919) was а graduate оі the Acad
emy at St. Petersburg where he was а favorite pupil of 
Repin. Even as а student his achievements were such that 
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his very first work "Portret divcllyny" ( "Portrait of а 

Girl") was bought Ьу the Academy Museum. For his ex
hibit "Pokhoron koshovoho" ("The Funeral of an Officer") 
he was awarded the first prize and received а stipend for 
studies abroad. ln Paris and Munich О. Murashko :freed 
himself completely from the influence of the Realism of 
the St. Petersburg Academy. His works of 1902-1903 "Na 
vulytsyakh Paryzhu" ("On the Streets of Paris"), "Paryz
ke kafe" ("Parislan Cafe"), and others were clearly Im
pressionistic. His painting "Karaselya" ("The Carousel"), 
which he exhibited at the International Exhibition in Mun
ich in 1909, was distinguished among the thousands o:f 
works of the most prominent artists Ьу а gold medal. Не 
exhibited his works in the most eminent galleries of the 
capitals of Europe. Monumental are his works: "U nedilyu" 
("On Sunday"), "Тykhe hore" ("Quiet Sorrow"), "Selyan
ska rodyna" ("Peasant Family"), "Zhinka z ltvitamy" 
("Woman with Flowers"), and others. When the Ukrain
ian Academy of Arts was founded in Кіеv (1917), О. Mu
rashk:a was given а professorial post. Не was very dedic
ated to his work at the Academy. After the Bolshevik in
vasion in Кіеv, Murashl~a was shot Ьу а Russian Bolshevik 
assassin (June 14, 1919). 

The master of the Ukrainian landscape Mykola Bu
racllek (1871-1942) received his education in art in Cracow 
and Paris. Не then perfected his talents in Vienna, Ger
many, and Italy. Ніs landseapes are noted for their refined 
culture and noble color, as, for example, "Ranok na Dnip
ri" ("Morning On the Dnieper"), "Reve ta stohne Dnipr 
shyroky" ("Тhе Wide Dnieper Roars and Moans"), and 
otherв. 

Т. Shevchenko's nephew, Fotiy Krasytsky, was а dis
tinguished painter and engraving artist. Ніs works "Hi~t 
z Zaporizhizhya" ]"The Guest from Zaporizhzhya"), and 
the portraits of Т. Shevchenko, І. Franko, L. Ukrainka 
and М. Starytsky were very popular. 

One of the most prolliic Ukrainian painters at the be
ginning of the twentieth century was Fedir Кrycllevsky 
(1879-1947), the brother of the famous Vasyl. At first he 
studied in Moscow and then in the studios of І. Repin and 
F. Roubaud at the Academy in St. Petersburg ( 1903-1910) 
Тhere his competition paintings "Narechena" ("Betroth-
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ed"), and "Oplakuvannya Кhrysta" ("Weeping О v е r 
Christ") brought him а gold medal and а stipend to travel 
abroad. Having seen the museums and galleries of Europe, 
F. Кrychevsky created his own style combining the new 
"language" of art with the art of the seventeenth century. 
The best examples of this were his works: "Try viky" 
( 'Three Generations"), "Portret Lidiyi S t а r у t s k о у і" 
("Portrait of Lydia Sta.rytsky"), "Avtoportret" ("Selfpor
trait"), "Litniy krayevyd" ("Summer Scene"), "Stary mist 
u Florentsiyi" ("Old Bridge in Florence"), and others. 
These reveal the artist's original approach, unsurpassed 
color, and decorativeness. (About his work during the 
period of the Bolshevik occupation and about his brilliant 
pedagogical career, see below.) 

Маnу treasures were bestowed on Ukrainian art Ьу 
Victor Maslyankiv ( 1877-1944) а 'poet" of the Ukrainian 
landscape and Mykhaylo Zhuk (1883-1964) the author of 
numerous portraits of literary and cultural figures, and the 
composition "Smutok" ("Sorrow"). Noteworthy also were 
the drawing artist Ivan Kulets, Hryhorly Svi.tlytsky, Ivan 
Burachok, and others who exhibited their works before 
1914 and were members of the Association of Кіеv Artists, 
which exlsted until the revolution (in 1917). 

ХІ. ТНЕ PERIOD OF ТНЕ UКRAINIAN SТАТЕ 
AND ТНЕ АСАDЕМУ OF ART IN IOEV 

During the turbulent times of the struggle for indepen
dence and the formation of the Ukrainian State conditions 
were unsuitable for the creative work of the UkraiDian 
artist, particularly the conditions for creativity in the field 
of architecture and sculpture. lt is true, the Government 
of the Ukrainian National Republic founded an Architec
tural Institute in Kiev in 1918, but unfortunately, in prac~ 
tice it could not Ье realized. In the field of sculpture only 
one memorial was erected, that in honor of Т. Shevchenko 
in Romny Ьу Т. Кavaleridze. The conditions were more 
conducive to painters, and even more so to graphic artists. 
There was one remarkable event in the history of Ukrain
ian art - the founding of the Academy of Arts in Кіеv 
(in Navember, 1918). Contemporary artists entered the 
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composition of the professorial staff: V. Кrychevsky (ar
chitecture, design, and folk art), F. Krychevsky (easel 
painting), М. Boychuk (murals and mosaics), М. Zhuk 
(portraits), М. Burachek and А. Manevych (laцdscapes), 
У. Na:rbut (graphic arts), and Н. Pavlutsky (art history). 
Тhе first Direetor of the Academy was V. Кrychevsky, 
followed Ьу F. Кrychevsky, and, finally, У. Nвrbut. The 
Acaderny of Arts in Юеv was on the level of the best 
coцtemporary Europea.n academies. Studies in graphic arts 
were on а particularly high level and were divided into 
three departments. At this same time the Association of 
Ukrainian Artists and Activists of Art was formed which 
arranged а number of retrospective exhibitions. 

V. Кrychevsky created in the field of decorative graph
ic arts- projects on currency, stamps, and excise state 
papers. Не also refined the form of the national emblem 
{on the basis of the trident of Volodymyr Velyky) and 
illustrated а number of publications in the modern style. 

In the period of the Ukrainian National Republic the 
superb talent of У. Narbut (1886-1920) came to the fore. 
Narbut was а ms.sterful graphic artist and the founder of 
а new epoch in Ukrainian graphic arts. Narbut was а des
cendant of an old Kozak family from Narbutivky in the 
Chernihiv region. Не studied graphic arts in the studios 
of Е. Lвnceray, С. Comov, А. Benois, and Zva.ntsov in St. 
Petersburg, then Rerich and Bilibin, and from 1909 Aschbe 
and Holloshy in Munich. In St. Petersburg he illustrated 
ms.ny distinguished publications. Narbut became known as 
the most authoritative graphic artist in the ca.pital. Не wa.s 
engaged in the designing of the Russian PavШion a.t the 
International Exhibition of Printing in Leipzig (in 1914) 

When the Ukra.inian Central Rada was formed in Юеv, 
Narbut moved to Кіеv in Мa.rch, 1917, and devoted his 
talents to the service of the new Ukrainian State. Не de
dicated himself wholeheartedly and became the centrifugal 
force of almost ever:y artistic initiative. Narbut was active 
in various commis.sions - regarding the national emblem, 
currency and state papers, memoriвl projects (particula.rly 
in honor of Т. Shevchenko), but most of his inventiveness 
went into the organization and career at the Academy of 
Arts. The years 1917 to 1920 were his most productive 
years, his triumphant period. His versatile work in book 
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art gave the Ukrainian publication а modern and yet, es
sentially, а Ukrainian form. Не also became the reformer 
of the Ukrainian script which came to Ье known аз the 
"narbutivka". 

The heights of Narbut's achievements in graphic arts 
is his "Ukrainian alphabet" and works in memorial graphic 
arts - documents, diplomas, certificates, etc., and projects 
on Ukrainian currency (karbovanets, hryVen), and post 
stamps. These projects, which are distinguished Ьу their 
composition and technical mastery, show an original style, 
Ьased on motifs from Kozak Baroque. These are artistic 
masterpieces which can compete with the works of world 
graphic artists. Narbut had very many followers and his 
creative genius has never been forgotten in the circles of 
Ukrainian art. 

Many other artists were involved in projects of cur
rency and state papers of the Ukrainian National Republic. 
Mention must Ье m.ade of І. Mozalevsky (born 1690), and 
М. Kyrnarsky (1693--1941), а pupil of Narbut. Although 
the period of the Ukrainian State was short-lived, it was 
а brilliant one. It showed that Ukrainian artists in the 
atmosphere of their own state and full-fledged freedom of 
artistic creativity are capable of attaining the summits. 

ХІІ. BEТWEEN ТWО WORLD WARS 

Following the downfall of the Ukrainian National Re
public, Ukraine was dismembered between occupants. Тhis 
should have led to the complete downfall of Ukrainian art. 
Тhis did not occur, however, for some of the Ukrainian 
artists defended the specificity of their native art against 
the invasion of the Russian Bolshevik occupant in the fic
titious "Ukrainian Soviet Socialist Republic". Others fled 
to Westem Ukrainian lands, which were under Polish rule, 
and still others irnmigrated to Czechoslovakia, Austria, 
Germany, France, and other countries. 

From 1919 to 1939 Ukrainian art life centred chiefly 
around Lviv. 

In Lviv, in 1922, the Society of the Activists of Ukrain
ian Art was formed. It united Ukrainian artists from На* 
lychyna and from the central-eastern lands. It held such 
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prominent members as Р. Кholodny, S. Тymoshєnko, V. 
Кryzhanivsky and others. Тhis Society arranged а number 
of exhibits in Lviv that elicited а favorable response from 
the public and critics. 

Architecture in the Western lands of Uk:raine was 
quite impoverished because of the unfavorable political 
and financial conditions. о. Lushx:.ytsky accomplished two 
albums of projects "Vidbudova sela" ("Тhе Restoration of 
the Village") and "Halychyna XVI-XVII с." Roman Hry
tsay (bom 1887) and Yevhen Nahimy acoomplished а 
series of church projects in Нalychyna with а remarkable 
sensitivity of styles. Serhiy Тymoshenko (1878-1950), an 
eminent architect, accompllshed а number of church pro
jects in Lviv (Кiepariv, Levandivka), in Drohobych, Lutsk, 
and other places. А gigantic project Ьу S. Tymoshenko is 
the nine-domed church Liberation of Uk:raine (for 3,500 
people) which was to Ье realized in the future Ukrainian 
State. 

S. Тymoshenko was also а professor of architecture 
at the Agricultural Academy in Podebrady. At this time 
his textbook on buildin.g materials was published. Іх:. 1946 
he settled in the United States. S. Тymoshenko's church 
projects are based mainly on the stone architecture of Ko
zak Baroque. 

In this period а ver:y strong talent emerged in Volo
dymyr Sichynsky ( 1894-1962) as an architect, graphic ar
tist, and art scholar. Не wвs born in Kamysnets РООШуа 
to the family of the srchpriest Yukhyma, well-known his
torian and archaeologist. From 1912 to 1917 he studied st 
the Institute of Civil Engineering in St. Petersburg, then 
completed his studies at thc University of Prague. 

During the time of the Uk:rainian National Republic 
he was the director of the Building Department in Podil
lya and participated in the founding of the Architectural 
Institute in Кіеv. V. Sichynsky accomplished many pro
jects in Westem Ukraine, such аз the church memorial in 
honor of М. Shashkevych in Pidlissya, the church of М. Ter
letsky's foundation, the wooden church in Komymy, Boykiv 
region, and particulsrly the mooastery church of the Holy 
Spirit in Mykhaylivka, Pr:yashiv region (for 2,000 people) 
which in size surps~ses St. George's Cз.thedral in. Lviv. In 
this buildiю.g V. Sichynsky was successful in incorporating 
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tradltlons of the old princely ers ( 11-13 centu.ries) вcЬiev
ing а modern structure to acoommodate contemporary 
needs. 

The вrchitect.s in Halychyna and Volynya were Lev 
Levynsky, Oleksander Pezhansky, Artem Korniychuk, Lev 
Мaslov, and others. 

Ukrainian sculpture, especially monuroental, m West
ern Ukraine and in emigration, did not reveal itself more 
fully. Nevertheless, its high quality contributed much to 
the treasury of Ukrainian art. In the 1930's new talents 
had coroe to the fore. Among these was Andriy Koverko 
(1894-1967). Не was born in Lviv, studied first at the О. 
Novakivsky School of Art, and then completed industrial 
arts in Lviv. Не emerged mainly as а master of wood 
sculpture. In the 1930's he carved an iconostasis for the 
chapel of the Ukrainian Theological Academy in Lviv; this, 
with the icons of Р. Kholodny, formed а beautiful syn
thesi.s of Ukrainian art. А. Koverko carved many projects 
for the churches in Halychyna, all are highly artlstic. As 
а monumentalist, А. Koverko became known for his mem
orials to Metropolitan Andrew, І. Franko, and Т. Shev
chenko. As а studio sculptor he became known for his 
figures of the Saints George and Methodius and the busts 
of М. Vorony, І. Тrush, and others. 

In the Ukrainian вculpture of the 1930's an extraor
dinary talent appeared in Serhiy Lytvynenko (1899-1964}. 
Не was born in Poltava, completed the Cracow Academy of 
Art with eight rewards, and continued his studies in Paris. 
In 1929 he had already become lmown as the author of the 
memorial to the Ukrainlan soldiers in Dombie, and in 1931 
as the author of the memorial project to the fallen near 
Bazar. After settling in Lviv, S. Lytvynenko worked inten
sely and won acclaim for his memorial to І. Franko at the 
Lychakivsky cemetery which was unveiled in 1933; it por
trays а dynamic figure of а stone mason (personifying 
Franko) upon а granite base. 

From 1936 to 1939 Lytvynenko produced а series of 
memorials, in honor of - the fallen Ukrainian soldiers in 
Ravi Rusld and in Yo~~voriv, Metropolitвn Andrew (for the 
National Museum in Lviv), Volodymyr Velyky (for St. 
George's Cathedral), artist М. Bentsal in Kolomyya, and 
poet V. Pachovsky in Lviv. Не also created а series of sym-
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Ьоlіс compositions as "Upered" ("Forward"), "Zryv" ("Up
rising"), "Кryk" ("Screams"), "Probudzhennya" ("The 
Awakening"), and the genre compositions "Кermanych" 
("The Helmsman"), "Pobratymy" ("Friends") ''Kuli" 
("Bullets"), and the like. The Ьest of hls busts гrе "Т 
Shevchenko", "0. Karpenko", and especially "Mazeppa" 
which was nominated as the best work at the art exhibition 
in Paris (1930). 

S. Lytvynenko's works are marked Ьу expression and 
synthesis. Foreign critics have noted that his creativity 
"emerges from Rodin's Impressionism and is directed to
ward Neoclassical monumentalism". 

About hls further creative career mention is made in 
subsequent chapters. 

Oksana Lyaturynsky (1902-1970) made а valuable con
tribution to Ukrainian sculpture. She was bom in Volynya, 
studied sculpture at the Ukrainian Plastic Studio in Prague 
:md then completed the Post-Secondary School of Applied 
Arts. Маnу memorials were erected after her projects, to 
-У. Konovalets in Rotterdam, Prof. Kobyzky in Olshany, 
"For the Fallen" in Pardubytsi, and А. Zhyvotkiv in 
Aschaffenburg. She created а serles of origi.nally stylized 
busts, acts, and gеше statuettes, and many folk ornaments 
and items for the Museum VBU in Prague. Unfortunately, 
they were alllost without а trace during the Second World 
War. In Cracow she worked in the field of religious bas-re
liefs ("Мadonna"), "Maty" ("Mother"), and the busts of 
"Olha Kobylyansky", "Lesya Ukrainka", "Natalya Mil
yanivny (1896-1942)". 

ln Prague, К. Stakhovsky emerged as an excellent 
animal sculptor ("Rhinoceros" and ''Oriental Bull"). Fedir 
Yemets (born 1894) became known i.n Berlin. Не brilliantly 
completed the Berlin Academy and became an assistant, 
and then Professor and technical specialist in bronze cast
ing. His works "Maty" ("Mother"), "Otaman pry skoni" 
("The Dying Otaman"), "Tanets" ("ТЬе Dгnce"), "Kupil" 
("ТЬе Bath"), etc., have Gothic features and remind one 
of the sculpture of the arcltaic period. In this period paint
ing was the most flowing branch of art, especially in Lviv. 
Тhе most distinguished painter of the time was О. Nova
kivsky. During this period he enriched Ukrainian art with 
over 70 works, in particular with compositional portraits, 
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аз "Oleksander Barvinsky", "Dmytro Levytsky", "Svyato
slav", "Yaroslav Mudry", "Yaroslav Osmomysl". His best 
works are "Dzvinok" ("The Bell') and "Dovbush". They 
are characterized with а powerful expression and an un
equalled symphony of color. А special service was rendered 
Ьу О. Novakivsky through his art school which he led for 
many уеаrз (until his death in 1935). It brought forth over 
twenty talented students who gained fame and acquired 
an important position in Ukrainian art. 

In religious painting Petro Кholodny was the most 
discernible. Не is especially noted for his famous stained 
glass windows for the Church of the Assumption in Lviv 
- "Sv. Volodymyr Velyky" ("St. Volodymyr Vclyky"), 
"Pokrova Bozhoyi Materi" ("Mother of God - the Pro
tectress"), "Pochesni Dobrodiyi Tserkvy" ( "Honorable 
Church Benefactors"), with the portrayal of hetmans and 
Ukrainian dignitaries of the seventeenth and eighteenth 
centuries. Не also created а cycle of compositions "Khresny 
shlyakh Isusa Кhrysta" ("The Road to Calvary") for the 
mural of the Chapel of Three Saints. Р. Кholodny created 
genuine masterpieces for the chapel at the Theological 
Academy. Не also composed а series of historical paintings, 
portraits, and works in graphic arts. 

Mykhaylo Osinclшk ( 1890-1969) was also well known 
Ior his religious paintings. Не specialized in monumental 
painting at the Cracow Academy. Не worked successfully 
at rejuvenating the old Ukrainian style in church murals. 
From 1927 to 1939 М. Osinchuk painted many churches in 
Halychyna and many icons for iconostases. Osinchuk's style 
is especially reflected in "Spasytel" ("Тhе Savior"), and 
"Bozha Maty" ("The Mother of God") and in his woodcut 
technique: "St. Eustachius-Hunter", "St. George", апd 

others. 

М. Osinchuk continued his creativity in the United 
States and in Canad.в.. 

Damyan Horny.в.tkevych ( 1892-1902) appeared as an 
outstQnding monumentalist. Не completed the Cracow Aca
demy and continued his studies in Munich and Dresdeп. 
Не also studied art history. D. Homyatkevych painted 
~everal churches іп Нalychyna (in Uhniv, Nastasiv, Nemy· 
riv, etc.) where he incorporated folk motifs into the orna-
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mentation. It must Ье emphasized that D. Hornyatkevych 
is а most refined scholar of styles. 

Yulian Butsmanyuk (1885-1967) (Julian Butsmaniuk) 
was another painter who emerged in the church art of Ha
lychyna. Не was particularly known for his work on the 
church of the Basilian Fathers in Zhovkvi. His work also 
appeared in Canada where he eventually settled. 

Mykola Anastв.ziyevsky (1891-1974) also became 
known in this period. Не was bom in Podillya, completed 
the Cracow Academy and the Institute of Handicrafts in 
Warsaw. His works "Divchyna" ("The Girl"), "Shkolya
ryk" (''Тhе School Ьоу"), "Spomyn" ("А Memory"), etc., 
are basically Realistic with lmpressionist tones. Yulian 
Кraykivsky (1892-1975) was another talented artist. Не 
completed the Academy of Arts in Vienna and became 
known as the author of numerous works, the most import
ant of which are "Pa.stukhy pry vatri" ("Shepherds Ьу the 
Fireside"), "Pokhid Natsiyi" ("The Campaign of the Na
tion"), "Pokhid Bohdana Кhmelnytskoho" ("Bohdan 
Кhmelnytsky's Campaign"), "Karpatska Ukrayina" (''Car
pathian Ukraine"), the portrait of V. Stefanyk and cycle 
of illustrations to Т. Shevchenko's poem "Haydamaky" 
("The Haydamaks"). У. Кrakivsky created а series of 
paintings outside the borders of Ukraine, including Canada, 
where he died. 

А number of members of the former Press Quarters 
USS became notable a.rtists. The oldest of them, О. Kurylas, 
painted valuable pictures of tbe Hutsul regi.on, as "Hutsul
ska para" ("Hutsul Pair"), "Hutsulka na tli hir" ("Hutsul 
Woman against the Mountains"), "Tantsi" ("Dances"), "Na 
HutsulshchyDi" ("ln the Hutsul Region"), and the like, 
aDd also а cycle of Iandscapes. Besides this he enriched 
children's publications with his illustrations. 

Osyp Sorokhtey (1889-1941) produced а number of 
portraits, landscapes, and still life paintings. While still 
in the Press Quarters of the USS, Sorokhtey illustrated the 
USS publication "Samokhotnyk" ("Тhе Volunteer"), and 
later А. Lototsky's "Prybody Tsyapky...Skoropada" ( "Тhе 
Adventures of Tsyapka-Skoropad"). Не acquired ac:c:laim 
as an excellent caricaturist. 

Ivan Ivanets (1893-1945) Шustrated Striltsi songs, as 
"Неу, vydno selo" ("Тhе Village"), "Noktyurn" ("Noc-
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turne"), etc. From 1920 to 1927 he studied at the Ukrainian 
Plastic Studio in Prague. Не was an excellent artist in ink. 
drawing; he produced а cycle of battle drawings оп themes 
from the Ukrainian Independence Movement. The most 
valuable is "Kinnota UНА v pokhodi na Odesu" ("The 
Cavalry of the UНА in Campaign on Odessa"), "Artyle
riya" ("Artillery"), and "Pokhid Ihorya" ("lhor's Cam
paign"). The most important of his genre works are "Mo
Jotba" ("Threshing"), "Na poli" ("ln the Field"), "Za plu
hom" ("Behind the Plow"), "U Khati" ("In the House"), 
and others. 

Lev Gets (1896-1971) one of the youngest members 
of this group, illustrated beautifully the "Antolohiya stri
letskoyi tvorchosty" ("The Anthology of the Works of the 
Striltsi") and а cycle of postcards on themeв from the hor
rors of war. These are reminiscent of the tragic master
pieces of F. Goya. After the war Gets completed the Cracow 
Academy and emerged as а gxeat master of drawing. Не 
worked also in various branches of graphic arts. Gets' works 
11re marked with symbolism and mysticlsm.. After the Sec
ond World War, Gets became а professor at the Cracow 
Academy of Arts; he died in Cracow. 

At this time Ukrainian Art was vastly enriched also 
Ьу female artists. Besides Olena Kulchytsky, who was the 
most prolific, special attention was given to the works of 
Yaroslava Muzyka (1896-1973) who was а specialist in 
By:o:antine techniques. She studied Byzantine iconography 
and restoration under Prof. І. Hrabar in Moscow. From 
1935 slte studied in Paris under the direction of the famous 
Andre Lhote. This artist produced her own artistic language 
mainly from the basis of the ancient iconographic tradi
Uons. She mani.fested bersel.f in various techniques in art, 
tempera, qouache, pastel, glass painting, enamel, batik, 
leather crafts, tapestries, and even in metal carving. Par
ticularly of high quality are her works "Кnyahynya Ollia" 
("Princess Olliв"), "Anna Yaroslavna", "Hutsul z lyulko
yu" ("Hutsul with в. Ріре"), etc. Of her mosaic the best 
is "Zustrich Dovbusha z Dzvinkoyu" ( "The MeeUng of 
Dovbush and Dzvinka"), and in enamel work "Narodni 
povirya'' ("Popular Beliefs"). 

Mykhaylyna Stefanovych-Olshansky (Ьorn 1895) at
tained her art education under Р. Кholodny and in Paris 
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Her style is based on the acquisitions of the old princely 
era. Very valuable are her works "Кnyahynya Yaroslavna" 
("Princess Yaroslavna"), "Bondarivna" ("The Cooper's 
Daughter"), "Pisnya pro chayku" ("Song about the Sea
gull"), "Syreny" ("Sirens"), "Salomeya" ("Salome"), "OЬ
loha :zamku lyubovy" ("Тhе Siege of the Fortress of Love"), 
and of her graphic arts "Кhid Bohorodytsi ро mukam." 
("Walk of Mother of God Tltrough Sufferings"). S. Olshan~ 
ska is а purely Ukrainian artist. 

Maria Dolnytsky-Nedbal (1895-1974) was distinguish
ed in the field of enamel. She was born in Lviv but lived 
her Ше in Vienna. She studied at the Industrial Arts School 
for seven years and completed her studies with the highest 
award. At first she was а portraitist in the fields of water 
color and pastel, but from 1925 she devoted herself entirely 
to enamel. Having studied various types of enamel tech
niques - from ancient Egypt, through the Trypillian and 
Graeco-Roman culture, to the old princely- Ukrainian cul
ture - М. Dolnytsky attained the heights of mastery and 
even made а series of inventions in the techniques of en
amel workв. Her religious works are "Madonna", "Pokro
va" ("St . Магу the Protectress"), and scenes from the 
life of Christ. Her works on ancient mythology and on 
Hutsul themes have а particular artistic significance not 
only for Ukrainian art but for that of Western Europe 
аз well; thus her works are а unique phenomenon. 

Тhis particular period saw the flourishing of Ukrain
ian graphic arts. Its coryphaei were Mykola Butovych and 
Pavlo Kozhun, both were officers in the Arrny of the 
Ukrainian National Republic. 

Mykola Butovych (1695-1961), of Ko:zak ancestry, was 
Ьorn in the Poltava region and was reared and spiritually 
moulded in the native region of N. Gogol. Не had а natural 
"Gogol" humor and utili:zed it remarkably in his creative 
works. Не studied art in the Post-Secondary School of In~ 
dustrial Arts in Prague and then in the Academy of Arts 
which he completed in 1926. Не continued studies at the 
Academy of Graphic Art!'l in Leipzig under the famous 
Tittmann. At this time ь~ received numerous award.s for 
his work. Butovych revealed himself as an original sty1ist 
already in his work on the early covers of the publications 
"Ratay" ("Peasant") and ''Vivat A.kademiya!" ("Long Live 
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tl1e Academy!"). Further along in his works а spirit of 
Constructivism emerged. In 1924 he Ьесаmе famous in 
Western European countries for his series of woodcuts 
"Ukrayinski dukhy" ( "Ukraщian Spirits") which, with 
their unusual thematics, amazing expression, and original 
graphic interpretation, elicited а sensational response. Dur
ing his education in Paris, Butovych studied various rnod
ern styles and trends in detail adapting аП that was con
structive in forrning his own original style. 

The thematics of М. Butovych's work are primarily 
folklore, dernonology, folktales, carols, and the like. They 
pulsate with Ukrainian elernents, scope, dynarnic, and а 
Horneric Кozak hurnor. The works that speak eloquently 
of this are "Eney, Dydona у muzyka" ("Aeneas, Dido, and 
Music"), and "Eney hulyaye" ("Aeneas dances"); from 
demonology "Polyovyk" ("The Field Spirit"), "Lisovyk" 
("The Forest Spirit") "Vodyanyk" ("The Water Spirit"); 
puppets for "Ukrayinsky vertep" ("The Ukrainian Puppet 
Theatre") - "Muzhyk- Klym" ("Peasant Clem"), "Тsy
han" ("The Gypsy"), "Zhyd" ("The Jew"), and grotes
ques "Kozak-Mamay" and "Pasichnyk" ( "Тhе Bee-Keep
er"). М. Butovych produced а wealth of illustrations, book 
covers, ех libris, monograrns, advertisernents, and even pro
jects in tapestry, furniture, porcelain design, costurnes, etc. 
Не also formed а bank note ( 5 hryven) for Carpathian 
Ukraine. М. Butovych із а unique and original figure on 
the background of Ukrainian and world art 

Pavlo Kovzhun ( 1896-1939) clearly stamped Ukrain
ian graphic artз and book finishing "with the seal of his 
own spirit". Не was born in Volynya and studied for some 
time in the Drawing School in Kiev. His talent was illumin
ated when he was eighteen, when ctitics compared his 
works to those of the English artist Whistler. During the 
time of the Ukrainian National Republic, Р. Kovzhun 
'vorked in the Army-History Department of the Army Gen
eral Staff at the Мinistry of Finance for Provisions of 
State Documents. Не was the editor of the newspaper 
"Volya" ("Freedom") and an organizer of the publication 
"Grunt" ("Land"). As а mernber of the Army of the 
Ukrainian National Republic he was interned Ьу the Poles. 
Having fled from the camp of the interned, he settled first 
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in St.anislaviv and then in Lviv where he widely expanded 
his work in the field of graphic arts. 

Ніs works, particularly at the exhibition "Nova ukra
yinska knyha" (''Тhе New Ukrainian Book") in 1923, im
pressed the public and critics with their new, therefore in
conceivable revolutionary spirit. Kovzhun's talent grew 
like lightning, not in years, but in months. Не awakened 
а genuine amazement with his original stylization, inven
tiveness, and remarkable routine in the Ьооk covers to 
І. Franko's works: "Iz dniv zhurby" ("From the Days of 
Sorrow"), "Zivyale lystya" ("Withered Leaves"), "Panski 
zharty" ("Landlord's Jokes"), "Boryslav smiyetsya" ("Bo
ryslav Is Laughing"), "Velyky shum" ("The Great Up
roar"), "Ка~у" ("Tales"), and others. These were followed 
Ьу the book covers for "Zoloti vorota" ( "Golden Gates") 
and "Sonyashny promin" ("Sun's Ray") Ьу В. Hrinchenko, 
and "Poeziyi" {"Poems") Ьу О. Oles, the designing of 
calendars, beautiful ех libris, logos, placards, and tЬе like. 
With extraordinary ease Р. Kovzhun combined Ukrainian 
Baroque with Expressionism cmd even Futurism; this re
sulted in а specific "kovzhunivsky" style, modern and, at 
the same time, purely Ukrainian. 

А aeparate and independent place was held Ьу the en
graving artist Vasyl Masyutyn (1884-1955), а kozak an
cestor from the Chernihiv region. Не completed his studies 
in Moscow, became distinguished Ьу his tremendous auc-
cess in the engraving arts and a.s а professor of the Mos
cow Teaching Institute he taught many talented students 
including the Ukrainian artists О. Кravchenko and О. Us
achov. Не went abroad as а "Ruвsian artist", but the splrit 
of the exhibition of Ukrainian graphic arts in Berlin in 
1923, which was organized Ьу the Ukrainian Scientific In
stitute, brought Masyutyn back to his native roots. Не be
came а sincere Ukrainian patriot and dedicated his en
graving skills solely to Ukraine. Не composed а cycle of 
copper engravings and eau fortes of princes, hetmans, and 
cultural leaders. The most notable of these are "Bohdan 
Кhmelnytsky", "Ivan Mazepa" {two variants), "PylYP Or
lyk", "Symon Petlyura", "Pavlo Skoropadsky", "Avtopor
tret" ("Selfportrait"), and others. The work of В. Masyu
tyn is а giant achievement for Ukrainian graphic arts. 
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Some notable Ukra.lltiзn graphic and engraving e.rtists 
worked ід Pra.gue centering e.round the Ukrainian Plastic 
Studio. One of these was Ivan Kulets ( 1880· ? ) а profes
sor at this Studio and а very skiПful drawing artist. An
other was the architect Volodymyr Sichynsky, an erudite 
in drawing. Especially valuable is his artistic finishing of 
the publications "Nova Ukrayina" ("New Ukraine") and 
the trilogy "Mazepa" Ьу В. Lepky, and others. Of special 
value also is the artistic finishing of his own works, as "ls
toriya vsesvitnyoho mystetstva" ( "The History of Universal 
Art"), the album "Styli" ("Styles"), "Ukrayinske uzhyt. 
kove mystetstvo" ( "Ukrainian Applied Arts"), "Derevyani 
dzvinytsi і tserkvy Нalytskoyi Ukrayiny" ("Wooden Bel
fries and Churches in Halychyna"), "Architektura v sta· 
rodrukakh" ("Archival Architecture"), and many others 
that are characterized Ьу а Renaissance ease and Baroque 
abundance. 

А special talent in graphic arts was Robert Lisovsky 
( born 1893) of the Katerynoslav region. First he studied 
at the Ceramic Arts School in Myrhorod, then in the Draw
ing School in Кіеv, and finally at the Academy of Arts in 
Кіеv in the studios of У. Narbut and М. Boychuk. Abroad, 
he completed the Berlin Academy and later became а pro
fessor of Graphic Arts at the Ukrainian Plastic Studio in 
Prague. Не became known, primarily, as а master of book 
a.rt, as М. Chyrsky's "Emall" ( "Enamels"), О. Olzhych's 
"Vezhi" ("Towers"), etc. Не also created his own script. 
R. Lisovsky is the author of the nationalistic trident with 
sword. 

Тhе Ukrainian emigration in Prague produced two 
powerful talents - V. Кasiyan and V. Tsym.bal. Vasyl 
Кasiyan (1896-1976) of Pokuttya (Mykulyntsi village, 
Snyatyn county) studied engraving arts at the Prague 
Academy under the famous М. Svabinsky. Ніs early works 
of woodcuts, eau fortes and lithographs already revealed 
his rare type of talent: "V shukanni zarobitku" ("In Search 
of Work"), "Robitnycha simya" (''Working Family"), 
"Bezdomnl" ("Homeless"), "Vidpocbynok" ("Rest"), 
"Strayk" ("Strike"), etc., the portrait of І. Franko, and 
alao а cycle of woodcut Шustrations to V. Stefanyk's "Юe
novi lystky" ("МарІе Leaves"). In 1927 V. Кasiyan settled 
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in the Ukrainian SSR and began а ne-w period of creativity 
whkh was greaUy limited Ьу the government. 

His younger contemporary Viktor Tsymbal ( 1901-1968), 
Shevchenko's countryman, was Ьorn in Zvenyhorod in the 
Юеv region. Не was а former soldier of the Army of the 
UNR. Не studied at the Ukrainian Plastic Studio and com
pleted the Post-Secondary Industrial Arts School in Prague. 
Не won the competition held on the grapbic portrait of the 
Czech historian Palasky. Hundreds of famous Czech graphic 
artists had entered this competition. At this time V. Tsym
bal created many woodcuts, eau forte5 and aquatints, all 
characterized Ьу а most refined precision. V. Tsymbal also 
illustrated many publications. In 1928 he settled in Argen
tina and soon became one of the leading artists of Latin 
America. 

The Art School of О. Novakivsky in Lviv produced 
а whole row of artists талу of whom hold prominent ро· 
sitionз in Ukrainian art. 

Нryhor Smolsky (born 1893) continued his education 
in Paris; he became known as the author of the works "Os
tanni UНА" ("The Last of the UНА"), "Dovbush", and 
"Hen. М. Tarnavзky" ("Gen. М. Tarnavsky"), and paint
ings from Hutsul thematicз. 

Vasyl Dyadynuk (1900-1945) also studied at the Con
servatory of Art and lndustry in Paris and worked in fields 
of techniques of painting and graphic arts. Dyadynuk's 
works conзist of various styles, from Byzantine to Realism. 
Тhе most important of his works are: the album ''Volodari 
Ukrayiny lшyazhoyi doby" ( "The Rulers of Ukraine in the 
Princely Era"), portraits of the hetmans Кhmelnytsky and 
Mazepa, and others. 

Edvard Kozak (Eko) (born 1902) is а unique phenom
enon on the back-ground of Ukrainian art of W е s t е r n 
Ukraine. Не was bom in the Stry region. Не was а student 
of the О. Novakivsky Art School for а while, but it із his 
taient and his persistent work that brought him his tІ-emen
dous success. Не became eжtremely popular with his superb 
caricatures in the humoristic newspapers "Zyz", and "Ko
mar" ("Тhе Mosquito"). Аа а genuine psychologist, Е. Ko
zak knows how to capture the psyche of а given individual 
and transmit it into а humorous perception, and also to 
compose C<ІngenitU teжts. Не created а giant gallery of 
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caricatures on political and actual themes in "Нalytskoyi 
volosty" ( "The Halychyna District"). Eko also Шustrated 
а number of publications for "Ukrayinska presa" ( "The 
Ukrainian Press") in Lviv and the children's publications 
"Svit dytyny" {"Child's World"), "Dzvinochok" ("The 
Little Bell"), "Yuni druzi" ("Young Friends"), and others. 
Eko is шt extraordinary caricaturist, perhaps even of world 
acclaim. 

Mykhaylo Moroz (born 1904), а favored student of О. 
Novakivsky, is one of the most noteworthy Ukrainian 
painters. М. Moroz broadened his education in Paris. Не 
gained particular attention Ьу his landscapes, which are 
saturated with а wealth of rolor and а deep sensitivity. 
The nature of the Carpathian mountain region, especially 
that of Kosmach, captivated Moroz, thus he created the 
valuable paintingв: "Hutsulski orly" ("Hutsul Eagles"), 
''Dovbushivski zvory" (''Dovbush Hills''), "Kosmach'', 
"Hutsulka Paraska", "Hutsulske vesillya" ("А Hutsul Wed· 
ding"), etc. 

Тhis painter's scale of colors is unusually rich; every 
landscape is а colorful poem. Moroz contlnues his creative 
work in the USA where he settled a.fter the war. 

One of the fo~most positlons in art in Westem Ukraine 
was held Ьу Svyatoslav Hordynsky, also from the Novakiv· 
sky school. Не was bom in Kolomyya in 1906. From 1929 
he stud.ied at the Academy of Julien and F. Leger in Paris. 
In Lviv, S. Hordynsky became widely known as а painter 
and graphic artist, particularly in book art. Having а feeling 
for the old Ukrainian art traditions, and having stud.ied 
modern styles, he is able to combine the elements of various 
epochs and to combine tbese further with elements of folk 
art, thus forming his own style. Тhese characteristics come 
clearly to tbe fore in bis publications: "Arkhitektura mista. 
Bardiyeva" ("Architecture of Ba:rdiyev") Ьу V. Sichynsky, 
"Shestykrylets" ( "Six-winged") Ьу К. Hrynevych, in bis 
oil portrait "Avtoportret" ("Selfportrait"), and others, in 
hів architectural landscapes and still life paintings "Notr 
Dam u Paryzhi" ("The Notre Dame in Paris"), "Кatedra 
v Konstantsi" ("The Cathedral in Constance"), "Sv. Yur 
u Lvovi" ("St. George in Lviv"), !Uld also in his gouache 
works, as the cycle "Narodnya nosha" ( "National Dress"). 
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S. Hordyn.sky, an equipoised talent, is well-known as а poet, 
art scholar, and literary critic. 

In that sam.e period а deep imprint was made Ьу the 
painter Volodymyr Lasovsky (1907-1975) of Podillya. Hav· 
ing completed the Novakivsky School, he continued his 
studies, from 1933, at the Academy of Grande Chaumiere 
and with the Cubist F. Leger in Paris. Нaving combined the 
art acquisitions of former epochs with modern trends, La
sovsky created the first synthesis - his own ori.ginal E:к
pressionism, his own original language of art. His most 
valuable works are: "Portret Druzhyny" ("Wile's Por
trait"), "Poet Б. І. Anto~:~yc-h", "Zhinka z rudym volos
syam" (Red-haired Woman"), "Robitnyky" ("Workers"), 
"Ranok" ( "Morning") and а cycle of figurative composi· 
tions and landscapes. В. Lasovsky was an artist of e:кcep
tional culture; he was а theoretician And deep analyst of 
Ukrainian and world art, as evident Ьу his numerous in
valuable articlea. 

Of the students of the Novakivsky School that became 
noteworthy in Lviv were: Volodymyr Iva1:1yuk (1905-1943) 
an e:кce!lent monume1:1talist and portraitist; Stepan Lutsyk 
(1906-1963) of Lviv who studied also in Paris and created 
in the spirit of his original lmpressionism. Especially not. 
аЬІе are his "Sv. Yur u Lvovi" ("St. George in Lviv''), 
"Tserkva na Hutsulshchyni" ( "Church in the Hutsul Re
gion"), "Krayevyd z Delyatyna" ("View from Delyatyn"), 
''Нutsul", and others. Antln Malyutsa (1906-1970) was 
noted primarily for his drawings in pencil and for various 
branches in engraving arts techniques. His best works are 
"Banduryst" and "Zhi1:1ochy portret" ("Portrait of а wom
an"), and а cycle of architectural landscapes, eapecially 
"Тserkva Sv. Mykolaya u Lvovi" (St. Nicholas Church in 
Lviv"), "Tserkva v Karpatakh" ("Churclt in the Carpathl
ans"), "Stary tsvyntar" ("Old Cemetery"), and others. 

Roman Chorniy ( 1908- ? ) became known for his cari· 
catures, book art, and advertisements. Не died in the dun
geons of the NКVD, probably in 1939. 

Тhе youngest student of the Novakivsky School was 
Ivanna Nyzhnyk-Vpmykiv. She was born in Lviv in 1912. 
Her distingul!;hed achievernents are "Mytrat О. Bazyuk" 
("Archpriest О. Bazyuk"), "Pani Rudakevych" ("Mrs. Ru
dakevych"), "Avtoportret" ("Selfportrait"), and others. 

166 



She also composed а series of landscapes and stilllife paint~ 
ings in her own original Impressionism. She continued her 
creative work as а displaced person in France. 

Mention must Ье made of Volodymyr На w r у 1 у u k 
(born 1904) also of this schcюl and the Cracow Academy. 
Не displayed great talent in painting, having created his 
own independent "painting language". Не produced many 
compositions and portraits, and had very broad creative 
horizons. Unfortunately he abandoned art and has dedic
ated himself to poetry. However, he is а prominent poet 
aswell. 

At the end of the 1920's Ukrainian artists were faced 
with the question - whether to put Ukrainian content 
into new forms or whether to put а new content into old 
forms. This problem was solved Ьу а new organization 
А s о t s і у а t s і у а Nezalezhnykh Ukrayinskykh Mystsiv 
(ANUM) (Association of 1ndependent Ukrainian Artists) 
in Lviv, in 1931. Its founders were Pavlo Kozhun, Mykhay
lo Osinchuk, and Svyatoslav Hordynsky. The ANUM was 
soon joined Ьу V. Sichynsky, У. Muzyka, І. Ivanets, and 
others, including younger artists. Тhе objective of ANUМ 
was to unite all Ukrainian artists in Ukraine and abroad 
whatever their style and trend. During its existence (1931 
to 1939) ANUM was unusually active. It organt.zed over ten 
collective and individual exhibitions in Lviv. At the first 
exhibition already (1931) not only Ukrainian local and 
emigre artists participated but also 22 non-Ukrainian artists 
of European and world fame, as: Picasso, Chagall, Severini, 
Derain, Dufy, and others. ANUМ published а periodical 
"Mystetstvo" ("Art") and а few monographs, beautifully 
finished, with Ukrainian and French texts. ANUМ brilliant
ly led the confrontation of Ukrainian art and the art of 
Westem Europe. 

In 1932 another art organization (RUВ) was formed. 
Тhе founders were former students of О. Novakivsky. This 
organization published an almanac "КаrЬу" ("Scores") and 
arranged а few exhibitions. Another organizв.tion UТРМ 
defended old art traditions. 

ln the 1930's а few Ukrainian artists studied at the 
Cracow Academy and other art schools. Some of the notable 
painters among these were: О. Кasarab, М. Кmit, В. Ste
belsky, М. Harasovsky, У. Kulchytsky, М. Levytsky, and 
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М. Bilynsky. Among the sculptors were: Н. Кruk, М. Che
reslшyovsky, М. Novytsky, and others. Тhеу founded the 
association "Zarevo" and organized exhibitions of their 
works, mostly in Lviv. 

Ukrainian art was greatly endowed Ьу the group of 
artists who studied at the Warsaw Acaderny and at the 
Industrial Arts schools in this city between the two world 
wars. Some of them achieved notable artistic heights still 
in Warsaw, others- in later years. Petro Mehyk took the 
leading рІасе among these. Не was born in 1899 in Vash
kivtsi, Bukovyna. From 1921 to 1930 he studied at the 
Academy in the departments of monumental and decorative 
painting, and interior architecture. Не completed his studies 
with а Teacher's Diploma in art for high schools and pro
fessfonal schools. Не taught at carpentry-building and gild
ing-engraving schools. Не eventually became an assistant
illustrator at the Medical Department of the University of 
Warsaw and а member of the Program Commission of pro
fessional schools and, finally, superintendent of technical 
schools. 

Petro Mehyk was the founder of the Warsaw art so
ciety "Spokiy". His numerous works- portraits, composi
tions, lAndscapes and stilllife paintings - are characterized 
Ьу а masterful drawing, originз.l coloring, and а genuinely 
Ukrainian art language. Petro Mehyk is а completely orig
inal artist, as is evident in his "Verby" ("Willows''), "Div
chyna" ("Girl"), "Кrayevyd z Karpat" ("Carpathian 
Scene"), "Stary khrest" ("Old Cross"), and cycle of still 
life. Р. Mehyk eventually became well-known in Philadel
phia, U.S.A. 

Petro Кholodny (Jr.) was a1so an outstanding figure 
in Warsaw. Не was born in 1902 in Юеv in the family of 
the famous Р. І. Кholodny. Не received his elementary edu
cation from his father, later he studied at the Ukrainiз.n 
Plastic Studio in Prague, and then completed his вtudies 
at the Warsaw Academy. Не is the author of many workв, 
in painting and graphic arts, with genuinely Ukrainian 
characteri.stii!S, as in the paintings with religious thema.ticв 
"Blahovishchennya" ("Тhе Annunciation"), "Bozha Maty" 
("Mother of God"), and otherв. Кholodny created а вyn
thesis of the modern and antiquity in iconography. His 
works are deeply inspired and marked with а refinement 
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of culture. Кholodny is part1cularly well-known in graphic 
arts, especially in book art; he has enriched our publica
tions with his original Шustrations, including children's 
editions in the U.S.A. 

In thi.s same period the powerful talent Nil Khasevych 
emerged. Не was born in 1905 in Kostopil region in Vo
lynya. Не specialized in woodcuts at the Warsaw Academy 
completing his studies with brilliant success. 

In woodcut mastery Кhasevych has r10 rival. Не re
ceived first prize at the International Exhibition, 1936-1937, 
for his ех libris works. In 1939 а monograph was published 
(under the initiative of "Spokly" in Warsaw) aЬout Nil 
Khasevych's ех libris works. Не accomplished а series of 
honorary documents (for Metropolitan Andrew, Prof. D. 
Antonovych, and others) whic:h distinguished themselves 
firstly with their beautiful script. 

During the German occupation Кhasevych l1ved in his 
native village Dyuksenya. When the Gennans burned this 
village (in 1943) Khasevych joined the Ukrainian Insurgent 
Army and there fought the occupants with his art. Не died 
in the bunkers of the Insurgent Army, probably in 1952. 

Others that studied at the Warsaw Academy at this 
time were Р. Andrusiv, V. Вalyas, Т. Kuzmovych, О. Shat
kivsky, І. Keyvan, and the younger У. Havran, У. Нniz
dovsky, В. Domanyk, and others. Most of these were affili
ated with the association "Spokiy" which was founded in 
1927 Ьу Р. Mehyk in cooperation with Andrusiv, Vaskivsky, 
Pobulavtsya, Marynyakiv, and Кhasevych. The group was 
active until 1939 under the direction of Р. Mehyk. During 
its exlstence it organized 13 exhibitions in Warsaw and in 
Volynya. 

For some time the Group of Young ANUM \Vas also 
active. У. Havran was its ideologist. 

In Bukovyna between the wars Ukrainian art was very 
much impoverished because of the cruel Roumanian occupa
tion. М. Ivasyuk managed to accomplish а series of por
trait~, including that of Metropolitan Repta, Yasin-Yasinet
sky, and others. In 1925 he went to the Ukrainian SSR and 
assumed а professoria1 post at the !Gev Art Institute. Un
fortunately the occupants viewed his work as subversive 
and the artist died in grief in 1930. 
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Two of М. Ivasyuk's students emerged in Bukovyna, 
К. Dzyerzhyk, the authox of а series of portraits and land
scapes, and І. Vydynlvsky, the author of portraits, land
scapes, church icons, and illustrator of О. Кobylyansky's 
works: "U nedilyu rano zillya kopala" ("On Sunday Morn~ 
ing She Picked HerЬs"), "Ale Hospod movchyt" ( ''Тhе Lord 
is Silent"), and others. 

In this period the biggest impact in Bukovyna was 
made Ьу Yevseviy Lipetsky (1889-1970), Ьorn in Verbivtsi 
near Zastavna. Не studied painting and the technique of re
storation and conservation of paintings at the Royal Aca
demy in Munich. During the First World War L. Lipetsky 
worked at the Army Geographical Institute in Vienna when 
he painted а series of portraits of tl1e emperor's family. 
During the Roumanian occupation he had his own studio 
and school in Chernivtsi at which time he painted а number 
of portraits- of Count М. Vasylko and the Metropo]itans 
Kotlyarchuk and Visarion, as well as portraits of У. Fedko
vych, О. Kobylyanska, Lukiyan Kobylytsya - all in the 
spirit of the Munich school. After emigrating to Germany, У. 
Lipetsky accom,Plished portralts of the composer І. Nedil
sky, Dr. К. Kysilevsky, the singer К. Bukep, and others. 
All are characterized Ьу а perfect drawing. 

The Ukrainian Plastic Studio in Prague was very active 
between 1923 and 1945 with і\:!і branches of architecture, 
painting, and graphic ar\:!1. This school was on the level 
of European academies. It was led Ьу such eminent fi.gures 
as І. Kulets, D. Antonovych, S. Mako, К. Stakhovsky, S. 
Тymoshenko, V. Sichynsky, R. Lisovsky, І. Mirchuk, У. Ru
sov, S. Litov, and F. Slyusarenko. This school saw many 
graduates who eventually attained dignified positions, some 
of them even acquired European fame. 

The Paris group of artis\:!i made а great impact on 
Ukrainian art and helped its universal propagation. Тhis 
group was composed of such artists as S. Levytsky, О. 
Нryshchenko, М. Andriyenko-Nechytaylo, М. Кrychevsky, 
V. Perebynis, І. ВаЬіу, Р. Omelchenko, S. Zary\:!iky, V. 
Кhmeluk, later S. Borмhok, L. Perfetsky, and many other 
artists who had studied in various academies and schools. 

The most brilliant figure wa.s Oleksa Нryshchenko 
(Gritchenko) (1883-1977) born in Krolevets in the Cher
nihiv region. Не studied painting first at the D r а w і n g 
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School in Kiev and completed his studies in Мoscow. Не 
broadened his studies mostly, however, through his travels, 
firstly in the southern part of Ukraine, particularly Crimea, 
and also the Caucasus. In 1911 he was in Paris where he 
became acquainted with modern trends, especially Impres
sionism and Cubism. In 1913-1914 he travelled through 
Italy visiting 28 art centres. At this time О. Gritchenko 
broke away from the Russian "peredvizhniki" and found 
his own inclependent path. 

Тhе revolution of 1917 found Gritchenko in Moscow. 
But although the Bolshevik government honored him with 
high posts as - professor of the Art School, member of the 
Committee for the preservation of historical treasures, and 
rnember of the Commission for the restoration of icons at 
the Кremlin, and others - these honors could in no way 
reconcile him with Bolshevism. In 1919 he travelled 
through Sevastopol to Istanbul where he lived untU 1921. 
Here he produced unequalled art treasures, particularly 
urban works: St. Sophia, St. Irene Church, the mosques of 
Suleiman, Selim, Mehemet, Mendresse, Bayezid, and the 
walls of Тheodosia, etc., in which he reveals himself as а 
remarkable aquarellist and master of colors. 

In 1921 О. Gritchenko sojourned in Greece where he 
painted the ruins of Corinthe, Delphi, and Mistri. In 1922 
he went to France where he participated in the exhibition 
of the Salon D'Automne in Paris. Не sojourned in Spain, 
Portugal, Sweden, Denmark, and England where he painted 
seascapes. Не exhibited his works in various countries, 
primarily at the Paris Salon d'Automne of which he was 
а permanent member from 1930. 

Gritchenko composed over 3,000 paintings which met 
with oolossal success at world exhibitions. Не formed his 
own original style which entails notable characteristics of 
Expressionism. Some of his genuine masterpieces are: "Mor~ 
ske dno" ("Bottom of the Sea"), "Zakhid sontsya v porti" 
("Sunset at а Port"), ''Port Odierne", "Morska synyava" 
("Sea Azure"), "More vesnoyu" ("The Sea in Spring"), 
"Мist u Toledo" ("Bridge in Toledo"), "Veselkв" ("Rain~ 

bow"), "Нrudneva nich u Nyu~Yorku" ("December Night 
7in New York"), "Кatedra de Luk" ("Cathedral de Luc"), 
"Тurkenya v Sharfi" ("The Тurkish Woman in Scarf"), 
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"Molodз. zhinka v turЬani" (''Тhе Young Woman in з. Тur
ban"), "Avtoportret" ("Selfportrait"), and others. 

Gritchenko captures his audience with а powerful color
:ful language. Life pulsates in his works, which are filled 
with joy and sunshine. As а notable memoirist, О. Grit
chenko wrote а number of works, of which the most note
worthy are "Моуі roky v Tsarhorodi" ("Му years in Tsar
grad") and "Ukrayina moyikh blakytnykh dnvi" ("Ukraine 
of Му Azure Days") which appeared in Ukrainian and in 
French. Gritchenko belongs to the group of Ukrainian ar
tists that have attained world fame. 

Another artist of the Prague group that вttained Euro
peвn fame wвs Mykola Krychevsky (1898-1961), the son 
of the famous Vasyl. 

Не acquired his elementary education from his father 
and then studied at the Academy of Arts in Кіеv under the 
direction of his uncie Fedor, О. Murasbka, У. Narbut, and 
М. Boychuk. In 1919 he joined М. Sadovsky's Theatre in 
а tour of Europe and after the downfall of the Ukrainian 
National Republic he went to Prague and completed his 
studies at the Academy of Arts. 

ln Paris, whexe he eventually settled permanently, he 
acquired acclaim as а master painter of peaceful waters. 
His water oolors of the Seine and Venice brought him par
ticular success at exhibitions. They are distinguished Ьу an 
unusual subtlety, softneм and depth, as well аа а superior 
artistic mastery. Among hundreds of his works the most 
characteristic are "Paryzh" ("Paris"), "Nad Senoyu" 
("Near the Seine"), "Barzhi na Seni" ("Barges on the 
Seine"), "Venetsia" ("Venice"), "Ploshcha sv. Marka" 
("St. Mark's Square"), "Kanalye Grande" ("Grand Canal"), 
"Lyaguny" ("Lagoons"), "Gondoli" ("Gondoias") and the 
lik.e. Of great value also are his woodcuts and drawings. 

Vasyl Perebynis ( 1896-1966) was bom in Volynya. Не 
began his studies in Ukraine and completed them in Paris. 
Like almost every "Parisian" he underwent an evolution 
from Classicism and Realism to Cubiвm and Constructivism. 
Perebynis composed а series of portraits, landscapes, and 
still life paintings with an original interpretation of forms 
and colors. Не became famous for his designs for the Odeon 
Тheatre in Раrів. Very original also are his oostume pro
jectsforthetheatre. 
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Petro Omelchenko (1894-1952) also emerged against 
the Paris be.ck-ground. Не studied. the engraving and graphic 
arts at the Prague Academy and in 1929 began to work 
in Paris in various branches of art crafts - various tapes
tries, stained glass windows, furniture projects, гnd picture 
cutting on glass. The French critics valued his work very 
highly. His wife, Sophia Zarytsky, {born in Peremyshl) 
a1so completed her studies in Prague specializing in frescoe 
painting. She created а cycle of frescoes on women's themes 
which are characterized particularly Ьу their pleasant color
ing. Noteworthy is her work "Madonna" with genuinely 
Ukrainian characteristics. 

Severyn Borachok (1898-1975), of Terebovlya gained 
particular attention in Paris. Не studied painting at the 
Cracow Academy. In 1924 he went to France where he be
came а favored student of Pierre Bonnard. At the Modern 
Art Exhibition in Montparnasse, he received first prize for 
his works from the hands of the world famous artists Bon
nard and Dufy. Critics admired: "Splyacha zhinka" 
("Sleepy Woman"), "Kompozytsia" ("Composition"), "Av
toportret" ("Self-portrait"), and others, which are charac
terized Ьу а clearly marked style, а remarkable harmony 
of colors. S. Borachok had particular success at exhibitions 
in Paris and other capitals of Europe. Ніs later works are 
real gems in regard to the aspect of color. These are: "Zhny
va" ("Harvest"), "U lisi" ("ln the Woods"), "SonyachnA 
kupil" ("Sunny Bath"), "Ranok" ("Morning"), "Dnister 
bilya Horodnytsi" {"Тhе Dniester near Horodnytsya"), 
"Hartsyuyuchi koni" ( "Spirited Horses"), "Тuha" {"Sor
row"), "Probudzhennya" ("Awakening"), and others. S. 
Borachok died in the U.S.A. 

Leonid Perfecky (1900-1977) was Borachok's contem
porary who e.lso studied at the Cracow Academy and broad
ened his education in Paris. Не became а notable battle
scene painter with his compositions "Naskok mazepyntsiv" 
("The Mazepite Attack"), "Bateriya v nebezpetsi" ("Bat
eriya in Danger"), "Kruty", "Bazar", "Chorni Zaporozhtsi' 
("Black Zaporozhians"), "Ostanni naboyi" ("The Last 
Charges"), "Kozaky nad Trapezuntom" { "The Kozaks near 
Тrebizond"), and а cycle of batUe-scene drawings. Не paint
ed "Marie de Luxemburg" in Parls and а portrait of the 
Sultan Ubangi-Shari. In Montreal, L. Perfecky painted t.he 
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Church of the Holy Spirit and the r!hapel at St. Joseph's 
Oratory. Ніs works especially enrlched Ukrainian battle
scene art. 

The artists М. Шushchenko, Т. ВаЬіу, V. Кhmelyuk, 
S. Нladky and others, also worked in Paris between the 
wars. After the Second World War, Paris was enriched with 
the younger generation of artists; some of these only studied 
there, \Vhile others settled in Paris permanently. 

Mention must Ье made of Yuriy Kulchytsky, born in 
1912 in the Drohobych region. From 1933 to 1938 he studied 
at the Cracow Academy specializing in graphic arts. Не 
earned the fame of а remarkable gra.phic в.rtist through 
his woodcuts: "Zaporozhets" ( "The Zaporozhian"), "U Sy
nopi" ("ln Sinop"), "Luchnyky" ("Archers"), the cycle 
"Zaporizhzhya", "Pohonya" ("Pursult"), and "Rozkurku
leni" ("De-kurkulized"). Very valuable also are his wood
cut illustrations to К. Мalytsky's book of legends "Harfa 
Leyili" ("Leyilya's Harp"). Kulchytsky works closely with 
1vanna Vynnykiv, they bc.th run а ceramic shop in Mou
gins, in Provence. 

Of the younger generation, Andriy Solohub is note
worthy. Не studied in Vienna, Salzburg, and Paris. Ніs 
talent came forth in portraits, lвndscapes and аlзо in sculp
ture. Solohub operates with а limited color spectrum and 
his works are clearly marked Ьу Modernism. His sculpture 
"Bull" contains features of archaism. 

The works of Arystyd Vystra are landscapes and still 
life paintings with Abstract features. 

Anatol Yablonsky (1912-1955) of Кі.еv worked in Paris 
for some time. Не studied in Lviv and then in Paris. Ніs 
composition "Кnyazbi lovy" ("Princes' Hunts") is of merit. 

Such artists м Myron Levytsky, У. Нnizdovsky, Lyuм 
Ьosla.v Hutsaluk, and others, broadened their art education 
in Paris and participated in art exhibitions there. Тhш, 
Paris gave much to the creative growth of Ukrainian artists. 

ХІІІ. ТНЕ SECOND WORLD W AR 
AND REFUGEE PERIOD 

Тhе Second World War вnd primarily the Russian Bol
shevik occupation of 1939 curbed the freedom of creativity 
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of the Ukrainian arUsts and the activities of ANUM and 
Western Ukraine. The new government placed the reins 
of propaganda and agitation of the Communist ideology 
upon the artist. Thc Union of Soviet Artists was form.ed 
with an organizational committee in Lviv which encom
passed artists of various nationalities - Ukrainians, Poles, 
and Jews. Their first task was to paint giant portraits of the 
Soviet leaders and various propaganda slogans. Ад "army" 
of various amateurs and mercenary artists took to this task, 
thus the quality of art declined terribly. 

Because of the need of "persuasive" devices for pro
paganda, the Bolshevik government turned particular at
tention to the senior authorities of Ukrainian art such as 
О. Kulchytsky, І. Trush, О. Kurylas, А. Manastyrsky, І. 

Ivanets, and others to participate in exhibitions, while the 
best artists from central and eastern Ukraine were sent to 
organize the Union. The exhibitions, which took place in 
Lviv, Stanislaviv and Кіеv, displayed most]y the portraits 
of Lenin, Stalin, and other Soviet officials, and compositions 
on the theme of "the joyful and abundant Ше" of the USSR 
in the spirit of Realism, or inclinations toward Socialist 
Realism. Although this was а mockery of art, it did bring 
about something positive and very important - the artists 
from Central and eastern Ukraine, who were sent to Lviv, 
brought with them а solid knowledge of art and the artists 
of Western Ukraine quickly adapted their very imagin
ative element and broad creative span. 

The vitality of Ukrainian art was indestructible. When 
(in the summer of 1941) the Russian hordes fled from West
ern Ukraine, due to pressure Ьу the German Army, the 
Union of Ukrainian Fine Arts Artists was formed in Lviv 
(Spilka Ukrayinskykh Obrazotvorchykh Mystsiv) 
(S.U.O.M.). This Union united all Ukrainian artists, irres
pective of style, and allowed them to compete in all aspects 
of creativity. І. Ivanets first headed the Union, then Е. Ko
zak (Eko), until the end of the German occupation in 1944. 
Ukrainian artists began to spread their wings be~в.use the 
Germans did not interfere with their style of thematics. 
During this short period, the S.U.O.M. organized а few ex
hibitions in Lviv, among them the "Exhibit of the Four" 
(Novakivsky, Kholodny, Trush and Kovzhun) and the ex
hibition to commemorate the 25 years of the Academy of 
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Arts in Кіеv. The members of S.U.O.M. displayed their 
artistic accomplishments amongst themselves and before а 
foreign public, and reю-ed young Ukrainian artists who 
were studying at the Industrial Arts School. The School 
functioned under the direction of S. Lytvynenko and the 
professors М. Butovych, V. Balyas, М. Mukhyn, О. Pov
stenko, М. Kmit, and others. In 1943, the status of the 
school wаз raised to Post-Secondary Art Studies, і.е., to 
the level of an academy. V. Кrychevsky became Rector of 
the school and S. Lytvynenko became Dean. Тhе professors 
were Metropolitan Andrew, М. Dmytrenko and А. Malyu-

""'· At the exhibitions of the S.U.O.M., new taliЛltS 

emerged from central and eastern Ukraine- М. Azovsky, 
М. Dmytrenko, М. Mukhyn, М. Nedilko, and others. 

During the war events of 1944, the majority of Ukrain
ian artists fled to the West. After the war, they landed in 
displaced persons' camps it\ Germany and Auвtria. Although 
they were forced to live in simply horrid conditions, in 
barracks, attics, cellars, overcrowded stables, they stШ en
deavored to keep art alive, to create valuable works and 
organize exhibitions. Artistic life gathered a.round the camps 
at Carlsfeld, Berchtesgaden, Augsburg, Мittenwald, Aschaf
fenburg, and in Austria, - in Bregenz and Salzburg. In 
Carlsfeld (eventually ln Berchtesgaden), there was even 
а Poзt-Secondary Art Studio under the direction of S. Lyt
vynenko. 

Munich became the a.rt centre. In January, 1947, an 
art exh.ibition of various nationalities took place there with 
the help of І.М.К.А. and U.N.R.R.A. Out of 290 exponents, 
48 were Ukrainian artists. In that same year, the Ukrain
iш Union of Fine Arts Artists was formed (Ukrayinska 
Spilka Obrazotvorchykh Mystsiv) (U.S.O.M.), whicb aз

pired toward profesзional principles and the uniting of 
artists of various trends. Е. Кozak was president, S. Bo
rachok- vice-president, М. Dmytrenko- secretary, and 
S. Lutsyk and У. Нnizdovsky - members of the admini
stration. The convention passed а resolution which has re
mained actual to this very day. U.S.O.M. displayed its in
genuity in the organization of exhibitions. The most not· 
аЬ1е were "Тhе Week of Ukrainian Culture" in Regensburg 
and Munich in the spring of 1948. U.S.O.M. published а 
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few editions of the almanac "Ukrayinske mystetstvo" 
("Ukrainian Art"), edited Ьу S. Hordynsky, М. Dmytren
ko, Е. Kozak, and S. Lutsyk. Тhе almanac was superior in 
artistic finiвhing. It published also S. Hordynsky's work 
"Кruk, Pavlos, and Mukhyn" and the album "Ukrayinske 
obrazotvorche mystetstvo" ("Ukrainian Fine Arts"). АН 
this was acoomplished under very difficult circumstances. 

There was а Union of Ukrainian Fine Arts Artists in 
Salzburg, Austria, under the leadership of У. Kraykivsky, 
which also organized а few exhibitions. Ukrainian artists, 
as displaced per.;ons, were intensely active until their de
parture to the U.S.A., Canada, Aшtralia or South America. 

А few artists almost attaned the heights of their 
achievement on the background of the refugee period. 
Тhese are the aforementioned S. Lytvynenko, and the sculp
tors А. Pavlos, М. Mukhyn and Н. Kruk, who had already 
attained prominent positions earlier in Ukraine. 

Antin Pavlos ( 1905-1954) was born in the Кholm re
gion. From 1930 to 1935, he studied at the Industrial Arts 
School in Lviv and already revealed his brilliant talent in 
his early works "Pobratymy" ("Friends") and portraits of 
the artists V. Ivanyak and Р. Chorniy. At the S.U.O.M. 
exhibitions in Lviv (1941-1944), he received special atten
tion for his works "Korol Danylo' ("Кing Daniel"), "Т. 
Shevchenko", "Kozak u ta.ntsi" ("Kozak in Dance"), "Ma
terynstvo" ("Motherhood"), and others. As а refugee in 
Germany, А. Pavlos produced, in gypsum and terra cotta, 
the sculpture: "Knyaz Roman Нalytsky" ("Prince Roman 
of Нalychyna"), "Bohdan Кhmelnytsky", "Sv. Yuriy" ("St. 
George"), "Vidpochynok" ("Rest"), "Smutok" ("Sorrow"). 
"Divchyna" ("Girl"), "Pastukh" ("Shepherd"), and others. 
Тhеу are marked with an ease of composition, dynamics, 
perfection, and parti~ly with а high estheticism and 
lyricism. The artist died in Мinneapolis, U.S.A., where he 
had eventually settled. 

Mykola (Bohdan) Mukhyn (1910-1962) \Vas born in 
the Donets region. Не studied sculpture at the institutes 
of Кharkiv, Odessa, and К.іеv from 1930 to 1939. Mukhyn's 
spontaneity could not Ье fitted into the narrow frame of 
Russian Bolshevi.k Socialist Realism. Mukhyn emerged dur
ing the S.U.O.M. exhibitions in Lviv in 1941-1944. Не 
captivated his audience with "Slava" ( "Glory"), "Churoak" 
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("Carter"), Кіn u stepu" ("Horse in the Steppe"), "Zvil
nennya z yasyru" ( "Release from Turkish Captivity"). 
Frorn the refugee period are his works "Кnyaz Ihor" 
("Prince lhor"), "Ko:zatsky sotnyk" ("Kozak Captain"). 
"Kozak z arkanom" ("Ko:zAk with Lasso"), "Zaporozhes" 
("Zaporozhian Kozak"), "Otaman", and others, which dis
play an extraordinary rhythm and extreme dynamism, par
tlcularly in the motion of horses and actions of the riders. 
The artist died prematurely in Philadelphia, U.S.A. 

Hryhor Кruk, the other of this trio of famous sculp
tors, was born in 1911, in the Stanislaviv region. Не began 
his studies at the Cracow Academy and completed them 
in the Academy of Arts in Berlin with distinction. His 
works, accomplished in gypsum and bronze, brought him 
acknowledgements at the Retrospective Ех h і Ь і t і оn of 
Ukrainian Art in Lviv in 1934. Не participated at the ex
hibitions of U.S.O.M. in Germany as а master sculptor. In 
his early works, Н. Кruk drew from archaic sources and 
sources of antiquity. Later he went through stages from 
dynamism to static and monumental works which he cap
tures in the form of blocks. Не is an incomparable artist in 
the mastery of this material with а sense of its unusual 
relief-position in space, harmony of forms, and esthetics 
of motion. Не is а miracle-worker in the spirittІalizing of 
raw material, for he shows how а live work is bom of it. 
Не has crude moments, hard and severe, together with soft 
moments, tender and noble. "Тuha" ("Sorrow"), "Prachka" 
("Washerwoman"), "Selyanyn" ("Peasant"), "Skytaltsi" 
{"Displaced Persons"), ''Vahitna" ("Pregnant Woman"), 
and а series of portraits are deeply psychological works, 
priceless gems in sculpture. 

Н. Кruk participates in the most eminent exhibitions 
of Europe and North America. Не is а permanent resident 
of Munich and is а professor of sculpture at the Munich 
Acaderny. 

М. Chereshnovsky displayed his spontaneous talent 
during the refugee period a.nd reached his heights in the 
U.S.A. and Canada. Мапу of the young generation of sculp
tors, painters, and graphic artists that were developing their 
talents at this time eventua.lly achieved success overseas, 
or in Europe. 
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XIV. UКRAINIAN ART IN DlASPORA 

The wave of emigration of displaced persons (1947-1950) 
took many Ukrainian artists overseas. They brought with 
them the ideal of serving their native art and of propagat
ing it among the non-Ukraimans. Difficult times and the 
struggle for survival slowed down their creativity but, 
nevertheless, they persisted in their endeavors in spite of 
the new and not always pleasant conditions. 

In the U.S.A. and more so in Canada (not to mention 
other countries) Ukrainian art was вlmost non-existent. 
There was only one genial sculptor here, О. Archipenko, 
like а solitary oak in the steppe. Thus the arrival of а 

numЬer of Ukrainian artists to the U.S.A. was а genuine 
epoch in Ukrainian art in emigration. Most of the Ukrain
ian artists live in New York, Philadelphia, Detroit, and some 
in Chicago, and Washington. In New York in 1952, а Union 
of Ukrainian Artists of America ( Obyednannya Mystsiv 
Ukrayintsiv Ameryky) (O.M.U.A.) was formed under the 
leadership of S. Lytvynenko, then S. Hordynsky, and finally 
М. Chereshnovsky. Thus far the O.M.U.A. has organized 
many exhibitions of very high standвrds, for example, "Тhе 
Exhibition of Ukrainian Art" in Detxoit, in 1960, which was 
оп а world scale, with 78 famous artists participating. The 
O.M.U.A. sponsors the Association of Young Ukrainian Ar
tists of various txends who have acquired their education 
in various art schools of the U.S.A 

Ukrainian architecture in the U.S.A. entails primarily 
church bullding. The early emigration brought with it the 
txaditions of wooden building of churches and endeavored 
to instill them in the new countxies. There were no profes
sional Ukrainian builders therefore churches were built 
either Ьу amateurs or Ьу non-Ukrainians. This is why the 
early church buildings were inorganical conglomerates of 
various вtyles, with no synthesis. Nevertheless, there are 
some Orthodox and Catholic churches that deserve to Ье 
noted: Тhе Saints Peter and Paul in Jersey City, The Ноlу 
Тrinity in Youngstown, St. Nicholas in Ford City, Тhе Saints 
Peter and Paul in Mount Carmel, and others. Of the later 
churches: Christ-King in Philadelphia, The Immaculate 
Conception of Hamtramck, Michigan, Cyrll and Methodius 
in Olymphant, Penn., in particular the church-memorlal in 
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Bound Brook, New Jersey, and the Catholic Cathedral in 
Philadelphia. In the building stage are tbe churches of St. 
George in New York (on Byzantine models), St. Joseph in 
Chicago ( of а modemistic character), and others. 

Serhiy Тymoshenko raised Ukrainian architecture sig
nificantly with his church projects. Volodymyr Sichynsky 
who arrived with the wave of emigration, accomplished 
series of chUNh projects in the U.S.A., particularly in Hart
ford, Connecticut and the Holy Trinity in Newark. Oleksa 
Povstenko ( 1902-1973), who accomplished tbe building of 
many school projects, libraries, and clubs in Ukraine, has 
become an architectural theoretician in the U.S.A. Yevhen 
Blakytny (Ьcrn 1914) displayed а tremendous talent with 
his church-monument project in Germany ~ а synthesis 
of wooden architecture with modem fea.tures. Unfortun
ately, he is not active in the U.S.A. 

Of architects of the younger generation in the U.S.A. 
mention should Ье made of Yaroslav Sichynsky, Apolinariy 
Osadtsa, Myroslav Nimtsiv, among others, who enriched 
Ukrainian architecture through their projects of huge mod
ern buildings. 

As regards sculpture in the U.S.A., for decades it saw 
the productivity of the famous Aleksander Archipenko 
(1687-1964), а unique figure not only in Ukrainian, but in 
world sculpture as well. Archipenko studied first at the 
Art School in Кіеv, then in Moscow. In 1908 he went to 
Paris to continue studies in sculpture but soon abandoned 
them, having become an irreconcilable opponent of the 
genial Rodin. From that time on Archipenko worked on his 
own adapting elements of archaic art for his base. In 1910 
he participated in the exhibitions at Berlin and the Hague, 
and in 1912 opened his own school. 

Archipenko brought new esthetic elements into sculp
ture - the modelling of space, the deepening of forms and 
transparence, and when he went so far as to adapt Picas
so's a.nd Braque's Cubism he led sculpture out on а totally 
new path. Нaving combined sculpture with painting, Ar
chipenko produced а synthesis of а separate branch of Fine 
Arts. Some critics accepted this phenomenon with admira
tion, others - with а relentless protest. 

From 1921-192~ Archipenko held hіз own school in 
Бerlin and toured all European centres with his works. 
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One outstanding critic wrote: "Archipenko has hewed 
а new path in European sculpture". 

In 1923 Archipenko arrived in the U.S.A. In 1Q24 he 
produced а picture "Archipentura" - а combination of 
painting with space and timc. In 1928 he patented а ma
chine for producing illusions of а colored object, as an 
analogy to slow motion in cinamatography. From 1935-
1939, Archipenko held his own school of sculpture in New 
York, Woodstock, and Chicago and taught sculpture at the 
University of Washington, and, from 1950, in Кansas City. 

Archipenko's creative path із marked witl1 а conзtant 
search for new expreзsion and devices. Не drew his inspira
tion from the Neolithic, Egypt, Assyria, Greece, etc., and 
аз а reзult produced "sculpto-painting" in which the color 
compliments the relief, and vice versa. In 1936 he invented 
transparent sculpture (plexiglass) -а combination of glass 
and plastic - а new esthetic expression of modelling light, 
transparence, space and volume. 

Archipenko's creativity із marked with an astonishjng 
inventiveness, dynamism, an unusual rhythm and synthetic 
and laconic form. Archipenko's creative acquisitions еn
соmразз over 1,000 works which were exhibited in the 
most eminent ga11eries of the world. Не held about 130 of 
his own individual exhibitions. The following masterpieces 
give an approximate characterization of his works: "Yducha 
postat" ("Walking Figure"), "Chorna sydyacha postat" 
( "Black Seated Figure"), "Postat u prostori" ( "Figure in 
Space"), "Maty у dytyna" ("Мother and Child"), "Blakyt
na tantsurystka" ("Тhе Azure Dancer"), "Мadonna", "Es
panka" ("Spanish Woman"), "Arabka" ("Arabian Wom
an"), "Materynstvo na skelyakh" ("Motherhood on the 
Rocks"), "Shekherezada" ("Scheherazade"), "Zhinka pє

red dzerkalom" ("Women in Front of а Мirror"), "Pry
yazn" ("Friendship"), "Promin" ("The Ray"), а cycle of 
torsos, paintings, and drawings. Of his Ukrainian thematics 
the most noteworthy are the following masterpieces "Taras 
Shevchenko", "lvan Franko", and "Volodymyr Velyky". 

Serhiy Lytvynenko, who gained fame in Ukraine and 
in the refugee period, produced invaluable works in the 
U.S.A. m stone and monumental sculpture from 1949-1964. 
Of especial value are his busts "Hetmanivna" ( "Hetman's 
Daughter"), "V. Кrychevsky", "V. Kubiyovych", "У. Ма-
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lanyuk", "F. Dudko", "R. Kupchynsky", "К. Hтynevych", 
"1. Kernytsky", "М. Ponedilok", "Druzhyna mystsya" ("Ar
tist's Wife"), "Hetman І. Mazepa", and others. Deeply psy
chological and poweгful in expression аге "S ро k і у" 
("Реасе"), "Liгnyk" ("Minstxel"), "Nevilnyk" ("Enbond
aged"), "Ne viddam" ("1'11 Not Give it Back"), "Rybalka" 
("Fisherman"), and others. S. Lytvynenko pгoduced many 
memorial tombstones in the U.S.A. among which are those 
to І. Rakovsky, V. Blavatsky and А. Livytsky. 

Mykhaylo Chereslшyovsky is an especially forceful 
talent in the U.S.A. Не was Ьогn in the Lemko region in 
1911, studied sculpture in the School of Applied Arts in 
Cracow, and made his debut with the wood carving "Maty 
z dytynoyu" ("Mother with Child") at the S.U.O.M. ex
hibition in Lviv in 1942. As а member of the Ukrainian 
Insurgent Army he got to West Gennany in 1947 and be
gan his creative work in а displaced person camp in Mit
tenwald. At the exhibit "1. Keyvan - М. Chereshnyovsky" 
in 1949 he displayed his powerful talent with the busts "0. 
Dansky", "S. Bandera", "R. Shukhevych", and the compo
sition "Vtecha do Yehyptu" ("Escape to Egypt"), which 
with their specific realism and original stylization are re
miniscent of the sculpture of ancient Egypt. Chereshnyov
sky almost reached his summit with the busts "Dmytro Don
tsov", "Yosyf Hirnyak", "Portret druzhyny" ("Wife's Por
trait"), and others, which are striking in their remarkable 
grasp of physical and spiritual features, especially, in their 
specific originality. Such characteristie~~ are evident in his 
"Madonna na osli" ( "Madonna on the Donkey"), "Madonna 
navkolishkakh" ("Madonna on Her Кnees"), "Madonna
Ryativnytsya" ("Madonna-Savior"), and others. Of especial 
value are Chereshnyovsky's monumental works, in parti· 
cular "Pamyatnyk heroyam" ( "Memorial to the Heroes"), 
the memorials to Lesya Ukrainka in Cleveland and To
ronto, and the memorial to Oleh Olzhych in Leighton, 
near Philadelphia. They are outstanding in their monu
mental approach, their perfeet eomposition and depth of 
spirituality. 

Petro Кapchuehenko is another noteworthy sculptor in 
the U.S.A. His best works are: "Za volyu Ukrayiny" ("For 
tbe Freedom of Ukraine"), "Duma" ("Historical Ballad"), 
"Rozstannya" {"Parting"), "Honcha:r", "Vtracheni nadiyi" 
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("Lost Hopes"), ''Koshovy Sirko" ("Leader Sirko"), "Bla
hoslovinnya" ("Blessing"), "Muzyka" ("Music"), etc. All 
of these are unusually persuasive and original. 

Valentyn Simyantsev developed his artistic language 
on the basis of Realism. Нighly artistic are his works "Gen. 
Р. Dyachenko", "Gen. В. Paliy-Neyilo", "Port.J:et syna" 
("Son's Portrait"), "Pres. А. Shtefan", "Кrutam" ("ln Hon
or о! Кruty"), "Molytva" ("Prayer"), "Smutok" ("Sor
row"). 

Andriy Darahan is particularly well-known on this con
tinent. Не was born in Ukraine in 1902 and completed his 
studies in sculpture in the Kharkiv Art Institute. In Ukraine, 
he produced а number of architectural decorations and 
memorials. ln West Germany, he produced а number of 
figural compositions and monumental heads, which are 
found in private collections in West Germany and France. 
On the commemoration of the hundredth a.nniversary of Т. 
Shevchenko's death, А. Darahan accomplished the memorial 
in honor of the poet which was erected on the Manitoba 
Legislature Grounds in Winnipeg. 

Yaroslav Paladiy (1910-1977) from Bukovyna aJso 
worked in the field of sculpture. His perfect techniques of 
accomplishment are evident in his works "Zadumany" 
("Meditatшg"), "Portret druzhyny" ("Wife's Portrait"), 
"Avtoportret" {"Seliportrait"), and his memorial project 
honoring Hetman І. Ма:о:ера. 

Of the young generation of sculptors in the U.S.A. are 
І. Bukoyemsky, О. Hromych, М. Urban, R. Vasylyshyn
Jiarmash, and others, who are presently in the stage of de
veloping their artistic expression. 

Most of the Ukrainian artists in the U.S.A. work in 
the fields of painting and graphic arts. Many of them have 
enriched Ukxainian art with works of world significance. 
Тhе well-known monumentalist Mykhaylo Osinchuk ac
complished murals in two churches in Canada. М. Anas
ta:devsky created а serles of holiday eards with UkrainiІШ 
motifs. Irena Shukhevych produced the paintings "Кhresh
chennya v Yordani" ("8aptism in the Jordan"), "Кnya
hynya Olha" ("Princess Olha"), and "Volodymyr Velyky". 
М. Stefanovych-Olshansky created а eomposition dealing 
with the old princely thematics. Olha Dyadynuk (born 
1903) produced а series of compositions in the spirit of old 
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Ukrainian iconography; "Legendy pro sv. Yura" ("Legends 
About St. ~orge"), "Кnyahynya Qlha." ("Princess Olha"), 
"Plach Ya.roslavny" ("Yaroslavna's Lament"), "Кnyazhi 
lovy" ("Prlnce Hunts"), and others. 

Unusually prolific in the U.S.A., particularly in 
graphic a.rts, is Mykolв. Butovych. Не has enriched Ukrain
ian a.rt with such masterpieces as: "Zevevs vidpochyvaye" 
( "Zeus Rests"), "Lisovyky posvarylys" ( "The Forest Spi.r
its Had an Argument"), "Zaporo.:hets і krasunya" ("The 
Zaporo.:hian Kozak and the Beauty"), "Shchedryk" ("New 
Year's Carol"), "Ivasyk-Telesyk", "Skomorokhy" ("Je.s
ters"), and others. Of llis оН paintings are: "Yarylo", "Ka
push-zhenokrad" ("Kapush- The Lady Stealer"), ''Vidma 
na bursakovi" ("Witch on the Student"), "Poyedynok 
pryanykiv" ("The Dual of the Gingerbread Men"), "Tam 
Handzya bula" ("Нandzya Was Тhere"), "Try braty Azov
ski" ("Тhree Brothers of Azov"), "Kozaka nesut" "Carry
ing the Кozak"), and many like these. Butovych also com
posed а number of remarkably original costume projects. 

Petro Mehyk o~upies one of the leading positions in 
Ukrainian art in the U.S.A. Не began laying the way to 
this pru;ition still in Warsaw and crystalized his own spec
ific art language, his own style, long ago. (Тhis has been 
aforementioned.) In Philadelphia, Mehyk produced а num
ber of very valuable works in oil, tempera, casein, sanguine, 
coal, and pencil. The most outstanding of his works of this 
period are: "Stary emigrant" ("Old Emigrant"), "Holova 
selyanyna" ("Peasant's Head"), "Divchyna v bilomu" 
("Girl in White"), "Bilya vikna" ("Neвr the Window"), 
"Rozpyattya" ("Crucifixioп"), and а cycle of still Ше paint
ings. Не is al.so the author of а number of inlaid works, as: 
"Yepyskopsky khrest" ("Bishop's Crass"), "Ра nа h і у а" 
("All Saints"). 

Of particular merit, also, is the fact that Р. Mehyk 
founded the Ukrainian Art Studio in Philadelphia to which 
he has been devoted for over 2 years. Р. Mehyk heads 
the O.M.U.A. in Philadelphia and has always been the 
clrie!s editor of the journal "Notвtok z mystetstva" ("Notes 
fromArt"). 

Petro Кholodny (Jr.) is the author of а number of 
works in oil, tempera, and other teclшiqueз. Especially 
noteworthy are his works: "Dvi divchyny" (''Тwо Girl.s"), 
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''Vesna" ("Spring"), "Osin" ("Autwnn"), "Kvity" ("Flow
ers"), "Tsykady" {"Cicadas"), and а series of still life 
paintings. Ніs book art is very original and full of sym
bolism, as Н. Livytsky-Кholodny's "Shlyakh veletnya" 
("The Giant'a Path"), V. Vynnychenko's "Sonyachna ma
shyna" ("Solar Machine"), and the like. For many years 
he has illustrated the children's magazine ''Veselka" ("Тhе 
Rainbow"). 

Petro Andrusiv (1905-1981), а former Warsaw student, 
is known widely for his painting and graphic arts. Не was 
born in the Lviv area. In 1905 he completed the Warsaw 
Academy and pedagogy. In 1929-1930 he Шustrated the 
children's publications (in Lviv) "Svit dytyny" ("Тhе 
Child's World"), "Nash pryyatel" {"Our Friend"), "Dzvi
nochok" ("The Little Bell"), and О. Loto-tsky's "Кnуа:Ша 
slava" ("Princely Glory"). Не was the first Ukrainian 
painter to arrive in the U.S.A.; he settled in Philadelphia 
in 1947. The most valuable of his oil paintings are: "Кnya
zhych.i" ("Prince's Sons"), "Кnyazhy pyr" ("Princely Ban
quet"), "Svatannya Anny Yaroslavny" ("The Courtship of 
Anna Yaroslavna"), "Zyizd knyaziv" ("Princes' Conven
tion"), "Кnyaz Ihor" ("Prince Ihor"), "Кnyazha prystan 
u Kyyevi" ("Prince Harbor in Кіеv"), and on Kozak 
themes: "Zustricb І. Mazepy z К. Hordiyenkom" ("Тhе 

Meeting of І. Ма~ра and К. Hordiyenko"), "Hetman І. 
Mazepa", "Pid Кorsunem" ("Near Кorsun"), "Bayda", 
"Bohun", and others. Andrusiv is the author of numerous 
Шustrations of children's publicationa. Не also painted the 
church in Frankford, Philadelphia. Andrusiv's works are 
marked with а realism of an or.iginal character. 

Volodymyr Balyas ( 1906-1980) was one of the most pro
lific Ukrainian graphic artis-ts at the Academy of Arts in 
Warsaw. Still as а student he produced the placards "Bal v 
Akademiyi Mystetstv" ("The Ball at the Academy of Arts"), 
"Zaporozhetз za Dunayem" ( "Тhе Zaporozhian Kozak Be
yond tЬе Danube"), and otlters. His powerful talent is evi
dent in his original styliza.tion and Ьold colors. In 1936 he 
especially displayed his talent in his remarkable cycle of 
woodcuts from Bulgaria. In writing about these, Р. Kovzhun 
noted: " ... bending the works of Ba1yas to some style or 
treDd cannot Ье done at this time. Balyas is contemporary. 
Balyas is а style in i-tself". After Kovzhun's death, М. Но-
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lubets wrote: "The mace of Ukrainian graphic arts which 
was held Ьу Pavlo Ko:~:hun was worthily taken over Ьу Vo
lodymyr Balyas". 

Until the war (1939) Balyas worked in Lviv in the 
field of commercial art for various businesses. During the 
first Bolshevik occupation (1939-1941) he was branded аз 
а "formalist". During the Second World War, at the time 
of the German occupation, he was а professor of graphic 
arts at the Post-Secondary Art Studio. At this time he 
worked on а series of books for "Ukrayinske Vydavnytstvo" 
("The Ukrainian Publishing House"). In this field Balyas 
showed his masterfulness in his control of the surface, in 
his clarity and precision of composition, and in his origin
ality in the script. In the refugee period he composed "U 
nich Ivana Kupala" ("St. John's Eve"), "Smert lehinya" 
( "Death of а Воу"), and others, that are valuable in their 
profound dramatics and graphic conceptions. In constant 
зearch for new artistic "truths", Balyas underwent а tre
mendous evolution, particularly in the U.S.A. and Мехісо 
in the 1970's, and finally arrived almost at the borders of 
extreme Modernism - his own specific Expressionism. 
Evidence to this are his linocuts: "Borotba kohutiv" ("Cock 
Fight"), "Syroty" ("The Orphans"), "lkar" ("lcarus"), 
"Samitnya fihura" ("Solitary Figure"), "Sliptsi" ("Blind 
Men"), "Pyani zhebraky" ("Drunk Beggars"), "Veseli mas
ky" ("Нарру Masks"), and others. All are characterised Ьу 
а deep psychology and the internal conflJct of the artist 
Balyas revealed llis talents also in paper sculpture and in 
mosaics. In Canada he worked on murals as well. (This 
із discussed below.) Many favorable reviews have been 
written on the works of Balyas. 

Yakiv Нnizdovsky is the youngest of the "Warsaw 
group". Не was born in 1915. Не studied in Warsaw for ten 
years and completed his studies in Zagreb, Croatia. Не 
began his debut аз а displaced perзon in Germany with the 
following works: "Druhy semestr" ("The Second Semes
ter"), ''Vtikachi" ( "The Escapees"), "Starets" ( "Old Man"J, 
and the wood engravings "Molytva" ( "Prayer"), "Pered 
spannyam" ("Before Sleep"), "Ubohy" ("Wretched"), "Mo
lodist і starist" ("Youth and Old Age"). These particular 
works captured the attention of critics with their quality 
of compositional capability and mastery in technique. In 
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this stage of his evolution, Hnizdovsky illustrated many 
publications - books, journals, calendars, and а series of 
documents and placards. Ніs early graphic works were re
miniscent of those of Altdorfer or Aldegraver and the book 
illustrations of the traditions of the old written texts and 
manuscripts of the sixteenth and seventeenth centuries. 

In the U.S.A. Нnizdovsky began to experiment and to 
contradict his early works, as а result he created his own 
original style which could Ье laЬeled as Modern Realism. 
Some critics see the spirit of Surrealism in him, others -
the spirit of synthetic Realism, etc. - Nevertheless, Hniz
dovsky's work is truly an original stylistic phenomenon. 

From 1956-1958 Нnizdovsky worked in Paris. His cycle 
of the Paris "Metro" received а most favorable response 
from the French critics. Hnizdovsky acqulred world fame 
with his woodcuts of animals and plants, as "The Ewe", 
"Two Rams", "Flock of Sheep", "Pelican", "Turtle", "Zeb
ra", "Black Swan", "Leafless Тrее", "Corn", "Sunflower", 
"Cabbage", "Tulips", "Wheat Field", etc. Basically, these 
works are realistic, but they are in а remarkably original 
style, often with the characler of deoorative ornamentation. 
Тhеу captivate their audience with their unusually precise 
technical accomplishment. 

Bohdan Domanyk (Ьоm 1914), an artist of а refined 
culture, is also of the Warsa.w Academy. His landscapes, as 
"Osinniy peyzazh" ("Autumn Landscape"), etc., are rich 
in shade and color. 

Тhе most distinguished figure among the Ukrainian 
artists (first in Lviv, then as а_ displa.ced person, and finally 
in the U.S.A.) is Edward Kozak (Eko). Не continuously 
edits the humorous newspaper "Lys Mykyta", with unequal
led caricatures and humorous texts. Е. Kozak also illus
trates the children's magazine "Veselka" ("The Rainbow"). 
Ніs greatest achievement is the album of postcards "Eko", 
"Sorochynsky Yarmarok" ("Sorochynsky Fair"), "Кolo

myyky", "U 50-ty ricchya USS" ( "In the 50th Anniversary 
of the USS"), and particularly "Нryts Zozulya", which is an 
unequalled masterpiece of its kind. His Шustrations and 
work оп І. Franko's "Lys Mykyta" are congenial. Е. Kozak 
also із successful in pa.inting. 

Mykhaylo Moroz is widely known for his landscapes, 
which are genuine colorful poems; "Zвkhid sontsya" ("Sun-
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set"), "Osin" {"Autumn"), "Potik" ("Stream"), "Rika 
Ezop" ("River Aesop"), "Vodospad z Кanady" ("Water
fall in Canada"). Moroz works in other genres of art also. 

Svyatoзlav Hordynsky ls one of the greatest author
ities on Ukrainii.Ul art. In the U.S.A. he dedicated himself 
to monumental painting and painted many churches, icons 
and iconosta.ses. Тhе most noteworthy is the Academy of 
St. Basil the Great and the Monastery of Missionaries in 
Stamford, St. Volodymyr in Elizabeth, St. John in Johns
town, St. Volodymyr in Embridge, St. Nicholas in Ford 
City, and particularly the mosaics at the St. Sophia Cathed
ral in Rome. Hordynsky's murals are based on the tradi
tions of the Ukrainian Byzantine passing through the prism 
of the artist's original i.nterpretation. Hordynsky is а diver
sified talent. Не is the author of а number of works on art: 
''Т. Shevchenko-malyar" ( "Т. Shevchenko- Тhе Painter"), 
"Pavlo Kozhun", "Kruk-Pavlos-Mukhyn", and others. Re
cently he has written а monumental work "Ukrayinsl~:a iko
na 12-18 storich" ( "The Ukrainian Ісоn 12-18 Centuries"). 
Hordynsky is also а distinguished poet, translator, and liter
ary critic. 

Of the former students of О. Novakivsky, who contri
buted significantly to art in the U.S.A., are: Stepan Lutsyk, 
Antin Malyutsa, Leonid Papara, and others. 

Myroslav Radysh {1910-1956) has а W1ique position 
in Ukrainian Art, having emerged as а remarkable desi.gner. 
Не accomplished the designs of the performances under the 
direction of V. Blavatsky in the Ukrainian Opera Theatre 
in Lviv, 1941 to 1944. Of especial note was his work on 
"Carmen", "Madame Бutterfly", "Traviata", "Faust", "Ham
let'', and others. As а displaced person Radysh designed 
V. Blavatsky's staging of "Myna Mazaylo" and "Narodniy 
MalakЬiy" ("Тhе People's Malakhiy"), Ьу М. Kulish, "Vo
roh" ("Enemy") Ьу У. Kosach, and others. Of his easel 
paintings the most valuable are: "Lvivsky Paryzh" ("Тhе 
Lviv Pa:ris"), "Vyd na sv. Yur" ("View of St. George's"), 
"Pislya bombarduvannya" ("After the Bombardment"), 
"Бuduyut shlyaky" {"Building Roads"), "Nad rikoyu" ("Ву 
the River"), and others. These are often characterUed hy 
an Expressionistic form and hy Impressionistic colors. In 
New York he designed а few of У. Hlrnyak's performances 
and had his own painting studio. 
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Ernphasis rnust Ье placed on the notable artists-con
tinuators of the "Great Tradition", і.е., the students of the 
forrner Academy of Arts in Кіеv which wаз so very active 
during the period of the Ukrainian National Republic. (Тhе 
Russian Bolshevik government changed the name of the 
academy to "Art Ir~stitute"). Маnу artists, who achieved 
distinguished positions in Ukralne and are now enrlching 
Ukrainian art in the U.S.A., came out of this Academy. 

Тhе most distinguished of these is Vasyl Кrychevsky 
(Jr.), the son of the famous Vasyl. Не was born in 1901 
in Кharkiv, completed the Academy of Arts in Кіеv in 1923 
and worked as а pedagogue at the lndustrial Art School in 
Кіеv, and also was О. Dovzhenko's co-worker in cinemato
graphy. Не accomplished 16 films. Кrychevsky worked also 
in book art. Especially noteworthy is his album "Donbas". 
His easel paintings are his most valuable works, many ac
complished in Ukraine, and many in Calliornia. Partic
ularly impressive is the unequalled coloring, light-and
shadow effect.s, and technical mastery of his landscapes; 
"Richka Pslo" ("The Pslo River"), "Pislya buri" ("After 
the Wind Storm"), "Karpaty" ("The Carpathian Moun
tains"), "Kyyiv z-za Dnipra" ("К.іеv Beyond the Dnieper"), 
"Kyyivska Lavra" ("ТЬе Кievan Cave Monastery"), "Nad 
Dniprom" ("Ву the Dnieper"), "Poltavshchyna" ("The 
Poltava Region"), "Кhmary v stepu" ("The Clouds in the 
Steppe"), "Sontse sidaye" ("Sunset"), "Vechir na mori" 
("Evening on the Sea"), "Нога sv. Oleny" ("Mount St. 
Helen"), and others. Krychevsky is а lyricist-optimist as 
is clearly reflected in each of his paintings. This artist ів 
an unequalled master of the sky and clouds and in this 
genre he, probably, has no rival. Не is а Realist, but an es
sentially Ukrainian Rea1ist for he evolved in а broad en
vironment of Ukrainian art. Кrychevsky died in 1978. 

Тhе famous Кrychevsky "dynasty" is continued Ьу his 
daughter Kateryna Кrychevsky-Rosandich. Her talents were 
formed in the family environment, then she completed her 
studies at the Heidelberg University. She dedicated her
self particularly to the landscape with water ( rivers, lakes, 
oceans), and reached mastery in the water color paintings: 
"Prystan v San Frantsisko" ( "НвrЬог in San Francisco"), 
"Monterey", "Stare Chicago" ("Qld Chicago"), "Paryzh 
nad Senoyu" ("Paris on the Seine"), "Venetsi.ya" ("Ve-
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nice"), "Gondoli" ("Gondolas"), "Тykhy ranok" ("Calm 
Morning"), etc., and on Ukrainian themes; "Kyyiv z Dnip
ra" ("Kiev from the Dnieper"), "Kaniv", "Vesna v Кar
patakh" ("Spring in the Carpathians"). These are all im
bibed with lyricism, colorful expression, and а tempestu
ous temperament. Kateryna is able to transmit her concept 
of water, especially its depths, laconically. Her works are 
realistic, but original throughout. 

Of special note is Mykhaylo Dmytxenko, one of the 
most prolific and most popular artists in our Diaspora. Не 
was born in 1908 in Lokhvytsya, the Poltava region. Не 
studied paintiug at the Industrial Arts Professional School 
and later !XImpleted the Art Institute in Kiev. Не was а 
favored student of Fedor Krychevsky and after completing 
his studies became his assistant and, finally, а lecturer at 
the Art Department. In 19~ Dmytrenko arrived in Lviv 
as an organi:ter of the Union of Soviet Artists of Ukraine 
and remained there following the Bolshevik escape in 1941. 
Не became one of the most active organizers of S.U.O.M. 
and displayed his broad, creative diapason, and boldness 
and scope in his works at the S.U.O.M. eжhibits in Lviv 
from 1941-1944. Тhе works that gave him immediate atten
tion were: "Divchata z Zalishchyk" ("Girls from Zalish
chyk"), "Hutsulka" ("Hutsul Woman"), "Gazda Vasyl Leb
yak z Horodnytsi" ("Master Vasyl Lebyak from Horod
nytsya"), the composition "Pisnya" ("Song"), а series of 
women's portraits and costume projects. 

As а displaced person in Germany, Dmytrenko was the 
soul of Ukrainian art - the co-founder and secretary of 
U.S.O.M., the organizer of "Ukrainian Culture Work", and 
co-editor of the journal "Ukrayinske Mystetstvo" ( "Ukrain· 
ian Art"). 

1n 1950 he arrlved in Canada; since 1960 he lives in 
Detroit. Dmytrenko's talent is revealed primarily in wom
en's portraits: "Marusya Bek", "llza Hrushka", "Zhinka 
z vakhlyarem" ("Woman With Fan"), "Zhinka v turbani" 
j"Woman in Тurban"), "Divchyna z holubom" ("Girl With 
а Dove"), "Zhnyva" ("Harvest"), and also numerous others 
that belong to the best acquisitions of portrait art as regards 
the quality of compositional accord, unsurpassed harmony, 
rhythm, and pleвsant color. Thia is seen also in his por· 
traits of his sons, Orest and Mark, and in the composition 
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"Svidok slavy" ( "Тhе Witness оІ Glory"), "Ranok" { "Morn. 
ing"), and "Тysyacha devyatsot trydtsyat tretiy" ("One 
Thousand Nine Hundred Thirty Third"). The other Шustri· 
ous field of Dmytrenko's creativlty is monumental paint· 
ing. Still during the German occupation of Ukraine, Dmyt
renko had accomplished mural projects in the church in 
Horodka, near Lviv. ln Canada, too, he produced а series 
of religious works, and in the U.S.A. he revealed his talent 
completely. Of speclal value are his lollowing works: the 
giant project of mosaics "Epizody z zhyttya о. Gabriyelya 
Richarda" ("Episodes from the Life of Father Gabriel Rich
ard"), 14 projects "Кhresnoyi dorohy" ("Road to Cavalry") 
for the St. Andrew Church in Detroit, and 3{1 projects of 
mosaics and stained glass windows for the St. Columbus 
Church in Youngstown, Ohio. The height of his crea.tivity 
is his mural painting in the church N.E.P. Virgin Mary in 
Hamtramck consisting of 53 large compositions and 20 or· 
namffiltation motifs. This is а brilliant synthesis of elements 
from the Byzantine, Ukrainian Baroque, and folk motifs, 
that portrays Dmytrenko's original style. As an excellent 
graphic artist, Dmytrenko accomplished numerous works 
of Ukrainian writers, children's publications, placards, com
merciallogos, and postage stamps. 

There are other artists, who were former students 
from the Academy of Art and Art Institute in Kiev, that 
work in the U.S.A. Some of these are Dmytro Potorka 
(1897-1962), Lyudmyla Moroziv (born 1907), Му k о І а 
Shramrenko (1909·1968) and Oleksa Bulavytsky {born 
1916), а gifted artist of beautiful portraits, landscapes, and 
still life paintings. 

Of the "Cracow group" of artists, Маrіа Harasovsky
Dachyshyn is the most productive in the U.S.A. She suc· 
cessfully completed the Acзdemy of Arts in Cracow and 
pedagogy, and also the lnstitute of Commercial Arts in 
Katovytsi. Her birthplace is Stary Sambir. Her early paint
ings already brought her recognition at exhibitions: "Tser· 
kva u Verbizhi" ("Church in Verbizh"), "Svyata Varvara" 
("St. Barbara"), "Моуе ulublene mistse" ("Му Beloved 
Place"), "Samota" ("Solitude"), and others. 

After her arrival in Chicago, Maria created а number 
of compositional portraits as "Hetman І. Mazepa", "Ukra
yinska narodnya tvorchist", {"Ukrainian Folk Creativity"), 
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and "Hutsulka" ("Hutsul Woman"). She also produced 
many landscapes from the U.S.A. and Europe. The best 
are; "Кrayevyd iz Colorado" ("Landscape frorn Colorado"), 
"Povin" ("Flood"), "Sim zarnkiv" ("Seven Strongholds"), 
"Dub u zymi" ("Oak in Winter"), "Tsarska hora v Devya
tyni" ("Tsax Mountain in Devyatyn"), "Bosnia", and others, 
with features of lmpressi.onism prevailing. 

Myron Бilynsky (born 1914) studied painting and 
graphic art5 at the Cracow Academy and gained recogni
tion for his woodcuts "Hutsulka" ("Hutsul Wornan"), 
"Ukrayinska tserkva" ("Ukrainian Church"), "Tserkva 
v Karpatakh" ("Church in the Carpathians"), and "Holova 
divchyny" ( "Girl's Head"), which are very valuable in 
their technical mastery. His oil and water color paintings 
"Divchynka'' ("Girl"), "Verby" (''Willows"), "Sonyash
nyky" ("Sunflowers"), "Doroha" ("Road"), and others, 
show his unusual rnastery of shades. Besides this, Bilynsky 
is а talented graphic artist. 

Mykhaylo Mykhalevych is the most distinguished re
presentative of the "Prague group" of artists. Не was born 
in 1906 in Кіеv. Не completed the Faculty of LaЬor at the 
Кievan Art Institute, and then C<Іmpleted the Industrial 
Arts School in Prague and sp~iali:ed in graphic arts at 
the Prague Academy of Arts. Не was а designer of various 
productions in Carpathian Ukraine. Especially noteworthy 
are his linocuts; "Syrnon Petlura", "Yevhen Konovalets", 
etc. Не emerged as an excellent illustrator of children's 
publications in Prague, Carpathian Ultraine, Germany, and 
the U.S.A. 

Myroslav Hryhoriyiv (born 1911) completed the 
Ukrainian Plastic Studio in Prague. k; а talented graphic 
artist-Шustrator he accomplished а number of publications 
in Prague, Lviv, nnd the U.S.A. Of special rnerit is "Pry
hody Sirka Кlapovukhoho" ( ''Тhе Adventures of Sirko Кla
povukha") Ьу S. Ryndyk. 

Roman Pnchovsky (1911-1968), son of the poet Vasyl 
Pachovsky, studied in Prague and at the National Academy 
in New York. Не attained popularity with his cornpositions 
from Kozak thernes "Zaporozhtsi pid Kafoyu" ("The Za
porozhian Kozaks Near Kafa"), "Duma pro buryu na Chor
nomu mori" ( "Historical Ballad About the Squall on the 
Бlack Sea"), "Duma pro tryokh brativ Ozivskykh" ("lfis.. 
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torical Ballad About the Three Brothers of Azov"), "Duma 
pro Samiyla Кishku" ( "Historical Ballad about Samiylo 
Кishka"), "Bytva pid Poltavoyu" ("Battle Near Poltava"), 
and others. 

Borys Pachovsky ( born 1931) became popular with his 
interesting woodcuts "Molytva" ("Prayer"), "Rybalky" 
("Fishermen"), "Kharon", and others. 

Lyubomyr Kuzma (born 1913) studied painting in 
Lviv and Warsaw and emerged as one of the few artists 
working in the field of encaustic painting. Valuable are: 
"Portret Materi" ("Portrait of Mother"), "Portret Dru
zhyny" ("Wife's Portrait"), "Avtoportret" ("Selfportrait"), 
"Dyki kachky у vodni Шеуі" {"Wild Ducks and Water 
Lilies"), "Misyachna nich" {"Moonlit Night"), and others, 
with а specific originality which can Ье classified as syn
thetic Realism. Не is also the author of valuable essays 
on art. 

Lyuboslav Hutsalyuk (born 1923) completed his studies 
at the United School of Arts in New York. From AЬstrac
tionism Hutsalyuk underwent an evolutioп ( througb Ex
pressionism) to an original Realism. Disregarding three
dimensionalism, he depicts objects oolorfully. Hutsalyuk 
is primarily an urban and landscape artist. Especially in
terestlng are: "Paryzky peyzazh" ("Paris Landsce.pe"), 
"Chorni і chervoni domy" ("Blac.k and Red Homes"), "Eз
pansky peyzazh" (Spanislt Landscape"), "Paryzk.i zavulky" 
("Paris Lanes"), and "Mist Venetsiyi" (Bridge in Ven
ice"). Of interest also are his portraits of М. Andriyenka
Nechytaylo and Vadym Lesych. Hutsalyuk is а completely 
original artist with а bright future. 

Bohde.n Bozhemsky (born 1923) worked, firstly, as а 
graphic and engraving artist. Не devoted himself primarily 
to the ethnography of the Hutsul region as apparent from 
his works "Hutsulske podruzhzhya ("Hutsul Wedding"), 
"Hutsuly v tserkvi" ( "Hutsuls in Church"), "Divchata pid 
dzvinytseyu" ("Girls Ву the Belfry"), and "Тtembitar" 
( "Тrembita Player"). :Не also works on flora and arUmal 
themes; these are realistic with а modernistic stylization; 
"Sunflowers", "Willows", "Spruces", "Corn", "Flowering 
Apple Тrees", "Owl", "Eagle", "Кitten", and "Rooster". 

Yuriy Soloviy (born 1924) studied painting at the 
Post-Secondary Fin.e Arts Studio in Lviv. His early works 
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"Kozak-Mamay", "Hutsulka" ("Hutsul Woman"), and 
others contain features of Realism. In the U.S.A., however, 
he approat!hed extreme Modernism, a.s in "Kosmit!hne dy
vo" ("The Cosmic Wonder"), and eventually approached 
art in а philosophical manner, as in "Bozhe, de Ту, miy 
Тvort!he?" ("Lord, Where Art Тhou, Му Creator?"). Lвter 
Soloviy creates the slogan "Symbolistic Emblematics" as: 
"Syniy son" { "Blue Dream"), "Evropa z synim bykom" 
( "Europe with а Blue Bull"), and "Lyandshaft mertvykh" 
("Landshaft of the Dead"). Finally he turned to religious 
themes; the following works are impressive in their brilli
ant originality: "Rizdvo" ("Christrnas"), "Rozpyattya" 
("Crut!ifixion"), "Bychuvannya" ("Whipping"), "Piyeta" 
("Piety"), "Protsesiya" ("Procession"), and others. Solo
viy is also an author of many essays on art. 

In Philadelphia, Natalia Stefaniv (born 1904) is an 
active artist in painting and ceramics. Some of her paintings 
are: "Stara tserkva'' ("Old Church"), "Shkolyarka" 
("School Girl"), and "Hirski kvity" ("Mountain Flowerв"). 
Some of her ceramic works are: "Vnse" and "Mixing Bowl". 

There are many young Ukrainian artists in the U.S.A. 
who acquired their education in various American art 
schools (particularly in the Art Studio in Philadelphia 
which is of the same level as an art academy). Many of 
these participate in various exhibitions and а few have 
already shown their originality and specifics in various 
branches of painting, gxaphic arts, s.ilk screening, ceramics, 
etc. Slava Gerulyak works in various types of painting 
and also in ceramic statuettes with originally styli:~:ed forms 
and colors. She also illustrates Ukrainian publications. Ste
pan Rozhok is unusually prolific. His works are very orig
inal and specific: "Zhinochy portret" ("Portrait of а Wom
an"), ,.Pryyatel" ("Friend"), "Utomlena" (''Weary"), "Ma
ty" ("Mother"), "Molytva" ("Prayer"), "VerЬa" ("Wil
low"), etc. Vasyl Doroshenko works in the field of book 
graphic arts, postage stamps ("Petro Doroshenko"), post
cards, printing and publicatlon logos, and in engraving arts. 
Ніs linocut "Osin" ("Autumn") is accomplished with an 
unusual precision. 

А bright artistic future is foreseen for tbe young fe
male artistз working in the fields of oil and water color 
paintings, woodcuts, lithography, acrylic, coal and pencil 
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drawings, etc. They have thus far produced .many works 
of high quality. The most noteworthy are Р. Lychakovsky
Armstrong, N. Юymovsky, Kh. Zelinsky, О. Mosh)'IIsky, 
І. Bukoyemsky, І. Petrenko-Fedyshyn, А. Olensky-Petry
shyn, S. Lada-Zubar, N. Somko, N. Pohrebynsky, S. Bilyn
ska, and others. 

Other talented and original artists who work in the 
field of painting, graphic arts, varlous engraving arts, and 
sculpture are: Р. Vasylyshyn-Нarmash, Т. Venhrynovych, 
R. Olkhovetsky, Р. Kosyk, Р. Hromnytsky, К. Mazur, Z. 
Onyshkevych, Н. Dotsenko, А. Kolomyets, Т. Shepko, М. 
Nimets, В. Pevny, and others. Not many of these base their 
works on Classical examples, rather, most follow modern 
trends. Not one of them has foxmulated his own artistic 
language; many are still in the experimental stage. 

In Canada, Ukrain.ian art ( especially painting, graphic 
arts, and sculpture) developed only after the Second World 
War. Architecture developed much earlier in the building 
of Ukrainian churches with the arrival of the first Ukrain
ian settlers in the 1890's The first church buildings, how
ever, were far from the requirements of architecture. There 
were no architects among the first pioneers, nor financial 
means. Churches were built Ьу village caxpenters who en
deavored to transmi.t models of the wooden churches at 
home. Usually these were simila:r to houses, with the ad
dition of one or two domes connected to the corpus. In some 
places, however, there were churches built that had some 
similarities to the beautiful churches in Ukraine. 

Brick building of Ukrainian cburche.s began to develop 
in Canada before the First World War. Тhе most note
worthy of these is the Church of the Mother of God in 
Yorkton, Saskatchewan, built in 1914, and the church pro
jects Ьу Father РhШр Ruh: St. Josaphat's in West Toronto, 
Assumption of the Virgin Mary in Portage la Prairie, St. 
George's in Saskatoon, St. Josaphat's Cathedral in Edmon
ton, St. John the Baptist ("The Cathedral of the Steppe"), 
and others. All are based on By:mntino-Romanesque models. 
Mention should Ье made also of the churches: Sts. Volo
dymyr and Olha in Windsor, St. Nicholas and St. Volody
myr in Toronto, Sts. Volodymyr and Olha in Winnipeg, 
etc. But the most noteworthy of the churches in Canada 
are: the Orthodox Cathedral of St. John the Baptist in 
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Edmonton and the Holy Trinity in Vancouver (Ьoth S. 
Тymoshenko's projects}, the Orthodox Church in Sask
atoon, and particularly the St. Sophia in Montreal - pro
ject Ьу V. Sichynsky (The National Home in Montreal is 
also his project.}. 

In the recent decades Ukrainian architecLure in Canada 
was much enriched Ьу refugee architects, particularly: My
kola Flyak (1899-1973}, who completed his studies in ar
chitecture in Danzig. Не first worked in Poland (Torun, 
Laskowlce}, and during the German occupation was the 
director о! the Building Lyceum in Kolomya. From 1950 
he accomplished many church projects and other buildingз 
in Canada. The most notable are the Church of the Assump
tion of the Virgin Mary in Calgary, St. George's in New 
Westminster, British Columbia, churches in Тwо НШs and 
Innisfree, Alberta, and others, which have features of the 
early Byzantino-Romanesque withln modern construction 
and with new building materials. 

Yuriy Kodak (son of the writer S. Vasylchenko} is an 
outstгnding architectural talent. Не bases his style on the 
traditions of the Kozak Baroque. Ніs churclt projects St. 
Basil the Great in Lachine, Quebec, in Toronto, and the 
U.S.A. are marked Ьу а particular monumentalism and 
originality. 

Yevhen Gren accomplished church projects оп the basis 
of ancient architecture, particularly of wooden architecture. 
This, in combination with modem trends, results in а syn
thesis of а Modern Ukrainian style. Illustrative of this are 
his church projects in Guelph, Ontario, the Blessed Virgin 
Магу in Toronto, etc. Gren is an erudite of styles and an 
author of many works. 

Radoslav Zhuk (born in 1931} occupies а pro:пUneпt 
position in Ukrainian architecture in Canada. Не completed 
his studies in architecture at the McGill University in Mon
treal and broadened them at the Technological Institute in 
Boston. Не has heen distinguished Ьу а number of awards 
at architectural competitions in Calgary, Montreal, and Ot
tawa. Не was а lecturer at the Boston Architectural Centre, 
then- an assistant professor, and finally, professor at the 
School of Architecture at the University of Manitoba 
Zhuk worked on projects for Port Cartier in Quebec, on 
the Musical Centre in the Laurentians, the City Hall in Ot-
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tawa, etc. Of his church projects the most noteworthy are: 
St. John the Baptist in Montreal, St. Michael's in Тyndal, 
Мanitoba, the Holy Family and St. Joseph's in Winnipeg, 
the Holy Eucharist in Toronto, and many others. Although 
Zhuk's church projects are based оп Ukrainian traditions, 
they are definitely modern. Не created modern forms of 
Ukrainian architeeture eombining them with world archi
tecture. 

L. Pentsak has also emerged in church projects in Ca
nada. Не works on the problems of construction under Ca
nadian conditions. 

Тhere was no Ukrainian sculpture in Canada in the 
period of the early settlements because there was no at
mosphere conducive to such а development. Only applied 
earving prevailed (of iconostases, altars, ciboria) of an 
artisan character. Iconostases of high artistic quality came 
to the fore after the Second World War with the arrival 
of the refugee artists. The iconostasis at St. Volodymyr's 
Church in Toronto was accomplished Ьу V. Balyas and Т. 
Kubarsk.y in Kozak Baroque. V. Dobrolige accomplished 
the iconostasis for the St. Jolш's Cathedral in Edmonton, 
and І. Denysenko for the St. Josaphat's Cathedral in Ed
monton. Other artists also added to the art of iconostases 
and various works of church sculpture. 

А genuine worlt of sculpture is Andriy Darahan's mem
orial to Taras Shevchenko гt the Manitoba Legislature 
Grounds. This was accomplished in 1961 under the au
spices of the Ukrainian Canadian Committee on the 100th 
Anniversary of the poet's death. It can Ье said that this 
remarkable event started а definite epoch in Ukrainian 
sculpture in Canada. 

The most popular Ukr11inian sculptor in Canada is Lev 
Molodoshanyn (Leo Mol). Mol was born in 1915; he studied 
in Vienna, Berlin, and tl1e Hague. Не acquired fame for 
his mem.orial to Taras Shevchenko in Buenos Aires, his 
statue of Queen Eli1:abeth 11 ( on the lOOth Anniversary of 
Мanitoba), and his memorial to Sir Robert Borden. Mol 
accomplished many works of stone sculpture. Of his bustз 
the most notable are: "D. Eisenhower", "J. Diefenbaker", 
"Metl"Opolitan llarion", "Mykola -Lysenko", "Роре John 
ХХІІІ", "Sculptor А. Darahan", "Dr. В. Stebelsky", and 
others, which are marked with а definite realism and а 
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deep spiritualism. As а :master of stained glass windows, 
Mol has p:roduced over 40 for Ukrainian and non-Ukrainian 
chu:rches, ЗО of which are in the church of the Sts. Volo
dymyr and Olha in Winnipeg. Mol is also а ceramic a:rtist. 

'Гhere is an emergence of young sculpto:rs in Canada 
who have received their education in Canadian universities 
and colleges. Some of these possess notable talents. 

Ukrainian painting and graphic arts also developed in 
Canada following the arrival of the refugee artists. Before 
this, painting arts were very impoverished, not to even men
tion the graphic arts. SeUtaught "artists" were oopying 
ioons for churches, often from foreign models. Pe:rhaps the 
only artistic work was the painting of the Church of the 
Mother of God in Yorkton, Saskatchewan, accomplished 
Ьу Stepan Meush, 1939-1941. Of high artistic quality, also, 
were the icons created Ьу О. Kurylas for the St. Josaphat's 
Church in West To:ronto. There were no exhibitions of 
Ukrainian art until 1948 when YuUan Кraykivsky was the 
first to exhibit his works at the Edmonton Exhibition. Не 
received the first award for his painting "Arkan" ( "Ukrain
ian Lasso Dance"). Vadym Dobrolige organi:z:ed his own 
personal exhibition in Edmonton. Jvan Keyvan took part 
in the exhibition of the Association of Artists of Alberta 
and in the touring exhibition of the Association, 1950-1951. 
In 1951, under the auspices of the Ukrainian Canadian Com
mitte, an exhibition of 47 works was held in Winnipeg to 
cornmemorate the 60th Anniversary of Ukrainian Settlers 
in Canada. In 1953 an impressive exhibition of around 100 
works was held in Edmonton at the convention of U.N.O. 
It was organi:z:ed Ьу І. Keyvan. In 1954 the Centre of 
Ukrainian Culture and Enlightenrnent organi:z:ed an exhi· 
bition іл Saskatoon. The rnost impressive exhibition was 
held the sarne year in Toronto on the occasion of "ТЬе 
First Meeting of Ukrainian Artists of Canada and U.S.A.''; 
56 artists participated with 156 exhibits. In 1955 an ex
hibition of Ukrainian Modern Painting was held in Mon
treal with over 20 of the rnost notable artists participating. 

In order to coordinate the acUvities of our artists in 
Canada, in 1958, under the initiative of the artists М. Dmy
trenko, В. Stebelsky, and І. Keyvan, the Ukrainian Union 
of Fine Arts Artists (Ukrayinska Spilka Obrazotvorchykh 
Mystsiv U.S.O.M.) was forrned in Toronto with а few af. 
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filiated bodies. Dr. Stebelsky headed U.S.O.M. for а ЛІЦ)lЬеr 
of years, then- І. Keyvan, and finally - М. Levytsky. 
U.S.O.M. arranged а number of exhibitions in Toronto, in 
particular in commemoration of the ЗOOth Anniversary of 
the Victory of Konotop, the 250th Anniversary of the Ma
zepa Revolt, the lOOth Anniversary of the Death of Т. Shev
chenko, and others. Since 1956 the journal "Literatura у 
mystetstvo" ("Literature and Art") is published, as an 
addition to "Homin Uk:fayiny" ("Echo of Uk:faine"), which 
is edited Ьу Dr. В. Stebelsky. 

Much has been contributed to monumental and easel 
painting, and graphic arts Ьу those artists who settled in 
Canada and the U.S.A., or those that lived in Canada but 
for а short time. Leonid Perfecky, who painted St. Joseph's 
Oratory in Montreal, lived and worked in Montreal. Не 
also emerged as а battle-scene painter. Кateryna Antono
vych (1884-1975), from the Кievan Academy and the Plas
tic Studio in Prague, held her own art school in Winnipeg 
from which а number of talented students emerged. She 
also created her own works. Nadiya Biletsky ( 1898-1963) 
also worked in Winnipeg. She is the author of а number of 
portraits {including the portrait of Oleh Olzhych), land
scapes, and still Ше paintings. Mykhaylo Osinchuk accom
plished the mural at the churches St. Josaphat and of the 
Redemptorist Fathers in Toronto in the Ukrainian Byzan
tine style. Т. Dyky, from Yugoslavia, accomplished the same 
in the Church of St. Nicholas and in the chapel of St. Sophia 
in а Neo-Byzantine spirit. These are especially impressive 
as regards composition, styliz.ation, and coloring. 

Тhе best acquisitions of church art in Canada ів the 
mural painting of the Orthodox Cathedral of St. Volody
myr in Toronto and its iconostasis, which was accomplished 
Ьу І. Kubarsky, V. Balyas, and М. Dmytrenko. Numerous 
large wall compositions blend into а beautiful synthesis 
of а Ukrainian style. Its peak of perfection is the iconostasis 
in the spirit о! Ukrainian Baroque, masterful in its com
position, color, and technical accomplishment. Kubarsky 
and Balyas also painted а church near Sifton, Мanitoba. 
Ivan Kubarsky (1896-1971) who completed the Art Insti
tute in Kiev was tl1e chief designer of the Кievan Opera 
for twelve years. Together with Balyas, Kubarsky held an 
art studio during the re!ugee period. In Toronto, Kubar-
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sky worked on the designing of many Ukrainian academies 
and concerts. Of Kubarsky's easel paintings, the most not
able are "Mamaliya", "Kobzar", "Palata Hetmana І. Ma
zepy" ("ТhеРаІасе of Hetman І. Mazepa"), "Na poli" ("On 
the Field"), etc.; all in the realisti!'; spirit. Baly.a.5, during 
his stay in Canada, worked on а series of Ukrainian pub
lications and mosaics ("Sts. Volodymyr and Olha", "Kozak
Marnay"). М. Drnytrenko worked in easel painting and 
illustrations of books and placa:rds. 

Bohdan Stebelsky rnakes а deep ilnprint in the Ukrain
ian art Ше in Canada. Не was born in 1911 in Halychyna, 
studied painting at the Cracow AІ";ademy ( particularly :folk 
art), :from 1942-1944 he was the Director of the Industrial 
Arts School in Yavoriv, as а displaced person he was the 
co-organizer of U.S.O.M. in Munich, and was one of its 
rnostactivemernbers. 

In Canada he became active as an organizer and head 
of U.S.O.M., and editor of "Literatura у mystetstvo" ( "Lit
erature and Art"). For many years В. Stebelsky has been 
writing outstanding articles on Ukrainian art. As an artist, 
Stebelsky is an Impressionist with definite Ukrainian fea
tures, as seen in the worb: "Nad stavom" (''Ву the Pond"), 
"Domy" ("Houses"), "Zamkove podvirya" ("Castle 
Grounds"), "Soshestviye Sv. Dukha", ("Descension of the 
Holy Spirit"), and others. Stebelsky accomplished the book 
art of tnAny UkrAinian publicationa, all distinguished Ьу 
his origlnAl approach. Stebelsky fs А unique figure on the 
Ьackground of the Ukrainian Diaspora. 

Myron Levytsky is one of the most productive and 
most populAr Ukrainian artists in Canвda and the Diaspora. 
Не was born in 1913 in Lviv, studied first at О. Novakiv
sky's Art Scbool in Lviv, and then completed the Cracow 
Academy. Levytsky is an equipoised talent of many :fields 
- painting, graphic arts, variou.s brancl1.es of technical a!';
complishment, thematics, genres, manners, trends, and 
styles. Не is а monumentalist, and а portrait, landscape, 
and urhan painter. His style, which is completely modern 
and completely Ukrainian, contains features of the Byzan
tine, of Realism, Impressionism, Expressionism, Cubism, and 
even Abstractionism. Тhis is seen in his works: "Karpatska 
Madonna" ("Carpathian Madonna"), "Skhoplennya Nasti" 
("The AhduІ";tion of Nastya"), "Portret Druzhyny" ("Wife's 
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Portrait"), "Port le Havre", and "Devyaty val" ("The 
Ninth Wave"), and the more recent works: "Tsc.kotykhy" 
("Chatterers"), "Try tsari" ("Three Кings"), "Ostanniy 
prorok" ("The Last Prc.phet"), "Lukash", "Alhambra", 
"Kovchel1 Noya" ("Noah's Ark"), etc. Тhеу portray the 
vivid imagination and inexhaustible creative thought of the 
artist. Levytsky is particularly active in the field of book 
art, as: "Velyka istoriya Ukrayiny" ("Тhе History of 
Ukraine"), "lstoriya ukrayinskoho viyska" ("The Нistory 
of the Ukrainian Army"), "Dukhovyy portret Olhy Kobyl
yanskoyi" ("The Spiritual Portrait of Olha Kobylyanska") 
Ьу У. Mulyk-Lutsyk, "Doroha" ("The Road"), Ьу В. Кrav
civ, "Brody" Ьу О. Lesyak, and many other distinguished. 
publications, including Т. Shevchenko's "Kobzar". In this 
field of art, Levytsky is unsurpassed, has attained. а tre
mendous popularity, and has placed within it а distinct seal 
of his own individual style. 

Нalyna Novakivsky works in Toronto. She studied in 
Cracow, Vienna, and Munich. Her most interesting works 
are: "Vesna" ("Spring"), "Rybalky" ("Fishermen"), "Svya
chennya pasok" ("Blessing of Eвster Breads") and "Zhovti 
nartsyzy" ("The Yellow Narcissi"). 

Enriching Ukrainian art in Canada also are: О. Te
lizhyn, Р. Sydorenko, Р. Melashchenko, А. Struver, І. No
syk, І. Shumka-Moroz, М. Bidnyak, L. Paliy, А. Babych, 
L. Genush, D. Zalutsky, and many others. 

Stepan Stetsiv (1905-1964) worked in Vancouver and 
then in St. Catherine's. Не was bom at Drohobych, studied 
painting in Liege, Belgiwn, in Cracow, u.nd in Wu.rsaw. 
Stetsiv created а nwnber of valuable compositions and 
landscapes in the Reu.listic spirit. lnteresting as regards to 
drawing and color are his works: "Vivtsi na dorozi" ("Sheep 
on the Road"), "Lis" ("Forest"), "Alpy" ("Alps"), "Vtika
chi" ("Тhе Escapee.s"), "Plener" ("Plein air"), etc. Не also 
worked in the field of church art. 

Roman Kowal attu..ined wide popularity in Canada, es
pecially in Winnipeg. Не was born in 1922 in the Lyubachiv 
area, studied painting at the Industrial Arts School in Lviv 
and at the Post-Secondary Art Studio of S. Lytvynenko 
in Germany. Kowal is distinguished as а flrst-class urban 
painter, and а good portrait and land.scape painter. His 
distinct individuality marks the works: "Vesna" ("Spring"), 
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"Vidhomin u horakh" ("Echo in the Mountains"), "Pered 
kupillyu" ( "Before the Bath"), "Portret druzhyny" ( "Wife's 
Portrait"), etc. Together with S. Hordynsky, Kowal painted 
а church in Winnipeg and accomplished the mosaic in the 
sanctuary of the St. John's Cathedral in Edmonton trans
forming V. Dobrolige's project. Kowal also works in fields 
of sculpture and ceramics. 

In Manitoba а young generation of Ukrainian Canadians 
have come to the fore, as: Petro Kuts, а good ca:ricaturist 
who works at the daily "Free Press"; Taras (Ted) Korol 
а designer at the Manitoba Theatrical Centre; Stepan Repa, 
Dariya Zelsky-Darevych, Halyna Kohuska (Gomez-Pera
les), Кhrystyna Navrotsky-Kudryk, L. Obrotsa, М. Pere
sunky-Harasymchuk, В. Akhtymiychuk, М. Onufriychuk, 
Т. Kuziv, and others. 

In Montreal, Adriyana LysМ: is an original artist of 
exceptional talent; Ruslan Logush is talented and original; 
and Lyudmyla Temertey is distinguished with her perfect 
realistic drawing. There are others, too, with а bright 
future. 

Edmonton has become а definite centre of а group of 
notable artists. Yuliyan Butsmanyцk (J. Bucmaniuk) 
studied art at the Cracow Academy and continued his 
specialization in Prague. Не worked for some time with the 
famous М. Sosenko in the painting of churches in Нal
ychyna. Не arrived in Canada as а full-fledged artist, hav
ing accomplished the murals at St. Josaphat's Church in 
Zhovkva and many portraits as well. In Edmonton, Bucma
niuk painted St. Josaphat's Cathedral which is outstand
ing in its original stylization of the figures of the saints 
and Christian symbol as well as in its ornamentation and 
harmony of color. The moвt outstanding of his portraits 
are those of Bishop Nll Savaryn, Metropolitan М. Herma
nyuk, Very Rev. Dr. V. Laba, S. Petlyura, ]. Konovalev, 
А. Melnyk, D. Vitovsky, R. Smal-Stocky, and others. For 
ten years Busmaniuk had his own art studio; а number of 
debutвntes of hi!! school have acquired positions in art. 

Yulyan Кraykivsk:y was the first Ukrainian artist who 
settled in Edm.onton. Не already had produced many works 
in Ukraine and as а displaced person he created the com
pooitions "R о z s t r і 1" ("Execution"), "Vtikachi" ("Es
capees"), "U.S.S.R.", "Кolektyvizatsiya" ("Collect\viza. 
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tion"), and "Arkan" ("Ukrainian Lasso Dance") for which 
he received first award at an exhibition in Edmonton in 
1948. In Canada he created the compositions "Hahilky" 
("Eastern Spring Songs"), "Tantsyuvalna romantyka" 
("Dance Romantlcs"), "Chortivska ofensyva" ("The Devil's 
Offensive"), "Dochka Oksana" ("Daughter Oksana"), and 
many others. Не was the author of many theatrical designs 
and many postcards. Кraykivsky's works are characterh:ed 
Ьу Realism with some Romantic undertones. 

Artists from the older generation also worked in Ed
monton. Vasyl Zalutsky ( 1895-1973) is а drawing a:rtist 
of the Naturalist school who accomplished а series of icons 
for iconostases and pa.inted in the field of theatrical design. 
Stefaniya Bazyuk (born 1904) painted а cycle of Jand
scapes of the Rocky Mountains in the spirit of Impression-
ism. 

Ivan Keyvan (J. Keywan) was born in Pokuttya in 
1909, stud.ied at the О. Novakivsky Sehool, at the Cracow 
Academy, and. specialized in graphic arts at the Waxsaw 
Academy. Не studied the history of art as well. ln Canada 
he emerged primarily in engraving and graphic arts, and 
partly in painting. Ніs most notable works ахе: "Rodyna" 
("Fam.ily"), "Т. Osmachka", "Olena Kysilevsky", "lvan 
Маzера", "Моуа druzhyna" ("Му Wife"), "V. Lesych", 
''Avtoportret'' ("Selfportrait") and а cycle of composШonal 
portraits of Т. Shevchenko. І. Keyvan works also as an 
art scholar and art historian. Не has written rnany essays 
and а few monographs, including the monograph "Taras 
Shevchenko - obrazotvorcby rnystets" (Taras Shevchenko 
- The Fine Arts Artist"), and is completing the monumen
tal "lstoriya lkrayinskoho mystestva" ( "The Jfu;tory of 
Ukrainian Art"). 

Тhе most distinguished Ukrainian arti5t in Western 
Canada was Wadym Dobrolizh (Dobrolige) (1913-1973). 
Dobrolige was born in Nizhyn; he studied. in the Кіеv Art 
Institute and at the Leningrad Academy. Не was repressed 
Ьу the Soviet government and in exile painted the Кha
barousk and Nikolsk-Ussury Home of the Red Arrny. Не 
later designed the film stud.io in Кіеv. As а displaced. per
son (in Heidenau) Ье held his own art studio. Having 
settled in Edrnonton, Alberta, Dobrolige accomplished the 
murals of а church in Vegreville and а series of icons for 
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clturclteБ іХІ Radway, Willingdon, Musidora, and Bruder· 
heim. Не also created а beautiful iconostasis and icons for 
the St. John's Cathedral in Edmonton (with the aid of Р. 
Paush, who did the carpentry). This iconostasis is in the 
Кozak Baroque style. Не started а project of mosaics for 
the sanctuary but, unfortunately, his premature death curЬ
ed its fuП realization. Dobrolige was an excellent designer. 
Не worked in this field for Ukrainian productions and 
academies ("Lys Mykyta", Махера and Shevchenko мad
emy), and for non-Ukrainian operas as well. The best workз 
of his easel paintings are: "Vtikachi" ( "The Escapees"), 
"Kodnya", "Portret druzhyny" ("Wife's Portrait"), "Olha", 
"Metropolitan Ilarion", "Pustka" ("Vacant House"), "Osin" 
("Autumn"), etc. Не also worked in the fields of book 
art and silk screening, and tried his talents in sculpture 
("Т. Shevchenko"). 

Ceramic artists who work in Alberta are Ted Diakiv, 
Ivanna lvanusiv, and Olha Maцastyrska. Parasya Ivanets 
Із а painter in Alberta \Vho composed а nuшber of valu
able landscapes, an impressive cycle of Ukrainian churches 
in Alberta, and icons for the iconostases of the St. Josaphat's 
Cathedral in EdmoXІton. Among the noteworthy artists of 
the young generation is Ihor Dmytruk whose works are 
marked with an original Expressionism and Ksenya Ar
onets, an uncompromising Abstract painter. There are many 
amateu1· painters in Edmonton, :mostly women, who have 
attained an elementary education in art through evening 
courses at the University of Alberta. One of these is Olha 
Lukomsky (bom in Lviv) who, with her oil technique in 
portraits, landscapes, and still Ше paintings, is endeavoring 
to achieve heights. 

Petro Shostak is а talented painter in Victoria, British 
Columbia. Не deals primarily with landscapes which are 
characterized Ьу а. modernized Reall.zm. 

Vasyl Kurylyk (William Kurelek) (1927-1977) is an 
epochal phenomenon in Ukrainian art in Canada. Не was 
born in Whitford, Albert..a, in а family of farmers who settled 
here from Bukovyna. Не grew up in Manitoba and com
pleted his вtudies at the University of Мanitoba. Не then 
went on with his studies at the Ontario Institute of Art 
and at the Art School in San Miguel de Allende in Мехісо. 
Hecul:minated his studies in London, England, 1952-1959. In 
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order to obtain financial means for his studieз he worked in 
the forests of Ontario and Quebec. Не became plagued Ьу а 
disease of the eyes which threatened him with blindneзs. 
Although he was an atheist ( he was of the Orthodox re
ligion from birth) he returned to Gud and roiraculously 
regained his vision. From this moment Kurelek became an 
ardent Christian; he visited the Holy Land, went through 
it on foot, and painted the places where Christ had walked, 
firstly Bethlehem, Jerusalem, Na:lareth, and the Sea of 
Galilee, and then scenery, architecture, and people. Тhis 
led to the composition of а gigantic cycle ( of over бО paint
ings) "Pasiya sv. Matviya" ("Passion of St. Мatthew"). 
When Kurelek first exhibited his works in Toronto in 1960 
at the Isaac Gallery he astonished the audience and crities. 
During his short life he exposed his works at 26 personal 
e:~thibitions; each was dedicated to а separate theme and 
problem: on the life of his parents-farn~ers, reminiscences 
from his childhood and teen age years, on "Lumberjacks", 
on the miracle of regaining his sight ( "Lord, If Only І 
Could See"), on themes from the Princcly and Kozak States 
("Hermit in the Кievan Cave Monastery"), ("Selecting а 
Hetman"), and on the horrors of Russian Bolshevism 
{"Тragedy in Vinnytsya"). One separate exhibition was 
dedicated to the crimes of genocide, including Mosoow's 
genocide over the Ukrainian nation (this was not to the 
liking of the so-called "humanists"). Kurelek was not only 
an artlst-mystic, he was an orig.inal philosopher. In his works 
we see а satire on materialism and hedol1ism in the face 
of the threat of а cataclysm ("Visiol1s of Nuclear Arms", 
"Toronto, Toronto!"). Kurelek's art is not а profession, it 
is а calling which serves the highest ideal - Christianity. 
Kurelek's works are characterized Ьу Primitivism, Realism, 
and even Surrealism which blend into his own individual 
style. His works are preserved in fifteen galleries and mu
seums in Canada and the U.S.A. А monograph has appeared 
on the artist as well as а number of articles. Four film
strips have been dedicated to his life and works. 

Toronto is the Ukrainian art centre of Canada. Its or
ganizational activities include the headquarters of U.S.O.M., 
М. Kolyankivsky's art gallery, "Му і svit'' ("The World 
and Us") which has been transferred to Niagara FaJls un
der the name "Home of William Kurelek", Т. Shumsky-
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Moroz gallery "Focus", and the newly founded Canadian
Ukrainian Foundation (Кanadsko-Ukrayinska Fundatsiya) 
(K.U.M.F.), which came into being under the sponsorship 
of Mr. and Мrs. М. Shafranyuk. Маnу exhibitions of the 
works of young artists are held there annually thus provid
ing а field for their creativities. К.U.M.F. is most signific
ant to the development of Ukrainian art because of its 
role of exposing its treasures to Ukrainian and non-Ukrain
ian viewers. 

The art schools of К. Antonovych, J. Bucmaniuk, and 
Р. Sydorenko have contributed greatly to the development 
of young artists. 

А number of artists from Ukraine have settled also 
in countries of South America. In spite of the very im
poverished conditions, some of the artists have been suc
ceзsful in developing their talents, а few have even en
joyed dominant roles, particularly in Argentina, and Vene
zuela. There was only one Ukrainian architect in Argentina 
- Konstyantyn Buldyn (1897-1966). Buldyn completed the 
Art Institute in Кіеv and then worked in the field of de
corative sculpture of buildings in Kiev, Кharkiv, Odessa, 
and Dnipropetrovske. Не accomplished а memorial project 
in honor of Т. Shevchenko (Manizer took advantage of his 
ideas in his own memorial projecls to Т. Shevchenko in 
Кharkiv and Kiev.) In Austria, Buldyn created the com
position ''Besdomni" ("Homeless") and "Taras Bulba". 
In Argentina he designed the Econom.ic Exhibition in Avell
aneda ( 1950) and in Buenos Aires, а complex of buildings, 
under the name ''Тhе Children's Republic". 

Mykola Holodyk enjoys his achievements in Argentina 
as а sculptor and as а painter-designer. 

Тhere is а memorial in Buenos Aires honoring Т. Shev
chenko, а project Ьу Leo Mol (from Canada; mentioned 
earlier). 

Painting and graphic arts take а much more eminent 
position in the Uk:rainian art of Argentina. Victor Tsymbal, 
who emigrated to Argentina in 1928, received sudden and 
wide acelaim, and а leading position in Argentinian art. 
Tsymbal Шustrated the most distinguished Argentinian pub
lications, became well-known in commercial graphic arts 
working for the most noted business firms and Ьanks. Не 
worked on many government documents, various rnone-
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tary projects, emblems, diplomas, placards, etc. for the 
governments of Argentina, BraUI, Uruguay, Chile, and 
even England. In 1948 he was awarded four gold medals 
for his drawings for the journals "Asidar" and "Orhis" and 
for his graphic work "The Art of Propaganda". Tsymbal 
financed the Ukrainian school in Argentina, designed many 
productions, and Шustrated many Ukrainian publications 
Of particular importance are his works; "Bohr-tvorets" 
("God-Creator"), "Кhrystos u pustyni" {"Christ in the 
Wildemess"), "Pereobrazhennya Hospodnye" (''Тransfigu

ration"), "Kyyivska Bohorodytsya Nenarushyma" ("Sacred 
Mother of God of Кіеv"), "1933", "Ruiny Kyyivskoyi Lav
ry" ("Ruins of the Кievan Cave oMnastery"), "Kyyiv nad 
Dniprom" ("Кіеv Ьу the Dnieper"), "Kurhan u stepu" 
( "Mound in the Steppe"), etc. Tsymbal holds а unique po
sition in Ukrainian and world art primarily because of his 
brilliant composition and an unrivalled technique. There 
is а tremendous suggestive power in his works; his unusual 
precise technique of accomplishment is а genuine moder
nism, ІШ antithesis to the contemporary so.-called "modern
ism". Tsymbal is а remarkable master of the microcosm. 
In 1960 he setUed in the U.S.A. where he died. 

Borys Кryukiv (1895-196'7) also acquired fame in Ar
gentina. Не achieved his art education in Кіеv but was un
able to reveal his talent in the yoked Ukraine. In Argen
tina he became distinguished as а remarkable illustrator. 
Кryukiv illustrated the publication "El Ateneo" in Buenos 
Aires, "А Thousand and One Nights", "Divine Comedy", 
"Decameron", "Don Quixote", "In the West Without 
Change", works of Е. Рое, А. France, and others, and also 
"Тhе Spanish Classical Theatre". Не also illustrated many 
Ukrainian publications. Кryukiv was а master in oil palnt
lng too, as "U Kyyevl na Podoli" ("Podil in Kiev"), 
"Shlyakh kriJJ: ruyiny" ("Path Тhrough the Ruin"). 

Ніs wife, Olha Hursky, is an author of landscapes in 
the Impressionistic spirit. His daughter Lidia is а ceram.ic 
artist endeavoring to create а synthesis of the Argentinian 
ceramics with that of the Poltava and Hutsul regions tying 
in with the Тrypllian culture. 

Mykola Nedilko (born 1902) was the designer of the 
theatre and opera house and the vaudeville in Kiev. Nedil
ko is а beautiful landscape artist, а lyricist. Не captured 
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the viewers at the exhibitions in Lviv with his works 
"Osin" ("Autumn"), "Osinniy motyv" ("Autumnal Motif"), 
"Dereva nad rikoyu" ( "Тrees Ьу the River"), "Zymovy 
peyzash" ("Winter Landscape"), and а cycle of landscapes 
from a:round the Dniester River. Argentiniaл critics value 
Nedilko's landscapes very highly. 

Mykola Azovsky ( 1903-1947) is а noted Realist painter. 
Не studied at the К.ievan Academy, later he completed the 
Art Institute, and worked as а theatrical designer in Кhar
kiv, Donbas, and К.іеv. Azovsky created а number of com
positions, as "Shevchenko na zaslanni" ("Shevchenko in 
Exile"), "Кarmelyuk", "Robitnyky Donbasu" ("Workers 
of Donbas"), and others. At the S.U.O.M. exhibitions in 
Lviv, 1941-1944, A:~;ovsky was distinguished Ьу his oil paint
ings "Zhnyva" ("Harvest"), "Zhinka v kapelyusi" ("Wom
an in а Hat"), "Verba" ("Willow"), "Nahrobok І. Franka" 
("І. Franko's Memorial"), "Кhata narodzhennya І. Franka" 
("І. Franko's House of Birth"), "Кhrest na rozdorizhi" 
("Cross on the Crossroads"), and "Merlets u khati na 
Hutsulshchyni" ("А Corpse in а House in the Hutsul Re
gion"). Azovsky also exhibited а cycle of urban Iandscapes. 
Не created а number of landscapes of Italy "Tserkva v 
Berestsiyi" ("Church in Brescia"), "Prokhid u gondolakh" 
("Procession in Gondolas"), "Tserkva sv. Marka" ("St. 
Мark's Church"), "Piacetta", "Dvi skeli у more" ("Two 
Cliffs and the Sea"), and ''Кrayevyd Kapri" ("Scenary of 
Capri"). Azovsky's Iast paintings were landscapes of Ar
gentina. His works impress the viewer primarily with their 
perfection of color. 

Volodymyr Lasovsky was а very well-known artist in 
Lviv. Не lived in Paris after the Second World War, and 
eventually settled in Argentina. In Bttenos Aires, he headed 
the Union of Scientists, Writers, and Artists and lectured 
at art schools. Recently Lasovsky has become an a:rt the
oretician writing many vвluable articles. In 1957 Lasovsky 
moved to the U.S.A. where he worked in the field of 
monumental painting and headed the Cultural Committee 
of S.К.V.U. 

Ivan Denysenko was born in 1910 in the Кharkiv re
gion; he completed the Professional Art School and the Art 
Institute in К.іеv. Не got to Lviv as а German prisoner of 
war. After the war went to Paris where he studied for 
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two years at the Academy of Grande Chaumiere. In Argen
tina he worked as а monumentalist and portrait painter. 
Denyмnko accompllshed а series of murals and icons for 
the Orthcdox and Cathclic Churches in Buencs Aires, in 
the prcvince of Missones, in Berissc and Santa Rosa, in 
Cordcba, in the Seminary of San Alfonso, in La Ricja, etc. 
Не also created а series cf lccncstases: for the Eucharist 
Ccngress at Curitiba, Brazil, for s chapel in Malet, in Paulo 
Frcntin, in Antonio, Prudentopolis, Porto Uniao, etc. Upcn 
moving to the U.S.A. in 1963, Denysenkc accomplished а 
number cf iconostases for various churches outside the 
country, as St. Josaphat's Cathedral in Edmonton, Alberta, 
and а church in Vancouver, British Columbia, for the Or
thodox Church in Paris, and the Catholic Мission in San 
Germaine. The works of Denysenko are characteri:o:ed Ьу 
а perfect drawing, clarity of cornposition, and pleasant, 
bright coloring. 

Oleksander Юymko worked in Argentina for а while 
in the fields of church murals, icons, and theatrical and 
film design. Volodymyr Ponomarenko is а very productive 
artist in Argentina. Не accomplished over 2,000 works in 
oil, dt'a\vings, and etudes. Of the younger generation of 
artists that acquired their art education in Argentina are: 
N. Somko, L. Hrytsay, S. Makarenko, М. Borsalsky, М. 
Кrushelnytsky, L. Prokopovych, А. Symonchuk, and others. 

Brazil is the most impoverished in regards to Ukrain
ian art because of the prevailing unfavorable economic con
ditions. As far as architetture is concerned there is only 
one church project, Ьу V. Sichynsky in Porto Uniao. Sculp
ture is non-exlstent in Brazil. In Rio de Janeiro, Dmytro 
Izmaylovych emerged аз а stylish portrait painter in the 
diplomatic circles. Не has painted portraits of women diplo
mats of India, Pakistan, and others. Не produced а cycle 
of urban paintings with Eastem thematics as well as re
ligious compositions in а Byzantine manner. 

Venezuela is one of the youngest countrles of Ukrain
ian settlement; before 1948 lt had по traditions of Ukrain
ian art. For а short while Vasyl Кrychevsky worked in 
Caracas. In the decline of his years he painted а series of 
landscapes. Не died in 1952 and was buried in Bound Brook. 
New Jersey. 
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Нalyna Mazepa (Koval) is one of our most produc
tive artists in Venezuela. She works in Caracas. She was 
born in 1910 in the fam.ily of the Prem.ier of the Ukrainian 
National Republic, Isaac Mazepa. She completed the In
dustrial Arts School зnd the Academy of Arts in Prague. 
Already in 1935 she distinguished herself at the exhibition 
in Lviv with her works; "Кhlopchyk z pesykom" ("Вау 
with а Dog"), "Holova divchyny" ("Girl's Head"), and 
"Dvi zhinochi holovy" ("Тwо Women's Heads") in а 

modem and essentially Ukrainian character. Her later 
works are antirealistic in drawing and color; these are: 
"Оу, руе Вауdа" ("Oh, Bayda Drinks"), "Koza.ky" ("Ko
zaks"), "Тrу divchyny" ("Тhree Gixls"J, "Divchyna z na
mystom" {"Girl with а Necklace"), "Rusalka", ("Nymph"). 
"Kazka pro divchynu-kachechku" ( "Тhе Tale About the 
Gixl-Duck"), etc. She has laid folk art into the base of her 
style and combined the features of folk art with modern 
trends - Expressianism, Surrealism, and others. Нalyna 
Mazepa accomplished many illustratians to the tales: "Du
ma pro chayky" ("Song About the Gulls") Ьу О. Lyatu
rynska, "Кnyazhna-zhaba" ("The Frag Princess"), Ьу О. 
Oles, "Sluzhnytsya Hapka" ("The Servant Нарkа"), "Ru
salka" ("The Nymph"), "Vidm.a" ("The Witch"), "Didko" 
("The Devil"), "Chortenyat.a." ("Little DevUs"), "Did і 

ЬаЬа" ("Grandfather and Grandmother"), ''Ivasyk-Tele
syk", etc., and also to М. Ponedilak's collection "Zorepad" 
("Stll.rfall"). Halyna Mazepa possesses the elements of а 
Ukrainian national genius and, therefore, plays а leading 
role in the formatian af Ukrainian art. 

In 1948 some Ukrainian artists setUed also in Austra
lia. Of these Mykhaylo Кmit ( 1910-1981) is clearly dis
tinguishable. Не was born in Stry, studied art at the Cra
cow Academy, then in Czechoslovakia, Germany, and Italy. 
Before the war he was an editor to the Scientific Press 
Agency in Warsaw; during the Gennan occupation he 
taught art at the lndustrial Arts School in Lviv. Не created 
а number af portraits, compasitions, and still life paintings 
which, in their drawing, are marked with features of Ех· 
pressionism, and in their coloring - Ьу Impressionism. 
Ніs most valuable work is "Avtoportret" ("Selfportrait"). 
Кmit has ach.ieved tremendous success in Australia, in-
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cluding the exhibitions in Sydney and in Newcastle where 
he has received many first prizes. 

Volodymyr Savchak was Ьorn in Berezhany, studied 
at the School of Applied Arts in Warsaw, and then in Vilna. 
In Australia he taught art to aЬorigine children in the ~n
tral region.s and was also а teacher of tbe Technical School 
in Northern Tasmania. Не is friends with the famous aЬ
origine landscape artist Albert Namatyira of the Aranda 
aborigines. Savchak's best works are: "Ranok v Brizbeni" 
("Moming in Brisbane"), "Sv. Pokrova" ("St. Mary the 
Protectress"), "Boborodytsya z Dytyatkom" ("Virgin Mary 
with Cbild"), "Bozha Maty" ("Mother of God"), and others. 
Не also created а cycle of Australian Iandscapes. 

Vasyl Тsybulsky (born 1929) is а designer in Austra
lin. Не studied art at the Кhe.rkiv Art lnstitute and at the 
Leningrad Academy. Не created а cycle of paintings of 
Ukrainian hetmans and writers; Ье designs Ukrainian pro
ductions in Jilong and successfully exhibits his works there. 

ln Adelaide, the e.rtist Mysak participates in various 
Australian exbibitions and has rec:eived а number of 
awards. 

There is no union of artists in Australia, tberefore, 
each one of them paves his own way independently. 

Тhere are very few Ukrainian artists in Western Eu
rope at this time and, therefore, Ukrainian art is not well 
represented there. The only exceptional event in a~hitec
ture is the building of the St. Sophio. Cathedral in Rome 
with the endeavors of Patriarch Joseph, 1967-1969. Тhis 
cathedral is monumental in character. Basically it is in the 
Ukrainian Byzantine style with modern features. Its mo
saics, accomplished Ьу S. Hordynsky, are highly artistic. 
The St. Simon Orthodox Church in Paris contains icons Ьу 
М. Drnytrenko. His icon "Маtу Bozha" ("Mother of God") 
is preserved in Lourdes. 

Zoya Lisovsky-Nyzhankivsky works in Switzerland. 
She was born in Lviv to the family of the well-known 
graphic artist Robert Lisovsky and grew up in the Carpath
ians. She received her elementary education in art from 
her father, then she completed her studies at the Academy 
in Rome. Тhere she Шuminated her talents and her works 
appeared at exhibitions in London, Rome, and Bari (1955) 
where she acquired many awards. Zoya Шustrвted the 
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Itallan theatrical monthly "Sceпaris", created many por
traits, compositions, and still life paintings. Zoya's style is 
completely original, with features of Expressionism. 

In summation one can undoubtedly say that the acqui
sitions of Ukrainian art in Diaspora are brilliant achieve
ments, especially when taking into aceount the difficulties 
and financial condltions that faced the refugee artist in his 
new homeland. The most important fact, however, is that 
tlte Ukrainia.D artist in Diaspora is allowed to express him
self freely, in his own style, and in the thematics of his 
own choice. Не can, therefore, exhibit genuine treasures of 
Ukrainian art before the world and say that which is not 
allowed to Ье said in an enbondaged Ukraine. 

XV. UКRAINIAN ART IN ТНЕ UКRAINIAN S.S.R. 

Art in the Ukrainian S.S.R. must Ье examined from 
the aspect of the colonial dependence of Ukraine in the 
so-called U.S.S.R. Obviously, the conditions for creativity 
in the police state are different from those in democratic 
countries. Creative freedom is extremely limited and the 
artist must submit unconditionally to the Party line and 
its "sword"- the K.G.B. Тhе artist must create according 
to the dictates of the Party or else face imprisonment, or 
even death. Despite the regime, Ukrainian artists have 
managed to endow Ukrainian art with valuable acquisi
tions. Тhose artists who were faithful to the principles of 
Ukrainian art were liquidated. Тhose who "adapted them
selves" to the regime and gave the occupants large "triЬ
utes" were able to find ways to contribute to the treasury 
of their own native art. Тhе opportunists (these are very 
few) served the Кremlin unconditionally; some served the 
Кremlin out of fear of terror fo«ing themselves to create 
Ьу the force of ine~tia in o~der to maintain their existence. 

In the first years of the Bolshevik regime art in the 
U.S.S.R. and in the Uk~ainian S.S.R., in particular, took 
the ~oad of extreme modernism - from Impressionism 
thxough Cubism to Constructivism, Purism, Expressionism 
and Futurism, including Surrealism. As а basis for the 
"proletarian style", Constructivism was chosen for archi
tecture and Futurism for painting and graphic arts. Class-

212 



ical forrns were preserved for sculpture only, because 
Ukraine, under the directives from Moscow, had to beoome 
densely "decorated" Ьу memorials to the leaders of world 
communism. 

Forced to create art according to the Party doctrine 
- "national in form and international in content" -
Ukrainian architects tried to give rebirth to the forms of 
Ukrainian Baroque (as the Agricultural Academy in Кіеv, 
project Ьу V. DyachePko). But Constructivism, а style 
devoid of any beauty, which was to serve practical purposes 
only, was forced upon them. 

From 1921-1923 the proletcults came to the fore (Pro
letarian cultural~ucational organizations). Тheir aim was 
to redevelop the citles Кharkiv, Кіеv, Qdessa, Mykolaiv, 
Chernihiv, and others. They took up various "most modern 
styles" (often illogical from the architectural standpoint), 
and tried to create а so-called "proletarian style". Forms 
of Constructivism took over and а series of proletarian 
settlements were built in DonЬas - near Yuzivka, Hor
Iivka, Кramatorske, Dnipropetrovske, Кharkiv, etc., in а 
"barrack'' style. Representative examples of "Constructi
vism" are the new buildings in Кharkiv, the capital of the 
Ukrainian S.S.R. at the time: "Derzhprom" building, Co
operative building, the hostel "Gigant", the "Palace of Cul
ture of Railway Workers" Post Office, A.T.S., and others. 

Many buildings were built in this style in the main 
cities - government buildings, communal buildings, cul
tural-educational bui1dings, schools, theatres, "clubs", hos
pitals, state banks, railway stations, factories, electrical sta
tions, etc. Particularly noteworthy is the power station and 
Dniprohes Dam where reinforeed concrete is used. This was 
а pursuit of the functional constructive style, which was 
not often successful. 

Outstanding architects in the Ukrainian S.S.R. are О. 
Beketov, Р. Alyoshyn, О. Verbytsky, О. Кrasnoselsk:y, and 
О. Molokin. Some of the architects utilized form.s of Кozak 
В а r о q u е and wooden architecture, and the so-called 
"Ukrainian Modern". Russian architects brought models of 
Russian "Classicism" into Ukтaine. 

In general, however, building at this time was spon
taneous and chaotic. 
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The creative initlative of ar<:hitects was finally halted 
Ьу the "Decree" of the Central Comm.ittee of the Com
munist Party which called for "the re-construction of lit
erary-artistic organizations" and for "Socialist Realism". 
Тhis, in fact, was а retшn to the so-called "hexitage of the 
fatherland", і.е., to Russian pseudoclassicism. Тhus began 
the regime's Russification of Ukrainian architecture in the 
Ukrainian S.S.R. The regime formed а Union of Soviet 
Architects which became its obedient instrument, strictly 
subordinate to Moscow. Constructivism was still tolerated 
for а while on the outskirts, but in 1937 it was condemned 
there also as "formalistic decadence". 

From 1933 to 1941 а numЬer of representative build
ings were built in the spirit of the famous "heritage of the 
fatherland", these are: the building of the Central Com
mittee of the Coпununist Party of Ukraine, the Administra
tion Бuilding in Кіеv (architect У. LangЬard), Opera and 
Ballet Theatre (architect L. Kotovsky), Т. Shevchenko 
Movie Theatre in Donetske (architecl L. Teplytsky), Тhe
atre in Dnipropetrovske (architect О. Кrasnoselsky), and 
numeroue communal buildings in Кіеv, Кharkiv, Zaporizh
zha, etc. Тhе Т. Shevchenko Museum in Kaniv (project Ьу 
V. Кrychevsky) was to Ье а genuine masterpiece of Ukrain
ian architecture, but the regime branded it as "nationalistic" 
and this project was amended Ьу Р. Kostyrko in the spirit 
of Sociali.st Realism. Тhis building is an example of extreme 
primitivism. 

When, in 1934, Кіеv became the capital of the Ukrain
ian S.S.R., the regime planned the construction of а "new 
centre" in the capital - at the price of the destruction of 
"hiвtorical temples", as the St. Sophia Cathedral, the My
khaylivsky Monastery, the Church of the Тhree Saints, etc. 
Fortunately V. Krychevsky was successful in designing а 
new plan for that "centre" which consisted of transferring 
the plan of these government grounds behind the Pechersk 
and іл this way he was able to rescue the Кіеv Acropolis 
from destruction. From that time on, however, Кrychev· 
sky was litrictly probibited from interfering in that which 
"was not his business". 

In that period many representative buildings were 
erected which have nothing in common with Ukrainian 
architecture. Тhе most noteworthy are the building of the 
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Council of Ministers of the Ukrainian S.S.R. (architects 
Т. Fomin and Р. Abrosimov) of 1935-1937, with definite 
features of Classicism which give the impression of monu~ 
mentalism, and the building of the Supreme Soviet of the 
Ukrainian S.S.R. (architect V. Zabolotny) of 1936-1939. 
Тhis building, with modernized Corinthian columns and 
а glass cupola, is characterized also with elements of Clas
sicism. This structure is proportional and the architect was 
truly successful with his light-and-shadow facade. These 
two buildings are considered as the most beautiful in the 
entire U.S.S.R. 

After the Second World War the architecture of the 
Ukrainian S.S.R. developed under the slogan "re-construc
tion of the fatherland". These efforts may have had а great 
future but an even more rigid centralization came into 
practice as well as more restrictions on the initiatives of 
architects. 

In 1945 the Academy of Architecture of the Ukrain
ian S.S.R. was formed which acts in accordance with the 
directives of the Council of Cultural Affairs in Moscow. 
The initiativcs of the Ukrainian architect.s were further 
limited. Тhе most responsible tasks were given to architects 
of other nationalities- Т. Fomin, Р. Abrosimov, V. Eli
zarov, V. Velychkin, V. Ko:tlov, Е. Holshtein, V. Hammer
ling, and others. If а Ukrainian sometimes did appear it 
was only in the outlying areas, or he worked in the capacity 
of an assistant. 

The City Council Building :in Кharkiv was built ac
cord:ing to the project Ьу V. Kostenko, the Theatre in 
Vynnytsya Ьу V. Chornovol, the Тheatre in Ternopil Ьу 
Т. Mykhaylenko, the railway station in Drohobych Ьу L. 
Travyanko. The monument commemorating the 300th an
niversary of the "union" of Ukraine and Russia is of the 
authorship of the Ukrainians А. Miletsky and the sculptor 
Т. Honchar. Features of Classicism are found in the build~ 
ings at the Main Pavilion of Exhibitions in Кіеv, the Palace 
of Culture in Nova Кakhovka, and the Railway Station tn 
Кharkiv. Тhе hotel "Dnipro" is reminiscent of the American 
Modern, and the hotel "Tarasova hora" in Kaniv (Ьу Russian 
architects) has features of ultramodernism. Тhе Economic 
State Planning building in Кіеv, the Cultural Building in 
Kodaky, апd Town Council in Donetske are projects of 
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Ukrainian architects. Some buildings turned out well аз 
far as style aiJd construction are concerned, others are dis
torted. The institute "Hutsulshchyna'' in Yaremche, the 
project Ьу І. Bodnarchuk and others, is а successful achieve
mentofstyle. 

Маr!.у cities in the Ukrainian S.S.R. have been reno
vated or reconstructed under the direction of Russians, not 
without the participation of Ukrainians. Кhreshchatyk in 
Кіеv, ruined Ьу the Bolsheviks themselves in the autumn 
of 1941, was renovated. On one side are administrative 
buildings, on the other side - residential buildings, but 
unfortunately, this erased the original Ukrainian character 
of the Кhreshchatyk. 

In 1955 the "Decree" of the Central Committee of the 
Communist Party and the Council of Ministers of the 
U.S.S.R. restricted archite..:ts even more. This time there 
was а strict prohibition of all "decorative tendencies in 
architecture of recent years and excessive enthusiasm wlth 
individual projects". Therefore Moscow declared а merci
less war on all national styles except Russian pseudoclassi
cism. 

The vociferous propaganda of the Russian Bolsheviks 
about their "colossal achievements" in architecture gives 
а totally false impression. In the Ukrainian S.S.R. as in 
the entire U.S.S.R., interest lies, primarily, in representa
tive huildings and in structures with Ш1 industrial character. 
The construction of residential buildings is simply pitiful 
as far as quality and quantity are concerned. Total negli
gence is the rule. The buildings are not solid, they are 
carelessly built, and some are even crumbling. In spite of 
all the "plans" and "de..:rees" in the last 60 years of its 
existence, far less has been constructed in the U.S.S.R. than 
in the democratic countries, especially the U.S.A. and Са~ 
nada in the last 10 years, and this without propaganda and 
terror. 

Sculpture in the Ukrainian S.S.R. in the period of 
"War Communism" had nothing in common with the Ukrain
ian spirituality. The occupants first of all appropriated all 
the acquisitions of the Ukrainian National Republic of 1917-
1920, including the bust of Т. Shevchenko Ьу F. Balaven· 
sky and the memorial honoring Т. Shevchenko in Romny 
Ьу Т. Кavaleridze, and others. During the revolution the 
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memorials to the Russian Tsars were rWned in Ukraine, 
but after Ukraine was occupied according to Lenin's slogan 
"Art serves the masses", it.s cities were dєnsely marked 
with triumphal arches and monument.s on the theme of the 
"October Revolution". Eventually numerous memorials 
were erected honoring the "leaders of Communism" -
Marx, Engels, Lenin, Stalin, and many others. Тhе authors 
of these projects were- Epstein, Mistakover, Hanizer, 
Langbard, etc. The memorials are repulsively standard 
and mass produced. 

In studio and decorative sculpture various trends were 
noticeable: Cubism, Futurism, Expressionism, and even а 
strange Naturalistic-Cubist combination. Ignoramuses and 
charlatans emerged in the field. 

Ivan Кavaleridze composed memorials honoring Н. 
Skovoroda in Lokhvytsya and Т. Shevchenko in Poltava 
with some features of Cubism. Fo1lowing the war years 
he created а bust of actor and director А. Buchma and pro
duced а number of high reliefs. 

Н. Manizer accomplished memorials honoring Т. Shev
chenko in Кharkiv in 1935, and in Kiev in 1939, in the 
вpirit of Socialist Realism. Although these memorials are 
characterized Ьу monumentalism, pathetics, and technical 
mastery, the spirituality of Shevchenko is not portrayed. 

У. Bilostotsky composed tombstones to М. Zankovetsky 
and М. Lysenko at the Baykiv Cemetery in Кіеv, and а 
bust of Р. Тychyna. Тhе rest of his works are standard 
tributes to the regime. 

Ivan Severa composed the busts "Copernicus", "lvan 
Franko", "Vasyl Stefanyk", "lvan Honchar" (born 1911) 
and the beautiful work "Young Taras Shevchenko". Halyn.a 
Kalchenko (1926-1976) composed memorials honoring М. 
Leontovych and Hulak-Axtemovsky, as well as busts of L. 
Ukrainka and О. Kobylyanska. Volodymyr Skolozdra 
(born 1912) accomplisbed monumental sculpture "Oleksa 
Dovbush", "Beethoven", "Shevchenko-sold.ier", "Vasyl Ste
fanyk", "F. Kotsyubynsky", the bust of young Shevchenko 
"Dumy molodi" ("Young Thoughts"), and "М. Кotsyubyn
sky", and others. Тhе sculptors of the UkraiDian S.S.R. 
ded.icated much to Shevchєnko thematics, as Т. ZцоЬа, М. 
Korotkevych, D. Karvavych, М. Vronsky, Т. Dovzhenko, 
О. Yevtushenko, А. Kosarevsky, Е. Nyzov, В. Popovych, 
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and many others. They also worked in the field of studio 
sculpture. Some of their works are of high artistic value, 
others are not because of the strict censorship from Mos
cow; it is the dictates of MO$CQW that compel the Ukrainian 
artist to portray Shevchenko "as а fighter of social justice", 
or tribune of Moscow. 

Memorials honoring І. Franko were erected in Кіеv 
in 1956 (project of А. Bilostotsky and О. Saprun) and in 
Lviv in 1964 (а collective project). The most valuable busts 
of І. Franko are those Ьу т. Severa and D. Кrvavych. 

О. Zdykhovsky made а sculpture "Bukovynsky Kobzar 
У. Fedkovych" ("The Bukovinian Bard У. Fedkovych"). 
Of the Hutsul thematics the most valuable are the works 
of V. Svyda: "Hutsulka z konem" ("Hutsul Woman with 
а Horse") and "Opryshky" ("Brigands") and V. Popo
vych's "Dovbush". 

Monumental sculpture is impoverished as regards na
tional thematics. Most memorials are built for individuals 
who had nothing in common with the Ukrainian spiritual
ity, or who were enemies of it. The studio sculpture fзres 
better in this regard, a1though it, too, is restricted Ьу the 
regime in regard to thematics and style. There are many 
creative talents in the Ukrainian S.S.R., even sorne CQlossal 
talents; unfortunately they are shackled to the iron Ьаrз 
of Russtвn Soviet imperialism and their creative wings have 
been clipped. Instead of creating freely they must make 
their panegytic contribution to the regime, with much in
jury to national art. 

The Russian Soviet occupation which forced Lenin's 
slogвn "Art serves the masses" did not at all captivate 
Ukrвinian artists b~au.se for а long tlrne Ukraine had its 
own original art which was diamettically opposite from the 
Russian. The Academy о! Art in Кіеv wаз already in ex
istence and under the direction of such eminent individuals 
as V. and F. Кrychevsky, У. Narbut, М. Boychuk, О. Mu
tashko, М. Butachek, and others, who had already suc
ceeded in the preparation of many talented students. The 
charзcter of Ukrainian painting was fotmed earlier Ьу S. 
Vasykivsky, О. Slastyon, Р. Martynovych, І. Yiz.hakevych, 
F. Кrasytsky, etc. 

It remainз а fact that Ukrainian art, in general, and 
painting, in particular, went in а totally diffetent direc· 
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tion than did the Russian which became cemented in the 
final phase of tl1e "peredvi:dlniki", і.е. Eclectism~Natur
alisro. 

Our notable a:rtists, having encountered the new Bol
shevik rule in Ukraine with alienation, or with suspicion 
and fear, did not engage themselves in the so-called "Soviet 
art". lt is no wonder that Soviet critics (Z. Vynohradiv) 
noted that "these artists only watched the revolutionary 
events and, not understanding them, stood at а distance 
from contemporary Ше". Therefore, in the beginnings of 
the so-called "War Communism" it was non-Ukrainian 
painters who were engaged in painting, as Р. Volodykin, 
V. Baltz, Р. Vasilyev, І. Brodsk:y, V. Zаш:е, В. Egiz, S. 
Kyshynivsky, У. Кhast, etc. These were joined Ьу various 
selftaught and vulgar-primitive mercenary artists. Of the 
Ukrainian artists only the exceptions adapted to the Bol
shevik regime, among these was the prominent battle-scene 
painter Mykola Samokysh (1860-1944). 

М. Sam.okysh was born in Ni:dlyn. After completing 
the Academy of Arts in St. Petersburg in 1665, he special
ized in battle painting in Paris from 1686-1689. & а volun
teer in the Russian Army during the Japanese War ( 1904-
1905), Samokysh painted а cycle of battle compositions. 
Не was an unsurpassed battle painter of European stand
atds, particularly in his depiction of horses in every posi
tion. From 1890 to 1917 Samokysh was а professor of battle 
painting at the Academy of Atts in St. Petersburg. Не 
also painted а cycle of battle compositions on Napoleon's 
March on Russia. Samc.kysh considered himself as а "Little 
Russian", nevertheless he accomplished а number of illus-
trations for the albums "І:;о: ukrayinskoyi starovyny" ("From 
Ukrainian Antiquity") and "Motyvy ukrayinskoho orna
mentu" ("Motifs From Ukrainian Omamentation") which 
were prepa.ж:ed Ьу S. Vasylkivsky, his friend in the Academy. 

Sam.okysh was in Crimea during the Russian Bolshevik 
invasion of Ukraine. In Crimea he joined "Soviet" art. In 
the 1930's he coroposed а few battle paintings on the 
themes of "hetoism" of the Red Army. At this time he 
also composed а number of paintings on battles from 
Ukrainian history as: "Pokhid za.porozhtsiv na Кrym" 
("Campaign of Zaporozhian Koza.ks on Crimea"), "Ivan 
Bohun", "Віу Мaksyma Кryvonosa z Yaremoyu Vyshne-
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vetskym" ("The Battle of Maksym Кryvonis and Yarema 
Vyshnevetsky"), and "Vyizd Кhmelnytskoho v Кууіv" 
("Entrance of Bohdan Кhmelnytsky into Кіеv"). These 
are valuable from the artistic point of view, but are alien 
to the Ukrainian spirituality. 

Various artistic unions were formed in the Ukrainian 
S.S.R. depending on styles and trends which still had some 
freedom of manifestation. Тhese unions were; Association 
of Artists of Red Ukraine, Association of Revolutionary 
Art of Ukraine, Union of Young Artists of Ukraine, and 
Union of Contemporary Artists of Ukraine. The Academy 
of Arts in Кіеv was reorganized in 1923 into the Artistic 
Institute with the departments of architectural, painting, 
polygraphy, carving-ceram.ics, and pedagogy conforming to 
the aims of propaganda. Nevertheless, national traditions 
were continued in the Institute Ьу the professors V. and F. 
Кrychevsky, and also Ьу М. Boychuk, who founded his 
own school for monumentalists. Our distinguished artists 
were, at the end, subordinated to the Russian Soviet system. 
І. Yizhakevych composed а number of paintings on the 
themes from the period of serfdom in Ukraine: "Torh 
kripakamy" ("Serf Тrade"), "Na panshchynu" ("In Serf~ 
dom"), "Pryvely do pana" ("Brought Before the Land
lord"), etc. V. Krychevsky, escaping from Soviet thema
tics, painted landscapes, worked in book graphic arts, and 
also in film designing; "Taras Tryasylo", "Taras Shevchen~ 
ko", "Nazar Stodolya", and "Boryslav smiyetsya" ("Bory
slav ls Laughing"), and the first Ukrainian technicolor 
film "Sorochynsky yarmarok" ( "Sorochynsky Fair"). 

F. Кrychevsky painted many compositions, as "Dov
bush", thetriptych "Zhyttya'' ("Life"), "Maty" ("Mother"), 
"Pryakha" ("Spinner"), an especially remarkable self
portrait (in а white fur coat), and а portrait of Н. Pav
lutsky. F. Кrychevsky also painted а cycle of masterful 
portraits of writers, scholars, and musicians for the All
Ukrainian Academy of Sciences in Kiev at the end of the 
1920s. Тhе rest of his works are tributeв to the regime. 

Mykhaylo Boychuk (1882-1939) was the most illustrl
ous figure durlng the period of Stalin's terror. Не was bom 
in Podillya. Не studied at the Cracow Academy and com
pleted hia art education in Paris. Не found bis own style 
very early in his career. lt was based on the old icono-
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graphic traditions and the early phase of Renaissance 
(Giottism). It is in this spirit that he painted the chapel 
of the "Deacon's Bursa" in Lviv. In 1914 he restored Het
man Rozumovsky's church in Lemeзhi. 

As а professor of the Academy of Artз, and later the 
Artistic Institute in Кіеv, М. Boychuk founded the School 
of Monumentalists and taught students who became eminent 
artists, as V. Sedlyar, І. Padalka, О. Myzin, М. Pokytsky, 
Т. Boyehuk, О. Pavlychenko. І. Shulha and.S. Nalepynsky
Boychuk became followers of this school. 

lnto the synthesis of his style М. Boychuk included 
the monumentalism of the Юevan Princely State, charac
teristics of early Italian Renaissanee ( Giotto), and elements 
of Ukrainian foJk art. This was а specifically Ukrainian 
style, diametrically opposed to that of the Russian "pere
dvizhniki". It is in this style that М. Boychuk painted the 
Lutsk barracks in Кіеv ( 200 artists worked there under his 
direction), giant frescoeз in the Red Factory Тheatre in 
Кharkiv, and the V.U.C.К.V. Sanatoriwn in the Кhadzhy
beyivsk Estuary. Не paiлted а eycle of portraits for the 
Кievan Cooperative lnstitute. 

The "Boychukism" style kindled а spontaneous fire 
through Ukraine and impressed the seal of jts spirit not 
only in frescoes and portraits, but also in graphic arts and 
sculpture, and even ceramics, tapestries and weaving. As 
concerns the slogan "art national in form, and socialist in 
content", there was nothing of which Boycbuk could Ье 
accused. Nevertheless, Boycbuk decisively rejected the "up
right influence of tbe leading Russian art" on Ukrainian art. 

То the regime, this was the worst "crime". In Мoscow 
in 1934 the "First All-Union Conference of Soviet Writers" 
took place, where the Russians М. Gorkiy and А. Zhdanov 
formulated the principles of "Socialist Rea1ism" This re
sulted in the merciless attack on Ukrainian artists - "for
malists" and "Boychukists". First, the professional staff of 
the Artistic Institute in Кіеv was overthrown. In 1937 the 
N.K.V.D. arrested М. Boychuk, S. Nalepynsky-Boychuk, 
and І. PadaJka; then V. Sedlyar, І. Shulha, architect D. Dya
chenko, and others. All died in exile. 

Ivan Padalka (1894-1938) studied at the Drawing 
Sehool in Кіеv, and then was а student of М. Boycl1uk. 
Не worked with Boychuk on the painting of the Lutsk bar-
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racks in Кіеv and the Red Factory Theatre in Кharkiv. 
Не composed а series of genre paintings, as "Molochnytsi" 
("Dairymaids"), "Zbyrannya yabluk" (''Apple Picking"), 
etc., and accomplished many valuable, original etchings and 
Шustrations to various publications. 

Vasyl Sedlyar (1899-1938) also studied at the Drawing 
School in Кіеv, and then at the Academy of Arts in Кіеv, 
specialiring in monumental painting under М. Boychuk. 
Не also painted with Boychuk on the aforementioned pro
jects and accomplished а series of tempera paintings, the 
most noteworthy of which are "Portret Oksany Pavlenko" 
("Portrait of Oksana Pavlenko"), "Selyanka" ( "The Woman 
of the Village"), "Svyato na Dniprelstani" ("Holiday at 
Dniprelstan"), etc. Не was а lecturer at the Art-Ceramic 
Institute of Mezhyhir. 

Anatol Petrytsky (1895-1964) was an exceptionally 
original artist, particularly in theatrical and film design, 
Не completed the Drawing School in Кіеv and the Academy 
of ArLs. During the period of the Ukrainian National Re
public he became very prominent in the theatrical design 
of the Molody Theatre. At that time he worked closely with 
Les KurbQ.S, 

During the period of the Bolзhevik occupation he 
worked in Moscow for а whUe. From 1924 he worked as 
а designer in Kiev and Кharkiv. Не designed many dramas 
for the І. Franko Theatre, the State Opera Theatre, and the 
Revolution Theatre. Petrytsky's most noteworthy designs 
were: "Sorochynsky yarmarok" ( "Sorochynsky Fair"), 
("Кaminny hospodax" ("Тhе Stone Host"), "Taras Bulba", 
"Кnуа:~: Ihor" ("Prince Ihor"), "Rusalka" ("The Nymph"), 
''Вohdan Кhmelnytsky", "Faust", and others. All of them 
are unsurpassed and unrepeated. Не also painted а great 
number of portrв.its, as: М. Semenko, М. Кhvylovy, У. 
Yanovsky, О. Vyshnya, Р. Тychyna, М. Ry1sky, and L. Kur
bas. Не painted over 20 portraits of writers, composers, and 
artists of the "Berezil" Theatre. А. Petrytsky possessed an 
original style in which features of Expressionism were com
bined with elements of folk art. His style could not at all 
Ье fitted into "Socialist Realism"; he was, therefore, ac
cused of "formalism". But he was аЬІе to escape during 
the time of attack on the ''Вoychukists". 
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Kost Yeleva (1897-1950) and І. Kurochka-Armashev
sky (Kubarsky) worked together with А. Petrytsky in the
atrical design. Yeleva worked also in graphic arts. 

Olek.siy Shovkunenko (born 1884) was а fine Realistic 
portraitist. Mykola Burachek was an outstanding Impres
sionistic landscape artist. Не was а profєssor at the Кievan 
Academy (and later Institute). Burachek produ~d а series 
of highly artistic landscapes: "Yabluni v tsvitu" ("Apple 
Trees in Bloom"), "Ranok na Dnipri" ("Morning on the 
Dnieper"), "Reve ta stohne Dnipr shyroky" ("The Wide 
Dnieper Roars and Moans") (!tc. 

Other painters of the period were Н. Svitlytsky, У. 
Svitlychny, У. Bershadsky, М. Mishchenko, М. Kozyk, К. 
Trokhymenko, and also young painters who are stШ pro
ductive in the field. The leading position was held Ьу 
Mykhaylo Derehus (born in 1904), who completed the 
Art Institute in Кharkiv in the early 1930's. Не became 
notable for his paintings: "Vidpochynok", ("Rest"), "Zby
raзlDya yabluk" ("Apple Picking"), "Kodnya", etc., par
ticularly after the war. 

In 1938 the Union of Soviet Artists of Ukraine was 
formed which is subordinate to the directives of the Com
munist Party in Moscow and Ьased ол Socialist Realism. 
Тhе illustrative model for this style was the works of the 
Russian "peredvizhnik" Vasiliy Surikov ("Morozov's Bo
yarynya"). Other styles, particularly national styles, were 
not even allowed to Ье mentioned. Тhе leadership of the 
Union was in the hands of Russians and Jews, while those 
Ukrainians, who managed to exist till this time, were "re
educated" in the spirit of Socialist Realism. 

Artists found themselves in an art ".factory" forced. to 
.fabricate works according to tbe "generalline" of the Com
munist Party, or Moscow. Nevertheless our artists often 
create on Ukrainian themes, even though they are restrict
ed. This is the way it was until the Second World War, 
this is the way it is now. In fact, the conditions of creativity 
have, recently, even worsened. 

Since 1945 the dominant thematics in the paintings о! 
the Ukrainian S.S.R. are "partisan", "double hero", and 
"leaders" of the U.S.S.R. 

Old Ukrainian artists have been harnessed to "cre
ative" work, too, as: О. Kurylas, А. Manastyrsky, О. Kul-
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chytsky, and О. Bokshay, who contribute much to national 
art along with the Soviet thematics. 

М. Derehus, besides his tributes to the regime, pro
duced а row of paintings, as: "Taras BulЬa'', "Dum.a pro 
Kozaka Holotu" ("Historical BaUad About Kozak Holota"), 
etc. Т. Yablonsky, who primarily paints panegyrics honor
ing Moscow, nevertheless produced а number of landscapes 
from Ukraine, as: "Vesna" ("Spring"), "Nad Dniprom" 
("Ву the Dnieper"), "Vlitku" ("In tbe Summer"), and 
"Ranok" ("Morning"), and зlso "Narechena" ("Fiancee"), 
and а portrait of О. Shovkunenko, etc. 

In the field of painting are: D. Bezuhly, V. Kostetsky, 
V. Кravchenko, V. Zadorozhny, М. Кhmelko, К. Zaruba, 
V. Poltavets, V. Zabasht.a, М. Bozhiy, М. Mishchenko, S. 
Koshovy, S. Shyshko, У. Kara.s, and many young talented 
artists. 

Many works have been produced on Т. Shevohenko's 
themes even though the Shevcbenko thematics are ex
tremely limited Ьу the decrees from Moscow. Artists who 
deal with Shevchenko are І. Yizhakevycb, І. Tyukha, V. 
Yuhay, І. Тykhy, and others. 

Маnу arti.:>tic works have also appeared on themes of 
Hetman В. Кhmelnytsky, though also restricted, becau:re 
the regime focusses mainly on the commemoration of the 
"ЗOOth anniversary of the union of Ukraine and Russia", 
which gives no dignity to the Ukrainian artists. 

From the moment of the Russian Bolshevik occupation 
and Lenin's slogan "Art serves the rnasses", as well as the 
1918 plan of "monumental propaganda", it is the field of 
graphic arts that had to play the major role in this drive 
as the fabrication of all sorts of agitational materials began. 
Leaders in the field were Russians, Jews, and the most 
mercenary artists. The graphic standard of these works was 
totally worthless. Eventually the standard was raised when 
tbe govemment harnessed some of the notable graphic 
artists to this work, as К. Yeleva, Н. Svitlytsky, and К. 
Kostenko. Graphic arts finally rose to а proper standard 
(puttcularly in book arts), when Narbut's students ce.me 
to the fore. 

In the 1920's and the early 1930's graphic arts, as other 
branches of art, went through various styles- from Natur
alism, Realism, through to Futurism, and Constructivism. 

224 



Particular attention was given to Ьооk art at the time. At 
first, 1919-1920, У. Narbut was engaged in the artistic 
finishing of the joumals "Mystetstvo" ("Art"), and "Soln
tse truda" ("Sun оі Labor"). Narbut's studeпts also ap
peared, as Мarko Кyrnarsky (1693-1941) whose works have 
а remarkable stylization and unsurpassed technique. Тhis 
is evident in his artistic flnishing оі the publication: "Ukra
yinsky teatr" ("Ukrainian Тheatre"), the journal "Нrono" 
{"Cluster"), Sbevchenko's "Kobzar", and "Persha vya
zochka bublykiv" ("ТЬе First Bundle оі Rolls"). All these 
have а beautiful script - the "Narbutivka". 

Les Lozovsky (1900-1922) accomplished the artistic 
iinishir:ag on the serial "Ukrayinski narodni pisni" ("Ukrain
ian Folk Songs"), the works of Т. Shevchenko, М. Kotsu
bynsky, S. Vasylchenko, Р. Тychyna, and produced remark
able portraits "Н. Skovoroda", "Portret moyeyi dushi" 
(''ТЬе Portrait оі Му Soul"), and others. Mykola Aleksye
yev (1894-1934), an ardent follower of У. Narbut, worked 
оп the artlstic finishing of tbe works of М. Rylsky, У. Ya
novsky, "Mertvi dushi" ("De.ad Souls") Ьу М. G<lgol, 
"Shevchenkivsky zbirnyk" ("Тhе Shevchenko Collection"), 
the collections "Ivan Franko", "Lesya Ukrainka", etc. Leo
nid Кhyzhynsky (born in 1696) worked in this same spirit 
in book graphic arts. Antin Sereda ( 1690-1961), with his 
style and his technique of precision reminds one of У. Nar
but. Не worked on "Selyanyn u bryli" ("Villager in а Straw 
Hat"), and the book covers to the works of Т. Shevchenko, 
І. Franko, М. Kotsubynsky, and "Slovo о polku lhorevim" 
("Тhе Tale of Ihor's Campaign"). Oleksa Мarenkov (1886-
1944) also followed the Narbut style in his book covers for 
"Selyanska chytanka" ("Village Primer"), to У. Yanovsky's 
"Reyd" ("Raid"), and others. 

Sophia Nalepynsky-Boychuk ( 1684-1934) (Mykhaylo's 
wife) made а deep imprint in the field of easel and graphic 
book art. She studied the engraving and graphic arts in St. 
Petersburg, Munich, and Paris and attained mastery in 
many various techniques of the engraving arts, especially 
in woodcut and xylography. She directed the studio of xylo
graphy at the Кievan Academy (later the Art Institute). 
Of particular note are her works "Meni trynadtsyaty my
naio" ("І Was Just PastТhirteen"), "Na vakatsiyakh" ("On 
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Vacation") etc., and the artistic finishing of works Ьу Shev
chenko- "Kateryna", and S. Vasylchenko, and others. 

Тhе senior artist, І. Yizhakevych, played а significant 
role in book illustrations in various types of techniques 
which may Ье classified as easel graphic arts. Не illustrated 
almost the entire "Kobzar" Ьу Т. Shevchenko, the works 
of І. Kotlyarevsky, Н. Kvitka-Osnovyanenko, М. Кotsubyn
sky, І. Franko, L. Ukrainka, and many others- in the 
style ofRealism. 

V. Krychevsky worked on the artistic finishings of 
many Ukrainian publications in the 1920's and 1930's, for 
the publishing houses of Derzhavne Vydavnytstvo Ukra
yiny, lnstitute Кnyhoznavstva, "Rukh", "Literaturny yar
marok". Не also a!X'omplished over 400 drawings for А. 
Khvylya's "Ukrayinska pi.snya" ("Ukrainian Song"). А. 

Petrytsky performed the artlstic finlshing to the journals 
"Nova generatsiya" ("New Generation"), "Nove mystet
stvo", ("New Art"), "Universalny zhurnal" "Universal 
Journal"), and Шustrations to the works of І. Mykytenko, 
М. Semenko, У. Yanovsky, and others, wh1ch are outstand
ing in their specific originality. 

As а result of the "Decree" of 1932 and the introduction 
of Socialist Realism in 1934, tbe schools of М. Boychuk and 
of У. Narbut were branded as "Fonnalistic" and "counter
revolutionary". Boychuk: was liquidated, as well as most 
of his students, while Narbut's works were placed in а 
museum under the section "counter-revolutionary". 

In the early 1930's the engraving arts and graphic arts 
of the Ukrainian S.S.R. saw the emergence of а partic
ularly artistic individuality- Vasyl Kasiyan. ln 1927 he 
had arrived in Ukraine from Prague wlth already remark
able achievements, especially in works with social thema
tics. А:!. an unsurpassed engraving artist, V. Kasiyan quickly 
made his way to the leading position and а career, contriЬ
uting much to the regime on the themes of the "October 
Revolution", the "heroes" of Perekop, "arsenalists", the 
productionз of Stakhanov, and portraits of Кremlin of
ficials. Nevertheless, he produced many engraving works 
on Ukrainian thematics in which the artist's deep love for 
Ukraine is most evident. V. Kasiyan made а gigantic con
tribution in his artistic finishing of Ukrainian books: Т. 

Shevchenko's "Kobzar", of І. Franko's works, as "Вoryslav 
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smiyetsy~" {"Boryslav is Laughi.ng'), М. Gogols "Zahublena 
hramota" ( "The Lost Document") and "Zacharovane mis
tse" ("The Enchanted Place"), of the works Ьу У. Fedko
vych, М. Kotsubynsky, О. Kobylyanska, V. Stefanyk, Р. 
Tychyna, А. Teslenko, etc. 

ln their technical perfection these are classified as 
highly artistic works of easel graphic arts. Of particular 
value із his cycle compositional portraits of Т. Shevchenko 
which are characterlzed Ьу а profound spirituality. Ніs 
etchings of І. Franko, О. Kobylyanska, М. Kotsubynsky, 
М. Кropyvnytsky, О. Dovzhenko, Р. Тychyna, М. Rylsky, 
and Н. Kosynka, including his series of selfportxaitз, could 
have been world masterpieces had the artist created in the 
free world. Nevertheless, in Ukrainian engraving erts Vasyl 
Кasiyan is а unique and unrepeated figure. 

At the end of the 1920's and early 1930's Olena Sakh
novsky ( 1902-1958) emerged as а master of woodcut. Sha 
was Ьorn in Кіеv, studied at the Kievan Academy (later 
Art Institute), and then specialized at the studio of S. Na
lepynsky-Boychuk. She reached her heights in her remark
able woodcuts "Chytayut hazetu" ("Reading the News
paper"), "Zhinka v revolutsiyi" (''Woman in the Revolu
tion"}, "Taras Shevchenko" and the outstanding illustra
tions- woodcuts to L. Ukrainka's drama "Lisova pisnya" 
{ "The Forest Song"), and М. Gogol's "Nich pered Rizdvom" 
("Night Before Christmas"), and "Revizor" {''The Inspec
tor"), as well as to the works Ьу О. Kopylenko, Р. Panch, 
and І. Mykytenko. She also worked in the field of litho
graphy. In 1934, during the fervid attack on Ukrainian 
artists - "formalists", to save her life О. Sakhnovsky 
moved to Moscow. During the Second World War when the 
Germans invaded Moscow, О. Sakhnovsky was sent to dig 
trenches around Moscow. 

Her works are marked with precision; technically they 
stв.nd almost on tЬе level of the works of geniuses. Тhе 
agents of Socialist Realism did not look upon her works 
favorably, even though they were Realistic, because they 
revealed а very clear Ukrainian spirituality. She did not 
produce much after the war, among her contributions to 
tbe regime she worked on drawings for children's games. 

Okhrim Sudomora ( 1889-1968) was unsurpassed in 
illustrations for children's publications. Не was а student 
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of І. Yizhakevych and the Кievan Drawing School. In the 
period of the Ukrainian National Republic he worked at 
the publishing houses "Chas", "Dniprosoyuz", "Dzvin", 
"Rukh", and "Vemyhora". Не was particularly outstanding 
in children's colored illustrations, which are distinguished 
Ьу their remarkable drawings, original stylization, and 
spєcific coloring. О. Sudomora's illustrations of tales в.nd 
fables were congenial with the texts and deeply moved the 
child's soul. Unfortunately Sudomora had no field for self~ 
expression in the Soviet reality; the "Decree" of 1924 de
manded to "utilize methods for the fonnation of Soviet 
children's literature". After the introduction of Socialist 
Realism his style was branded as "formalistlc". Thtts, ех~ 
cept for the Шustrations of three books for children, Sudo
mora worked as an illustrator of Soviet journals, school 
textbooks, and calendars. It was not until 1943 ( under the 
German occupation) that О. Sudomora was able to rein
state his self-expression. Working for the Ukrainian pub
lishing house in Lviv (Ukrayindte vydavnytstvo), О. Su
domora performed the artistic flnishings to the journal 
"Mali druzi" ("Littie Friends"), to the publications "Dvi 
kizochky" ("Two Little Goats"), "Kyrylo Kozhumyaka", 
''Vesela pratsya" ("Joyful Work"), and some of L. Юibov's 
fables. 

О. Sudomora's style is decorative throughout, with dis
tinct elements of folk art, which is а clear antithesis to the 
Russi&n Soviet Soci.alist Realism. This is apparent in his 
Шustrations of "Dvi kizochky" ( "Two Little Goats"), "Dzen~ 
dzen" ("Ding-dong"), "Horoblychka- harna ptychka khat
ku zamitaye", ( "The Sparrow - Good Ltttle Bird Sweeps 
theHouse"), "Blyzky svit" ("Тhе NearWorld"), and others. 

Other notable artists in the Ukrainian S.S.R. have been 
and are presently illustrating !!hildren's publications. These 
are: А. Petrytsky, І. Padalka, М. Kotlyarevsky, Н. Bonda
renk.o, and others. Some of them have been accused of "de
cadence", "formalism", and "superficiality". And although 
the Russian Soviet critics and censors condemn all kinds 
of Naturalism, they themselves instill it in the form of their 
Socialist Realism. In ac!!ordance with the "teachings" of 
Marx, Engeis, Lenin, Stalin (and now Brezhnev), the child 
must Ье taught in the spirit of dedication to the Communist 
Party and the "native" government. Тhе child's psyche is 

228 



warped as he is reared to Ье an obedient slave and provoc
ateur. То this undignified deed the regime has harne55ed 
also the Ukrainian artists-illustrators who are forced to 
work in this field. 

After the war, nothing in Fine Arts of the Ukrainian 
S.S.R. changed. In 1945 а "Decree" of the Central Commlt
tee of the Communist Party of the Soviet Union severely 
condemned artists for various "deviations" toward other 
styles other than Socialist Reallilm. Placard art was di
rected on the themes of the "reconstruction of the father
land", the "over-accomplishment of norms", slogans for the 
"conquest of the world", for the "brotherhood of nations", 
against "bourgeois nationalists", against the "Vatican", 
"Wall Street", etc. With all the hackney the artistic value 
of the placards ів obviously lowered. 

In the Iast decades of the Ukrainian S.S.R., а number 
of valuable works on Ukrainian thernatics have emerged 
in easel and book graphic arts. І. Yizhakevych and F. Kono
valyuk created illustrations to І. Kotlyarevsky's "Eneyida" 
("Aeneid"), to Т. Shevchenko's "Kob.zar", etc. О. Sudo
mora produced Шustrations to Shevchenko's poems "Son" 
("Dream"), "Kavkaz" ("Тhе Caucasus"), and "lvan Hus". 
V. Kasiyan painted many illustrations to Shevchenko's 
"Kobzar" as "Kateryna", "Na panshchyni" ("ln Serfdom"), 
including the very valuable compositional portraits of Т. 

Sbevchenko: "Т. Shevchenko na .zaslanni" ("Т. Shevchen
ko in Exile"), "Shevchenko .z kazakhskym khlopchykom" 
("Shevchenko With а Кazakh Вау"), "Shevchenko-ofor
tyst" ("Shevchenko- Etching Artist"), and "Т. Shevchenko 
na Ukrayini", (''Т. Shevchenko in Ukraine''). 

On the 100th Anniversary of Shevchenko's death and 
on the 150th Anniversary of his birth, Ukrainian Soviet ar
tists placed much artistic energy into Shevchenko thematics. 
This was e.specially apparent among the graphic artists: 
V. Avramenko, А. Ba.zylevych, N. Bozhok, О. Нnatyuk, S. 
Кaraf-Korbut, V. Кravchenko, М. Maslovsky, V. Mysyk, 
А. Ponomarenko, V. Chernukh, У. Syrotenko, V. Yakubo
vych and many others. Some of their works are of high 
artistic quality. 

The artists also gave much attention to І. Franko. V. 
Кasiyan produced а number of Шustrations of Franko's 
works: "Boryslavski opovidannya" ( "Short Stories of Во-
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ryslav"), "Boryslav smiyet5ya" {"Boryslav is Laughing"), 
"Ripnyk" ("Oilfield Worker"), Н. Bondarenko's "Maly І. 
Franko sluchaye narodni melodiyi" ("Young І. Franko Lis
tens to Folk Melodies") and "Rozmalyovuye v stolyarni na~ 
rodni skryni" ("In the Workshop Painting Folk Chests"), 
У, Svitlychny's "Zustrich z М. Lysenkom" ("Meeting with 
М. Lysenko"), О. Lyubymsky's "І. Franko and Olha Rosh
kevych", У. Syrotenko's "Zustrich І. Franka z М. Kotsubyn
sky" ("Meeting of І. Franko and М. Kotsubynsky"), V. 
Lytvynenko's "Zakhar Berkut", S. Adamovych's "Боа Con
strictor" and "Ukradene shchastya" ("Stolen Happiness"), 
О. Кhmelnytsky's "Kamenyari" ("Stone Masons"), А. Ba
:oylevych's "lstoriya khlopskoho kozhukha" ("The Story of 
the Peasant Fur Coat"), and many others. 

Despite the cruel conditions for creativity, Ukrainian 
artists, nevertheless, have made а great cDntribution to the 
treasury of Ukrainian art and many of their works will have 
everlasting value. In recent years conditions for creativity 
have become even worse. Not only must artlsts keep to the 
Communlst Party line, but also to another "line", that of 
the merciless Russification of Ukrainian culture and spiritu
ality under the slogan "the fusion of nations" into one 
"Soviet nation". Obviously, this is а spiritual genocide. 
Artists of the old generation, extremely fearful of Stalin's 
type of terror, create Ьу the :force of inertia, nevertheless, 
they do resist Russification. This resistance is particularly 
evident in the artists of the younger generation. 

In the vesttbule of the University of Кіеv in 1964 three 
artists - Opanas Zalyvakha, Alla Horsky and Lyudmyla 
Semykyn - produced а stained glass window "Prorok" 
("Prophet") depicting Т. Shevchenko, on the background 
of Ukraine and а rising sun, with clenched fists as а symbol 
of protest against the enbondaging of Ukraine. Тhе regime 
destroyed this work, and О. Zalyvakha was sent to the con
centration camp, while А. Horsky was secretly murdered 
Ьу К.G В. agents. This gives evidence to the immorta1ity 
of Ukrainian Fine Arts, that in the end it shall triumph, 
when Ukraine casts off the Moscow chains. 

In summing up the achievements of Ukrainian Fine 
Arts on the path of the history оі Ukraine and taking into 
account the exceptionally cruel conditions ior creativity in 
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the Ukrainian S.S.R. and the difficulties in Diaspora 
( mainly the separation Ьу the "lron Curtain" from the 
homeland) one can objectively state that the creative po
tential of our artists is exceptionally strong and alive. 
Ukrainian artist.s have made а colossal contribution not 
only toward national art but world art in general. 

Тrа.ІІ.ЗІаtеd Ьu 0'7{sla FerЬ1111. 
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