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W  kręgu  Andrieja  Szeptyckiego.  Kulturalne  odrodzenie  ukraińskie  za  czasów
mecenatu metropolity 

  
Krąg ukraińskich artystów międzywojennych ukształtowanych pośrednio lub bezpośrednio przez

mecenat  lub  myśl  Metropolity  w latach  gł.  1918-1943  był  ogólnie  opisany przez  M.  M.  Mudrak w
rozdziale  książki  o  Szeptyckim  wydanej  po  angielsku1.  Nie  doczekał  się  jak  dotąd  szczegółowej
eksplikacji  w  języku  polskim.  Temat  odrodzenia  ukraińskiego  w  sztukach  plastycznych  za  czasów
metropolity pomija milczeniem Mieczysław Porębski w rudymentarnym dziele „Dzieje sztuki w zarysie”,
„Istorija ukrainśkiego mystectwa” Ostrovskiego, nie mówiąc o polskich encyklopediach powszechnych
(łącznie z najnowszą Encyklopedią PWN 6-tomową).  Niniejszy artykuł oparty jest częściowo na w/w
rozdziale  Myroslavy Mudrak,  na własnych wybiórczych kwerendach prasy ukraińskiej  z  lat  II wojny
(Krakivśki Visty i Lvivśki Visty), listach pasterskich Metropolityi in. publikacjach ukraińskich. Zadaniem
artykułu jest przybliżenie tematu, ale bynajmniej nie jego wyczerpanie. Należy stwierdzić, że nie podjęto
dotąd kompleksowych badań archiwalnych dotyczących mecenatu artystycznego metropolity, co utrudnia
właściwe spojrzenie na jego rolę w kształtowaniu się oblicza kultury ukraińskiej 1 poł. XX w. Należałoby
gruntownie przebadać rękopisy, listy, dokumenty, prasę kościelną i lokalną. Niniejszy poglądowy artykuł
skupia się na wątkach dotyczących kultury plastycznej, pomijając kulturę literacką, muzyczną i teatralną.

Roman Aleksander (Andriej) Szeptycki, potomek Aleksandra Fredry po kądzieli, przyjaciel Jacka
Malczewskiego, Adama Chmielowskiego, przyczynił się zdecydowanie do odrodzenia kultury ukraińskiej
w 1 poł. XX w. Szeptycki odnowił zakon studytów, zajmujący się programowo malowaniem ikon, założył
kilka poważnych bibliotek we Lwowie (Naukową, Teologiczną, Studycką i Muzealną), dwa prężne muzea
(Muzeum Akademii Teologicznej i Nacjonalnyj Muzej). Popierał ukraińską sztukę przez wspomaganie
stypendiami  artystów  ukraińskich.  Dzięki  niemu  Lwów  stał  się  w  międzywojniu  centrum  sztuki
ukraińskiej. Kiedy bolszewicy w 1939 r. wkroczyli do Lwowa, przemianowali muzeum, dotąd imienia
Szeptyckiego, na "kościelne muzeum archeologiczne". Nazwa ta zawężała stan zbiorów tego muzeum,
zawierającego  m.in.  także  nowoczesną  sztukę  XX wieku.  Znaczenie  mecenatu  A.  Szeptyckiego  jest
porównywalne ze znaczeniem Piotra Mohyły w Kijowie w XVII w. i ze św. Ilarionem w XI wieku2. Przed
ukazaniem niektórych owoców działalności kulturowej Szeptyckiego warto omówić poglądy estetyczne
metropolity, które rzutowały na jego wybory mecenasowskie.

Estetyka Metropolity Szeptyckiego 

Mecenat Szeptyckiego wynikał z poglądów estetycznych i religijnych metropolity. Nie zamierzam
wyczerpać tematu estetyki Szeptyckiego, pragnę jednak wskazać na kilka punktów A. Szeptycki wpajał
artystom "uniwersalny  obiektywizm" jako "metodę" przy równoczesnym "indywidualnym nastawieniu,
które  artysta  miał  do  sztuki  światowej",  gdy pisał  w 1930-tych:  "Świat  dzisiaj  respektuje  narodową
kulturę  tak  bardzo,  że  tylko  pod  tradycyjną  maską  narodowej  kultury  potrafi  zająć  miejsce  w
uniwersalnej  kulturze". Szeptycki  był  nieprzychylny  estetyce  baroku,  gdy  pisał,  że  barok  ze  swoją
przesadą, nerwową linią i ruchem "zrujnował naszą artystyczną tradycję”. Metropolita w odniesieniu do
ukraińskich  artystów  nowoczesnych  XX  wieku  pisał:  "my byliśmy  zawsze  realistami  i  każdy  z  nas
powinien może rozważyć najprawdziwsze odmalowanie natury jako będące najwyższym celem sztuki. We
wszystkich  uniwersytetach  i  akademiach  Europy,  aksjomat,  że  natura  jest  najdoskonalszą  mistrzynią
sztuki  miał  zdobyć  powszechne  uznanie” 3.  Metropolita  naturalistą  jednak  nie  był.  Młody Szeptycki
1 M. M. Mudrak, Sheptyts'kyi as Patron of the Arts, Chapter 14, s. 289-306, przyp, [w:] Magocsi Paul Robert Morgan ed., Morality
and Reality.  The life and Times of Andrei Sheptyts'kyi,  introd. by Jaroslav Pelikan, Canadian Institute of Ukrainian Studies,
University of Alberta, Edmonton 1989, s. 485.
2 Magocsi, op. cit., s. 249.
3 op. cit., s. 297.
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podziwiał Stanze, Transfigurację i Madonny Rafaela. Jako młody chłopak odmalowywał ludowe obrazy
Bojków4. W 1886 r. w Moskwie podziwiał Siemiradzkiego, Wereszczagina, ale pisał, że choć wschodnie
style  (arabskie,  tureckie,  chińskie  wpływy)  są  obecne  w  całej  Rosji,  to  dominującym  jest  podłoże
bizantyńskie. Szeptycki  w 1883 notował  podobieństwo między Bellinim i  ikoną.  Szeptycki  o  dekadę
wcześniej  niż  Nabiści  wskazał  na relację między tą "wysoką" sztuką Europy zachodniej  a "rodzimą",
"niską" "wiejską" ikoną, ignorowaną przez krytyków z wielkich metropolii5. Nieprawdą byłoby twierdzić,
że ikoną Szeptycki zajął się dopiero na początku XX w. 

Szeptycki  zaznajomiony  był  na  bieżąco  z  filozofią  swojego  czasu.  Znał  osobiście  pisma
Wołodimira Sołowiowa i nie tylko jego teologiczną koncepcję "boskiej Mądrości" (Sofii) przekazywanej
w wizualnej  formie  jako  obiekt  -  ikona,  ale  także  jego poglądy na  temat  boskiej  inspiracji  procesu
tworzenia  ikony.  Szeptycki  czytał  Dmitrija  Mereżkowskiego,  który  razem  z  Sołowiowem  poważnie
wpłynęli na ruch symbolistów rosyjskich w sztuce nowoczesnej przy końcu XIX w. i na początku XX w.
O ile jednak Rosjanie interpretowali pojęcie „symbolu” u tych autorów jako artystyczne metafory, o tyle
Szeptycki  rozumiał  te  symbole na wyższym poziomie  „duchowym”.  Szeptycki  przeciwstawiał  się tak
rozumianemu symbolowi w sztuce kładąc nacisk na duchowość realnych dosłownych znaków. Szeptycki
głosił przenikanie się sfer świeckiej i religijnej w sztuce. Argumentów do takiego sądu dostarczały mu
świeckie sceny na freskach św. Sofii w Kijowie (sceny polowań, muzycy). Jakkolwiek Szeptycki opierał
się na przykładzie będącym historycznym importem na Ruś, uznawał, że takie łączenie "świeckiego i
sakralnego  w  jedno  leży  w  artystycznej  duszy,  która  jest  unikalną  częścią  ukraińskiej  kultury  jako
całości” 6.  To  stanowisko  Szeptyckiego  było  przeciwstawne  koncepcji  np.  Rosjanina  Leonida
Uspienskiego o całkowitej rozdzielności tych dwóch sfer (sacrum i profanum). 

Szeptycki  w listach pasterskich faworyzował,  jak się zdaje,  na ogół podejście Arystotelesa do
sztuki,  gdy wyróżniał rozumną (racjonalną) definicję piękna formy samej i definicję Platona (idealną)
mówiącą o tym, że sztuka tworzy się w sercu i w duszy. Podtrzymywanie arystotelesowskiego stanowiska
służyło Szeptyckiemu w argumentacji najwyższego celu sztuki jako najprawdziwszego odzwierciedlenia
natury, która dla jego umysłu była największą mistrzynią sztuk7. Szeptycki ten specyficznie imitatorski
realizm "ikonowy" łączył ze sofiologicznym źródłem sztuki. Jego ikoniczny realizm eschatologiczny jest
realizmem przedmiotów tu i  teraz konkretnych, choć "uogólnionych". Szeptycki uświęcał status sztuk
pięknych.  Według  Szeptyckiego  sztuka  w  działaniu  była  emotywna,  transformatywna,  zmieniająca
wnętrze odbiorcy, jego "ducha" i tylko taka sztuka mogła być dobra i piękna, dzięki w/w cechom.

Formacja estetyczna Szeptyckiego była złożona i wysublimowana. Łączyła elementy Wschodu i
Zachodu.  Taka  indywidualna  postawa  nie  mogła  nie  pozostawić  śladów  w  umysłowości  artystów
ukraińskich.  Formacja  estetyczna  metropolity kierowała w sposób oczywisty jego mecenasowaniem i
ukształtowała kilka generacji ukraińskich artystów w odrębną formację na Zachodniej Ukrainie. Szeptycki
nie ingerował w szczegóły indywidualnego stylu danego artysty. Wspierał jedynie "ukraińską tradycję"
sztuki.  Dzięki  utrzymywaniu  równowagi  pomiędzy  wschodnimi  (bizantyńskimi)  a  zachodnimi
elementami  obecnymi w Kościele Unickim, metropolita  był w stanie specyfikować i  podpierać teorią
swoje  estetyczne  wybory.  Sądy  Szeptyckiego  kształtowały  się  na  gruncie  religijności  i  pobożności
katolickiej, w młodości chodził do szkoły jezuitów w Krakowie i u jezuitów obronił doktorat. Czy stąd
zamiłowanie do konkretu, Arystotelesa i realizmu?

Szeptycki  traktował  sztuki  piękne  jako  znak  świętości  i  tolerował  wszystkie  formy  sztuki
ukraińskiej,  co  było  umotywowane  sytuacją  polityczną,  bo  brak  własnego  państwa  czynił  ze  sztuki
"tarczę"  dla  ukraińskiego  narodu.  Jednocześnie  odkrywanie  ikony  przez  metropolitę  ok.  1900  jako
inspiratorki  narodowej  kultury wyprzedza  czasowo misję  niemieckich  ekspresjonistów z  Die Brücke,

4 Bazylewicz, por. Tvory Sluhy Bożoho Mytropolita Andreja Szeptickoho: pastyrski lysty, vol.I, Toronto 1965, s. B/183.
5 Mudrak, op. cit., s. 296.
6 op. cit., s. 298.
7 op. cit., s. 305. p. 48, por. też: Andrej Szeptyckij, Moi spomyny pro predmet muzeinych zbirok, [w:] I.Swiencickij, Dvaitsiat
piat littja..., s.1,



którzy  także  sięgali  do  korzeni,  tyle  że  niemieckich,  "gotyckich".  Wyprzedza  odkrycie  ikony  i  jej
znaczenia dla awangardy rosyjskiej. Wyprzedza odkrycie rzeźby iberyjskiej przez krąg Picassa. 

Krąg metropolity
 
Zasługi Andrieja Szeptyckiego obejmują pomoc wielu artystom ukraińskim. Długą listę nazwisk

należy uzupełnić o tych artystów, którzy bezpośrednio nie stykali  się z Metropolitą, ale np. przysyłali
swoje prace na organizowane w Nacjonalnym Muziej’u wystawy i  o krytyków ukraińskich toczących
spory na kanwie tych wystaw, przez co ukraińska świadomość plastyczna mogła się rozwijać mając za
pożywkę  konkretne  owoce  artystyczne,  mniej  lub  bardziej  dojrzałe,  o  zróżnicowanym  poziomie  i
stylistyce.

Metropolita pomógł Oleksie Novakivskiemu uruchomić szkołę - studio malarstwa we Lwowie,
które w latach 1922-1932 wykształciło następujących artystów: R. Chornij, D. Dunajevskij, V. Havryliuk,
S. Horodynskij, V. Iwaniuk, E. Kozak, O. Kozakevicz-Diadyniuk, V. Lasovskij, S. Lucyk, A. Maliuca, M.
Moroz, L. Perfeckij, H. Smol'skij. Gdyby nie Szeptycki, nie byłoby ukraińskiej sztuki nowoczesnej w I
połowie XX wieku w tej postaci jaką się jawi. Szeptycki patronował całej sztuce ukraińskiej, nie tylko
malarzom.  Był mecenasem dla takich kompozytorów jak Oleksander Kossic,  Mykola Lysenko, Pavlo
Senica, Kyrylo Stecenko, Jakiv Steporyj, Petro Wisnożonskij. Patronował rzeźbiarzom (Andrij Koverko,
Michajło Paraszczuk). Patronował też malarzom takim jak Osip Kurylas czy Jakiv Strukmaczuk. W 1905
roku Szeptycki patronował pierwszej "Wystawie Ukraińskich Artystów" w salonie Latoura we Lwowie,
która  objechała  Kraków,  Monachium,  Paryż,  Rzym,  Florencję8.  W  latach  1917  -  1921  pod  opiekę
metropolity schroniło się wielu artystów ukraińskich z Kijowa wraz z rodzinami: malarze V. Diadyniuk,
P. Kovżun, V. Kriżanievskij, R. Lisowskij, rzeźbiarz S. Litwinienko.  Podobnie stało się w czasie II wojny
kiedy np. z Kijowa przybył Vasyl Kryczewskij, profesor Kijowskiego Instytutu Sztuki. Za poparciem A.
Szeptyckiego Petro  Chołodnyj  "wskrzesił  bizantyńskie  formy  dla  współczesnego  kościoła",  zwracając
szczególną uwagę na "ikonografię ukraińskiej sztuki religijnej". We Lwowie nie tylko malował ikony i
dekorował  wnętrza,  ale  także  zorganizował  studio  sztuki  ikonowej  do  studiowania,  malowania  i
konserwacji  ikon.  Jako  profesor  chemii  -  Chołodnyj  analizował  techniki  malarstwa  ikonowego  i
kombinował te metody z własnym, bardziej impresjonistycznym stylem malarstwa. W studiu Chołodnego
czasem miewał wykłady Volodymir Peszczański na temat sztuki ikon, bo głównie był zajęty konserwacją
ikon w Muzeum Ukraińskim, pod auspicjami którego opublikował książeczkę na temat technik malarstwa
ikonowego (wraz z Ilarionem Sviencickim (Święcickim) pt. "Technika ikon i jej źródła" tj. "Ikonopysna
technika ta ii dżerata" (Lwów 1932). Styl Chołodnego opisywano często jako "linearny", "rytmiczny",
jego fizjonomie  cechował  abstrakcyjny i  kaligraficzny typ  jak  w malarstwie  ikon.  Dla  Szeptyckiego
wykonał m.in. witraże w Uspienskim Soborze, z postaciami apostoła Andrzeja i św. Mikołaja i ikonostas
w Akademii Teologicznej we Lwowie Harmonijna, miarowa, liryczna jakość jego sztuki była wnioskiem
z myślowego zaplecza  sztuki  ikon i  dobrze  służyła  programowi "ukrainizacji  bizantyńskiego stylu w
wizualnych  sztukach  na Ukrainie",  którą  głosił  A.  Szeptycki. Stare  ikony (gł.  XV-XVI w.)  z  terenu
późniejszej Galicji, odrestaurowane na polecenie A. Szeptyckiego, stały się źródłem, inspiracją dla kilku
generacji  artystów, którzy penetrowali  "mistykę pierwotnych bizantyńskich korzeni  sztuki  ukraińskiej".
Odtąd ikony stały się modne na początku XX w. (m.in. za sprawą metropolity). To nie Rosjanie wystawą
ikon (1912 r.) pokazali światu ikony jako pierwsi. To Szeptycki w III 1905 r. pierwszy pokazał swoją
prywatną kolekcję ikon. W pięciopokojowym budynku w obrębie swojego pałacu na górze św. Jura. W
1907 r. kolekcja wzbogacona o antykwaryczne manuskrypty pisane cyrylicą pochodzenia ukraińskiego i
bizantyńsko-słowiańskiego,  potrzebowała  już  dwóch większych budynków. W 1908 r.  dodano trzeci,
willę  Jana  Styki.  W  1908  r.  oficjalnie  zarejestrowano  fundację  "Narodowe  Muzeum  we  Lwowie
fundowane przez Metropolitę Andreja, hrabiego Szeptyckiego". Powstało też w 1908 r. "Stowarzyszenie
dla  Zachowania  Pomników  Ukraińskiej  Starożytności",  którego  członkami  byli  m.in.  artysta  Modest
Sosenko  i  kurator  Muzeum,  autor  wielu  książek  o  sztuce  -  Ilarion  Święcicki.  Towarzystwo  to

8 M. M. Mudrak,op. cit., s. 300 przypis 2, s. 299, 298, 289, por. Zalickij,  Nacionalnyj muzej Lwowi, retrospektivna vystava
ukrainskoho mystectva za ostatni XXX lit, Lviv 1935.



sponsorowało  wystawy,  publikowało  profesjonalne  książki  o  sztuce  ukraińskiej  i  rozwijało  ruch
konserwatorski. W skład Stowarzyszenia wchodzili : V. Barvinskij, J. Bocian, I. Kreveckij, I. Levinskij,
S. Rudnickij, V. Szczurat. Prezesem Stowarzyszenia był Volodymir Szukiewicz. Oni to współanimowali
z Szeptyckim sztukę ukraińską. Zainteresowanie Szeptyckiego konserwacją ikon nie było przypadkowe,
jeśli  się  zważy  na  fakt,  że  za  młodu  kształcili  je  w  nim  Volodymir  Antowycz,  Mikoła  Petrov  z
kijowskiego  Muzeum,  oraz  Paweł  Popiel,  członek  komisji  konserwacji  Akademii  Umiejętności  w
Krakowie  i  Stanisław  Tomkowicz,  współwydawca  "Czasu"  i  sekretarz  Komisji  badań  nad  sztukę
historyczną przy tejże Akademii9.

W willi  Styki przy ul. Mochnackiego 42 (później Drochomanowa) otwarto 30 XI 1913 r. (wg
kalendarza juliańskiego) tj. 13 XII Muzeum dla publiczności. Muzeum administrowali o. V. Żołdakov i o.
O. Pavliak, bazylianie oraz kurator i dyrektor I. Święcicki, którego asystentem w latach 30-tych został, na
zaproszenie  Szeptyckiego,  Vadim  Szczerbakowskij.  W  dniu  swoich  imienin  metropolita  Andrej  w
przemówieniu  (po  ukraińsku)  inaugurującym  otwarcie  powiedział:  "My  nie  chcemy  być  strażnikami
grobów,  chcielibyśmy  raczej  być  świadkami  ponownego  narodzenia.  Kolekcja  Muzeum  prezentuje
Ukraińcom nie [...]  dokumenty [...]  chwały naszych przodków, prezentujemy je tym, którzy pracują na
ukraińską kulturę  jako  żywą fundację [...]  wspólnych wysiłków duchowieństwa i  intelektualistów dla
przyszłych  generacji  naszego  narodu.  Pozwólcie  nam  nie  rozłączyć  ani  nawet  w  myśli,  pomników
przeszłości  od  tych  teraźniejszych,  ani  też  od  obiektów przyszłości”10.  Tym stwierdzeniem Szeptycki
wyznaczył jasne kierunki estetycznych, politycznych i narodowych celów, jakie spełniać miała ukraińska
kultura, a które nowa sztuka mogła bogato wypełnić. Sądzę, że postulat Szeptyckiego - o niezamykaniu
się w przeszłości, lecz twórczym jej przetwarzaniu - odezwał się u wielu artystów ukraińskich XX w.

Istniał  dotąd zwyczaj  palenia  starych, uszkodzonych ikon.  Szeptycki  -  pierwszy na Ukrainie  -
przełamał  ten  religijny rytuał,  dzięki  czemu ocalił  setki  ikon od zniszczenia.  W wyniku akcji,  którą
rozpoczął,  oczyszczono  i  przemalowano  tysiące  ikon  dawnych i  nowszych.  Muzeum posiadało  kilka
oryginałów włoskiej szkoły oraz kopie wczesnorenesansowego malarstwa wykonane we Włoszech przez
Diadyniuka  w  1927  roku.  Jedno  pomieszczenie  w  Muzeum  zajmowały  portrety  biskupów  ruskich.
Muzeum Narodowe (Nacjonalnyj Muziej) posiadało własną bibliotekę liczącą około 25 000 tomów i 5
tysięcy fotografii  dokumentalnych11.  Działało więc podobnie jak Instytut Warburga w Londynie.  Było
skarbcem dla artystów i naukowców.

 Dopóki nie pojawił się Szeptycki, nikt nie zwracał specjalnie uwagi na brudne, zakurzone ikony.
Nowe obrazy religijne malowano na wzór czeskich i  monachijskich  oleodruków. Wraz  z  patronatem
Szeptyckiego  sytuacja  się  odwróciła.  Powstała  "prawdziwa  ukraińska  sztuka".  Odrodzenie  kultury
ukraińskiej wypływało od Szeptyckiego, ale szło wielokierunkowo.

ANUM

W 1931 we Lwowie powstała "Asocijacija Niezależnych Ukraińskich Mysciv" (ANUM), czyli
Stowarzyszenie  Ukraińskich  Artystów Niezależnych12.  Do tego Stowarzyszenia  Ukraińskich  Artystów
Niezależnych należeli: S. Horodynskij, P. Kovżun, J. Muzyka, M. Osinczuk. Grupa ta utrzymywała ścisły
kontakt z ukraińskimi artystami na Zachodzie. Głównie z M. Andrijenko i M. Hluszczenko (Głuszczenko)
w Paryżu, z O. Archipenko w USA, z Hryszczenko we Francji i z F. Masiutynem w Berlinie. ANUM
obejmowało też artystów z Wiednia, z Warszawy, z Czechosłowacji i z sowieckiej części Ukrainy.

 Ostrovski13 podaje, że ANUM zorganizował 5 wystaw w czasie swojego istnienia (1930 - 1939).
Na  pierwszej  wystawie  ANUM-u  w  1931  eksponowano  dzieła  F.  Kriczewskiego,  P.  Picasso,  A.
Modiglianiego, M. Chagalla,  F. Légera, U. Groppera i  in. Na drugiej  wystawie zorganizowanej przez
ANUM w 1932 roku pt.: "Współczesna grafika ukraińska" wystawiali artyści z sowieckiej Ukrainy: M.

9 Mudrak, op. cit., s. 301, przyp. 4, 5, 6, s. 290, s. 304 przyp. 34.
10 op. cit., s. 291.
11 op. cit., s. 292, s. 302 przyp. 17, s. 303 przyp. 21.
12 op. cit., s. 305, przyp. 52, s. 293, 
13 Istorija Ukrainskiego mystectva, t. 5, s. 392.



Aleksiejew,  M.  Blank,  L.  Chizinśkij,  I.  Chotinok,  J.  Daic,  W.  Emiłow,  B.  Friedkin,  Michajło
Głuszczenko,  L.  Kapłan,  W.  Kasijan,  W.  Kriczewskij,  I.  Padalka,  A.  Petrickij,  I.  Pleszczinśkij,  M.
Pożarśkij, M. Samokisz, W. Sedljar, A. Serieda, O. Sochowska, A. Strachow, D. Szawikin, O. Usaczow.
Byli  to  głównie  realiści.  Stanowili  przeciwwagę  «nowoczesnych».  Nie  byli  związani  z  kręgiem
Szeptyckiego. Jednak Ostrovski pisze, że "Artyści nowocześni i realiści w ANUM-ie często wystawiali
razem". O. Sachnowska, O. Usaczow A. Żuk wystawiali także na czwartej wystawie ANUM-u (w latach
1933-4). ANUM zorganizował  wystawy indywidualne L. Gieca, M. Głuszczenki,  O. Griszczenki  i O.
Kulczyckiej oraz wystawy amatorów-malarzy. W ślad za tym - wydał albumy. Opublikował "Ex libris" i 5
numerów  czasopisma  "Mystectwo"  (1932-1936).  Program  ANUM-u  głosił:  "swoboda  poszukiwań,
bezpośredniość wrażeń, jakie nam daje życie". ANUM jako stowarzyszenie ukraińskie był związany z
Szeptyckim, stąd nie dziwi to, że lewicowe pisemko lwowskie "Wikna"14 skrytykowało wystawę ANUM-
u za estetyzm i nudę (a wystawiono Légera, Picassa, Chagalla, Modiglianiego...).

ANUM był  programowo  apolityczny.  Artystka  ANUM-u Jaroslava.  Muzyka  (w 1927  była  w
Moskwie  i  Kijowie)  łączyła  w  twórczości  wpływy  ekspresjonizmu,  fowizmu,  bizantyńskiego,
ukraińskiego  i  staroruskiego  "ikonopisu".  Ostrovski15 napisał:  "Zainteresowanie  bizantyjskim  i
staroruskim malarstwem zbliża Ja. Muzykę z fanatycznym «neobizantynistą» - M. Osinczukiem, który
odczuł pewien wpływ szkoły M. Bojczuka". Osinczuk, ANUM-owiec, zajmował się całkowicie tematyką
religijną i problemami przystosowania do niej kanonów bizantyńskiego i ukraińskiego "ikonopisu" oraz
monumentalnego  malarstwa.  Przypuszczam  że  ich  program realizowany przez  Osinczuka,  Muzykę  i
Bojczuka sformułował już przed I wojną Aleksander Hryszczenko inspirowany prawdopodobnie myślą
Szeptyckiego.

Aleksander  Hryszczenko  (Oleksander  Gryszczenko)  przed  rewolucją  w  czasie
kubofuturoikonowego  wrzenia  przebywał  w  Moskwie,  gdzie  wydał  "O  sviaziach  russkoj  živopisi  s
Vizantijej  i  Zapadom XIII - XX w" (Moskwa 1913),  w której  pisał,  że bizantyńska sztuka dostarcza
formalnych źródeł (korzeni) współczesnej artystycznej ekspresji w sztukach wizualnych. Wg niego, ci
malarze są wielcy, którzy nawiązują do wczesnochrześcijańskiego prymitywu i do kultury artystycznej
Bizancjum16. 

Bojczuk i Diadyniuk

W dowód wdzięczności  dla  mecenasa A. Szeptyckiego ANUM-owcy pokazali  swoje prace na
wielkiej wystawie w 1936 r. we Lwowie w Muzeum Ukraińskim. Wtedy jednocześnie z nimi wystawiał,
specjalnie wyróżniony przez A. Szeptyckiego stypendium zagranicznym, Michajło Bojczuk. Bojczuk był
artystą nowoczesnym, a nie stylizatorem. Jego sztukę nazywano "neobizantyńską". Stworzył też szkołę
malarstwa określoną jako Neobizantyńską. Zarówno sztuka jak i szkoła (neobizantyńskie), powstały w
oparciu o tradycje ukraińsko - bizantyńską i osiągnięcia sztuki XX w. Zbieżne z estetyką Szeptyckiego,
który je popierał. Choć de facto przeważał u niego specyficzny "realizm". Inny artysta z kręgu metropolity
to Wasyl Diadyniuk, który uzupełniwszy swoje studia w Paryżu w Konserwatorium Sztuki i Przemysłu,
wrócił w 1930 roku do Lwowa i stanął na czele malarskiej szkoły ojców studytów (aż do 1933 r.). Szkoła
mieściła się w budynku przy ul. Piotra Skargi. W tej samej szkole studytów, jak przypuszczam, musiał
kształcić się później przez kilka miesięcy 1942/3 r. ukraiński malarz Heorhij Kipryjan Nowosilśkyj, jeśli
prawdą jest, że był w ich lwowskim nowicjacie17. Diadyniuk brał udział w wystawach "Stowarzyszenia
Przyjaciół  Sztuki  Ukraińskiej".  Malował  m.in.  serie  portretów  ukraińskich  przywódców  "w
modernizowanym  bizantyńskim  stylu",  serie  ukraińskich  hetmanów  w  manierze  barokowej,  serie
religijnych obrazów dla Uspienskiego Soboru we Lwowie i dla kościoła parafialnego w Stryju18. 

14 Wikna, 1931 nr 10, s.43.
15 Istorija ukraińśkogo mystectwa, op. cit., s. 400, 401. 
16 Mudrak, op. cit., s.305 przyp. 52.
17 Marek Mariusz Tytko, Jerzy Nowosielski. Rys biograficzny, Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, t. 1-2, wyd. UJ i Fundacja
Świętego Włodzimierza, Kraków 1993, s. 55-66. 
18 Mudrak, op. cit., s. 293.



Kariery  Bojczuka  i  Diadyniuka  pokazują  jak  istotne  było  dla  Szeptyckiego  reaktywowanie
artystycznego życia w Galicji i nadanie mu unikalnego charakteru, który, wedle założeń metropolity, miał
być  połączeniem  regionalnej  tradycji  bizantyńskiej  sztuki  religijnej  z  kosmopolitycznym  widzeniem
zachodnioeuropejskim. Stowarzyszenie ANUM pomogło nadać kształt oryginalnemu na Ukrainie, choć
stosowanemu równolegle w Rosji (czy ZSRR) procederowi19. Ukraińscy malarze zainteresowali się ikoną
równolegle do np. Henri Matisse'a,Georges Braque'a i Juana Grisa20, ale wyciągnęli z niej inne wnioski.
Podobnie  ich  odrębność  widać  w stosunku do malarzy rosyjskich  np.  Łarionowa,  Gonczarowej  i  A.
Szewczenko, inspirujących się łubokiem, ikoną archaiczną i kubizmem czy futuryzmem. Różnią się też
od Pietrowa-Wodkina i in. próbujących łączyć realizm (naturalizm) z ikoną. Piętno myśli Szeptyckiego
wydaje się tu jedynym wytłumaczeniem. Mecenas miał określony smak i upodobania. 

Ikony dla Szeptyckiego restaurowali  malarze:  Modest Sosenko (1907-1914), Michajło Bojczuk
(1912-1914), Jaroslava Muzyka (1922-1927) pod kierownictwem Volodymira Peszczańskiego21. Stąd M.
Bojczuk  stosował  kanon  ikony  w  malarstwie,  ale  nie  rezygnował  ze  współczesnych  tematów.
Bojczukizmem  nazywano  jego  linearystyczną  monumentalną  manierę  w  malarstwie,  syntezującą
bizantyńską  sztukę,  sztukę  wczesnego renesansu  i  sztukę  galicyjskich  ikon  od  XV do  XVIII wieku.
Szeptycki zachwycał się Bojczukiem, który jako pierwszy z Ukraińców, wyjechawszy do Paryża, odkrył
tam koterie neo-bizantyńskich naśladowców (w I ćwierci XX wieku panowała na Zachodzie moda na
ikonę,  zapoczątkowana  nieśmiało  przez  Nabistów22).  Ikona  wpłynęła  dzięki  Bojczukowi  na  malarz
meksykańskich, ponieważ na Ukrainie Bojczuk współpracował z Diego Riverą23. Bojczuk miał licznych
naśladowców. Wpłynął na odrodzenie się na Ukrainie malarstwa freskowego. W Muzeum Ukraińskim od
1936 istniała stała ekspozycja (w osobnym budynku), na której można było zobaczyć dzieło Andrijenko,
Griczenko, Archipenko, Bojczuka, M. Zaryckiej, Chołodnego, H. Narbuta  i innych24. 
 
 SPUOM i pierwsza wystawa sztuki ukraińskiej we Lwowie 1942 r.

Krakivski  Visti  11  I  1942  roku25 informowały  o  pierwszej  wystawie  Spiłki  Ukrainskich
Obrazotworczich  Mystictw  (SPUOM)  we  Lwowie,  czyli  Spółki  (Towarzystwa)  Ukraińskich  Sztuk
Plastycznych.  Podawały liczbę  48  ukraińskich  artystów -  jej  członków,  z  czego 36 wzięło  udział  w
wystawie  (I  1942)  pokazując  211 dzieł.  M.in.  byli  to  M.  Azowskij,  W.  Baljas,  M.  Dimitrenko,  W.

19 por. W. Lichaczowa, D. Lichaczow, Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, s. 41-44: "W 1904 r. na zlecenie
mnichów Troicko-Siergiejewskiej  Ławry malarz  ikon  W.P.Gurjanow oczyścił  z  ciemnego  pokostu  ikonę  Trójcy  Świętej
Rublowa. Od tego czasu rozpoczęto restaurowanie staroruskich  ikon  i  jednocześnie  rozpowszechniało  się  ich
kolekcjonowanie, uprawiane przedtem wyłącznie w środowisku bogatych staroobrzędowców" s. 41, "[...] K.S.Pietrow-Wodkin
(1878-1939). Malarz ten studiował prawa rządzące systemem perspektywy ikon i wykorzystał je w swoich obrazach, a także
dał  im  teoretyczne  uzasadnienie  w  pracy  «Przestrzeń  Euklidesa»  s.  41-42,  por.  K.  S.  Pietrow-Wodkin  Chłynowsk.
Prostranstwo Ewklida. Samarkandija, Leningrad, 1970. Wodkin podkreślał (1913-1928) znaczenie podniesionego horyzontu
w obrazie, oglądowość obrazu z kilku punktów widzenia, przedstawienie czasu w malarstwie (a nie tylko jednej chwili), gamę
kolorów lokalną jasną i czystą (czerwony-żółty-zielony-niebieski). Nie obchodził go światłocień. To wszystko wyniknęło z
jego  studiów nad ikonami".  por.  s.  42.  Po wystawie w 1913  r.  w Moskwie wpływowi staroruskiego  malarstwa ulega  N.
Gonczarowa (1881-1962) a za jej pośrednictwem późny W. Tatlin (1885-1953). Podobnie P. D. Korin (1892-1967) twierdził:
"nie  ma sztuki,  nie  ma nowatorstwa bez  tradycji  i  dziedzictwa"  (Lichaczowa op.  cit.,  s.  43)  i  brak  mu ze staroruskiego
malarstwa tego  "co  pomaga  mu głębiej  odsłonić  psychologię  modelu"  (op.  cit.,  s.  43).  Stosuje  więc  "to"  w mozaikach,
witrażach i na płótnie. Korin czerpie poza tym z włoskich prymitywów: S. Martini, Fra Angelico, B. Gozzoli. Czerpie też z
bliższych mu z A. Iwanowa, M. W. Niestierowa, W. I. Surikowa. John Willet w książce pt. Ekspresjonizm (WAiF, 1976) pisze,
że Aleksiej  Jawlensky (1864-1941)  "Tworzył  martwe natury,  pejzaże  i  kompozycje  figuralne,  w których  łączył  elementy
rosyjskiej  sztuki ludowej,  malarstwa ikonowego z  tendencjami współczesnej  sztuki"  (s.  280).  Kandinsky (1866-1944).  W
"twórczości jego widoczne są wpływy fowizmu i rodzimych tradycji ludowej sztuki rosyjskiej" (s. 281).
20 W. Lichaczowa, D. Lichaczow, op. cit., s. 44.
21 Mudrak, op. cit., s. 294.
22 A.Wojciechowski, Droga do współczesności - Malarstwo europejskie 2 połowy XIX wieku, Arkady 1968, s. 78, "Posłużono
się wzorami sztuki bizantyjskiej;  sięgnięto do dzieł trecenta,  do włoskich prymitywów, przypomniano [...]  Cimabuego [...]
Giotta, Duccia, S.Martiniego.Neotradycjonizm [...] Denisa odwoływał się do bardzo konkretnych tradycji".
23 „Twórczość”, 1988, nr 10, s. 122.
24 Mudrak, op. cit., 303 przyp. 30, s. 297, 
25 Krakivśki Visti, 1942, nr 4 (451), s. 4.



Diadyniuk,  Sw.  Gordinskij,  M.  Garasowska-Dacziszin,  O.  Griszenko  (Griszczenko),  I.  Iwaniec,  A.
Jabłonskij,  O. Kozakiewicz-Diadyniukowa, O. Kulczycka,  O. Kurilas,  W. Lasawskij,  M. Lewickij,  O.
Liszczinskij,  St.  Łucik  (S.  Lucyk),  A.  Maljuca,  A.  Manastirskij,  W.  Manastirskij,  J.  Muzykowa,  M.
Niediłko, A. Pawłos, M. Radisz, R. Sielskij, G. Smols'kij, R. Turin, i in. Gazeta podkreślała, że eksponaty
są  "z  czysto  narodowymi  ukraińskimi  motywami,  co  na  poprzednich  ukraińskich  wystawach  bywało
rzadkością”. Autor podpisujący się W. L. (Lasowskij?) w Krakivskich Vistach 14 I 1942 roku notował26,
że  Mikoła  Azowskij,  "«formalist»,  członek  grupy  założonej  przez  Bojczuka,  Sedljara  i  Padalkoja
(ANUM)",  reprezentujący  "wyklęty  przez  bolszewików  «formalizm»  [...]  po  wielu  latach  soc-
realistycznego przymusu  (samogwałtu, tj. samonasilstwa)  przemówił w swoich ciekawych portretach z
całym  przekonaniem".  Azowskiego  cechowały  "kolorystyczna  niedbałość"  i  "psychologiczność".
Natomiast  Romana  Sielskiego  "formalne  poszukiwania"  "kolorowej  syntezy"  cechowała  "spokojna"
zrównoważona jakość. "Graficznie twarde" pejzaże Swiatosława Gordinskiego (Hordyńskiego) zwróciły
także uwagę krytyka.

Autor podpisujący się inicjałami P. Z. w artykule "O sztukę ojczystą”27 zanotował, że wystawa
wzbudziła szerokie echa, a "Niemieckie koła bardziej niż inne zainteresowały się twórczością naszych
artystów" (słowa Michajło Osinczuka, szefa SPUOM-u). P. Z. tak opisał atmosferę otwarcia wystawy
SPUOM-u  we  Lwowie.  Dyskusję  na  temat  sztuki  ojczystej  rozpoczął  dyrektor  Ukraińskiego
Nacjonalnego Muzeju dr  I.  Swiencickij,  który m.in.  powiedział:  "Choć na wystawie  zgromadzeni  są
artyści z różnych [...]  grup, także i ci, którzy tworzyli w konwencjach «bolszewickich dijnosti», wszak
także ich twórczość wykazuje właściwy ukraiński charakter. W ich dziełach [...]  widać aż nadto silny
wpływ szkół, z jakich wyszli artyści". Święcicki postulował, aby artyści jak najmniej poddawali się obcym
wpływom. Wzywał:  "A wy artyści  - twórzcie tak,  żeby wasze dzieła stały  się «trąbką nad kopułą» i
wytrzymały  próbę stuleci”.  Kilkanaście  lat  wcześniej  I.  Święcicki  pisał28 o  umownej  granicy między
ikonopisaniem  a  żywopisaniem,  czyli  między ikoną  a  malarstwem.  Jak  sądzę  -  granice  te  nie  były
określone do końca także  u artystów ukraińskich.  W dalszym toku dyskusji  M. Gołubiec krytykował
krytykę,  a  Gabreluk,  W.Lasowskij,  M.Dmitrienko  wzywali  do  "aktywizowania"  artystów.  Dmitrenko
krytykował  "bagaż"  niepotrzebny sztuce  ukraińskiej  w postaci  "bezprzedmiotowej  sztuki".  Dmitrenko
zakończył: "Nie będziemy brać paryskiej sztuki za swoją”. Temu zdaniu ostro przeciwstawił się artysta "z
grupy  młodych"  -  Liszczickij  (Liszczinskij).  Zaprotestował  przeciwko  podziałowi  artystów  na
"formalistów" i "socrealistów". Poddał krytyce wystawione dzieła. Wnioskował, że trzeba zlikwidować
"wizantijszczinu" ("bizantyjskość") jaka jeszcze pokutuje w ukraińskiej sztuce: "My, współcześni artyści,
musimy znaleźć współczesne sposoby wyrazu" ("zasoby wisłowu"). Przeciw Liszczickiemu wystąpił M.
Osinczuk: "z bizantynizmu bierzcie, co wam potrzeba" bo, jego zdaniem bizantynizm przyjął "na naszym
gruncie", "typowo ukraiński charakter".

Na kanwie wystawy SPUOM-u w prasie ukraińskiej podczas ożywienia kulturalnego wiosną 1942
toczyła  się  dyskusja  na  temat  kryzysu  kultury  ukraińskiej.  Dotyczyła  ona  także  kryzysu  "sztuk
plastycznych".  Petro  Meglik29 w  Krakivskich  Vistiach  postulował  stworzenie  Instytutu  Twórczości
Narodowej.  Postulował  odbudowę  zniszczonej  wojną  architektury  ukraińskiej.  Meglik  przestrzegał
"ukraińską młodzież", że "wyjątkowość" (indywidualizm) nie daje żadnych korzyści sztuce ukraińskiej.
Postulował  zorganizowanie  wystaw  malarstwa  w  celu  pokazania  współczesnej  sztuki  ukraińskiej.
Przygotowania do takiej wystawy trwały już w 1938-39, ale przerwała je wojna. Meglik postulował, aby
wydrukować  dobre  reprodukcje  artystów  ukraińskich:  Chołodnego,  Kriczewskiego,  Marttinowicza,
Muraszki,  Narbuta,  Nowakiwskiego,  Pochitonowicza,  Sosenki,  Szewczenki,  Trusza,  Ustjanowicza.
Widać stąd,  kto w 1942 był  na szczycie hierarchii  artystycznej  spośród malarzy ukraińskich.  Meglik
postulował wzmożenie kampanii prasowej wokół ukraińskiej sztuki współczesnej, w której miał powstać

26 "Krakivski Visti", 1942, nr 6 (453), s. 5-6.
27 Za ridne mistectvo, Diskusja w Spiłci Obrazotworczich Mistciw u Lvovi, "Krakivśki Visti", 1942, nr 19 (466), 1 II 42, s. 5.
28 Sviencickij Ilarion, Ikonopys galickoj Ukrainy XV-XVIII vikiv, 1928, s. 31-32.
29  Meglik Petro, Za ukrainskij styl, "Krakivśki Visti", r. 3: 1942, nr 107 (554), 21 V 1942, s. 3; nr 108 (558), 22 V 1942, s.

3; nr 112 (559), 28 V 1942, s. 4; nr 117 (564), 3 VI 1942, s. 4-5.



"ukraiński  styl".  Rzeczywiście,  wkrótce  w  VI  1942  we  Lwowie  odbyła  się  "wystawa  czterech":
Chołodnego, Kowżuna, Nowakivskiego i Trusza. Komisarzem był Gordinskij. Nieco wcześniej, w maju
1942,  wystawiali  w  Warszawie:  Bezruczko,  N.Chacewicz  (Chasewicz),  Chołodnyj,  Głuszczenko
(Hluszczenko),  Kriżaniwskij,  Kulczyckij,  Lewczejk,  O.Maruszko,  Iwan  Narbut,  Oleksa  Nowakiwski,
Pochotonow(icz), Was. Wystawę tę otworzyły odczyty Meglika i P.Andrusiwa.

Druga wystawa sztuki ukraińskiej (SPUOM) w 1942/3 r. we Lwowie jako podsumowanie. 

Najważniejszą  dla  krytyki  plastycznej  z  kręgu  Szeptyckiego  była  jednak  wystawa  ukraińskiej
sztuki  współczesnej  we  Lwowie  przy  placu  Mariackim  9.  „takiej  zbiorowej  plastyczno-artystycznej
manifestacji  w ciągu ostatnich  25 lat  jeszcze nie  było”-  stwierdzał  Vasyl  Diadyniuk.  Otwarto ją  dla
publiczności 3 I 1943. 88 artystów nadesłało na nią 600 obrazów i 100 rzeźb, jak informowały Krakivski
Visty 25 XII 1942. Jury stanowili teoretycy i artyści ukraińscy tacy jak: prof. Butowicz, Dmitrienko, dr
Dragan,  Gordinśkij,  dr  Iwanow,  Kozak,  Litwinienko.  Na  wystawę  przyjęto  306  prac,  wg kryterium:
"Kraszczi kompozicji, twory ukrain'skogo charakteru budut premiowani30. 

Bilinski31 30 I 1943 pisał "Czy byliście na wystawie Spilki Pracy Ukrainskich Obrazotworczich
Mistictw? [...]  pójdźcie, bo inaczej z wami nie będę rozmawiać". 5 sal z 303 [!] dziełami 69 artystów
wybranych (z braku miejsca) spośród 700 obrazów, 60 rzeźb, 88 artystów89. Bilinski informował: "dzieła
różnego rodzaju [...]  techniki [...]  nastroju", "nie szukajcie na niej monumentalnych dzieł", jest za to
"krajobraz,  portret,  martwa  natura,  kompozycja".  Artyści  z  Berlina,  Bolechowa,  Chełma,  Kołomyji,
Krakowa, Krzemieńca, Mikołajewa, Pragi, Rawy Ruskiej, Samboru, Sokalu, Stryja, Warszawy wystawiali
we Lwowie w 1943 r.  

J. Starczuk32 21-25 II 1943 szeroko opisywał wystawę. Odnotował wydanie z okazji wystawy w
1943  "katalogu-almanachu  z  31  reprodukcjami,  biografiami  i  opisem"  300  eksponatów.  Wymienił
następujące nazwiska uczestników wystawy. Seniorzy: E. Kozak, Osip Kurilas, Antin Manastirskij. Inni:
O.  Ljaturinśka,  Galina  Maziepa,  O.  Oleś  (gł.  sceny  rodzajowe,  portrety,  baśniowo-legendarne),  P.
Andrusiw, I. Iwaniec,  A. Łatocki,  L. Perfeckij,  D. Potorak (gł.  bataliści)  A. Nakonieczny (malarstwo
cerkiewne),  M.  Azowskij,  A.  Butowicz,  W.  Diadyniuk  ("Martwa  natura  z  Pokucia",  "Legion  z
Krzyworówni", "Muza sztuki"), M. Dmitrienko, C. Gordinśkij i M. Moroz (uczniowie Nowakiwskiego,
pejzażyści) B. Iwaniuch, O. Kasarow, O. Liszczinśkij, C. Łućik, A. Maliuca („Cerkiew św. Mikołaja we
Lwowie”),  O. Masljak,  Tatiana Maziepa,  J.  Muzykowa, M. Nedilek,  P.  Obal  („Łemkowskie niwy” -
„artysta zmierza do syntezy krajobrazu”), G. Smolskij, M. Soszow, I. Stecew, M. Stefanowicz-Olszanśka,
I. Szuchewicz, O. Winnickij. Graficy: H. Chasewicz, S. Gebus-Baraniec'kij, Ju. Kul'czickij, R. Lisowśkij,
M.  Muchalewicz,  M.  Muchin,  M.  Ostaszewskij,  O.  Szatkivśkij.  Rzeźbiarze:  M.  Czereszniowśkij,  E.
Dzindra, W. Laśowskij, S. Litwinienko, A. Pawłos', M. Nowic'ka, H. Miljan, M. Nowićka, A. Pawloś,
W .Pietrica, W. Skolozdra, M. Stańko. "Większość to niespodzianki".

Swoje widzenie sztuki ukraińskiej 11 II i 21/22 III 1943 zaprezentował Mychajło Ostrowiercha33.
Pisał  o  "duszy  narodu  ukraińskiego",  której  wyrazicielem  są,  wg  niego,  Kotljarows'kij,  Gułak-
Artemows'kij, Greblinka, Kwitka i "treścią prawdziwy Ukrainiec ! - M.Gogol". Te medytacje nasunęły
mu się po oglądnięciu dzieł artystów takich jak: M. Butowicz, Ju. Janowśkij, E. Kozak, M. Kropiwnićkij,
P. Mirnij, M. Muchin, I. Nieczuj-Lewickij, St. Rudańskij, O. Starożenko, Ju. Smolicz, O. Wisznja, którzy
"dali tu ukrainsku rasu, stichiju”. Krytyk ten podkreślał emocjonalne funkcje sztuki ukraińskiej: "Takie
twory nie przemawiają do naszego intelektu,  a [...]  prosto do serca,  do duszy ukraińskiego narodu".
Koncepcje "duszy narodu" o proweniencji romantycznej są bliskie Szeptyckiemu. M. Ostrowiercha pisał

30 (BEN), Peried wistawoju lwiwskich mistcew, "Krakivśki Visti", r. 3: 1942, nr 288 (735), 25 XII 1942, s. 4.
31 Bilinśkij M., Wijszowszi z misteckoj wistawi, "Lvivski Visti", "Szczodiennik...", r. 3: 1943, nr 19 (439), 30 I 1943, s. 2.
32 Starczuk, Iwan, Mistecka wistawa u Lwowi, "Lwiwski Wisti", r. 3: 1943, nr 38 (458), 21-22 luty 1943, s. 2; nr 39 (459), 23 luty
1943, s. 2; nr 40 (460), 24 luty 1943, s. 2; nr 41 (461), 25 luty 1943, s. 2.
33 Ostrowiercha Michajło,  Tragicznij optimizm u mistectwi. Na marginesi wistawi Spiłki Pracy Ukrainskich Obrazotworczich
Mistciw u Lwowi, "Lwiwski Wisti", r.3: 1943, nr 29 (449), 11 lutego 1942, s.4; Ostrowiercha Michajło, Mistectwo i kritika - w
nas. Szcze z priwodu Wistawi Spiłki Pracy Ukrainskich Obrazotworczich Mistciw u Lwowi, "Lwiwski Wisti", r. 3: 1943, nr 62
(482), 21-22 marca 1943, s. 4.



o braku arcydzieł  we współczesnej sztuce (tak ukraińskiej, jak i europejskiej) i o tym, że "idzie jakiś
fatalizm: człowiek, naród, ludzkość w swoim twórczym - często rujnującym niepokoju miota się jak ryba
w  sieci,  myśląc  o  stworzeniu  czegoś  nowego,  niesłychanego.  A  po  jakimś  czasie  spostrzega  się,  że
wszystko to już było znane wcześniej, że niczego nowego pod słońcem nie ma i nie tylko treść, ale i forma
[...] nie zmienia się [...], że doskonały pozostaje tylko Bóg, a wszystko inne, na co spojrzy oko ludzkie, co
stworzone rozumem, rękami ludzkimi, jest daleko gorsze, a człowiek, poza Bogiem, żyje złudzeniem. Jeśli
wziąć dzieło sztuki w całej głębinie jego formy i treści, jego wartości i znaczenia, to po Egipcie, Etrurii,
Grecji, Rzymie, a za nimi i po włoskim renesansie, w sztuce nie ma niczego nowego, ani doskonałego". To
personalistyczne  i  neoplatońskie  spojrzenie  Ostrowierchy  z  1943  o  niemożności  dokonania  czegoś
nowego w sztuce wyprzedzało twierdzenia postmodernistów i sytuowało się w nurcie myśli klasycznej.

Sztuka ukraińska I połowy XX wieku wg Diadyniuka

Inspirowany  zgromadzonymi  eksponatami  na  marginesie  wystawy SPUOM-u  1942/43  Wasyl
Diadyniuk, malarz, napisał mini-historię ukraińskich sztuk plastycznych 1918-1943. Opublikowały34 ją w
5 odcinkach Lvivs'ki Visti 1-5 III 1943. Vasyl Diadyniuk podzielił dzieje tego ćwierćwiecza na 3 okresy:
1) 1918-1931, 2) 1931-1939 i 3) 1941-1943. To trzy etapy "rozwoju sztuki narodowej". 

Pierwszy okres rozpoczął się z chwilą założenia Dierżawnoj Ukrains'koj Akademii Mistectw w
Kijowie w 1918. Jej  skład stanowili  "znakomici  profesorzy" mający "formować w młodych artystach
zamiłowanie  do  ukraińskiej  tradycji,  odczucie  ukraińskości".  Byli  to:  G.  Narbut,  bracia  F.  i  W.
Kriczewski,  Muraszko,  Buraczek,  Bojczuk,  Żuk  i  in.  Kijów  dostał  się  w  ręce  Sowietów,  stąd  wg
Diadyniuka,  profesorzy  ci  ok.  1923  r.  opuścili  Akademię  Kijowską  i  udali  się  do  Lwowa.  Idea
stymulująca  Kijowską  Akademię  przeszła  "na  tę  stronę  Zbrucza"  wraz  z  Petro  Chołodnyjem,  W.
Kriżaniws'kim,  P.Kowżunem,  R.  Lisows'kim,  M.  Butowiczem,  L.  Perfeckim,  Poduszko.  Artyści  ci
zorganizowali we Lwowie Gurtok Dijacziw Ukrains'kogo Mistectwa (GDUM) tj. Grupę (zespół, koło)
Działaczy  Sztuki  Ukraińskiej  (1922-27).  GDUM  ideowo  było  przedłużeniem  Akademii  Kijowskiej.
GDUM zorganizował 4 wystawy. Zaczął wydawać czasopismo "Ukrains'kie Mystectwo" pod redakcją M.
Gołubcja. Pisali w nim M. Gołubiec, Siczins'kij, Załozieckij, Andriews'kij, Kowżun. Pismo zajmowało
się kwestiami ukraińskiej sztuki narodowej, jej tradycji, form i odczucia. Wychodziło prawie do samej II
wojny.

Drugi  etap  rozwoju  sztuki  ukraińskiej  (1931-9)  wg  Diadyniuka,  charakteryzuje  przejście  do
"socrealizmu" na ziemiach włączonych do ZSRR i zwrot do "zachodnioeuropejskiego formalizmu" na
ziemiach "po tej stronie Zbrucza". Nomenklatura "socrealizm" - "formalizm" u Diadyniuka w 1943 trąciło
wzorami  podziałów  sowieckich.  Wg  niego  jednak  socrealizm  zniszczył  sztukę  ukraińską  w  ZSRR.
Jedynym  celem  sztuki  miało  być  agitowanie,  propaganda  wg  "prikazów  z  Moskwy".  Diadyniuk
konstatował, że już w 1926 na czwartej wystawie GDUM-u we Lwowie profesor P. Chołodnyj ubolewał,
że wielu artystów odeszło z tej organizacji. Wskutek secesji z GDUM-u w latach 1926-31 zorganizowano
niezależne  wystawy i  po  przegrupowaniu  sił  narodził  się  ANUM w 1931 r.  Diadyniuk  przyznał,  że
ANUM  opanowany  był  przez  "formalizm"  "importowany  z  Paryża".  Stwierdzał,  że  do  ANUMU-u
należało większość  35 artystów ukraińskich. Stąd grupa ta "nadawała ton sztuce ukraińskiej" do 1939 r.
34 Diadyniuk Wasil, Ukrainskie mistectwo za ostatnich 25 rokiw (1918 - 1943), "Lwiwski Wisti", r.3: 1943, nr 44 (464), 28 lutego
1943, s. 2; nr 45 (465), 2 marca 1943, s.2, nr 46 (466), 3 marca 1943, s. 2; nr 47 (467), 4 marca 1943, s. 2; nr 48 (468), 5 marca
1943, s. 2,
35 Poza  ANUM-em we Lwowie powstał  "Rub" zrzeszający Nowakiwców tj.  uczniów Oleksy Nowakiwskiego wraz z nim
samym, Kurilasem,  Truszem,  S.  Litwinienko i  in.  Tu  dla  porządku należałoby -  za  Ostrovskim -  wspomnieć  o  grupach
pominiętych przez Diadyniuka. Np. istniały grupa "Spokij" O. Szatkiws'kiego w Warszawie (zał. 1928),  grupa "Zariewo",
skupiająca młodych artystów ukraińskich pracujących w Krakowie. Z nich - dość prężny był warszawski "Spokij" (11 wystaw
m.in. we Lwowie, Łucku, Równym, Krzemieńcu). Trzeba też dodać, że ukraińska grupa Nowakiwskiego stosowała metodę
realistyczną  kombinowaną  z  impresjonizmem i  ekspresjonizmem (S.  Łucik,  O.  Pleszkan,  W.  Iwanjuk,  M.  Dragan).  Sam
Nowakiwski  był  natomiast  postacią  kontrowersyjną.  Zanim zaczął  współpracować  z  Szeptyckim -  był  pierwszym artystą
ukraińskim, który namalował portret Lenina (Ostrovski, Istorija ukrainśkogo mystectwa, s. 398). Nieprzypadkowo też w ZSRR,
w Charkowie przed  II  wojną  wyszły monografie  Nowakiwskiego i  Trusza.  W Charkowie w 1929  ukraińscy malarze:  O.
Kulczycka, P. Kowżun, W. Siczins'kij, M. Butowicz, R. Lisowskij wystawiali na ekspozycji pt. "10 lat Października".



Stanowisko Diadyniuka wobec modernizmu w sztuce, w tym i wobec ANUM-u, jawi się jako ugodowe,
umiarkowane w porównaniu z bardziej  radykalną, narodową opcją sztuki prezentowaną w 1936 przez
Załozieckiego36.

Diadyniuk uważał, że w 1941 zaczął się nowy - trzeci etap "zwrot w kierunku ukraińskiej sztuki
narodowej", kiedy powstała Spiłka Pracy Ukraińskich Obrazotwórczych Mistictw (SPUOM) nawiązująca
do idei Akademii Kijowskiej z 1918 r. SPUOM zrzeszała 25 artystów "w samym Lwowie". Diadyniuk
widział podobieństwo między I i III etapem w sztuce ukraińskiej. Przypomniał, że "Kijowska Akademia
[...]  postawiła  sobie  za  cel  stworzyć  ukraiński  styl  narodowy,  który  odpowiadałby  współczesnemu
duchowi  czasów  tak  jak  ukraińsko-bizantyński  styl  odpowiadał  duchowi  doby  książąt,  jak  styl
ukraińskiego baroku odpowiadał duchowi doby kozackiej [...]  i [...]  te wszystkie duchowe [korzenie -
dop. M.M.T.] powiązać w jedną nierozerwalną całość”. 

Porównał proces powstawania ("ciężki i  trudny") sztuki  ukraińskiej  w XX w. do powstawania
sztuki narodowej polskiej w XIX w.: "Matejko, Fałat, Stanisławski, Malczewski [...] wynieśli z Zachodu
gł. z Monachijskiej Akademii wiedzę malarsko-techniczną i malarską erudycję. A nie mając wzorów, te
umiejętności wtopili w tematykę historyczną i rodzimość. I tym zapoczątkowali rozwój własnej sztuki”.
Postulował, aby zwrócić się "do tego wszystkiego, co w naszej współczesnej twórczości będzie jeśli nie
stylowo, to [...] teoretycznie związane z naszym narodowym podłożem. Jesteśmy głęboko przekonani, że
na tym szlaku nie my, to ktoś z nas dojdzie do tego wysokiego artystycznego poziomu”. Dostrzegał też
pozytywne  strony socrealizmu,  gdy pisał:  "socrealizm  dał  jeden  pozytywny  rezultat.  Zwrócił  uwagę
twórców od czysto formalistycznych poszukiwań do bliższych realnych form życia - konkretnie [...]  do
realizmu  w sztuce".  Dostrzegał  również  pozytywne  strony formalizmu:  "Formalizm -  dał  możliwość
zbliżenia się do, w pewnej mierze, ciekawych rozwiązań, nowymi metodami, zasobami i podejściami - do
dekoratywnego malarstwa". Chołodnyj, Kriczewscy, Muraszko, Narbut - jak pisał Diadyniuk - "bili jak
ryba w lód w «izmy»" przy czym "uzbrojeni w techniczne zdobycze światowej kultury malarskiej, zdołali
głęboko  podejść  do  wykorzystania  ukraińskiej  tradycji  malarskiej"  tak,  że  "jedni  porównują  ich  do
kozackiego  baroku,  a  inni  do  monumentalnych  bizantyńskich  źródeł” Przy czym  Diadyniuk  pisał  o
przetopieniu dawnych źródeł (bizantyńskich) "przez swoją duszę", czyli indywidualizm artysty.
  W podobnym tonie w 1943 brzmiały słowa katalogu SPUOM-u: "[...] narodowa sztuka, jakiej my
wszyscy pragniemy i o którą walczymy, powstanie tylko w bezpośrednim związku z życiem, które trzeba
raz po raz ujarzmiać i nad nim triumfować [...] sztuka jako taka przestaje być malowaniem, rzeźbieniem
itd., a staje się składnikiem twórczego procesu, także jednym ze sposobów myślenia i życia”. Diadyniuk
wskazywał na Nowakiwskiego i Chołodnyja jako na narodowych malarzy ukraińskich ("monumentalni i
sztalugowi"). Chołodnyj "aż do śmierci nie mógł nadążyć z realizacją zamówień [...]" - pisał. Diadyniuk
przytaczał fakty z lat 1930-tych dotyczące wielkiej dyskusji prasowej na temat sztuki formalistycznej i
narodowej, ukraińskiej. Nie tylko dr Załoziec'kij z jednej, a ANUM-owcy z drugiej strony brali w niej
udział. Także Gołubiec, Dragan, Ostrowiercha, Fedorowicz-Malicka i inni. W dyskusję zaangażowały się
redakcje czasopism: "Ukrains'kie Mystectwo", "Mystectwo", "Karbi" ("Żurnał Prażs'koj Studii"). 

„Trzeba przyznać, że u nas, poza Metropolitą Andriejem, nie było nigdy prawdziwych mecenasów
sztuki. [...] Metropolita Andriej przez całe lata finansował i podtrzymywał szczodrą ręką każdy masowy i
indywidualny przejaw twórczości artystycznej. Także cały szereg ukraińskich [...] instytucji szło z pomocą
sztuce ukraińskiej. Pojawił się nawet cały rząd prywatnych kolekcjonerów, ogłaszano nawet konkursy "z
prywatnej  inicjatywy  i  własnym prywatnym kosztem".  Zaś  "Wielka  ilość  studiującej  młodzieży tak  w

36 Diadyniuk relacjonował, że po 8-mej wystawie ANUM-u, w "Dile" 20 i 22 XII 1936 Załoz'ec'kij pisał: "Aktualna wystawa
ANUM-u z niewielkimi wyjątkami wykazała u nas niepokoje o przyszły rozwój sztuki ukraińskiej, szczególnie z powodu [...]
niebezpieczeństwa [...] ze strony międzynarodowego modernizmu [...] Twórczość większości artystów tej wystawy niezwiązana
ani z rodzinną ziemią, ani z atmosferą tej ziemi, jest ani z duchem starej tradycji ukraińskiej sztuki, ani wreszcie z pewnymi
żywotnymi narodowymi czy  religijnymi potrzebami naszego społeczeństwa [...].  Tak więc widać, że pogląd Załozieckiego z
1936 bliski był nazistowskiemu, widzeniu sztuki nowoczesnej jako "zdegenerowanej" (1937 wystawa "Entartete Kunst"). Na
omawianym  tle  stanowisko  Diadyniuka  z  1943  roku  było  umiarkowane.  Diadyniuk  nie  potępiał  sztuki  nowoczesnej,
wskazywał,  że  ukraińscy  malarze  powinni  zmienić  swoją  "wiarę"  w  obce  "izmy"  na  "wiarę"  w  sztukę  ukraińską,
odzwierciedlającą "psychikę,  piękno naszej rasy". Podobne stanowisko zajmował R .Kowżun w czasopiśmie "Nawustricz"
(2.I.1936). Rzecz jasna chodziło mu o wiarę w ikonę jako ratunek dla sztuki współczesnej.



kraju, jak i zagranicą korzystała [...]  z finansowej podpory Metropolity Andrieja". Te słowa świadka
epoki niech będą najlepszym podsumowaniem mecenatu metropolity Szeptyckiego. 
 
Streszczenie: 

Tekst  jest  pierwszym  w  języku  polskim  studium  o  mecenacie  Andrzeja  Szeptyckiego  (1865-1944),
greckokatolickiego metropolity lwowskiego (1900-1944). Autor opisuje dzieła Szeptyckiego: szkolę ikon,
Narodowe  Muzeum  Ukraińskie  we  Lwowie,  mecenat  nad  ukraińską  sztuką  nowoczesną,  ukraińskie
organizacje  artystyczne  (SPUOM,  GDUM,  ANUM) i  wystawy sztuki  ukraińskiej  w  czasie  II wojny
światowej we Lwowie. Tekst zawiera unikatowy wykaz ok. 150 artystów ukraińskich z kręgu Andrzeja
Szeptyckiego.

Słowa-klucze:

historia,  historia  sztuki,  kulturoznawstwo,  literaturoznawstwo,  nauki  o  mediach,  nauki  o  sztuce,
pedagogika,  socjologia,  sztuki  piękne,  sztuki  projektowe,  krąg  Andrieja  Szeptyckiego  (1900-1944),
kulturalne  odrodzenie  ukraińskie  (1900-1944),  mecenat  sztuki,  Szeptycki  Andrzej  (1865-1944)  -
greckokatolicki metropolita lwowski, Šeptic'kij Andrej (1865-1944), Ukraina, Polska, II Rzeczpospolita
Polska,  II wojna światowa, zabór austriacki,  austriacka okupacja części Polski  (1773-1918),  Galicja i
Lodomeria,  kultura,  edukacja,  historia  sztuki  ukraińskiej,  edukacja  artystów  (edukacja  artystyczna),
ukraińska sztuka, ukraińscy artyści, sztuka nowoczesna, mecenas, Ukraińskie Muzeum Narodowe, Lwów
(L'viv,  Lemberg,  Leopolis),  życie  artystyczne,  plastyka,  wychowanie  artystyczne,  ikony,  studio  ikon,
szkoła  malarstwa,  szkoła  ikon,  wystawy  dzieł  sztuki  (ekspozycje),  okupacja  niemiecka,  okupacja
sowiecka, komunizm, Cerkiew Grecko-Katolicka, Podkarpacie, Kresy Wschodnie Polski 

The title in English:

In  the  circle  of  Andrei  Szeptycki  :  the  Ukrainian  cultural  revival  in  the  days  of  the  Metropolitan's
patronage 

Summary: 

The text  is  the first  study in Polish on art  patronage by  Andrej  Sheptyckyj  (1865-1944),  the Greek
Catholic metropolite of Lwow (1900-1944). The author describes Sheptyckyj's works: the school of icons,
the  National  Ukrainian  Museum  in  Lwow,  patronage  for  Ukrainian  modern  art,  Ukrainian  artistic
organizations (SPUOM, GDUM, ANUM) and Ukrainian art exhibitions in Lwow in the time of the World
War II. The text contains the unique register (the list) of circa 150 Ukrainian artists  from the Andrej
Sheptyckyj's circle.

Key words:

history, history of art, cultural studies, literature, media studies, art sciences, pedagogy, sociology, fine
arts,  design,  Circle  of  Andrei  Sheptyckij  (1900-1944),  cultural  Ukrainian  revival  (1900-1944),  art
patronage,  Sheptyckij  Andrei  (1865-1944)  -  gReek  Catholic  metropolite  of  Lvov,  Šeptic'kij,  Andrej
(1865-1944),  Ukraine,  Poland,  Republic  of  Poland  II,  World  War  II,  Austrian  partition,  Austrian
occupation of the part of Poland (1773-1918), Galicia and Lodomeria, culture, education, history of the
Ukrainian art, education of artists  (artistic education), Ukrainian art,  Ukrainian artists, modern art, art
patronage, modern art, patron, Ukrainian National Museum, Lwow (L'viv, Lemberg, Leopolis), artistic
life, art, art education (art upbringing), icon studio, icon, painting school, school of icons, art exhibitions,
German occupation,  Soviet occupation, communism, Orthodox Greek Catholic Church, Subcarpathian
Province, Eastern Polish Borderlands 



Spis ukraińskich artystów, krytyków i teoretyków sztuki 1918-1943 (wybór)

Objaśnienia skrótów:

(g) - grafik
(m) - malarz
(r) - rzeźbiarz 
(t) - teoretyk sztuki, krytyk, historyk ikon, 

( ) - w nawiasach okrągłych podano oboczną pisownię nazwisk 
(?) - pytajnikiem oznaczono imiona wątpliwe artystów 

[ANUM] - artysta będący członkiem ANUM-u
[DUAM] - artysta będący członkiem DUAM w Kijowie
[GDUM] - artysta będący członkiem GDUM-u we Lwowie
[SPUOM I] - artysta uczestniczył w I wystawie SPUOM-u 1942 we Lwowie
[SPUOM II] - artysta uczestniczył w II wystawie SPUOM-u 1942/43 we Lwowie
[Berlin, Francja, Paryż, USA, ZSRR] - artysta mieszkający tamże wystawiający na wystawie ANUM-u we Lwowie

Aleksiejev M. (m) [ZSRR]
Andrijenko M. (m) [Paryż]
Andrijevœkyj (t) [GDUM]
Andriusiv P. (m, t) [SPUOM II]
Archipenko O. (m) [USA]
Azovśkyj Mykoła (m) [SPUOM I, II]
Baljas V. (m)
Barvinœkyj V. (t)
Bezruczko (m)
Bilinśkyj M. (t)
Blank M. (m) [ZSRR]
Bocian J. (t)
Bojczuk Mychajło (m) [DUAM, GDUM, ANUM]
Buraczek (m) [DUAM]
Butowycz M., prof. (m) [DUAM, GDUM, SPUOM II]
Chacevycz (Chasevycz) N.(?) (m)
Chasevycz H. (g) [SPUOM II]
Chołodnyj Petro (m) [DUAM, GDUM]
Chornyj R. (m)
Chotinok I. (m) [ZSRR]
Chyzinśkyj L. (m) [ZSRR]
Czereszniovśkyj M (r)
Daic J. (m) [ZSRR]
Diadyniuk Vasyl (m) [SPUOM I, II]
Dimitrenko M. (m) [SPUOM I, II]
Dragan, dr (t)
Dunajevœkyj D. (m)
Dzindra E. (r) [SPUOM II]
Emiłov V. (m) [ZSRR]
Fedorovycz-Malicka (t) [GDUM]
Friedkin B. (m) [ZSRR]
Gabrieluk (m) [SPUOM I]
Garasovska-Daczyszyn M. (m) [SPUOM I]
Gebus-Baraniećkyj (g) [SPUOM II]
Giec L. (m)
Gołubiec M (t,m) [SPUOM I]
Havryliuk V. (m)
Hluszczenko (Głuszczenko) Mychajło (m) [ZSRR, Paryż]
Hordynśkyj (Gordinśkyj) C. (?) (m) [SPUOM II]
Hordynśkyj (Gordinśkyj) Sviatosłav (m) [ANUM, SPUOM
I, II]

Hryszczenko (Gryszczenko) Aleksander (m) [Francja]
Hryszenko (Gryczenko) (m) [SPUOM
Ivaniec I. (m) [SPUOM I, II]
Ivaniuch B. (m) [SPUOM II]
Ivaniuk V. (m)
Ivanov
Janovœkyj J. (m) [SPUOM II]
Kap³an L. (m) [ZSRR]
Kasarov O. (m) [SPUOM II]
Kasijan V. (g) [ZSRR]
Kossic Oleksander (m) 
Koverko Andrij (r)
Kovżun P. (m, t) [DUAM, GDUM, ANUM]
Kozak E. (m) [SPUOM I, II]
Kozakievicz-Diadyniuk O. (m) [SPUOM I]
Krevećkyj I. (t)
Kropivnićkyj (m) [SPUOM II]
Kryczevśkyj F. (m) [DUAM]
Kryczevśkyj Vasyl (m) [DUAM, GDUM]
Kryżanivśkyj V. (m) [DUAM, GDUM]
Kulczycka O. (m) [SPUOM I]
Kulczyckyj J. (g) [SPUOM II]
Kurylas Osip (m) [SPUOM I]
Lasovśkyj V. (r) [SPUOM I, II]
Latoćkyj A. (m) [SPUOM II]
Levczejk (m)
Levićkyj M. (m) [SPUOM I]
Levinśkyj I. (t)
Liaturinśka O. (m) [SPUOM II]
Lisovśkyj R. (g) [DUAM, GDUM, SPUOM II]
Liszczinśkyj (Liszczickyj) (m) [SPUOM I, II]
Litvinienko S. (r) [SPUOM II]
Lucyk C. (?)(m) [SPUOM II]
Lucyk St. (m) [SPUOM I, II]
Łysenko Mykoła (r) 
Maliuca A. (m) [SPUOM I, II]
Manastirśkyj Antin (m) [SPUOM I]
Manastirśkyj V. (m) [SPUOM I]
Martynowicz (m)
Masiutyn (m) [Berlin]
Masliak O. (m) [SPUOM II]
Maziepa Galina (m) [SPUOM II]



Maziepa Tatiana (m) [SPUOM II]
Meglik Petro (t)
Milian H. (r) [SPUOM II] 
Mirnij P. (m) [SPUOM II]
Moroz M. (m) [SPUOM II]
Muchalevycz M. (g) [SPUOM II]
Muchin M. (g) [SPUOM II]
Muraszko O. (m) [DUAM, GDUM]
Muzyka Jaroslava (m) [ANUM, SPUOM I, II]
Nakonieczny A. (m) [SPUOM II]
Narbut H. (G.) (m) [DUAM]
Narbut I. (m)
Nedi³ko (Nedilek?) M. (m) [SPUOM I, II]
Nieczuj-Levićkyj I. (m) [SPUOM II]
Novakivśkyj Oleksander (m)
Novićka M. (r) [SPUOM II]
Novosilśkyj Heorhij Kyprijan (m)
Obal P. (m) [SPUOM II]
Oleś O. (m)
Osinczuk Mychajło (m) [ANUM]
Ostaszevśkyj M. (g) [SPUOM II]
Ostroviercha Mychajło
Padalka I. (m) [ZSRR]
Padalkoj (m) [ANUM, SPUOM I]
Paraszczuk (r)
Pavłos A. (m) [SPUOM I, II]
Perfećkyj L. (m) [DUAM, GDUM, SPUOM II]
Peszczanśkyj Volodymir (t)
Petryćkyj A. (m) [ZSRR]
Pietrica V. (r) [SPUOM II] 
Pleszczinœkyj I. (m) [ZSRR]
Pochitonovycz (m)
Poduszko (m) [DUAM]
Potorak D. (m) [SPUOM II]
Pożarśkyj M. (m) [ZSRR]
Radisz M. (m) [SPUOM I]
Rudanœkyj St. (m) [SPUOM II]

Rudnićkyj S. (t)
Sachovska O. (m)(Sachnovska O.) [ZSRR]
Samokysz M. (m) [ZSRR]
Sedljar V. (m) [ANUM, ZSRR, SPUOM I]
Senyca Pavlo (m)
Serieda A. (m) [ZSRR]
Siczinśkyj (t) [GDUM]
Sielśkyj Roman (m) [SPUOM I]
Skolzdra V. (r) [SPUOM] 
Smolicz J. (m) [SPUOM]
Smolśkyj G. (m) [SPUOM I, II]
Sosenko Modest (m)
Soszov M. (m) [SPUOM II]
Stañko M. (r) [SPUOM II] 
Starożenko O. (m) [SPUOM II]
Stecenko Kyrylo (m)
Stecev I. (m) [SPUOM II]
Stefanovycz-Olszanśka M. (m) [SPUOM II]
Steporyj Jakiv (m)
Strachov A. (m) [ZSRR]
Strukmaczuk Jakiv (m)
Sviencićkyj Ilarion (t)
Szatkivśkyj O. (g) [SPUOM II]
Szavikin D. (m) [ZSRR]
Szczerbakovśkyj Vadim (t)
Szczurat V. (t)
Szuchievycz I. (m) [SPUOM II]
Szukievycz Volodymir (t)
Trusz (m)
Turin R. (m)
Usaczov O. (m) [ZSRR]
Vas (m)
Vinniśkyj (m) 
Visnożonśkyj Petro (m)
Visznja O. (m) [SPUOM]
Załoziećkyj (t) [GDUM]
Zarycka M. (m)
Żuk A. (m) [DUAM, ZSRR]

Indeks obejmuje 157 nazwisk ukraińskich wg pisowni uwspółcześnionej

Schemat zmian organizacji artystów ukraińskich:

(1918-23) (1923-27) (1931-39) (1941/2-43)

DUAM => GDUM => ANUM => SPUOM 
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