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ВСТУП 

 
 
Восени 1998 р. двоє працівників Слов‘янської бібліотеки 

в Празі - Ліда Панкова і Їржі Вацек, виявили у підвалах 
Національної бібліотеки ЧР кілька папок, щільно наповнених 
переважно графічними творами українських художників. 
Йдеться про унікальну за автурою і надзвичайно розмаїту, що 
стосується графічних технік, тематики, історичної хронології 
та соціального призначення збірку творів українського 
мистецтва I половини ХХ століття. В празькій збірці - понад 
1000 творів переважно оригінальної графіки - акварелей, 
рисунків вуглем, олівцем, тушшю, а частково - естампної 
графіки, які значно розширюють творчі біографії багатьох 
українських митців, а відтак до наукового обігу вводиться 
сотні нових творів та близько десяти імен досі зовсім незнаних 
чи мало знаних художників.  

У віднайденій збірці - твори 68 художників, чиї людські й 
творчі долі склались чи перетнулись з Прагою. Передусім 
окрему групу складають роботи викладачів і студентів 
Української Студії Пластичного Мистецтва в Празі. Серед них 
особливу увагу привертають графічні твори професорів Студії 
Івана Кульця, Івана Мозалевського, Сергія Мака, Роберта 
Лісовського, Володимира Січинського, а також студентів - 
Наталії Геркен-Русової, Софії Зарицької, Юрія Вовка, Оксани 
Лятуринської, Петра Холодного молодшого, Миколи 
Кричевського, Павла Громницького, Степана Колядинського, 
Євгена Нормана, Віктора Цимбала та інших. Їхні твори несуть 
відбиток естетичної та мистецької традиції Студії й є 
унікальним джерелом ближчого пізнання її творчої й 
педагогічної діяльності. Віднайдена колекція значно поглиблює 
дотеперішні знання про українське мистецьке середовище в 
Празі між двома світовими війнами, в якому Українська 
Студія була однією з головних духовних і фахових домінант. 
Цінність збірки визначає також той факт, що переважна 
більшість віднайдених творів несе шифри Музею Визвольної 
боротьби України в Празі, тобто була його експонатами.  

Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-літтю 
заснування Української Студії пластичного мистецтва, яка 
відбулась у Празі в листопаді 2003 р., пересвідчила, наскільки 
значним є науковий інтерес до цього періоду українського 
мистецтва, і водночас – як досі мало вивченою є празька 



школа українського мистецтва. Спільними зусиллями 
учасників конференції – вчених з України, Чеської Республіки, 
Слова-ччини, Німеччини, Канади і США вдалось 
проаналізувати як досягнення на шляху вивчення 
українського мистецького середовища в міжвоєнній Чехо-
Словаччині, так і сформу-лювати головні цілі, на яких мав би 
зосередитись пошук і дальше пізнання української мистецької 
Праги. Важливо також, що в контексті чесько-українських 
культурних відносин діяльність українських творчих установ, 
праця багатьох митців і сьогодні викликає значний інтерес у 
фахових колах України та Чехії.  
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