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ÚVOD 
 
 
Na podzim roku 1998 objevili dva odborní pracovníci 

pražské Slovanské knihovny, Ludmila Pánková a Jiří Vacek, 
v podzemních prostorách Národní knihovny v Praze několik 
rozměrných kartonových desek. Těsně v nich byla poskládána 
převážně grafická díla ukrajinských výtvarníků. Jedná se o 
unikátní sbírku děl ukrajinského umění první poloviny 20. století. 
Jsou to tematicky rozmanité práce s širokým chronologickým 
záběrem i sociálním kontextem. Najdeme zde akvarely, 
uhlokresby, kresby tužkou i tuší, částečně také grafické listy. 
Sbírka významně rozšiřuje tvůrčí biografii mnoha ukrajinských 
umělců. Uměnověda je obohacena o nová díla a některá dosud 
neznámá či málo známá jména.  

V nalezené sbírce je kolem tisícovky prací 68 výtvarníků, je-
jichž lidský či tvůrčí úděl se spojil s Prahou. Zvláštní pozornost 
zasluhují díla vytvořená při Ukrajinském studiu výtvarných 
umění v Praze, ať už přednášejícími Ivanem Kulcem, Ivanem 
Mozalevským, Serhijem Makem, Robertem Lisovským, Volody-
myrem Sičynským, nebo jejich posluchači Natalijí Gerken-Ruso-
vovou, Sofijí Zaryckou, Jurijem Vovkеm, Oksanou Ljaturynskou, 
Petrem Cholodným mladším, Mykolou Kryčevským, Pavlem 
Hromnyckým, Stepanem Koljadynským, Jevhenem Normanem, 
Viktorem Cymbalem… Nesou pečeť estetické a umělecké tradice 
Studia a jsou unikátním pramenem bližšího poznání jeho tvůrčí a 
pedagogické činnosti. Významnou měrou prohlubují dosavadní 
poznatky o ukrajinském uměleckém prostředí v Praze mezi dvěma 
světovými válkami, ve kterém bylo Ukrajinské studio jednou 
z intelektuálních dominant. Hodnotu sbírky podtrhuje fakt, že 
převážná část nalezených děl byla exponáty pražského Muzea 
osvobozeneckého boje Ukrajiny a má jeho signatury. 

Mezinárodní vědecká konference věnovaná 80tiletému výročí 
založení Ukrajinského studia výtvarných umění, jež proběhla 
v listopadu 2003 v Praze, prokázala značný zájem odborníků 
o toto téma. Upozornila však na to, jak málo je pražská škola 
ukrajinského umění prostudována. Účastníci konference z Ukra-
jiny, České republiky, Slovenska, Německa, Kanady a USA 
zhodnotili výsledky dosažené na cestě zkoumání ukrajinského 
uměleckého prostředí v meziválečném Československu a  zformu-
lovali hlavní cíle pro další studium ukrajinské umělecké Prahy. 
Pro česko-ukrajinské kulturní vztahy je důležité, že činnost 



ukrajinských uměleckých institucí a umělců nadále vzbuzuje 
značnou pozornost v odborných kruzích Ukrajiny i České re-
publiky. 
 

Oksana PELENSKA 
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