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Монографія є першим глибоким і докладним дослідженням творчості Михайла Бойчука та представників 
його школи як одного з найяскравіших явищ українського «розстріляного Відродження». Універсальна 
система монументалізму і нові педагогічні принципи, створені Бойчуком, розглядаються у найтіснішому 
зв’язку з мистецькою проблематикою доби, історико-культурними і політичними подіями в Україні 
з кінця ХІХ ст. і до знищення бойчукізму в 1937 р. Виявляється місце і значення Бойчука у розвитку 
національної художньої культури як в Україні, так і поза її межами. Проаналізовані в контексті європейської 
синхронності твори Бойчука і його учнів супроводжуються відповідними переліками із зазначенням 
місцезнаходження з метою уникнення подальшої плутанини, що з’явилась у низці сучасних публікацій. 
Книга розрахована на фахівців і всіх тих, хто цікавиться образотворчим мистецтвом.

The monograph is the first profound and detailed research of Mykhailo Boichuk’s and his school’s represantatives’ 
creative works as an outstanding phenomenon of the Ukrainian “killed Revival”. The universal system of 
monumentalism and new pedagogical principles created by Boichuk are examined at the narrow tie with art 
problems of the present, historical-cultural and political events in Ukraine from the end of the 19th century 
to destruction of boichukism in 1937. Place and significance of Boichuk in the development of the national art 
culture in Ukraine as well as abroad are displayed. Boichuk’s and his pupils’ art works have been analyzed in the 
context of European art problems and accompanied by corresponding lists of illustrations with the whereabouts 
indications to avoid a further confusion that in number of contemporary publications had been appeared.
The book extremely useful for specialists and everybody who takes an interest in Fine Arts. 
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