
 The Tales 
and Myths 
of Yohanan Petrovsky-Shtern

       Казки і міти
                       Йоханана Петровського-Штерна

The Ukrainian Museum, New York
Український Музей, Нью-Йорк

Holodomor 
(Ukrainian 
Famine) 
2015, acrylic on 
canvas, 
48 x 48 in. 
(122 x 122 cm)

Голодмор
2015, полотно, 
акрил
48 x 48 in. 
(122 x 122 cм)

Wolf in a Village
2008, acrylic on canvas
15 x 12 in. (38 x 30.5 cm)

Вовчик на селі
2008, полотно, акрил
15 x 12 in. (38 x 30.5 cм)

Madonna without a Child 
2009, acrylic on canvas
20 x 24 in. (50.8 x 61 cm)

Мадоннa без дитя
2009, полотно, акрил
20 x 24 in. (50.8 x 61 cм)Yohanan Petrovsky-Shtern’s art plays a distinct role 

in his biography. Although Petrovsky-Shtern’s main 
	 elds of interest are history and literature—ranging from 
the Jewish Middle Ages to Hasidic folklore, from the prose 
of Gabriel García Márquez to the Ukrainian renaissance of 
the 1920s—it is on canvas that the depth of his knowledge 
of various religions and cultures is transformed into a 
mysterious world of tales and myths. 

Yohanan Petrovsky-Shtern was born in Kyiv into the 
family of literary scholar Myron Petrovsky, one of the 
Kyiv intellectuals who tried to opt out of o�  cial cultural 
life in the 1960s–1980s, seeking instead an independent 
non-o�  cial realm of creative freedom. Myron Petrovsky’s 
informal grouping included scholars, writers, musicians, 
playwrights, and artists such as Andrii Biletsky, Leonid 
Pliushch, Yurii Shcherbak, Vadym Skurativsky, Leonid 
Hrabovsky, Bohdan Zholdak, and Mikhail Turovsky. 
Petrovsky-Shtern studied Spanish philology at the Taras 
Shevchenko University of Kyiv. Later he switched to Latin 
American studies at Moscow University and then to 
rabbinical studies, spending time at a yeshiva in Jerusalem. 
He earned his doctorate at Brandeis University in the 	 eld 
of Modern Jewish History. He is currently a professor of 
history at Northwestern University. He is the author of 
seven scholarly books, including The Anti-Imperial Choice: 
The Making of the Ukrainian Jew (2009) and The Golden Age 
Shtetl: A New History of Jewish Life in East Europe (2014).

From childhood, Petrovsky-Shtern was destined to live 
at the crossroads of cultures, worlds, and languages. In 
Kyiv, where he grew up, the Ukrainian and Jewish worlds 
(mediated by Russian in� uence) formed a rich fusion of 
what might seem quite opposite elements. As an adult 
absorbed in the study of Judaism and Kabbalah, Petrovsky-
Shtern discovered new spheres of interaction between 
Man and the Creator. Hence, in the mythological world 
conjured by Petrovsky-Shtern’s paintings, the proportion 
of the irrational to the rational and their combination 
create a premeditated and by no means spontaneous 
representation of the world through form and color.

The fairy-tale quality of the artist’s work is fully manifested 
in paintings such as A Carpathian Dream, Cossack Buy 
a Horse!, and Wolf in a Village. Using green, yellow, and 

blue as his basic palette, Petrovsky-Shtern complements 
these restrained, even cold colors with decorative elements 
of Ukrainian folk art (� oral ornamentation), which attain 
living impulse through their imaginative whimsy and 
richness of form. For the painter, the transformation of a 
horse into a gira� e or a deer and the narrative of the wolf 
are simply springboards for his unique take on well-known 
fairy tales. The main characters in his paintings—the wolf 
and the Ukrainian villagers—are portrayed at the moment 
of panicky fear of human beings left face-to-face with what 
they consider a wild beast. A man and a woman are running 
from the wolf; in the background are a hill, a well, a hut, and 
an inn—all archaic and, one might even say, stereotypical 
elements of a village landscape. The villagers’ � ight reveals 
the key element of the painting—a fantastic wolf whose 
extraordinarily kind and deep eyes re� ect � owers as though 
they were mirrors. Of immense interest is the depiction of 
the wolf itself. The � owery ornament of his blossoming nose 
clearly has its origins in the plethora of decorative paintings 
that adorned Ukrainian village houses, stoves, walls, and 
dishes.

Petrovsky-Shtern’s Ukrainian motifs are far from accidental. 
More emotionally loaded and thematically trenchant than his 
Ukrainian fairy-tale series is his painting Holodomor (Stalin’s 
terror-famine of 1932–1933). The central composition in 
Holodomor, which imitates the style of propaganda posters, 
depicts Ukrainian peasants during a harvest. Running 
along the upper and lower edges of the painting are Red 
Army prodzahony (ration patrols), symmetrically placed to 
frame an imaginary circle from which there is no escape. 
Yohanan’s color choices of red, black, and white reconstruct 
the predicament of the Ukrainian peasants and the contrast 
of emotional tensions: the harvest against a black swath of 

sky; the woman who embodies Ukraine with a few stalks of 
wheat; the children sitting down to eat their lunch. Lurking 
behind these scenes—like a photographic negative for the 
viewer—is the symbolism of death and its fearful machinery.

The painter employs ideas and imagery from Judaism and 
Hasidic folklore. Ukraine is the birthplace of Hasidism, whose 
hetero-canonical texts and oral history were simmered in 
the stew of the Ukrainian language and its melodies. A wide 
array of characters, animals, and plants live in harmony 
within the painter’s visual poetry. His artistic intuition has 
enfolded these characters into his unique mythological 
grasp. In fact, Petrovsky-Shtern’s work is extremely charged 
and well measured. In order to decipher the symbolic code 
of his aesthetics, one might consider lubok (cheap, illustrated 
popular print). Petrovsky-Shtern boldly employs visual 
elements of the lubok, focusing on a few 	 gures and a few 
favorite colors, creating the dynamism and color contrast 
that emphasize the graphic character of the canvas. His 
works of the past 	 ve years can be divided into four series: 
Icons, Circus, Tales, and Nightmares. A rich mythology and 
uncurbed fantasy run through them all. Besides the lubok, 
Petrovsky-Shtern also adds to his technique elements of 
icon painting: void of spatial perspective, everything on his 
canvas unfolds in a two-dimensional realm. Economy of style, 
a cut-paper technique, and multi-layered semantics in both 
form and color travel from one series to another. Petrovsky-
Shtern adheres to his new style, yet in his explorations one 
also perceives his impulse to overcome what he has already 
found. 

The Circus by no means represents here the lives of circus 
performers. Rather, it is a narrative about the existential risks 

faced by everyone. Symbolically represented, these risks 
remind us of broader generalizations, existential threats, and 
the challenges and dangers of life.

The works Pogrom in a Shtetl and Madonna without a Child 
can be added to the revealing readings of modern history 
through Jewish eyes. For Jewish artists—writers, painters, 
composers, directors—the themes of pogroms and the 
Holocaust are intertwined in a knot of eternal contradictions 
between humanistic ideas and displays of xenophobia, all of 
which led to the particularly cruel mass murder of Jews in 
the twentieth century. This is why Petrovsky-Shtern paints 
the Madonna with eyes full of grief and a�  iction, dressed 
in a blouse reminiscent of the striped jumpsuits of the 
death camps. And while the absence of a child in the arms 
of the mother in Madonna without a Child symbolizes the 
discontinuation of the family and a possible end to history, 
in Pogrom in a Shtetl, against the background of tiny houses 
in a Jewish town, an enormous crocodile uses its long, red 
body to reduce everything in its path to dust. In this way, 
Petrovsky-Shtern’s Jewish themes symbolize a universal and 
personi	 ed story of loss and tragedy.

At this stage, Yohanan Petrovsky-Shtern’s tales and myths 
form the foundation of his artistic philosophy, while the 
forms of intellectual narrative originating from the study of 
religion and culture permeate his entire artistic universe.

Vasyl Makhno
Poet, writer
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Малярство Йоханана Петровського-Штерна  — особ-
лива сторінка його творчої біографії. І хоча до 

сфери зацікавлень автора виставки входять історія 
й література, єврейське середньовіччя і хасидський 
фольклор, проза Ґабріеля Ґарсії Маркеса й українське 
відродження 1920 рр., все ж глибинне знання релігій 
і культур перетворюються у дивовижний світ казок і 
мітів у картинах Петровського-Штерна.

Йоханан народився в Києві у родині відомого літе-
ратурознавця Мирона Петровського, який у 1960-
1980-ті роки входив до групи київських інтелектуалів, 
що намагалися не брати участи в офіційному мис-
тецькому житті, водночас творячи свою вільну 
атмосферу творчих пошуків. До цієї групи належали 
Андрій Білецький, Леонід Плющ, Юрій Щербак, 
Вадим Скуратівський, Леонід Грабовський, Богдан 
Жолдак та Михайло Туровський. Йоханан вивчав 
еспанську філологію у Київському університеті ім. Т.Г. 
Шевченка, згодом навчався латиноамериканістиці 
у Московському університеті ім. М. В. Ломоносова, 
далі — в єшиві у Єрусалимі. Здобув докторат у Бран-
дейському університеті у ділянці сучасної єврейської 
історії. Тепер професор історії в Північно-західному 
університеті у Чікаго. Автор семи наукових книжок, 
зокрема «Антиімперська альтернатива» (2009) і «Золота 
доба штетла» (2014).

Схоже на те, що Петровський-Штерн з дитинства був 
запрограмований на життя у пограниччі культур, 
світів та мов. У Києві, де він виростав, український й 
єврейський світи з домішками російського, становили 
благодатний ґрунт взаємодії й взаємопроникнення, 
здавалося б, таких протилежних начал. У зрілому 
віці, студіюючи юдаїзм та кабалістику, Йоханан 
Петровський-Штерн відкрив для себе нові горизонти 
взаємодії поміж людиною і Творцем. Ось чому, у світі 
власної мітології, яку пропонує нам маляр, пропорція 
ірраціонального й раціонального, їх комбінація прямує 
до вмотивованих і зовсім не спонтанних фіксацій світу 
засобами фарби і форми.

Властиво, казковість Йоханана найповніше проявля-
ється у картинах «Карпатський сон», «Козаче, купи 

коня!» чи «Вовчик на селі». Використовуючи зелений, 
жовтий і синій кольори за основу своєї палітри, 
Петровський-Штерн доповнює стримані, навіть холодні 
тони, декоративними елементами українського народ-
ного мистецтва (рослинні орнаменти), які додають 
живих імпульсів своєю вибагливістю і багатством форм. 
Перетворення коня у жирафу чи оленя, або ж наратив 
казки про вовка, — стають для маляра лише відправною 
точкою його візій зі своєрідним типом авторового пере-
оповідання відомих казкових історій. Сюжет картини 
«Вовчик на селі» почерпнуто із архетипного образу вовка 
в українському фольклорі. Головних персонажів картини 
— вовка й українських селян — зображено у момент па-
нічного страху людей перед звіром. Вовк, від якого утікають 
чоловік і жінка, зображений на тлі пагорба з криницею, 
хатою, корчмою, — усіма архаїчними і, можна сказати, 
стереотипними елементами сільського пейзажу. Втеча 
селян поволі відслоняє перед нами головного персонажа 
картини — казковго вовка, у якого надзвичайно добрі 
й глибокі очі, в яких, як у дзеркалі, відбиваються квіти. 
Надзвичайно цікаве саме портретування вовка: походить, 
вочевидь, із арсеналу орнаментальних розписів, якими 
розмальовувалися селянські хати, печі, стіни, посуд, тощо. 

У Петровського-Штерна українська тематика аж ніяк 
не випадкова. До емоційно насиченіших й тематично 
гостріших, аніж картини казкового циклу з українськими 
сюжетами, можна зарахувати картину Голодомор. У 
Голодоморі, який виконано у стилістиці плакатного 
жанру, центральною композиційною схемою виступають 
українські селяни під час жнив. У горішньому і долішньому 
краях картини — червоноармійські продзагони, симет-
ричне розташування яких наче обрамлює уявне коло, 
з якого нема й не може бути виходу. Автор, вибравши 
кольористичне вирішення у червоних, чорних і білих 

тонах, реконструює стан і створює контрастне емоційне 
напруження: жнив на тлі чорного неба; жінки, котра 
уособлює Україну, з кількома пшеничними колосками; 
дітей, за столом під час обіду. За цими сценками — перед 
глядачем проявлено, наче неґатив фотопліки, символіку 
смерті, її страшний механізм.

Маляр особливо активно використовує ідеї, почерпнуті 
із юдейської релігії та хасидського фольклору. Україна, 
як відомо, стала простором, у якому зародився хасидизм, 
а його неканонічні тексти та усні історії оберталися у 
вариві української мови й мелодій. У малярській поетиці 
Йоханана Петровського-Штерна уживаються різноманітні 
персонажі, звірі й рослини, яких він своєю художницькою 
інтуїцією, наче загортає у своєрідну мітологічну обгортку. 
Насправді, інтуїція у Петровського-Штерна надзвичайно 
смислова й продумана. Для прочитання смислового 
коду авторової естетики не зайвим буде згадати лубок. 
Йоханан Петровський-Штерн сміливо використовує 
лубочні елементи, концентруючи увагу на кількох 
фігурах та улюблених кольорах, які створюють динаміку 
і кольоровий контраст для візуального увиразнення 
полотен. Усі роботи, створені протягом п’яти останніх 
років, поділено за циклами Образи, Цирк, Казки і Жахи. 
У них простежується багата мітологія з неприборканою 
фантазією, які вповні достосовують до авторської 
стилістики, окрім лубка, й іконописну манеру, для якої 
характерна відсутність просторової перспективи. Увесь 
сюжет розгортається на плоскій площині. Ощадність у 
засобах й аплікативна структура, нашарування змістової 
семантик и — фігуративної й кольористичної — переходять 
з одного циклу до іншого. Йоханан Петровський-Штерн 
дотримується знайденої стилістики, хоча у його пошуках, 
помітний імпульс заперечення знайденого.

Серія робіт під загальною назвою «Цирк» — це зовсім не 
розповідь про життя циркових артистів, а радше наратив 
ризиків, які підстерігають усіх нас. Своєю символікою вони 
спонукають глядача до глибших узагальнень про саму 
екзистенційність життя, його виклики та небезпеки. 

До промовистих прочитань новітньої історії єврейськими 
очима можна було б зарахувати «Погром у штетлі» й 
«Мадонну без дитя». Теми погромів й Голокосту для 
єврейських мистців - письменників, малярів, композиторів 
чи режисерів – сплітаються у вузол вічних суперечностей 
поміж гуманістичними ідеями і ксенофобськими виявами, 
усього, що спричининило особливо жорстокі та масові 
убивства євреїв у XX столітті. А тому Петровський-Штерн 
не випадково малює Мадонну зодягнену в блузку, що 
нагадує смугасту робу концентраційних таборів смерті, з 
очима, сповненими скорботи і печалі. І якщо у «Мадонні 
без дитя» – відсутність дитини на руках матері символізує 
перерваність роду й можливу відсутність продовження 
історії, то у «Погромі у штетлі» величезний крокодил 
погрому на тлі невеличких будиночків єврейського 
містечка своїм довгим червоним тілом спопеляє усе 
на своєму шляху. У такий спосіб єврейська тема у 
Петровського-Штерна набуває ознак загальнолюдської й 
персоніфікованої оповіді про втрати й трагедії. 

Казки й міти у творах Йоханана Петровського-Штерна, 
принаймні на цьому етапі, становлять основу його 
мистецької філософії, а увесь його малярський світ 
позначено формами інтелектуального наративу, який 
походить із релігійних і культурологічних джерел. 

Василь Махно
Поет, письменник
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