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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі формування 

системної політики держави в галузі культури не передбачає контролю й 

повсякчасного втручання держави чи її інститутів ані в творчі процеси, ані в 

організаційні засади діяльності мистецьких спільнот. Сумні наслідки такого 

тотального контролю в сфері культури загалом, і образотворчого мистецтва 

зокрема, демонстрував більшовицький політичний режим у 1920-х–на початку 

1930-х рр. 

Із утвердженням в Україні радянської влади культура почала 

розглядатися як надзвичайно важливий засіб впливу на широкі маси населення 

та поширення більшовицької ідеології. Мистецтво, в свою чергу, почало 

виконувати безпосередню функцію державно-партійної пропаганди. З іншого 

боку, українське мистецтво 1920-х–1930-х рр. переживало стрімке піднесення, 

чому дала поштовх доба Української революції та, в певному сенсі, сприяла 

політика «коренізаціі». Українські митці в цей час входили до численних 

творчих об’єднань, гуртуючись відповідно до своїх поглядів на сутність 

мистецтва. Ці угруповання творили мистецтво «переходової доби» та 

«пролетарської культури», новітніми теоретичними пошуками реалізовуючи 

його у своїй творчості. Проте через надто вільне, «неортодоксальне» 

трактування більшовицьких ідей художники досить часто зазнавали цькувань 

та нищівної критики. Політика держави щодо митців змінювалася від відносно 

ліберальної до тотальної уніфікації, в результаті чого всі художні об’єднання 

були ліквідовані, а замість них утворено мистецькі спілки, що фактично 

монополізували контроль над мистецьким життям. 

Актуальність дослідження обумовлена станом сучасної української 

історіографії, що вирізняється зростанням зацікавлення до вивчення 

мистецьких процесів в Україні у післяреволюційну добу. Це зумовлює 

необхідність коригування дослідницьких підходів, які були переважно 

мистецтвознавчими і не враховували складні та неоднозначні суспільно-

політичні умови, що впливали на мистецькі процеси.  

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертацію 

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-

01). 

Мета дисертаційного дослідження – проаналізувати створення та 

основні напрямки діяльності українських мистецьких об’єднань художників у 

контексті суспільно-політичних процесів в УСРР у 1922–1932 рр. Досягнення 

поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань: 

- висвітлити історіографію проблеми, джерельну базу та методологію 

дослідження; 
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- розкрити концептуальні засади державної політики в галузі 

образотворчого мистецтва; 

- визначити шляхи втілення партійно-державної політики в галузі 

образотворчого мистецтва в життя суспільства; 

- з’ясувати особливості створення об’єднань художників в УСРР;  

- дослідити основні напрямки діяльності мистецьких спілок 

художників; 

- проаналізувати причини ліквідації мистецьких об’єднань та 

здійснення уніфікаційної політики; 

-  визначити вплив партійно-державної політики на творчість 

художників;  

- прослідкувати відображення суспільно-політичних процесів у 

творчості художників УСРР. 

Об’єктом дослідження є суспільно-політичні та національно-культурні 

процеси в УСРР, які визначали основні тенденції мистецького життя у 1920-х–

на початку 1930-х рр. 

Предметом дослідження є діяльність мистецьких об’єднань художників, 

спрямована на втілення партійно-державної політики в галузі розвитку 

культури. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють період з 1922 по 

1932 рр. Нижня межа обумовлюється створенням першого визнаного 

більшовицькою владою об’єднання художників в УСРР, верхня – ліквідацією 

мистецьких об’єднань художників в УСРР та уніфікаційними процесами в 

мистецькому житті. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію УСРР в 

адміністративних кордонах зазначеного періоду. 

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 

об’єктивності, комплексності, опори на історичні джерела, систематизації, які 

використані для виконання мети та завдань дослідження, вивчення об’єкту та 

предмету, формулювання висновків. Для проведення дослідження були 

використані різні наукові методи: загальнонаукові (аналізу і синтезу, аналогії, 

узагальнення, класифікації), спеціально-історичні (історико-порівняльний, 

критичного аналізу джерел, хронологічний, статистичний), мистецтвознавчий 

(метод мистецтвознавчого образно-стилістичного аналізу). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 

розгляді особливостей створення та діяльності об’єднань художників у 

контексті суспільно-політичних процесів в УСРР в 1920-х–на початку 1930-х 

рр. Вперше у вітчизняній історичній науці простежено вплив державної 

політики та ідеології на створення мистецьких об’єднань та їхню діяльність; 

досліджено участь мистецьких об’єднань у Всеукраїнських виставках; введено 

до наукового обігу невідомі раніше дослідникам архівні матеріали, які 

розкривають діяльність українських митців; прослідковано відображення 

суспільно-політичних процесів у творчості художників різних мистецьких 

об’єднань; зроблено статистичні підрахунки особового складу Київського 
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художнього інституту; отримано нові дані щодо створення та діяльності 

організацій, творчості окремих митців. Набули подальшого розвитку вивчення 

історії створення мистецьких об’єднань в УСРР; продовжено дослідження 

культурної політики КП(б)У; дослідження різних напрямів діяльності 

українських мистецьких об’єднань. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у 

можливості використовувати їх для подальшого вивчення розвитку 

українського мистецтва в контексті суспільно-політичних реалій України у 

міжвоєнний період, при підготовці курсів лекцій з історії України, історії 

української культури або спеціальних курсів з мистецького життя в 1920-х–

1930-х рр. 

Апробацію результатів дисертації здійснено шляхом оприлюднення її 

основних положень і висновків на міжнародних і всеукраїнських конференціях: 

ІV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Дні науки історичного факультету», присвячена 20-річчю Незалежності 

України (КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2011 р.); V Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету» (КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2012 р.); VІ Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету» (КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2013 р.); 66-а Міжнародна 

конференція молодих вчених «Каразінські читання» (м. Харків, 2013 р.); 

«Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне» 

(м. Київ, 6–7 березня 2015 року); VIII Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету» 

(КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2015 р.); всеукраїнська науково-практична 

конференція «Святий Київ наш великий», присвячена 170-річчю перебування 

Тараса Шевченка у Києві (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 11 

публікаціях, із них 4 статті надруковано у фахових виданнях, визначених 

переліком ДАК МОН України, 1 – у закордонному виданні та 5, що додатково 

відображають результати дисертаційного дослідження. 

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі списку скорочень, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і літератури (350 найменування на 34 

с.) та додатків (26 додатків на 15 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

складає 259 сторінок, з них основного тексту – 187. 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета, завдання, об’єкт 

та предмет дослідження, хронологічні й територіальні межі, наукова новизна і 

практичне значення отриманих результатів. 
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У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» визначено рівень наукового вивчення теми, охарактеризовано 

джерельну й методологічну бази дисертації. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія дослідження» проаналізовано основні 

наукові праці, які торкаються різних аспектів суспільно-політичного та 

культурного життя в УСРР в 1920-х–на початку 1930-х рр., які впливали на 

створення та діяльність об’єднань художників. Аналіз проведено за 

хронологічним та проблемно-тематичним принципами. Історіографію 

дослідження можна поділити на три групи: радянську, сучасну українську та 

зарубіжну. 

Радянська історіографія характеризується ідеологізованістю та 

використанням певних штампів при висвітленні діяльності окремих художників 

та мистецьких об’єднань загалом. 

Перші публікації, які стосувалися діяльності мистецьких об’єднань, 

побачили світ у 1920-х–1930-х рр. Вони були безпосереднім відгуком на 

процеси, що відбувалися в національно-культурному житті. Це насамперед 

узагальнюючі, аналітичні статті в періодичних виданнях: «Малярство і 

скульптура», «Нова генерація», «Червоний шлях», «Життя й революція», 

«Гарт», «Шляхи мистецтва», «Критика»
1
. У цих статтях висвітлювалися події 

мистецького життя в УСРР та інших республіках Радянського Союзу, за 

кордоном, давалася оцінка діяльності творчих об’єднань, мистецьких 

навчальних закладів та окремих художників. 

У працях, які з’явилися після Другої світової війни, внаслідок 

упередженого ставлення низка цікавих мистецьких процесів та визначних 

постатей української культури подавалися лише як негативні зразки, або ж 

взагалі залишалися поза увагою дослідників. Такі підходи досить виразно 

простежуються у роботах В.Курильцевої та Н.Яворської, П.Говді, 

Я.Затенацького, З.Виноградової, Л.Попової, В.Павлова
2
 та інших. Висвітлюючи 

діяльність художніх об’єднань, автори наголошували на їх тимчасовому статусі 

на шляху до подальшого утворення єдиних мистецьких спілок. Позитивну 

оцінку отримали художники-реалісти, зокрема представники Асоціації 

художників Червоної України (АХЧУ). Антагоністом реалістичних традицій 

проголошувалися «ворожі тенденції модернізму», до виразників яких 

відносили багатьох учасників Асоціації революційного мистецтва України 

(АРМУ), Об’єднання сучасних митців України (ОСМУ), Об’єднання молодих 

                                                 
1
 Завдання радянської художньої політики. Шляхи мистецтва. Х., 1921. №2. С. 

89; В мистецьких об’єднаннях. Червоний шлях. 1930. № 7–8. С. 189–190 та ін. 
2
 Курильцева В., Яворская Н. Искусство Советской Украины М.: Искусство, 

1957. 300 с.; Виноградова З. Українське радянське мистецтво 1918-1920 років. 

К.: Мистецтво, 1964. 52 с.; Павлов В. Українське радянське мистецтво 1920-

1930-х років. К.: Мистецтво, 1983. 192 с. та ін. 
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митців України (ОММУ). Радянські дослідники підготували ряд праць 

присвячених біографіям художників
3
. 

Загалом радянська історіографія розвитку українського образотворчого 

мистецтва 1920-х–1930-х рр. мала переважно мистецтвознавчий характер, 

суспільно-політичним процесам увага практично не приділялася. Об’єднання 

художників розглядались як негативне явище, яке гальмувало розвиток 

радянського образотворчого мистецтва. Їх ліквідація та входження митців в 

єдину спілку подавалося правильним рішенням у ситуації протистояння різних 

художніх напрямків та угруповань. 

У сучасній українській історіографії, яка торкається питань діяльності 

мистецьких об’єднань в УСРР, можна виділити кілька напрямів досліджень: 

праці, присвячені суспільно-політичним процесам в Україні у 1920-х–1930-х 

рр.; дослідження, в яких висвітлюються особливості культурного життя 

України; праці з історії образотворчого мистецтва міжвоєнного періоду; 

роботи, присвячені діяльності об’єднань художників; біографічні дослідження.  

У працях В.Даниленка, С.Кульчицького, М.Дорошка
4
 та інших істориків 

розкриваються різноманітні аспекти суспільно-політичного та національно-

культурного життя в УСРР у 1920–1930-х рр., які мали безпосередній вплив на 

діяльність об’єднань художників. За роки незалежності України було захищено 

низку дисертаційних досліджень, присвячених «українізації», яка значною мірою 

визначала основні напрямки політики більшовиків в галузі культури
5
. 

У 1990-х рр. почали виходити друком ґрунтовні розвідки з історії 

української культури. Так, у книзі М.Поповича «Нарис історії культури України» 

окремий розділ присвячено культурному піднесенню 1920-х рр.
6
. Серед 

мистецьких об’єднань автор виділяє АХЧУ, до якої входили представники 

реалістичного напрямку в живописі, та авангардистську АРМУ. В «Історії 

української культури»
7
 наводиться загальна характеристика діяльності 

мистецьких об’єднань, наголошується, що ідейна боротьба між ними, штучно 

навіювана згори, спотворювала творчий процес та взаємини між митцями. 
                                                 
3
 Ковалевськая М. И.С.Ижакевич. Заслуженный деятель искусств УССР. К. : 

Мистецтво, 1951. 48 с.; Горбачев Д. Анатолий Галактонович Петрицкий. М.: 

Советский художник, 1970. 152 с. та ін. 
4
 Даниленко В. Українізація: здобутки і втрати. Проблеми історії України. 1992. 

Вип. 2. С. 79–91; Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). 

Україна крізь віки, т. 11. К., 1999. 336 с.; Дорошко М. Номенклатура: керівна 

верхівка Радянської України (1917–1938 рр.). К.: Видавничий дім Альтернативи, 

2008. 368 c та ін. 
5
 Блінда Л. Українізація та її роль в супільно-політичному житті українського 

народу в 20-ті рр.: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1992. 24 с.; 

Верменич Я. Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні 

аспекти проблеми: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1993. 24 с. та ін. 
6
 Попович М. Нарис історії культури України. К.: АртЕк, 1998. 728 с. 

7
 Історія української культури. Т. 5, кн. 1: Українська культура XX – початку XXI 

століть. К.: Наукова думка, 2011. 862 с. 
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У колективній монографії «Українська культура: цивілізаційний вимір»
8
 

автори, проаналізувавши більшовицьку політику, дійшли висновку, що 

комуністичні експерименти у сфері культури міжвоєнних років були приречені на 

провал. Відсутність свободи творчості, тотальна політизація та ідеологізація 

культури мала згубні наслідки для розвитку українського мистецтва. 

У ґрунтовному дослідженні «Нариси з історії образотворчого мистецтва 

України XX ст.»
9
 розглянуто створення та діяльність найбільших мистецьких 

об’єднань та Київського художнього інституту. Автори висвітлили ці аспекти із 

мистецтвознавчої точки зору, проте практично не торкаються суспільно-

політичного контексту творчої діяльності митців. 

О.Роготченко у кандидатській дисертації та монографії
10

 комплексно 

висвітлив питання художнього життя Української РСР у 1930–1950-х рр. у 

світлі перебігу соціально-політичних зрушень епохи. Він проаналізував стан 

образотворчого мистецтва напередодні втілення політики уніфікації.  

Вивченню діяльності мистецьких об’єднань в Україні 1920–1930-х рр. 

присвячена дисертаційна робота У. Мельникової
11

. Головна увага в дослідженні 

сконцентрована на мистецтвознавчому аналізі творчого доробку об’єднань, 

його новаторських і експериментальних форм, стильових рішень. Проте, 

ступінь впливу на них суспільно-політичного чиннику, ідеологічної 

кон’юнктури та змін курсу правлячої партії розглянуті побіжно. Окремі 

розвідки дослідниці торкаються діяльності АРМУ, АХЧУ, ОММУ
12

. 

У сучасній українській історіографії багато праць присвячено біографіям 

художників І.Падалці, В.Седляру, В.Пальмову, А.Петрицькому, К.Малевичу, 

О.Богомазову, В.Кричевському, Ф.Кричевському
13

 та іншим представникам 

різних мистецьких об’єднань. Вагомий внесок у вивчення життя та діяльності 
                                                 
8
 Калакура Я., Рафальський О., Юрій М. Українська культура: цивілізаційний. К.: 

ПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2015. 496 с. 
9
 Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст.: у 2 кн. Книга перша 

/Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ. К.: Інтертехнологія, 2006. 544 с. 
10

 Роготченко О. Образотворче мистецтво радянської України 1930-х років: 

автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05. Л., 2004. 19 с.; Роготченко О. 

Соціалістичний реалізм і тоталітаризм /Інститут проблем проблем сучасного 

мистецтва Академії мистецтв України. К.: Фенікс, 2007. 608 с. 
11

 Мельникова У. Мистецькі об'єднання в Україні 1920-х-початку 1930-х років 

(теоретичні засади та творча практика): автореф. дис... канд. 

мистецтвознавства: 17.00.05. Х., 2007. 20 с. 
12

 Мельникова У. Художньо-естетична концепція АРМУ. Народознавчі зошити. 

Л., 2004. № 3-4. С. 539–544; Мельникова У. Феномен бойчукізму. Березіль. Х., 

2004. № 10. С. 186–189 та ін. 
13

 Пальмова И. Художник Виктор Пальмов и его время. М.: Евразия +, 2002. 38 с.; 

Соколюк Л. Бойчукіст Василь Седляр як ідеолог-теоретик АРМУ. Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2004. № 3. С. 125–135; 

Личность в истории культуры. Художник Иван Падалка /Сост. В.Крикуненко. М.: 

Библиотека украинской культуры, 2014. 24 с. та ін. 
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М.Бойчука зробили мистецтвознавець Л.Соколюк та історик С.Білокінь
14

, які 

всебічно висвітлили досягнення одного з найвидатніших митців першої 

третини ХХ ст. та ідеолога АРМУ.  

Зарубіжна історіографія представлена дослідниками, які переважно 

цікавляться феноменом українського та російського авангарду, але також 

висвітлюють художні процеси в УСРР та діяльність мистецьких об’єднань та їх 

членів зокрема
15

. 

Аналіз історіографії свідчить, що діяльність об’єднань художників УСРР 

в контексті суспільно-політичних процесів не знайшла висвітлення в наукових 

дослідженнях і потребує всебічного комплексного вивчення. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерельної бази» проаналізовано 

комплекс джерел, який використано при написанні дисертації. Джерельна база 

дослідження складається з: опублікованих документів у збірниках; праць 

керівників ВКП(б); періодичних видань 1920-х–1930-х рр.; неопублікованих 

документів, які зберігаються в архівах; літератури мемуарного  характеру; 

візуальних джерел (картини, графіка, скульптура, монументальний живопис, 

фото). 

Збірники містять документи різного характеру, пов’язані з діяльністю 

мистецьких об’єднань і державною політикою в культурній сфері, вибрані 

статті із періодики про мистецькі події
16

. 

Праці керівників більшовицької партії
17

 є важливим джерелом, адже саме 

в них визначалися окремі напрямки культурної політики у 1920-х–на початку 

1930-х рр. 
                                                 
14

 Соколюк Л. Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського 

мистецтва (перша третина ХХ ст.): автореф. дис... док. мистецтвознавства: 

17.00.05. К., 2004. 35 с.; Білокінь С. Бойчук та його школа. К.: Мистецтво, 2017. 

256 с. 
15

 Ільницький О. Український футуризм (1914–1930). Переклад з англ. 

Р.Тхорук. Л.: Літопис, 2003. 456 с.; Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. 

Українська літературна дискусія 1920-х років. Пер. з англ. М.Климчука. К.: Ніка-

Центр, 2006. 384 с.; Маркаде Ж.К. Малевич. Переклад з фр. В.Старка. К.: Родовід, 

2013. 304 с. та ін. 
16

 Культурне будівництво в Українській РСР 1917–1927; 1928–червень 1941. К.: 

Наукова думка, 1979, 1986. 668 с.; 416 с.; Культурне будівництво в Українській 

РСР. Найважливіші документи Комуністичної партії і Радянського уряду. (1917-

1959). У 2-х т. / Центральний держ. архів Жовтневої революції і соціалістичного 

будівництва УРСР /О.В.Килимник (ред.кол.). К.: Держполітвидав УРСР, 1960. 

Т.1. 884 с.; Національні традиції українського авангарду: ілюстр. хрестоматія 

/О.Петасюк, О.Сморжевська. К.: 2006. 256 с. та ін. 
17

 Ленин В. К вопросу о национальной политике. Полное собрание сочинений. 

Издание 5. Том 25. Март – июль 1914. М.: Политиздат, 1969. С. 64–72; 

Луначарский А. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 2. М.: Художественная 

литература, 1964. 700 с.; Скрипник М. Статті й промови. Том V. Х.: Держвидав 

України, 1930. 292 с. та ін. 
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Окрему чисельну групу джерел складає періодика 1920 – 1930-х років. Це 

журнали та газети різного характеру, серед яких «Література, наука, 

мистецтво», «Вечерние известия», «Червоний шлях», «Життя й революція», 

«Плужанин», «Радянське мистецтво», «Культробітник», «Нова генерація», 

«Гарт», «Авангард», «Критика», «Образотворче мистецтво». У періодичних 

виданнях містилися матеріали інформаційного характеру, огляди виставок, 

критичні виступи з приводу відповідності діяльності тих чи інших об’єднань 

завданням, які ставила влада. 

При написанні дисертації опрацьовані зібрання центральних державних 

архівів, в яких зберігаються матеріали з історії органів влади, громадських 

організацій та мистецьких об’єднань. При написанні роботи досліджені 

матеріали Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

фонду 1 ЦК КПУ, що містять інформацію ідеологічного характеру і дозволяють 

прослідкувати методи, якими влада заохочувала та контролювала митців. 

Архівні матеріали сектору мистецтв фонду 166 Міністерства освіти України із 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

дозволяють простежити діяльність влади для забезпечення умов роботи 

художників, містять нормативні документи, пов’язані зі створенням та 

діяльністю АХЧУ, АРМУ та ОСМУ – звіти, протоколи засідань, а також 

матеріали із влаштування художніх виставок і створення та діяльності 

українських художніх навчальних закладів. Документи Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України містять відомості про 

утворення Всеукраїнського художнього видавництва АХЧУ (ф. 578), які 

доповнюють знання про діяльність об’єднання. Окремі фонди присвячені 

біографіям митців – членів АРМУ – Б.Кратку та Ж.Діндо (ф. 330), а також 

члену АХЧУ – А.Петрицькому (ф. 237), розширюють інформацію про 

угруповання. 

Серед джерел особового походження використанні спогади митців 

В.Снєжкова, Б.Кратка та В.Бури-Мацапури. Матеріали, наведені в спогадах, 

дозволяють прослідкувати маловідомі аспекти створення мистецьких 

об’єднань, особливості навчального процесу у мистецьких закладах, діяльність 

та долю окремих художників. 

Візуальна група джерел представлена картинами, графікою, скульптурою, 

монументальним живописом та фото. Порівняння картин авангардистів із 

полотнами реалістів дають можливість зрозуміти, чому перші не змогли 

прилаштуватися до змін державної і культурної політики на початку 1930-х рр., 

а другі успішно перейшли на рейки соцреалізму.  

Отже, джерельна база є достатньо репрезентативною для висвітлення 

створення та діяльності українських мистецьких об’єднань в УСРР у 1920-х–на 

початку 1930-х років у контексті суспільно-політичних процесів. 

У підрозділі 1.3 «Методологічні засади дослідження» висвітлюються 

наукові методи, які застосовувалися під час проведення, дисертаційного 

дослідження. Залучення загальнонаукових методів (класифікації, аналізу і 

синтезу, аналогій, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-
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порівняльного, критичного аналізу джерел, хронологічного, статистичного) 

дозволило виявити зв’язок між змінами в ідеологічних настановах 

більшовицького режиму та їх втіленням у розбудові мережі мистецьких 

об’єднань, структурних перетвореннях у закладах мистецької освіти, залученні 

митців до пропагандистських кампаній. Застосовано також прикладні 

мистецтвознавчі методи (зокрема, мистецтвознавчий образно-стилістичний 

аналіз), що сприяло глибшому прочитанню ідейного наповнення мистецьких  

робіт. Комплексне застосування цих методів дало можливість системно 

дослідити суспільно-політичний контекст діяльності об’єднань художників в 

УСРР у 1920-х–на початку 1930-х рр., розкрити її форми, історичні особливості 

та наслідки. 

Використані наукові методи дозволяють розкрити особливості діяльності 

об’єднань художників 1920-х–початку 1930-х рр. 

У другому розділі «Партійно-державна політика в галузі 

образотворчого мистецтва» розглянуто теоретичні засади політики більшовиків 

щодо образотворчого мистецтва та особливості підготовки мистецьких кадрів у 

вищих художніх учбових закладах. 

У підрозділі 2.1 «Концептуальні основи партійно-державної політики в 

галузі образотворчого мистецтва в УСРР» висвітлено теоретичні засади 

політики партії в галузі образотворчого мистецтва у 1920-х рр. Більшовицька 

партія ставилася до образотворчого мистецтва передусім як до засобу 

пропаганди комуністичної ідеології та інструменту реалізації політики 

формування «нової» радянської людини. Для контролю за мистецьким життям 

при Наркоматі освіти УСРР було створено Всеукраїнський відділ мистецтв, 

якому підпорядковувалися й об’єднання художників. Задеклароване в 1920-х 

рр. прагнення творити нову культуру, показове невтручання влади в творчий 

процес, різноманітність мистецьких форм і напрямів, чому сприяла політика 

коренізації та українізації, з часом змінилися прямим партійним керівництвом 

мистецьким життям і діяльністю художників. У 1925 р. була прийнята 

резолюція ЦК РКП(б) «Про політику партії в галузі художньої літератури», що 

офіційно розділяла митців на надійних та непридатних для творчої ідеологічної 

роботи. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Політика партії в справі української 

художньої літератури» 1927 р. задекларувала відступ від старого курсу, що 

забезпечував багатоманіття мистецького життя. Втручання держави у творчий 

процес призвело до ліквідації у 1932 р. мистецьких об’єднань.  

У підрозділі 2.2 «Формування мистецьких кадрів в УСРР» висвітлено 

один із напрямків державної політики, який пов’язаний із діяльністю вищих 

художніх учбових закладів. 

Ще з початку ХХ ст. осередками художньої освіти в Україні були Одеса, 

Харків та Київ. У 1920-х рр. Одеський художній інститут та Харківський 

художній технікум намагалися відповідати партійним настановам, вводили 

художньо-промислові спеціальності та окремі дисципліни в навчальні плани. 

Багато викладачів і студентів художніх вузів входили до різних мистецьких 

об’єднань. Важливе значення для підготовки нового покоління митців мав 
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Київський художній інститут, структури та навчальні плани в якому 

перероблялися відповідно до вимог влади. Студенти під керівництвом викладачів 

активно долучалися до виробничої та ідеологічної діяльності, проходили 

практику в індустріальних районах УСРР. Мистецький освітній заклад у Києві 

відігравав важливу роль у формуванні митців нової доби. Межигірський 

художньо-керамічний технікум, яким керували В.Седляр та О.Павленко, сприяв 

підготовці художників промислового напрямку. Його вироби високо 

поціновувались як у СРСР, так і за його межами. Проте, після вимушеного 

відсторонення від керівництва та навчального процесу «бойчукістів» на початку 

1930-х рр. учбовий заклад втратив свою самобутність та був переведений до 

складу Київського політехнічного інституту. 

У третьому розділі «Створення, організаційна розбудова та 

припинення діяльності об’єднань художників в УСРР» досліджено умови 

створення, основоположні принципи діяльності українських мистецьких 

об’єднань у 1920-х рр. та обставини їх ліквідації. 

У підрозділі 3.1 «Утворення об’єднань художників в УСРР» 

висвітлюється створення мистецьких угруповань у 1920-х рр. 

Проголошуючи свободу творчих напрямів та сприяючи формуванню 

художніх спілок, радянська влада забезпечила плідний ґрунт для діяльності 

митців. Наслідком цього стало об’єднання художників у товариства та 

асоціації. На створення, ідеологічне оформлення та долю всіх цих об’єднань у 

1920-х рр. значний вплив мали суспільно-політичні процеси в радянській 

Україні. Першим в УСРР у 1922 р. сформувалося Товариство ім. К.К.Костанді, 

яке об’єднувало професійних художників та аматорів. Головною метою 

ініціаторів товариства було формування культурного простору в Одесі. Пізніше 

в Києві та Харкові виникли АРМУ (1925 р.), АХЧУ (1926 р.), ОСМУ (1927 р.), 

що мали філії в найбільших містах країни, а також ОММУ (1930 р.), яке через 

недовге існування не встигло розгорнути свою мережу в регіонах. Митці, котрі 

входили до складу об’єднань, працювали у різних художніх напрямках. Усі ці 

угруповання об’єднувала спільна мета – творення нового мистецтва, 

суголосного ідеологемам правлячої партії, що знайшло відображення в 

установчих документах. 

У підрозділі 3.2 «Організаційні засади діяльності мистецьких 

об’єднань» висвітлено основні теоретичні та організаційно-практичні основи 

діяльності об’єднань художників в УСРР. 

Діяльність творчих об’єднань спиралася на зареєстровані в органах 

радянської влади установчі документи. Статути об’єднань мали обов’язкові 

параграфи, в яких викладалася мета створення, процедури прийняття чи 

виключення членів, різновиди членства, основні виконавчі органи, їх 

формування, механізм прийняття рішень, фінансування, напрямки діяльності та 

умови припинення існування угруповання. 

Художнє товариство ім. К.К.Костанді було першим офіційно 

зареєстрованим об’єднанням в УСРР. Відповідно до Статуту, воно єдине серед 

усіх об’єднань не ставило перед собою мету творення мистецтва нової доби та 
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прямої співпраці із владою. Натомість АРМУ, АХЧУ, ОСМУ, ОММУ 

декларували прагнення відповідно до комуністичної ідеології творити 

пролетарське мистецтво. Організаційні засади діяльності товариств майже не 

відрізнялися одне від одного, базуючись на загальнопоширених у СРСР 

принципах «демократичного централізму» з колегіальною формою прийняття 

рішень, з’їздами, контрольно-ревізійними органами, регулярною звітністю 

тощо. Із середини 1920-х рр. партійні та державні органи все частіше 

втручалися у діяльність об’єднань художників. 

У підрозділі 3.3 «Ліквідація об’єднань художників в умовах уніфікації 

мистецького життя» розкриваються причини та обставини ліквідації 

мистецьких об’єднань на початку 1930-х рр. в УСРР. 

З кінця 1920-х рр. більшовицька влада розпочала поступове згортання 

політики українізації, що супроводжувалося посиленням контролю в усіх сферах 

суспільного, у тому числі й мистецького життя. Різноманітність мистецьких 

стилів, відносна свобода творчості та діяльності об’єднань суперечили новим 

політичним тенденціям влади, що потребувала більш монолітної й слухняної 

спільноти виконавців ідеологічно-пропагандистських завдань. Розпалювана згори 

ворожнеча між угрупованнями, внутрішні розколи та реорганізації були 

потрактовані партією як свідчення їхньої неспроможності реалізувати завдання, 

які ставила влада. Постановою Політбюро ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. 

мистецькі об’єднання ліквідовувалися, а колишні члени товариств були об’єднані 

в єдиний Оргкомітет Спілки Радянських Художників України. Реорганізація, що 

фактично вводила організаційну монополію мистецьких спілок, була 

передумовою для впровадження єдиного творчого методу, котрим став 

соціалістичний реалізм, що сприяв тотальній ідеологізації образотворчого 

мистецтва. Після організаційного об’єднання «ідеологічно вивірених» кадрів у 

одну фахову спільноту, комуністична партія здобула необмежений та ефективний 

контроль над художнім життям. 

Четвертий розділ «Участь об’єднань художників УСРР у суспільно-

політичних процесах» присвячено реалізації мистецькими об’єднаннями у 

своїй діяльності завдань, поставлених комуністичною партією та радянською 

владою. 

У підрозділі 4.1 «Культурно-просвітницька діяльність об’єднань 

художників УСРР» висвітлено важливий напрямок діяльності мистецьких 

товариств. Культурно-просвітницька діяльність українських мистецьких 

об’єднань включала у себе виставкову, теоретично-ідеологічну (проведення 

лекцій, диспутів, екскурсій, виїзних семінарів в окремих регіонах), практично-

творчу (виконання розписів, барельєфів для оздоблення санаторіїв, клубів, 

театрів, адміністративних установ тощо), агітаційну (виготовлення плакатів, 

продукції ужиткового призначення), видавничу (організація видавництв, 

видання книг) та міжнародну діяльність (участь у виставках за кордоном, 

встановлення зв’язків із зарубіжними колегами). Наймасштабнішою була 

виставкова діяльність, як окремих об’єднань та їх філій, так і всеукраїнського 

характеру. Визначною подією виставкового життя УСРР стало започаткування 
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з 1927 р. щорічних всеукраїнських виставок, у яких брали участь усі мистецькі 

об’єднання, демонструючи таким чином свої здобутки. Об’єднання 

художників, втілюючи партійно-державну політику, проводили активну 

ідеологічну та агітаційно-пропагандистську роботу, організовуючи екскурсії, 

лекції, виставки, зустрічі із населенням тощо. Найбільш широко просвітницьку 

діяльність розгорнули АХЧУ та АРМУ. АХЧУ мала своє видавництво, в якому 

друкувалася художня та мистецтвознавча література. Важливим напрямком 

діяльності митців стали поїздки в індустріальні райони для поширення нової 

культури серед робітництва, роз’яснення завдань, які стоять перед новою 

пролетарською культурою. 

У підрозділі 4.2 «Відображення комуністичної ідеології та пропаганди 

у творчості художників» проаналізовано основну тематичну спрямованість 

творчості художників 1920-х–початку 1930-х рр. Комуністична партія вимагала 

від митців пошук нових, відповідних часу форм образотворчого мистецтва, яке 

якнайкраще наближало б його до громадян. Члени мистецьких об’єднань мали 

відтворювати теми, які сприяли б утвердженню більшовицької влади в УСРР. 

Відповідно до ідеологічних настанов роботи художників присвячувалися 

історичному минулому через призму класової боротьби, соціальним рухам XVII–

ХІХ ст. (роботи К. Гвоздика, Ф. Кричевського, М. Самокиша, І. Їжакевича та ін.). 

Революційна тематика, присвячена подіям 1917 – 1921 рр., була широко 

представлена у творах В. Седляра, І. Падалки, О. Мизіна, В. Касіяна, В. Пальмова, 

В. Заузе. Виконуючи завдання влади, художники у своїй творчості відображали 

нові реалії суспільно-політичного та соціально-економічного життя країни. 

Практично усі мистецькі об’єднання зверталися до зображення життя та 

діяльності селянства та робітництва, також емансипації жінки, її нової ролі у 

суспільстві (роботи І. Липківського, М. Рокицького, М. Бойчука, О. Павленко, Г. 

Світлицького). 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено основні 

положення дисертації, що виносяться на захист: 

- аналіз історіографії досліджуваної теми показав, що наукова 

розробка історії розвитку мистецтва у 1920–1930-х рр. є значною, проте має 

переважно мистецтвознавчий характер, практично не висвітлює суспільно-

політичний контекст діяльності мистецьких об’єднань 1920-х рр. Визначено, 

що джерельна база є достатньо репрезентативною для виконання мети. 

Встановлено, що використані методи дозволили всебічно розкрити засади 

створення та діяльності об’єднань художників УСРР; 

- розкрито концептуальні засади державної політики в галузі 

образотворчого мистецтва. З’ясовано, що з приходом до влади більшовиків 

образотворчому мистецтву стала приділятися значна увага. Більшовики, 

проголосивши підтримку різних творчих напрямів, які мали формувати нову 

пролетарську культуру, використовували мистецтво як засіб пропаганди та 

агітації; 

- визначено шляхи втілення партійно-державної політики в галузі 

образотворчого мистецтва в життя суспільства. Більшовицька партія та уряд 
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фактично взяли під свій контроль створення й реорганізації об’єднань 

художників, визначали обсяги їх фінансування й форми залучення в пропаганді 

соціально-політичних здобутків радянської держави. Під особливий контроль 

було поставлено підготовку нових мистецьких кадрів, до якої долучалися члени 

спілок, що викладали в Одеському художньому інституті, Харківському 

художньому технікумі, Київському художньому інституті та Межигірському 

художньо-керамічному технікумі; 

- з’ясовано особливості та умови створення мистецьких об’єднань. 

Першим зареєстрованим владою об’єднанням художників стало Товариство ім. 

К.К.Костанді, яке було засноване в Одесі в 1922 р. і намагалося 

дистанціюватися від суспільно-політичних процесів. Натомість АРМУ (1925 

р.), АХЧУ (1926 р.), ОСМУ (1927 р.) та ОММУ (1930 р.) декларували активну 

підтримку комуністичної партії і необхідність творення нової пролетарської 

культури; 
- досліджено культурно-просвітницький напрям діяльності 

мистецьких спілок, зумовлений вимогами комуністичної партії та радянської 

влади, сприяти наближенню мистецтва до свідомості трудящих мас, включав у 

себе: виставковий, теоретично-ідеологічний, практично-творчий, агітаційний, 

видавничий та міжнародний аспекти. Цей мав. Виставки були найпоширенішим 

видом просвітницької діяльності об’єднань. Мистецькі здобутки художників 

демонструвалися не лише в республіці, але й за кордоном, що, з погляду 

більшовиків, стверджувало й прославляло передовий характер розвитку 

мистецтва в СРСР; 

- визначено вплив партійно-державної політики на творчість 

художників. Мистецькі об’єднання реалізовували завдання влади різними 

методами. Так, АРМУ і АХЧУ здійснювали монументальні розписи у 

громадських установах, створювали агітаційні плакати, видавали 

мистецтвознавчу літературу, ілюстрували художні твори та ін. Наприкінці 

1920-х рр. отримала поширення практика організації виставок у робітничих 

районах УСРР, проводилися майстер-класи з основ мистецтва для всіх 

бажаючих; 

- проаналізовано причини ліквідації мистецьких об’єднань та 

здійснення уніфікаційної політики в мистецькій сфері. У ході поступового 

згортання політики коренізації, радянська влада посилила контроль над усіма 

сферами суспільного життя, в тому числі і культурною. Внутрішні конфлікти в 

творчих об’єднаннях, часто інспіровані владою та утрирувані офіційною 

пресою, були використані як обґрунтування їх неспроможності реалізувати 

завдання влади та як одна з причин для їхньої ліквідації. Відповідно до 

постанови ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. «Про перебудову літературно-

художніх організацій» розпускалися всі існуючі об’єднання і фактично 

поставила вся мистецька спільнота підпадала під монопольний контроль 

Оргкомітету Спілки радянських художників України; 

- простежено відображення суспільно-політичних процесів у 

творчості художників УСРР. Заклики партії та уряду «наблизити мистецтво» до 
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трудящих мас поєднувалися із виконанням художниками завдань. А саме 

зображення історії України через призму класової боротьби, уславлення героїв 

революційних подій, а також втілення у творах нових реалій радянської доби.  

Для частини митців звернення до цієї тематики на деякий час стало зручним 

прикриттям для самостійних творчих пошуків і експериментів. Втім, після 

ліквідації творчих об’єднань мистецька поліфонія замінювалася єдиним 

творчим методом соціалістичного реалізму. 
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 АНОТАЦІЯ  

 

Сокирко А. А. Діяльність об’єднань художників УСРР (1920-ті – 

початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук  за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячена аналізу діяльності об’єднань художників УСРР у 

1920-х – на початку 1930-х рр. у контексті суспільно-політичних процесів, які 

впливали на розвиток культури загалом і образотворчого мистецтва зокрема. 

Встановлено, що 1920-ті рр. характеризувалися піднесенням культури, поштовх 

чому дала Українська революція та запровадження більшовиками політики 

коренізації, після згортання якої домінуючою стала тенденція на активніше 

втручання партії в творчий процес. Окремим напрямком державної політики 

стало оновлення мистецьких кадрів за рахунок створення нових чи 

реформування вже існуючих художніх вузів. Розглянуто, що в цей час в УСРР 

найбільшими об’єднаннями художників були Художнє товариство ім. 

К.К.Костанді, Асоціація художників Червоної України, Асоціація 

революційного мистецтва України, Об’єднання сучасних митців України та 

Об’єднання молодих митців України. Прослідковано, що важливим напрямком 

культурно-просвітницької діяльності об’єднань була виставкова діяльність, яка 

демонструвала здобутки художників та виконувала пропагандистсько-агітаційні 

завдання влади. Визначено, що суспільно-політичні процеси в УСРР мали 

безпосередній вплив на творчість художників, проявом якої стала тематика їх 

творів. 

Ключові слова: об’єднання художників, УСРР, суспільно-політичні 

процеси, культура, образотворче мистецтво. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Сокирко А. А. Деятельность объединений художников УССР (1920-е - 

начало 1930-х гг.): общественно-политический контекст. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена анализу деятельности объединений художников УССР 

в 1920-х–начале 1930-х гг. в контексте общественно-политических процессов, 

которые влияли на развитие культуры в целом и изобразительного искусства в 

частности. Установлено, что 1920-е гг. характеризовались подъемом культуры, толчок 

чему дала Украинская революция и внедрение большевиками коренизации, после 

сворачивания которой доминирующей стала тенденция на активное 

вмешательство партии в творческий процесс. Отдельным направлением 

государственной политики стало обновление художественных кадров за счет 

создания новых или реформирования уже существующих художественных вузов. 

Рассмотрены, что в это время в УССР крупнейшими объединениями художников 

были Художественное общество им. К.К.Костанди, Ассоциация художников 

Красной Украины, Ассоциация революционного искусства Украины, 

Объединение современных художников Украины и Объединение молодых 

художников Украины. Прослежено, что важным направлением культурно-

просветительской деятельности объединений была выставочная деятельность, 

которая демонстрировала достижения художников и выполняла пропагандистско-

агитационные задачи власти. Определено, что общественно-политические 

процессы в УССР имели непосредственное влияние на творчество художников, 

проявлением которой стала тематика их произведений. 

Ключевые слова: объединение художников, УССР, общественно-

политические процессы, культура, изобразительное искусство. 
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Sokyrko A. A. The activities of the associations of artists of the USSR (1920s 
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of the manuscript. 
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The thesis research is devoted to the analysis of the activity of the associations of 

artists of the Ukrainian SSR in the 1920s - early 1930s in the context of socio-political 

processes that influenced the development of culture in general and fine arts in 

particular. 
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After the Soviet power was finally set up, the Bolshevik Party treated fine art, 

primarily as a means of propaganda and agitation. The policy of korenization and 

Ukrainization objectively contributed to the development of culture. However, since the 

end of the 1920's, in the context of the rollback of the NEP and the gradual abandoning 

of Ukrainianization, the tendency of active party intervention in the creative process 

became dominant. 

The renewal of artistic personnel by creation new or reforming existing arts 

colleges became a separate area of state policy. In the 1920's, Odesa Art Institute,  

Kharkiv Art College and Kyiv Art Institute functionated in the Ukrainian SSR. On the 

basis of traditional ceramic production, Mezhyhirsky Art and Ceramics College was 

founded.  

Their curricula and structure was reorganized according to the new requirements 

of the time. In particular, a lot of attention was paid to the productive activity of 

students who, along with their teachers, traveled to the industrial regions of the country, 

combining artistic process with the tasks set by the authorities. In addition, teachers and 

students were among the largest Ukrainian artists' associations. 

In the context of a relatively liberal cultural policy in the 1920s and early 1930s, 

various artistic associations functioned in the Ukrainian SSR; the largest of them were 

the K. K. Kostandi Art Society, the Association of the Revolutionary Art of Ukraine, 

the Association of Painters of the Red Ukraine, Association of Contemporary Ukrainian 

Artists and Association of Young Artists of Ukraine. All the associations declared the 

goal of creating a new Soviet art, understandable for  population masses and at the same 

time conformed to the ideological concepts of a new Soviet reality. Apart from them, 

only the K. K. Kostandi Society was functioning. That is why it was the first among the 

associations to be dissolved. 

All the associations met one end. Despite their desire to meet the new 

requirements of life, the very existence of numerous artistic associations contradicted 

the new, unifying policy of the party. Therefore, as a result of the decision of the 

Central Committee of the AUCP (b) of April 23, 1932, a course was adopted on the 

unification of artistic life. All associations were liquidated, and instead of them a 

centralized system of specialized creative unions appeared. 

It is investigated that cultural and educational activity played an important role in 

the activities of Ukrainian artistic associations. They took an active part in organizing 

and conducting the exhibitions reporting on the achievements of artists for a certain 

period of time. To promote popularity and propaganda functions, the members of 

artistic associations held lectures, debates on history and theory of native and foreign art 

for adults and children, and published literary works on art etc. 

In the 1920s - early 1930s monumental paintings of sanatoriums, houses of 

culture and various public spaces, administrative buildings became widespread. The 

largest and most prominent were the paintings of the AUCEC Peasant Health Care 

Center in Odesa performed the Boychukists to bring art closer to the people. 

It was observed that the main themes of creativity of artists from various artistic 

associations were the class struggle in the context of historical events, the 

industrialization of the Ukrainian city and transformation in the village, social and 
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political changes in the life of society. The artists performed an important propaganda 

and ideological function for the authorities, reflecting in their work the socio-political 

processes of the contemporary society and state. 

Key words: association of artists, USSR, socio-political processes, culture, fine 

arts. 

 
 


