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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Важливим напрямом сучасних 

наукових досліджень стала історична персоналістика. Результатом вивчення 

життя неординарних постатей, відомих політиків, діячів мистецтва та науки є 

ціла низка монографій, статей тощо. Водночас, чимало імен ще чекають своїх 

дослідників. 

До числа визначних особистостей новітньої історії України належить 

відомий український художник, педагог і громадський діяч Олександр 

Олександрович Мурашко (1875–1919). Постать О. Мурашка донедавна 

привертала увагу насамперед учених-мистецтвознавців, що зосереджувалися 

винятково на його творчості. Натомість громадська і педагогічна робота митця 

фактично залишалися поза увагою науковців. Тож, актуальність досліджуваної 

теми посилюється через відсутність узагальнюючого наукового дослідження, 

присвяченого мистецько-педагогічній і громадській діяльності О. Мурашка. 

Ще одним пріоритетним напрямом сучасних історичних розвідок є 

вивчення загальних проблем історії українського мистецтва. Приміром, 

особливого значення набули дослідження певних явищ, шкіл, художніх течій, 

окремих мистецьких навчальних закладів тощо. О. Мурашко був не тільки 

активним учасником найважливіших процесів, що відбувалися в українському 

мистецтві на зламі XIX — XX століть, але й мав на них неабиякий вплив. Ми 

доводимо це, спираючись на численні документальні матеріали, публікації 

тощо; втім, аналіз творчої манери та особливостей техніки О. Мурашка не є 

завданнями даної роботи. 

Своєчасність дослідження зумовлена також зростанням інтересу до подій 

Української національної революції, пов’язаним з їх переосмисленням у 

контексті сучасної історії України. Знаменною сторінкою тогочасного 

культурного життя було відкриття у 1917 р. першого мистецького вишу — 

Української Академії мистецтва, одним з фундаторів, авторів статуту та 

професорів якої був О. Мурашко. 

Потреба у детальному вивченні життя та діяльності О. Мурашка полягає 

ще й тому, що вони наочно демонструють «фактичну вкоріненість митця у 

світовий художній процес». Картини Мурашка демонструвалися у Німеччині та 

Італії, відтворювалися на сторінках закордонних видань і зберігалися у відомих 

приватних колекціях. Про шанобливе ставлення до митця свідчить, зокрема, 

його франкомовне листування з організаторами Венеційської бієнале 1910 р., 

нещодавно перекладене й уперше опубліковане нами. І це особливо важливо у 

сучасних умовах, коли гостро постає питання створення нового позитивного 

іміджу України у світі. 

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертаційну 

роботу 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). 
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Мета дослідження — розкриття мистецько-педагогічної та громадської 

діяльності Олександра Мурашка, з’ясування його внеску у розвиток 

українського мистецтва кінця XIX — XX століть. 

Досягнення окресленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

— проаналізувати сучасний стан наукової розробки теми; 

— охарактеризувати джерельну базу, пов’язану з темою роботи; 

— визначити основні віхи життєдіяльності та становлення 

світоглядних і мистецьких орієнтирів О. Мурашка; 

— дослідити мистецько-педагогічну діяльність О. Мурашка; 

— розглянути основні напрями громадської діяльності О. Мурашка; 

— встановити роль О. Мурашка як одного з самобутніх представників 

інтелектуально-творчої еліти України. 

Об’єкт дослідження — постать О. Мурашка в контексті суспільно-

політичного та культурного життя України кінця XIX — першої половині XX 

століття. 

Предмет дослідження — зміст, основні напрями та форми мистецько-

педагогічної та громадської діяльності О. Мурашка. 

Хронологічні межі дослідження встановлені відповідно до дат життя 

О. Мурашка: з 1875 по 1919 р. Але час від часу доводилося виходити за 

окреслені межі, адже ми згадуємо про виставки 1920-х рр. (зокрема посмертну 

1922 р.), на яких експонувалися твори митця. 

Територіальні межі дослідження окреслені містами, що пов’язані з 

життям та діяльністю О. Мурашка: Київ, Борзна, Чернігів, Санкт-Петербург (з 

1914 р. Петроград), Париж, Мюнхен, Кельн, Дюссельдорф, Берлін, Венеція, 

Москва та ін.  

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові 

принципи історизму, системного підходу. Специфіка теми зумовила 

використання методів проблемно-хронологічного, біографічного, структурно-

логічного, аналітично-систематичного, порівняльно-історичного аналізу 

історичного контексту. В дисертації застосовано методи історичного 

джерелознавства — наукової евристики, класифікації та критики джерел, що 

допомогло виявити, проаналізувати та ввести до наукового обігу важливі 

архівні документи та актуалізувати вже опубліковані джерела. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у виявленні 

невідомих фактів та формуванні концептуальних положень, які суттєво 

поглиблюють знання про О. Мурашка та мистецьке життя України в цілому, і 

Києва зокрема, у кінці XIX — на початку XX століття. 

Уперше в українській історичній науці: 

— постать О. Мурашка стала об’єктом комплексного історичного 

дослідження; 

— введено до наукового обігу невідомі раніше архівні матеріали, зокрема 

спогади М. Мурашко, Т. Омельченко, листування Мурашка з О. Праховою, 

організаторами Венеційської бієнале; 
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— реконструйовано невідомі сторінки життя майстра та уточнено окремі 

деталі його біографії;  

— розглянуто роль О. Мурашка в заснуванні Української Академії 

мистецтва (УАМ); 

— проаналізовано педагогічну діяльність митця; 

— досліджено його громадську діяльність. 

Набули подальшого розвитку:  

— атрибуція творів митця;  

— пошук робіт, долю яких не з’ясовано.  

— Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає 

у тому, що його ключові положення та висновки розширюють знання з 

вітчизняної історії, біографістики, історії української культури, зокрема періоду 

становлення та розвитку національного мистецтва XX століття. Матеріали 

дослідження можуть бути корисними при написанні робіт, присвячених як 

постаті О. Мурашка, так і культурі та історії України, при складанні 

біографічних і довідкових видань. 

Апробацію результатів дисертації здійснено шляхом оприлюднення її 

основних положень і висновків на міжнародних і всеукраїнських конференціях: 

XIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Шевченківська весна» (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 1–3 квітня 2015 р.); 

VIIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Дні науки історичного факультету» (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 23 

квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 

дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії» (Національний 

університет «Одеська юридична академія», Одеса, 22–23 травня 2015 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Треті читання пам’яті академіка Платона 

Білецького (1922–1998) (НАОМА, Київ, 28 листопада 2015 р.); XIV 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Шевченківська весна» (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 6–8 квітня 2016 р.); 

IX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 

«Дні науки історичного факультету» (до 150-річчя з дня народження 

М. С. Грушевського) (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 21 квітня 2016 р.); 

Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку 

українського мистецтва (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута)» 

(НАОМА, Київ, 22 квітня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Четверті 

читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998)» (НАОМА, Київ, 26 

листопада 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Другі 

києвознавчі читання: історія та етнокультура» (до 100-річчя Української 

революції 1917–1921 рр.), (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 29 березня 

2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: Мистецький 

контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої 

діяльності» (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури) (НАОМА, Київ, 25–28 квітня 2017 р.); X Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні 

науки історичного факультету» (до 200-річчя з дня народження 
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М. І. Костомарова) (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 11 травня 2017 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Знакові постаті вітчизняної 

гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України» (ІМФЕ 

імені М. Т. Рильського НАН України, Київ, 25 травня 2017 р.); Міжнародна 

наукова конференція «П’яті читання пам’яті академіка Платона Білецького 

(1922–1998)» (присвячені 100-річчю від дня заснування НАОМА) (НАОМА, 

Київ, 25 листопада 2017 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 20 публікаціях, 4 із 

них належать до наукових фахових видань, визначених переліком ДАК МОН 

України, 1 — у закордонному виданні та 15, що додатково відображають 

результати дисертаційного дослідження. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі списку скорочень та абревіатур, вступу, чотирьох розділів 

(10 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (445 

найменувань на 43 сторінках) та одного додатку. Основний текст викладено на 

191 сторінці. Загальний обсяг роботи становить 253 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета, завдання, 

об’єкт та предмет дослідження, його хронологічні та територіальні межі, 

наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.  

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» проаналізовано основні здобутки історіографії за темою дисертації, 

охарактеризовано джерельну базу та методи, за допомогою яких здійснено 

дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» наголошено на тому, що 

вивчення мистецької, педагогічної та громадської діяльності О. Мурашка ще не 

набуло цілісного характеру, бракує й окремого комплексного історичного 

дослідження з означеної проблематики. Загальною рисою усіх робіт, виданих у 

минулі роки, є акцент на мистецькій діяльності художника, на аналізі його 

робіт, манері й техніці виконання. Глибинне розуміння творчості О. Мурашка 

дозволило науковцям охарактеризувати його як художника, вписати у контекст 

тогочасного мистецтва, але громадська робота митця та його педагогічний 

доробок залишалися поза увагою дослідників. 

В основу аналізу історіографії покладений проблемно-хронологічний 

принцип. Відповідно до нього виокремлено такі періоди:  

1) 1899–1919 рр. — прижиттєві публікації, у яких здебільшого 

висвітлювалася творчість О. Мурашка; 2) 1919–1929 рр. — праці, написані 

впродовж 10 років після загибелі художника; 3) 1930–1958 рр. — поодинокі 

роботи, що віддзеркалюють зменшення інтересу до постаті О. Мурашка, і для 

яких характерні однобокі висновки та певна тенденційність; 4) 1959–1990 рр. — 

збільшення інтересу, зумовлене переважно виставками творів художника; 

5) 1991–2019 рр. — публікації, написані у період незалежності України, коли 
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з’явилася можливість по-новому оцінити діяльність О. Мурашка та його роль у 

мистецькому й громадському житті України взагалі та Києва зокрема. 

У перший період було опубліковано чимало газетних і журнальних 

статей, заміток, рецензій, які безпосередньо або дотично висвітлювали 

мистецьку діяльність О. Мурашка. Художні критики передусім приділяли увагу 

його участі у виставках і конкурсах, пізніше — ролі у заснуванні УАМ. 

Історіографічна традиція вивчення життєвого та творчого шляху 

О. Мурашка була започаткована у часи, коли він був студентом майстерні 

І. Рєпіна в Імператорській Академії мистецтв (ІАМ). І відтоді, як у 1899 р. 

санкт-петербурзький журнал «Искусство и художественная промышленность» 

чи не вперше написав про одну з робіт Мурашка
1
, про нього згадували майже 

щороку
2
. 

Період з 1919 до 1929 р. можна охарактеризувати як найбільш насичений 

у вивченні постаті О. Мурашка. Першою характерною рисою майже всіх праць 

цього десятиліття є використання одних і тих самих джерел, зібраних і наданих 

авторам Маргаритою Мурашко. Другою — наявність у текстах дещиці власних 

спогадів авторів, оскільки вони найчастіше були не просто сучасниками 

Мурашка, але його колегами, друзями, знайомими, а також очевидцями деяких 

описаних подій. Передусім ідеться про М. Бурачека
3
, Д. Антоновича

4
, 

Є. Кузьміна
5
, Ю. Михайліва

6
, Ф. Ернста

7
. Третя особливість полягає у тому, що 

всі автори із зрозумілих причин воліли не порушувати питання загибелі митця. 

                                                           
1
Некрасов Н. В. Художественная хроника. Московские художественные 

новости. Искусство и художественная промышленность. 1899. № 4–5 (январь-

февраль). С. 384–392. 
2
Блок А. Новое общество художников. Петербург. Выставка картин в залах 

Академии Наук. Весы. 1904. № 3. С. 47–48; Брешко-Брешковский Н. Выставка 

конкурентов в академии художеств. Живописное обозрение. 1902. № 47 (24 

ноября). С. 327–330; Некрасов Н. В. 19-я периодическая выставка картин 

Московского общества любителей художеств. Искусство и художественная 

промышленность. 1900. № 16 (январь). С. 198–208; 247; Старый учитель        

[М. І. Мурашко]. Выставка картин в музее древностей. Киевлянин. 1903. № 55. 

24 февраля. С. 4. 
3
Бурачок М. [Бурачек М. Г.] О. О. Мурашко. Перша характеристика. 

Мистецтво. 1919. Ч. 5–6 (липень). С. 2–31;  
4
Антонович Д. Олександер Мурашко (1875–1919). Прага: Вид-во укр. молоді, 

1925. 15 с. 
5
Кузьмин Є. Олександр Мурашко (спогади). Червоний шлях. 1928. № 11.          

С. 240–253; Кузьмин Є. Олександр Мурашко (спогади). Червоний шлях. 1928. 

№ 12. С. 200–209. 
6
Михайлів Ю. Майстер фарби й кольориту. Життя й революція. 1929. № 10.   

С. 138–154. 
7
Ернст Ф. Пам’яті Олександра Мурашка. З нагоди десятих роковин з дня смерті 

15 червня 1919. Пролетарська правда. 1929. № 135 (2349) (15 червня). С. 3. 
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Дещо осторонь стоїть монографія К. Сліпко-Москальціва, випущена 1931 

р. у Харкові видавництвом «Рух»
8
. Хоча хронологічно вона належить до 

наступного періоду, характер тексту наводить на думку, що книга могла бути 

написана трохи раніше. Найбільшим досягненням цього дослідження є те, що 

автор вписує Мурашка до загальноєвропейського культурного контексту, 

розглядаючи історичне тло та течії у європейському мистецтві, а також впливи, 

що їх зазнавав художник. 

У 1930-х рр. статті про Мурашка виходили друком лише в Західній 

Україні
9
, а впродовж 1940-х було опубліковано тільки коротку та 

малозмістовну замітку учня О. Мурашка К. Трохименка
10

. 

Наприкінці 1950-х рр. інтерес до творчості митця посилився, і водночас 

відбувся перехід на інший рівень дослідження теми. Справжнім рубежем в 

історіографічній традиції став 1959 р., коли вийшов нарис А. Шпакова
11

, 

названий самим автором «короткою монографією». Того ж року Державне 

видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР випустило 

перший альбом Мурашка — і також зі статтею Шпакова
12

, де вперше згадується 

про громадську діяльність митця. 

Потужним імпульсом до вивчення творчості Мурашка стала 

ретроспективна виставка його творів, що відкрилася наприкінці 1963 р. у 

Державному музеї українського образотворчого мистецтва (ДМУОМ; нині 

НХМУ), по завершенню котрої був опублікований каталог творів, що й досі не 

втратив своєї актуальності
13

. 

У 1970–1980-х рр. відбулися дві монографічні виставки Мурашка, перша 

з яких була приурочена до 100-річчя від дня його народження. На жаль, 

виставки не супроводжувалися каталогами, що, безумовно, є суттєвим 

недоліком. Адже у процесі їх підготовки могли відкритися нові факти з життя 

майстра або з історії його окремих робіт. 

Найбільш вичерпними з обраної нами теми є на сьогоднішній день 

дослідження Л. Г. Членової, які увібрали в себе усі відомі на той час факти та 

доступні джерела. Вивченням діяльності та творчості О. Мурашка вчена 

                                                           
8
Сліпко-Москальців К. О. Мурашко. Харків: Рух, [1931]. 55 с.: іл. 

9
[Ковжун П.] O. Muraszko. Biuletyn Polsko-Ukrainski. Warszawa. 1934. № 8. S. 4-

5; Пеньковська М. [Ковжун П.] Жінка в творах Ол. Мурашка. Жінка. 1937. 15 

січня. 
10

Трохименко К. Олександр Мурашко. (До 25-річчя з дня смерті). Література і 

мистецтво. 1944. № 14 (65). 31 травня. С. 3. 
11

Шпаков А. Олександр Олександрович Мурашко. Нарис про життя і творчість. 

К.: Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 

1959. 27 с.: іл. 
12

Олександр Олександрович Мурашко 1875–1919. [Альбом] / Упоряд. 

А. П. Шпаков. К.: Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної 

літератури УРСР, 1959. 17 с.: іл. 
13

Виставка творів Олександра Олександровича Мурашка. Каталог. К.: 

Мистецтво, 1966. 96 с.: іл. 
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займалася протягом 40 років. Вона виступила автором-упорядником уже 

згадуваного каталогу 1966 р.; у 1980-му видавництво «Мистецтво» випустило 

підготовлений нею альбом «Олександр Мурашко»
14

 — значно ширший за 

змістом та обсягом у порівнянні з альбомом 1959 р., бо її праця базувалася на 

чималій кількості документальних джерел. Ряд статей дослідниця опублікувала 

у журналі «Образотворче мистецтво»
15

, зокрема надзвичайно інформативні 

листи М. Нестерова до О. Мурашка, щоправда, не у повному обсязі. 

На жаль, 1990-ті рр. не можна охарактеризувати як плідні у дослідженні 

творчості митця. 

Особливе значення для вивчення діяльності О. Мурашка має монографія 

Л. Членової «Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості»
16

, яка була 

величезним досягненням для свого часу. Книга побачила світ 2005 р., вже по 

смерті авторки, і це стало можливим завдяки зусиллям редакційної ради, що 

переважно складалася зі співробітників НХМУ. У своїй роботі дослідниця 

фокусується на творчості О. Мурашка, аналізує його роботи та піднімає тему 

громадської діяльності митця, але не розвиває її. 

Знахідки останніх років, що суттєво поглибили знання про О. Мурашка як 

людину та громадського діяча, дозволили зробити ревізію досліджень 

попередніх десятиліть.  

Підрозділ 1.2 «Характеристика джерельної бази» присвячено аналізу 

комплексу історичних джерел, що включають у себе опубліковані та 

неопубліковані матеріали. Джерельна база достатньо репрезентативна, щоб 

забезпечити всебічне та виважене дослідження проблеми. Наявні джерела мають 

різне походження, характер і рівень інформативності. Їх комплекс, що містить 

архівні документи, опубліковані джерела, матеріали періодичних видань, 

літературу мемуарного характеру, листування, каталоги виставок тощо, дає 

можливість розв’язати поставлені нами завдання. Джерельна база є достатньою 

для здійснення комплексного наукового дослідження життя та діяльності 

О. Мурашка. У дисертації використані архівні документи, які вперше залучені 

до наукового обігу, а відтак розширюють і доповнюють знання про мистецьку 

спадщину та життєвий шлях митця, уточнюють його біографічні дані та 

демонструють багатовекторність його діяльності. 

Науковці попередніх поколінь переважно спиралися на матеріали, що 

нині зберігаються у документально-архівному фонді (ДАФ) НХМУ, майже без 

залучення додаткових джерел. Водночас у даній роботі використано велику 

кількість матеріалів і документів з інших установ: Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), 

                                                           
14

Олександр Мурашко: Альбом / Автор-упорядник Л. Г. Членова. К.: 

Мистецтво, 1980. 102 с.: іл. 
15

Членова Л. Михайло Нестеров і Олександр Мурашко. Образотворче 

мистецтво. 1982. № 5. С. 16–18; Членова Л. Невідоме полотно Олександра 

Мурашка. Образотворче мистецтво. 1985. № 5. С. 23–24. 
16

Членова Л. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості. Хмельницький: 

Галерея; К.: Артанія Нова, 2005. 256 с. 
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Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК 

України), Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 

України (ЦДАМЛМ України). Долучено також джерела з Державного архіву 

м. Києва, Державного архіву Київської області, Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Російського 

державного історичного архіву у Санкт-Петербурзі (РДІА), Відділу рукописів 

Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі та Відділу рукописів 

Державної Третьяковської галереї (Москва).  

Дуже важлива частина документальних матеріалів, де зафіксовано 

актуальну на момент їх створення інформацію, зберігається у фондах ЦДАВО 

України. Нами опрацьовано діловодні документи — постанови, накази, 

протоколи засідань та зборів, звіти, відозви, статути та їх проекти, 

пояснювальні записки, офіційне листування, рішення; законодавчі акти та інші 

документи Української Центральної Ради і Генерального Секретаріату, 

секретарства освіти, уряду П. Скоропадського, Директорії та органів радянської 

влади. Всі ці джерела зберігаються у фондах: 166 (Міністерство освіти 

України), 1115 (Українська Центральна Рада), 1738 (Бюро Українського друку 

при Всеукраїнському Центральному Виконавчому комітеті), 1823 (фонд 

Володимира Винниченка), 2201 (Міністерство освіти Української Держави), 

2457 (Головне управління мистецтва та національної культури Української 

Держави), 2581 (Народне міністерство освіти Української Народної 

Республіки), 2582 (Міністерство народної освіти Української Народної 

Республіки), 3689 (Головне управління мистецтва та національної культури 

Української Народної Республіки). Згадані документи мають відношення до 

діяльності О. Мурашка в період з 1917 до 1919 р. і стосуються передусім його 

громадської роботи, яка у нашому дослідженні посідає чільне місце. Деякі з цих 

матеріалів уже публікувалися, та чимало джерел довелося опрацьовувати 

вперше. 

У ЦДІАК України зберігаються документи, пов’язані з життєвим шляхом 

О. Мурашка. Перш за все, це матеріали фонду 127 — «Київська духовна 

консисторія», де нами були виявлені метричні книги з записами про хрещення 

та вінчання художника, а також про його смерть; фонду 442 — «Канцелярія 

Київського, подільського та волинського генерал-губернатора», через яку 

проходили всі офіційні звернення, зокрема про влаштування художніх 

виставок, організатором та учасником яких був Мурашко. 

У ЦДАМЛМ України міститься небагато джерел, що стосуються теми. 

Проте нам вдалося знайти неопублікований рукопис статті про Мурашка 

авторства Я. Затенацького; декілька фотографій митця, репродукції його 

маловідомих творів і каталоги виставок, у яких він брав участь; документи, 

пов’язані з мистецьким спадком Мурашка та долею його картин у 1930-ті рр. 

тощо. 

У РДІА зберігається особиста справа художника. Сама її наявність у 

петербурзькому архіві не стала для нас несподіванкою: вочевидь, з нею були 

знайомі науковці попередніх поколінь — історик О. Коваленко, 

мистецтвознавець Л. Членова. Втім, інформаційний потенціал цього джерела 
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далеко не вичерпаний. Як виявилося, особиста справа Мурашка не обмежується 

роками його навчання в ІАМ (1894–1900), але й містить документи, що 

стосуються подальшої діяльності художника до 1916 р. включно, зокрема дані 

про відкриття ним рисувальних класів у 1913 р. тощо. Також до справи увійшла 

ціла низка нотаріально завірених копій та виписок з оригінальних документів, 

що проливають світло на період до 1894 р. — наприклад, виписка з метричної 

книги, свідоцтво про приписку до призовної дільниці тощо. Саме вони 

дозволили нам розширити межі дослідження та відшукати невідомі раніше 

джерела, пов’язані з дитинством і юністю художника. Завдяки копіям 

документів, що зберігаються у Санкт-Петербурзі, вдалося з’ясувати, в якій 

церкві хрестили Мурашка, отримати деякі відомості про його матір і хрещених 

батьків, що допомогло знайти оригінал метричної книги у Києві. 

У 2016 р. дисертанткою вперше опубліковано рукопис дружини 

художника
17

, у 2017-му — спогади учениці митця Т. Омельченко
18

 та коротке 

листування О. Мурашка з О. Праховою
19

, у 2019-му — листування митця з 

організаторами Венеційської бієнале
20

. Завдяки цим публікаціям до наукового 

обігу введено нові джерела, більшість яких у повному обсязі оприлюднено 

вперше. 

У підрозділі 1.3 «Методологічні засади дослідження» охарактеризовано 

загальнонаукові принципи історизму та системного підходу, що були покладені 

в основу нашої роботи.  

Специфіка теми зумовила використання принципів та методів проблемно-

хронологічного, біографічного, структурно-логічного, аналітично-

систематичного, порівняльно-історичного аналізу історичного контексту. В 

дисертації застосовано методи історичного джерелознавства — наукової 

евристики, класифікації та критики джерел, що допомогло виявити, 

проаналізувати та ввести до наукового обігу важливі архівні та актуалізувати 

опубліковані документи. 

Текстологічний аналіз документальних джерел поєднувався із здійсненням 

атрибуції деяких художніх творів. Так, фотопортрети авторства М. Петрова 

дозволили ідентифікувати осіб, зображених на картинах О. Мурашка — 

                                                           
17

«Эти десять лет большого, глубокого счастья...»: Спогади Маргарити 

Мурашко / Авт. ст. та ком. Дар’я Добріян; укл. Віталій Ткачук. К.: ArtHuss, 

2016. 168 с.: іл. 
18

«Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя...»: Спогади про Олександра Мурашка / 

Укл., авт. ст. та ком. Дар’я Добріян. К.: ArtHuss, 2017. 96 с.: іл. 
19

Добріян Д. Листування Олександра Мурашка як джерело вивчення його 

особистості. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. 2017. 

Вип. 53. С. 67–76; Добріян Д. «Я знаю, что Вы почувствуете и не осудите…» 

Листування Олександра Мурашка з Оленою Праховою (грудень 1905 — 

червень 1906). Антиквар. 2018. № 5–6 (108). С. 64–73. 
20

Добріян Д., Понамарчук-молодший І. «Маємо честь і приємність запросити 

Вас…» Венеційське листування Олександра Мурашка. Антиквар. 2019. № 1 

(109). С. 100–109. 
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Л. Виноградську та С. Кржижановського. На основі знімка 1911 р., що 

зберігається в особистому архіві художника, виявлено ще один портрет — 

дружини німецького консула Е. Герінга, виконаний сангіною (відомий був 

тільки її олійний портрет 1911 р. «Дама в перуці»). 

Створення життєпису О. Мурашка здійснювалося через поєднання методів 

біографістики та просопографії, що забезпечило розгляд особистості митця як 

знакової постаті історико-культурних подій свого часу, у нерозривному зв’язку 

з його «індивідуальністю».  

Всебічному науковому осмисленню проблеми сприяли загальнонаукові 

принципи, підходи та комплекс методів, структуризація яких на кожному з 

етапів дослідження забезпечила достовірність і повноту результатів роботи й 

відповідала сучасним методологічним засадам історико-біографічних 

досліджень. 

У другому розділі дисертації «Формування світогляду та мистецьких 

поглядів Олександра Мурашка 1875–1903» розглянуто період його становлення 

як художника та особистості.  

У підрозділі 2.1 «Передумови формування світогляду митця» 

поглиблено знання про ранні роки О. Мурашка, що є основоположними у 

формуванні людини. Характерною рисою багатьох наукових праць, 

присвячених видатним постатям, є вкрай обмежена кількість матеріалу про їхні 

ранні роки. Біографія О. Мурашка не є винятком. Дослідники мають у своєму 

арсеналі лише короткі згадки самого художника, занотовані пізніше його 

вдовою, однією з учениць та деякими колегами.  

Відомо, що майбутній художник народився поза шлюбом, свого рідного 

батька не знав, і до 18 років носив прізвище матері, Марії Крачковської. Ранні 

роки Олександра пройшли в Борзні, а згодом у Чернігові, де він здобув 

початкову освіту в духовному училищі, чотири роки навчання в якому 

прирівнювалося до чотирьох класів гімназії. З переїздом до Києва, О. Мурашко 

почав відвідувати рисувальну школу Миколи Івановича Мурашка, котрий 

доводився йому дядьком з боку вітчима. У той час у школі домінували ідеї 

передвижників, що означало подальший розвиток традицій реалістичного 

живопису з опорою на міцний академічний малюнок.  

Величезний вплив на формування О. Мурашка як особистості та 

художника мали стосунки з родиною Прахових. Глава сім’ї, А. Прахов кілька 

років фінансово підтримував обдарованого юнака, виплачуючи йому щомісяця 

певну суму; 1893 р. він долучив його до роботи у церкві св. Миколая на 

Аскольдовій могилі, сприяв примиренню з вітчимом і вступу до ІАМ. 

У підрозділі 2.2 «Професійне становлення О. Мурашка у Вищому 

художньому училищі при Імператорській Академії мистецтв» 

реконструйовано біографію митця з моменту вступу до ІАМ у 1896 р. до 

закінчення закордонної пенсіонерської поїздки у 1903-му; проаналізовано 

процес формування його мистецьких принципів. Ще займаючись в майстерні 

І. Рєпіна, О. Мурашко брав участь у різноманітних мистецьких заходах, 

зокрема санкт-петербурзький Весняній виставці, започаткованій 1897 р., та 
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виставці-конкурсі Московського товариства любителів мистецтва, де його 

твори були відзначені нагородами. 

У 1900 р. на осінній виставці претендентів на звання художника молодий 

живописець продемонстрував програмну картину «Похорон кошового» (чи не 

єдину в його спадщині на історичну тематику), за яку був удостоєний звання 

художника та пенсіонерської поїздки за кордон для вдосконалення 

майстерності. Завдяки їй, О. Мурашко відвідав міста Італії, деякий час навчався 

у мюнхенській школі художника Антона Ашбе, два роки жив у Парижі. 

Перебування за кордоном значно розширило кругозір митця, а його мистецькі 

принципи зазнали суттєвого впливу імпресіонізму.  

У третьому розділі «Діяльність Олександра Мурашка в мистецькій та 

педагогічній галузях (1904 — лютий 1917)» розглянуто найбільш насичений 

період життя майстра.  

У підрозділі 3.1 «Участь О. Мурашка у художньому житті Російської 

імперії та мистецьких центрів Європи» йдеться про різноманітні культурні 

заходи — конкурси, виставки, зокрема закордонні, на яких демонструвалися 

твори українського митця.  

У 1904 р. О. Мурашко стає одним з членів-засновників Нового товариства 

художників (НТХ). З 1909 р. і до початку Першої світової війни він експонує 

свої твори на заходах Мюнхенського сецесіону, Учасники цього об’єднання, 

організованого 1892 р. відомими німецькими художниками П. Хеккером, 

Ф. фон Штуком, Ф. фон Уде та ін., протиставляли себе офіційному 

академічному мистецтву і в майбутньому суттєво вплинули на розвиток 

модерністських течій. Крім того, Мурашко провів персональні виставки у 

Кельні, Дюссельдорфі та Берліні, а у 1910 р. був запрошений на IX Венеційську 

бієнале. У той же період він починає експонувати твори у Києві у лавах 

художників-«бахтінців», лідером яких був тоді К. Бахтін. У 1911 р. митець 

уперше взяв участь у вернісажі московської організації «Союз російських 

художників» (СРХ). 

З’ясовано також, що у період з 1909 до 1912 р. О. Мурашко поєднував 

активну виставкову діяльність з викладанням у Київському художньому 

училищі та громадською роботою. Приміром, він долучився до підготовки 

журналу «Искусство: живопись, графика, художественная печать» — чи не 

єдиного київського періодичного видання про мистецтво. 

Підрозділ 3.2 «О. Мурашко як педагог, організатор і експонент 

мистецьких виставок та засновник Київського товариства художників» 

значною мірою присвячено педагогічним принципам О. Мурашка, яких він 

дотримувався, викладаючи у власній студії, відкритій 1913 р. Як педагог 

Мурашко був надзвичайно ліберальним у ставленні до учнів, дозволяв їм вільно 

реалізувати творчі прагнення та не нав’язував своїх думок, не обмежував 

рамками якогось художнього напряму, а тим паче не вимагав наслідування 

власного стилю. О. Мурашко виховав цілу плеяду учнів, серед яких такі видатні 

живописці, графіки, сценографи, як А. Петрицький, І. Рабинович, 

К. Трохименко, Н. Шифрін та інші. 
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Попри зайнятість у педагогічній сфері, митець продовжував брати участь 

у заходах Мюнхенського сецесіону, СРХ, київських художників, а також 

Товариства пересувних художніх виставок, у деяких епізодичних виставках.  

В означений період О. Мурашко розробив засадничий документ 

Київського товариства художників (КТХ), взявши за основу статут Київського 

товариства заохочення мистецтв. Основним декларованим напрямом роботи 

КТХ була виставкова діяльність. Але за життя Мурашка вдалося провести лише 

три виставки картин, оскільки з початком революційних подій в Україні 

Товариству довелося вирішувати інші завдання. 

У четвертому розділі «Викладацька та громадська робота Олександра 

Мурашка (березень 1917 — червень 1919)» розглянуто діяльність митця як 

одного з фундаторів, авторів першого статуту та професорів УАМ, 

проаналізовано розроблений ним проект ступеневої системи мистецької освіти 

та напрями роботи в останні місяці життя.  

У підрозділі 4.1 «Внесок О. Мурашка у створення Української Академії 

мистецтва» визначено роль О. Мурашка в заснуванні УАМ, досліджено його 

різнобічну громадську та педагогічну діяльність. Висвітлено його роботу у 

Комісії з організації УАМ, що функціонувала впродовж літа-осені 1917 р. 24 

жовтня 1917 р., відбулися вибори ректора ще не затвердженої УАМ, якого 

обирали сім перших професорів Академії. Серед претендентів був і О. 

Мурашко. У ході голосування він відмовився від участі, попри це, вибори 

ректора, як і вибори професорів, продемонстрували високий рівень 

популярності та підтримки, які мав художник серед своїх колег. У підрозділі 

також ідеться про підготовку до виставки та саму виставку, приурочену до 

відкриття мистецького вишу. 

Серед усіх статей і книг, присвячених О. Мурашку, немає жодної, у якій 

би його громадська діяльність розглядалася б настільки ретельно, як і творчість. 

А між тим, саме цей вектор роботи, безпосередньо пов’язаний з його 

професією, став чи не найголовнішими в останні три роки життя митця. 

Найімовірніше, він належав до тих українців, яким саме революційні події 

1917 р. допомогли остаточно усвідомити свою національну приналежність. У 

роботі можна простежити еволюцію Мурашка від художника «поза політикою» 

до митця-громадянина. 

У підрозділі 4.2 «Участь художника у реорганізації мистецької 

освіти» йдеться про розроблений О. Мурашком проект реформування системи 

професійної підготовки фахівців у галузі образотворчого мистецтва. За часів 

Центральної Ради, навесні 1918 р., у Відділі пластичних мистецтв при 

Міністерстві народної освіти виникла ідея об’єднати УАМ і Київське художнє 

училище (КХУ). У такий спосіб намагалися вирішити одразу два нагальних 

питання: реформувати училище, потреба у чому назріла вже давно, та 

ліквідувати нестачу професійно підготовлених вступників до Академії. 

Невдовзі було створено відповідну Комісію, до складу якої ввійшов і 

О. Мурашко. 

Зі зміною політичної ситуації про злиття двох закладів мова вже не йшла. 

Гетьманський уряд П. Скоропадського розгорнув масштабну реформу з 
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удержавлення КХУ, і 9 листопада 1918 р. був зроблений серйозний крок у 

цьому напрямку. 

Намагаючись самостійно знайти рішення, здатне задовольнити потреби 

УАМ, Мурашко запропонував ввести ступеневу систему мистецької освіти, що 

передбачала поетапне навчання у художній гімназії початкового рівня, середній 

художній школі та Академії як її найвищому щаблі. 

У період Директорії межі реформи істотно розширилися, проте вектор 

діяльності Комісії був дещо змінений. У січні 1919-го було визнано за доцільне 

зосередити мистецьку освіту різних напрямків довкола одного центру — 

Інституту пластичних мистецтв (ІПМ) — шляхом об’єднання КХУ з приватним 

Архітектурним інститутом, що був відкритий у Києві 1918 р. У новому закладі 

мали працювати чотири відділи: живописно-скульптурний, художньо-

архітектурний, художньо-педагогічний та художньо-промисловий. 

Спочатку ідея створення ІПМ не перешкоджала втіленню плану 

О. Мурашка, оскільки Інститут, який мав давати художникам середню, а 

архітекторам — вищу освіту, не повинен був замінити собою УАМ. Тому 

організаційні процеси деякий час ішли паралельно. Проте чергові зміни у 

політичному житті України у березні 1919 р., а потім і остаточне встановлення 

більшовицької влади поклали край усім попереднім ініціативам, зокрема, 

проекту О. Мурашка. У червні 1919 р. художник трагічно загинув, перший 

Статут УАМ було скасовано, а саму Академію реорганізовано у 1922 р. в 

Інститут Пластичного Мистецтва, перейменований через два роки в Художній 

інститут. 

Підрозділ 4.3 «Діяльність в умовах більшовицького терору» присвячено 

важливому напрямкові громадської роботи О. Мурашка, пов’язаному з 

заснуванням творчого об’єднання «Професійна спілка художників». На відміну 

від НТХ та КТХ, що проводили виставки винятково з творчою та комерційною 

метою, не примішуючи ідеологію та політику, профспілка, створена київськими 

митцями у 1918 р., ставила на чільне місце саме ідеологічний компонент. 

З середини травня 1919 р. О. Мурашко поєднував роботу в УАМ зі 

службою у Всеукраїнському державному видавництві (Всевидав), щойно 

створеному з метою централізації видавничої справи. Зокрема, до Всевидава 

мали перейти всі розподільні функції, щоб уникнути спекуляції папером та 

іншим типографським майном. Насправді ж головну роль тут грала не стільки 

економічна, скільки ідеологічна причина, бо видавнича продукція була одним з 

найважливіших засобів агітації.  

Художній підвідділ Всевидава, де працював Мурашко, підпорядковувався 

редакційному відділу, на першому ж засіданні якого було вирішено залучити 

митця до роботи у цій структурі. Наступного дня він був присутній на другому 

засіданні художнього підвідділу й разом з Г. Лукомським, Г. Нарбутом, 

М. Праховим і В. Риковим увійшов до консультаційної групи. О. Мурашко 

працював у радянській організації тільки місяць — з 15 травня до останнього 

дня свого життя, тобто 14 червня 1919 р. Цей незначний за тривалістю період є 

найзагадковішим у його життєписі. 
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ВИСНОВКИ 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено основні 

положення дисертації, що виноситься на захист:  

— Аналіз наукової та публіцистичної літератури свідчить, що мистецько-

педагогічна та громадська діяльність О. Мурашка не була предметом 

спеціального історичного дослідження й донедавна цікавила винятково 

мистецтвознавців. В основу аналізу історіографії був покладений 

хронологічний принцип. Відповідно до нього ми виокремили п’ять періодів: 

1) 1899–1919 рр. — прижиттєві публікації, які здебільшого висвітлювали 

творчість О. Мурашка; 2) 1919–1929 рр. — праці, написані впродовж 10 років 

після загибелі художника; 3) 1930–1958 рр. — поодинокі роботи, що 

відображають зменшення інтересу до постаті О. Мурашка, і характеризуються 

певною тенденційністю; 4) 1959–1990 рр. — збільшення інтересу, зумовлене 

переважно виставками творів митця; 5) 1991–2019 рр. — публікації, написані у 

період незалежності України, коли з’явилася можливість по-новому оцінити 

діяльність О. Мурашка та його роль у мистецькому й громадському житті 

України взагалі та Києва зокрема. 

— Вивчення джерельної бази показало, що матеріалів, пов’язаних з 

темою дисертації, бракує для створення комплексного дослідження. Науковці 

попередніх поколінь переважно спиралися на документи, що нині зберігаються 

у ДАФ НХМУ, майже без залучення додаткових джерел. Тому дисертантка 

дещо розширила межі пошуку, і це дозволило віднайти та ввести до наукового 

обігу (або опублікувати повністю) матеріали з архівів Києва, Санкт-Петербурга 

та Москви, які також мають відношення до нашої теми. Мусимо констатувати, 

що наявні та відомі документи були опрацьовані дослідниками попередніх 

поколінь недосконало, отже виникла потреба у первинному опрацюванні, 

розшифруванні рукописів і перекладі листів, написаних іноземними мовами.  

— Визначено витоки становлення світогляду та мистецьких принципів 

О. Мурашка, на які впливало чимало факторів, зокрема виховання у родині 

дядька, котрий, як і мати художника, був сином священика і не виключено, що 

й сам служив у церкві; навчання у рисувальній школі М. І. Мурашка, 

можливість спостерігати за роботою видатних живописців у Володимирському 

соборі, навчання в ІАМ і спілкування з І. Рєпіним, подорож до Італії, Мюнхена 

та Парижа. Поглиблено знання про ранні роки митця, які є основоположними у 

формуванні людини. 

— Здійснено аналіз мистецько-педагогічної діяльності О. Мурашка, що 

мала декілька напрямів. Передусім ідеться про участь українського художника 

у різноманітних мистецьких заходах — конкурсах, виставках, зокрема 

закордонних, та найціннішим результатом є сама його творчість, кращі зразки 

якої входять до золотого фонду вітчизняного та європейського мистецтва. 

Помітити у роботах Мурашко національний компонент подекуди складно з 

огляду на те, що він був насамперед портретистом і жанрових речей створив не 

так вже багато (хоча невірно було б шукати прояви національного стилю тільки 

у побутових сюжетах). Встановити українську ідентичність митця, особливо до 

1917 р., непросто й через те, що в силу історичних обставин він був включеним 
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до мистецтва Росії — брав участь у численних виставках у Санкт-Петербурзі та 

Москві, був одним з ініціаторів створення петербурзького Нового товариства 

художників, представляв мистецтво Російської імперії на Венеційській бієнале. 

Незважаючи на це, внесок Мурашка у розвиток національного мистецтва 

виявився дуже вагомим. Його роботи були далекими від поверхневого 

«етнографізму», адже в них втілено не захоплення «колоритним» антуражем, а 

істинне розуміння народного життя й національного характеру. Мурашко мав 

величезний вплив на українське художнє середовище, він доклав чималих 

старань для консолідації мистецьких сил Києва, сприяв створенню Київського 

товариства художників і розробив засадничий документ цієї творчої організації. 

— Розглянуто основні напрями громадської діяльності О. Мурашка, що 

була тісно переплетена з його мистецькою та педагогічною роботою. Більш 

ґрунтовно проаналізовано діяльність О. Мурашка як одного з фундаторів, 

авторів першого статуту та професорів Української Академії мистецтва — 

першого вищого мистецького навчального закладу в Україні. Намагаючись 

самостійно знайти рішення, здатне подолати проблеми професійної підготовки 

художників, які стали ще очевиднішими з відкриттям УАМ, Мурашко 

запропонував введення ступеневої системи мистецької освіти, що передбачала 

поетапне навчання у художній гімназії початкового рівня, середній художній 

школі та Академії як її найвищому щаблі. У дисертації докладно 

проаналізовано розроблений Мурашком проект ступінчастої професійної 

освіти, над яким він працював у 1918–1919 рр. 

— Встановлено значення О. Мурашка як одного з самобутніх митців XX 

століття, яскравого представника тогочасної інтелектуально-творчої еліти.  

Отже, попередньо з’ясовані позиції дають змогу дослідити й поглибити 

знання про роль О. Мурашка у мистецькому та громадському житті України 

перших двох десятиріч XX століття. Також у роботі можна простежити 

еволюцію Мурашка від художника «поза політикою» до митця-громадянина. 

Адже, найімовірніше, він належав до тих українців, яким саме революційні 

події 1917 р. допомогли остаточно усвідомити свою національну 

приналежність. 
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АНОТАЦІЯ 

Добріян Д. М. «Мистецька, педагогічна та громадська діяльність 

Олександра Мурашка (1875–1919)». — 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. 

Дисертаційну роботу присвячено життю й творчості відомого 

українського художника, педагога та громадського діяча Олександра 

Олександровича Мурашка (1875–1919). 

Простежено процес становлення світогляду та мистецьких принципів 

О. Мурашка. Проаналізовано його активну виставкову діяльність. Розглянуто 

педагогічні принципи, яких він дотримувався, викладаючи спочатку у 

Київському художньому училищі, згодом у власній студії, відкритій 1913 р., та 

в Українській Академії мистецтва.  

З’ясовано, що з кінця 1917 р. громадська діяльність стала чи не 

найголовнішою у житті художника. Очевидно він належав до тих українців, 

яким саме революційні події допомогли остаточно усвідомити свою 

національну приналежність. У роботі можна простежити еволюцію О. Мурашка 

від художника «поза політикою» до митця-громадянина. 

Проаналізовано діяльність О. Мурашка як одного з фундаторів, авторів 

першого статуту та професорів Української Академії мистецтва — першого 
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вищого мистецького навчального закладу в Україні, та окреслено його роль у 

реформі мистецької освіти. 

Ключові слова: Олександр Мурашко, образотворче мистецтво, культура, 

виставкова діяльність, Українська Академія мистецтва. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Добриян Д. М. «Художественная, педагогическая и общественная 

деятельность Александра Мурашко (1875–1919)». — 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. 

Диссертационная работа посвящена жизни и творчеству известного 

украинского художника, педагога и общественного деятеля Александра 

Александровича Мурашко (1875–1919). 

Прослежен процесс становления мировоззрения и художественных 

принципов А. Мурашко. Проанализирована его активная выставочная 

деятельность. Рассмотрены педагогические принципы, которых он 

придерживался в период преподавания в Киевском художественном училище, 

позже — в собственной студии, открытой в 1913 г., и в Украинской Академии 

искусства.  

Установлено, что с конца 1917 г. общественная деятельность стала едва 

ли не главной в жизни художника. По-видимому, он оказался в числе тех 

украинцев, которым именно революционные события помогли окончательно 

осознать свою национальную принадлежность. В работе можно проследить 

эволюцию А. Мурашко от художника «вне политики» до художника-

гражданина. 

Проанализирована деятельность А. Мурашко как одного из основателей, 

авторов первого устава и профессоров Украинской Академии искусства — 

первого высшего художественного учебного заведения в Украине, и очерчена 

его роль в реформе художественного образования. 

Ключевые слова: Александр Мурашко, изобразительное искусство, 

культура, выставочная деятельность, Украинская Академия искусства. 
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The study of his artistic, pedagogical and social activities still has no holistic nature, 

and also there is no independent comprehensive historical research. The general 

feature of all the works published in the past years is the emphasis on his artistic 

activities, on the analysis of the paintings, his manner and working technique. Deep 

understanding of the heritage of O. Murashko allowed the scientists to characterize 

him as an artist, which enters into the context of the contemporary art, while the 

public work of the artist and his pedagogical activities were hardly noticed by 

researchers. 

Proved, that within the period from 1909 to 1912 O. Murashko, a teaching 

professor at Kyiv Art College, was actively engaged in the exhibition activity and 

public work. For example, he participated in the edition of the art magazine “Art: 

painting, drawing, art print”, which was published for the period of six years. 

This thesis contains research of the educational principles, characteristic for O. 

Murashko art studio, which he opened in 1913. As teacher of art he was extremely 

liberal in his attitude to his students of art, he let them freely realize their creative 

aspirations, he never imposed his own ideas and never limited them by the frames of 

any artistic trend. And especially he never expected them to follow his own style.  

O. Murashko trained a row of the remarkable artists, such as famous painters, 

drawers, stage designers — A. Petrytskiy, I. Rabinovich, K. Trokhymenko, N. 

Shyfrin and others.     

Besides his occupation in the educational sphere, the artist proceeded with his 

participation in the events of the Munich secession, ARKh (The Association of 

Russian Artists), Union of Kyiv Artists, and the events of the Association of Itinerant 

Art Exhibitions, as well as in some incidental exhibitions.  

O. Murashko contributed a lot of effort for the issue of consolidation of the 

artists of Kyiv, he promoted the foundation of the Kyiv Association of Artists 

(KKhT) and developed the statutory document of this creative organization, taking 

the Charter of the Kyiv association of the encouragement of arts as basis. Exhibition 

activity was declared to be the main work direction of the Kyiv Association of 

Artists. During O. Murashko’s lifetime association succeeded in conducting of just 

three exhibitions of paintings, because with the beginning of the revolutionary events 

in Ukraine the association had been forced to fulfil other tasks.  

Proved, that from the end of the 1917 the artist dedicated himself almost 

entirely to the public activity. In all probability, the artist belonged to that type of 

Ukrainians, which finally came to the realization of their national affiliation 

particularly due to the revolutionary events. His evolution from an artist “out of 

politics” to an artist-patriot may be traced in all his work.   

This thesis contains analysis of the activity of the artist, as one of the founders, 

professors and authors of the first Charter of the Ukrainian Art Academy (UAA), the 

first institution of higher education in Ukraine. His role in the reform of the art 

education is outlined. Striving for the arrangement of the Ukrainian Art Academy 

(UAA) functioning, O. Murashko proposed the introduction of the graded system of 

the professional education, which envisaged the staged education — at the primary 

level art gymnasia, the secondary art school and the Academy, as the highest level of 

education. 
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O. Murashko took an active part in the founding of the creative association 

“Trade Union of Artists”. In difference to the National Association of Artists and the 

Kyiv Association of Artists, which conducted the exhibitions exclusively with the art 

and commercial objectives, not involving the ideology and politics, the Trade Union, 

created by the Kyiv artists in 1918, assigned the main role exactly to the ideological 

component as the main target.  

From the middle of May 1919 O. Murashko combined his work at the 

Ukrainian Art Academy (UAA) with his service at the All-Ukrainian State Publishing 

House (Vsevydav), newly created with the purpose of the centralization of the 

publishing. In particular, the All-Ukrainian State Publishing House (Vsevydav) had 

to obtain all distributive functions, in order to avoid the profiteering on trade of paper 

and other typographical property. In reality, the main role here belonged not as much 

to the economic, as to ideological reason, as the printing products had been one of the 

main means of propaganda. 

O. Murashko worked at this Soviet organization only for a month — from May 

15 to the last day of his life, namely June 14, 1919. This insignificant by length 

period of his life is the most mysterious in his biography. 

Lots of questions remain without answers. And though the murder of the artist, 

most probably, will never be finally disclosed; we hope, that the newly found 

evidence may bring to light some aspects of this murder. 

Key words: Oleksandr Murashko, fine art, culture, exhibition activity, 

Ukrainian Art Academy. 
 

 

 

 

 


