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1920 – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ У ПОШИРЕННІ
МОДЕРНІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті запропоновано ретроспективний огляд
мистецького процесу 20 – початку 30-х рр. ХХ ст., осмислення ролі внеску в поширенні модерністичних концепцій українськими часописами (насамперед літературно-мистецькими), в яких
зосереджені матеріали, що становлять безцінну джерельну базу
для вивчення розвитку мистецтва й культури цього періоду.
Ключові слова: мистецькі часописи, культурний розвиток, модерністичні концепції.

Досліджуючи аванґардне мистецтво 1920 – початку
1930-х років, одного з найскладніших відтинків нашої історії,
й простежуючи окремі культурні тенденції в Україні, звертаємо увагу на важливий аспект, який відігравав значну роль у
творчих контактах між українськими та прогресивними зарубіжними мистцями. Йдеться про мистецьку періодику й публікації відомих діячів західноєвропейського модернізму. Це
перекладені українською мовою статті про стан мистецтва новітнього спрямування, фраґменти теоретичних праць, а також
публікації українських арт-критиків, що друкувалися в мистецькій періодичній пресі зазначеного періоду.
Відомими й популярними серед мистецьких кіл на той
час були часописи “Нова ґенерація”, “Шляхи мистецтва”,
“Червоний шлях”, “Будівництво”, “Авангард – Альманах”, “Глобус”, “Гарт”, “Митуса”, “Альманах лівого мистецтва”; газети “Література і мистецтво”, “Культура, література і мистецтво” й десятки інших, що й сформували
українську “періодичну” історію. 1920-ті роки в радянській
Україні визначалися розквітом творчих ініціатив, у листопаді
1921 р. був виданий дозвіл на заснування приватних видавництв, тож якщо у 1920 р. в УРСР існувало близько 136ти журналів російською та українською мовами, то 192317
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го їх було вже понад 250, враховуючи, що це період нової
економічної політики, тобто вільної ринкової конкуренції.
Важливе місце в українських мистецьких часописах відводилося статтям і мистецьким проектам відомих архітекторів,
художників-новаторів з Росії, Бельгії, Голландії, Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Франції, США. Вони були присвячені питанням концепцій сучасного мистецтва, методам
проектування, впровадженню новітніх ідей у практику, теорії
новаторської архітектури.
Представлений у часописах інформаційний матеріал можна
розподілити на рубрики, які стосувалися проблем проектування та ідей міста, формування нових типів будівель і промислових споруд; теорії та методів роботи, ролі функції в побудові
форми; значення композиції, естетики й дизайну; синтезу образотворчого мистецтва з архітектурою. Для розуміння філософських питань взаємодії простору, форми, композиції великого значення набували статті К. Малевича і голландця Тео
ван Дусбурґа [1, 280-283]. Широкої популярності в країні
отримали теоретичні обґрунтування основ конструктивізму в
працях М. Гінзбурга, М. Ладовського, Р. Хігера, О. Гана, Ле
Корбюзьє, Т. ван Дусбурґа й багатьох інших [2, 289-293].
Хронологічно першим модерністсько-аванґардним часописом Галичини був журнал “Митуса”, що побачив світ у Львові
в січні 1922 р. Складався журнал з розділів “Поезія”, “Поетична проза”, “Мистецька трибуна”, у якому автори знайомили суспільство з прогресивним європейським досвідом у
малярстві, скульптурі, музиці, літературі.
Художнім редактором часопису був Павло Ковжун –
колишній учасник кверофутуристичних акцій, представник
нарбутівської школи в графіці та активний діяч Гуртка діячів
українського мистецтва (1922 р.). Популяризацію західноєвропейських образотворчих здобутків у журналі, очевидно,
запровадив саме він, оскільки творчість графіка на той час
привертала увагу синтезом різних аванґардних стильових тенденцій, легкістю у використанні принципів конструктивізму,
пуризму, супрематизму й сюрреалізму [3, 172].
Творча і культуртрегерська діяльність П. Ковжуна де18
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монструвала неухильний процес сплаву сецесійних і неопримітивістичних рис у контексті інноваційних пошуків. У цьому
зв’язку вертикаль творчої еволюції графіка відображає найвагоміші стильові зрушення в галицькому і ширше – західноєвропейському мистецтві того часу. Значення П. Ковжуна для
експериментальних течій 1920-30-х років у Галичині можна зіставити хіба з роллю М. Семенка, його однодумця і соратника
у становленні українського футуризму.
Аванґардні тенденції в галицькій художній критиці наприкінці 1920-х 1930-х рр. розвиває С. Гординський, який приніс нові поетичні й мистецькі концепції, що були результатом
зустрічі з французькою культурою, пластичним мистецтвом і
поезією. Він тісно співпрацював з художниками лівої орієнтації, що гуртувалися навколо радянофільського журналу “Нові
Шляхи” (1929-1932), на сторінках якого популяризував новітні мистецькі течії [4, 134].
З метою єднання галицьких культурних діячів лівої орієнтації у Львові в 1930-1931 рр. було засновано “Західноукраїнське мистецьке об’єднання” (ЗУМО) та його друкований орган – “Альманах лівого мистецтва”. На шпальтах
цього часопису Св. Гординський публікує цікаві матеріали,
що знайомлять читачів з практикою російських художниківконструктивістів, зокрема їхні стенографічні праці в театрах
Меєрхольда і Таїрова [5, 16], про аванґардні спектаклі, що
відбувалися на сценах модних паризьких театрів “Одеон” та
“L’Art an siele”, що їх оформив в конструктивістському стилі
Михайло Андрієнко-Нечитайло [6, 21], про завдання сучасного мистецтва, де коментує формальні принципи різних аванґардних художніх течій, ілюструючи їх власними схематичними рисунками [7].
Чудово обізнаний з усіма новітніми художніми течіями та
мистецькими платформами, якими жило європейське мистецтво початку ХХ ст., Св. Гординський найбільше акцентував
увагу в ранній творчості на естетичних концепціях кубізму, футуризму, кубофутуризму і конструктивізму. Такі формальнотворчі концепції репрезентували у своїй творчості визначні
українські художники К. Малевич, брати Бурлюки, А. Пе19
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трицький, В. Єрмилов, В. Татлін, О. Екстер й інші [8, 166].
З їхніми теоретичними поглядами та творчою практикою знайомили сторінки харківських друкованих видань “Авангард”
та “Нова генерація”, що займали провідне місце в пропаганді
новаторських ідей у мистецтві України.
“Нова Ґенерація” (Журнал лівої формації мистецтв) – найцікавіше явище української літературно-мистецької періодики,
вражає еквілібристикою поглядів щодо концепцій проблематики
аванґардного мистецтва. Пропонуємо детальніше розглянути
діяльність “новогенераційців” і публікації, вміщені на шпальтах
часопису. До речі, цей офіційний орган українських футуристів
у французькому виданні “Art et poésie russes, 1900-1930” фігурує як російський збірник (Див. Andersen Troels and Ksenia
Grigorieva, ed. Olga Makhroff and Stanislas Zadora. Art et poésie
russes, 1900-1930 // Texts Choisis. – Paris, 1979. – Р. 219).
Щомісячник українських футуристів видавався від жовтня
1927 р. до грудня 1930 р. у Державному видавництві України,
а це говорить про зміни в політичному і культурному кліматі.
Часопис відкривав культурні шлюзи, намагався створити іншу
органічну й визвольну систему чи, як говорили футуристи, “відшукати загублений фарватер мистецького процесу” [9, 119], й
вважав себе лабораторією для “кваліфікованих митців” і “наукових робітників мистецтва”, які спроможні керувати “експериментами” й застосовувати свою методологію [10, 39-43].
Збірник пропагував “раціональну поезію та мистецтво без
емоцій”, відстоював ідеї інтернаціоналізму, раціоналізації, винахідництва, відзначав потреби виходу до професійних вершин
світової культури, подолання аморфних мистецьких організацій,
провінціалізму й хуторянства – так проголошував маніфест на
обкладинці. Особлива увага приділялася дизайну приміщень,
індустріалізації житла, вихованню художнього смаку читачів.
Редакційне угрупування очолював Михайль Семенко –
стрижнева постать українського футуризму, поет мужнього настрою та претензійного художнього смаку, представляв
найрадикальніше крило нової модерної літератури [11, 254].
Художнім редактором перших семи випусків був художникаванґардист Вадим Меллер, згодом Анатоль Петрицький
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В. Єрмилов. “Авангард. Мистецькі
матеріали авангарду”. 1929 р.

В. Єрмилов. “Нове мистецтво”.
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[12, 40]. З цього приводу відомий тогочасний поет і критик
Дмитро Загул відзначав, що художнє оформлення “Нової
генерації” 1927-1929 років було кращим, ніж видання російських футуристів – “ЛЕФ”. Активними співробітниками
часопису були фахівці з різних галузей, міст України і Європи, а саме: з Харкова художники В. Єрмилов, А. Петрицький, П. Ковжун; архітектори: О. Касьянов, І. Малозьомов,
Г. Яновицький, Я. Штейнберг; інженер Ф. Кондрашенко; з
Києва – художник В. Меллер; з Москви — художники О.
Ган, О. Родченко, В. Татлін; режисер О. Ейзенштейн, поет
В. Маяковський; з Ленінграда – художник К. Малевич; фотограф Дан Сотник. Більш значущим є те, що редакція була
інтернаціональною. Своїми іноземними співробітниками журнал вважав Герварта Вальдена (Herwarth Walden), німецького імпресаріо аванґарду, центральну фігуру Баугаусу Ласло Мохой-Надя (Laszlo Moholy-Nagy), Йоганеса Бехера
(J.Becher) та Рудольфа Леонгарда (R.Leonhard) з Берліна,
Енріко Прамполіні (E.Prampolini) з Парижа [13, 147-148].
Можемо стверджувати, що із заснуванням “Нової генерації” в
історії українського футуризму настав останній, третій період,
ознаменований кристалізацією його конструктивістського напрямку, що мало вплив і на образотворчі орієнтації журналу.
Найкращий вияв програмного інтернаціоналізму часопису
полягав у прискіпливій увазі до західних мистецьких здобутків.
У постійній рубриці “З останніх чисел закордонних журналів”
містилися повідомлення про численні мистецькі виставки в Європі, зверталася увага на широкий спектр західних митців, які
представляли різноманітні рухи в новітньому мистецтві: футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, “Стиль”, Баугауз, Нову
речевість.
Цікавим є повідомлення брюссельського часопису “7 Arts”,
який у своєму квітневому номері за 1928 р. надрукував схвальну рецензію про український журнал, називаючи “новогенераційців” своїми співбратами, які в серйозних і оригінальних
розвідках з добре виконаними графічними демонстраціями
освітлюють передові елементи української культури. “7 Arts”
обіцяв і надалі цікавитися “гарним харківським журналом й
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повідомляти про найсміливіші мистецькі теорії й практичні досягнення в тій же галузі” [14, 454].
Італійський художник Енріко Прамполіні написав листа до
редакції часопису: “... ваш журнал справляє враження події у
духовно-мистецькому житті сьогоднішньої України. Я шлю
свої дружні побажання й вітання, був би радий, якщо ви б змогли надіслати мені відбитки з вашого журналу, що надрукував
повідомлення про мої мистецькі погляди, які маю нагоду представити світові через ваш журнал. Гарного вам читання, Енріко
Прамполіні” [15, 158].
Цікаві та оригінальні матеріали для “Нової генерації” надавали редактор Берлінського журналу новітнього спрямування
“Der Sturm” (“Буря”) Гервард Вальден і засновник супрематизму Казимир Малевич. Г. Вальден спеціально для українських мистецьких кіл написав статтю “Мистецтво в Європі”, у
якій порівнював класичне і сучасне мистецтво, закликав митців і архітекторів брати активну участь у створенні нового [16,
195]. Кілька разів “Нова генерація” писала про “Der Sturm”,
вказуючи, що це не лише журнал, під цим ім’ям виступає радикальний мистецький рух, який від 1910 р. охоплює все видатне в галузі нових мистецьких прагнень. У вересні 1929 р.
Вальден відвідав Київ, де зустрівся з футуристами й запрошував українських митців до співучасті в “Бурі”, обіцяв присвятити окреме число журналу “лівому” мистецтву України
[17, 7]. Справді, обіцянка була виконана, 1930 р. “Der Sturm”
надрукував спеціальний випуск, присвячений Радянському
Союзу, щоправда, у ньому надрукували лише три нариси про
Україну [18, 197].
1928 року К. Малевич встановив тісні контакти з українськими художниками, особливо з колом аванґардних творців конструктивістичної “Нової генерації”, яка своєю “міжнародною” атмосферою імпонувала творцеві супрематизму.
Часописи “Нова генерація” та “Авангард-альманах пролетарських митців Нової генерації” надавали свої шпальти для
публікацій К. Малевича. У проміжку між 1928-м і 1930-м
роками К. Малевич видрукував серію з тринадцяти статей у
“Новій генерації”, історії та теорії нового мистецтва, одну в
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київському футуристичному “Авангард-альманаху”. Окремі
статті перекладені англійською мовою [19]. Уміщені в “Новій
генерації” тексти становили цикл ранніх розвідок, з яких мали
скласти книгу, присвячену “ізології” (від популярного російського скорочення “ізо” (изобразительное искусство), тобто
воно мало би значення “Наука про пластичні мистецтва”). Як
вважає М. Харджиєв, художник мав намір видати книжку
“Ізологія” – вивчення художньої культури, найновіших напрямків у мистецтві (імпресіонізм, сезанізм, кубізм, футуризм,
супрематизм, сюрреалізм) [20, 100].
Аналізуючи публікації того часу, бачимо, що найбільшу популярність у 20-х роках ХХ ст. серед новаторів України отримали ідеї Ле Корбюзьє. У статті “На переломі нової архітектури” автор розмірковував про індустріалізацію будівництва в
нових соціально-економічних умовах; вважав необхідним для
нового часу перехід до серійного виробництва архітектурних
форм: “Поки індустрія не заволодіє спорудою, ми знаходимось в темноті, урбанізм залишається в підручниках”. Завдання архітекторів полягає у вивченні реальних життєвих ситуацій, пошуках “стандартної новизни”, якою згодом заволодіє
промисловість” [21, 177]. У статті “Нагадування архітекторам” – уривок з книги “Vers une arhitecture” – Ле Корбюзьє
проводить ідею поєднання діяльності архітектора та інженера.
Фахівець нового часу має керуватися законами економіки, але
не забувати про значення гармонії з природою [22].
З періодичних видань зазначеного періоду архітектори
України дізнавалися про складнощі архітектурного життя в
Чехословаччині, про діяльність представників лівого спрямування, серед яких провідне місце належить архітекторові Карелу Тейге – активному пропагандисту функціоналізму в своїй
країні. Його стаття “До теорії конструктивізму” вперше була
опублікована в середині 1920-х років в журналі “Stavba”, а наприкінці 1920-х років — у “Новій генерації”. Зацікавленість
цією роботою виникла в зв’язку з різними тлумаченнями природи виникнення новітньої архітектури та процесу її розвитку.
На сторінках “Нової генерації” публікувалися статті лідера
функціоналізму архітектора С. Сиркуса, які уважно й критич24
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но вивчали українські фахівці.
Отже, як бачимо, часопис вільно друкував дописи представників різних мистецьких рухів, течій, намагаючись яскраво
представити весь аванґард як такий. Публікації митців з Росії
та інших країн Європи в ці роки показують, яку увагу українські друковані органи приділяли думкам, ідеям, концепціям
прогресивних митців.
Українська періодика не стояла обабіч складних проблем
розвитку аванґардного мистецтва, нової архітектури, а активно включалася в загальноєвропейський процес. Митці України
мали змогу через друковані органи ознайомитися і критично
осмислювати раціональні, позитивні й негативні моменти концепцій тогочасного мистецтва, художні твори провідних митців
— і вітчизняних, і закордонних.
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Аннотация
Прокопчук Инна. Роль художественных периодических изданий
1920 – начала 1930-х годов в распространении модернистских концепций в Украине. В статье предложено ретроспективный анализ художественного процесса 20 – начала 30-х годов ХХ вв., осмысление
их роли в распространении модернистских концепций украинскими
периодическими изданиями (в особенности литературно-художественными) в каких сосредоточены материалы, которые являются бесценными источниками для изучения развития искусства и культуры
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