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ХУДОЖНЯ НОНКОНФОРМІСТСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УРСР У 1960‒1980-Х РР.:
ОГЛЯД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
У статті проводиться комплексний аналіз історичних досліджень, присвячених різним аспектам життя
та діяльності творчої нонконформістської інтелігенції УРСР в 60 ‒ 80-ті рр. ХХ ст.
Метою статті є аналіз історичних праць, присвячених історії нонконформістської творчої інтелігенції
в УРСР в роки загострення кризи радянського ладу. Охарактеризовано ступінь вивчення проблеми, визначено
основні напрямки гуманітарних досліджень, присвячених митцям нонконформістської течії. Наголошується, що
саме скасування політичної цензури в галузі історичної науки після розпаду СРСР сприяло її відродженню та розвитку і дало можливість об’єктивному дослідженню питання історії нонконформістської інтелігенції України.
Усі публікації з історії творчої нонконформістської інтелігенції поділено на дві тематичні групи. До першої
належіть загальні історичні праці, публікації з історії культурно-мистецького життя періоду 1960‒1980-х років,
історії опозиційного руху в УРСР. До другої групи включено роботи, предметом яких є безпосередня характеристика явища мистецького супротиву, проблеми творчої нонконформістської інтелігенції, основні напрямкам її
діяльності та відносини з радянською владою. Особливу увагу приділено працям, присвячених культурній та суспільній діяльності митців-нонконформістів. Окремо охарактеризовано наукові дослідження, присвячені окремим персоналіям мистецького нонконформізму.
Проаналізовано роботи, які фокусують увагу на вивченні регіональних особливостей мистецького нонконформізму. Встановлено, що в сучасній історіографії відсутнє комплексне дослідження з поставленої проблеми. Перспективним напрямком дослідження є вивчення рівня та якості життя мистецького середовища, аналіз його
соціально-демографічних показників і стратифікаційного поділу, неупереджене вивчення творчої спадщини.
Ключові слова: історіографія, творча інтелігенція, нонконформізм, культурна політика, опозиційний рух.
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ARTISTIC NONCONFORMIST INTELLIGENTSIA OF THE UKRAINIAN SSR
IN 1960‒1980S: A SURVEY OF MODERN HISTORIOGRAPHY
The article is devoted to the analysis of modern domestic scientific works on the history of Ukrainian nonconformists
during Stagnation period. The main tendencies of modern historical works have been revealed.
All scientific works are divided into two groups. The first group includes published works where general characteristic of Stagnation period is given. Special attention has been given to the works which are devotes to the culture and art
development, to the problem of dissent movement in Ukraine during Stagnation.
The second group includes published works, which are devoted to the history of nonconformist intelligentsia, its
principles and system of values, relations with authorities. The special note has been given to the researches which are
devoted to the social role of nonconformist artistic intelligentsia and its cultural and public activity.
The Ukrainian nonconformists actively showed opposition to the then established social order, the Soviet norms, values, traditions, and defended the independence and focus on their own solutions, expressed the desire to have a personal
opinion. According to this statement special attention has been given to the researches of the worldview and philosophical
foundations of the nonconformists, its artistic and aesthetic views, the development of the art tendencies and its influence
on the adherents, and also it points to the chronological and territorial borders of this phenomenon.
The scientific works which deals with the features of informal Ukrainian cultural and artistic space has been analyzed as well.
The problem of the policy of the Soviet totalitarian state and its ideological context also are studied in modern historiography.
It is pointed out, that there is no complex and systematic research on the history of Ukrainian artistic intelligentsia in
1960 – 1980s.
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Iсторiя
Постановка проблеми. Мистецтво спротиву,
що набирало нової сили в роки правління Л. Брежнєва, являє собою яскраву сторінку вітчизняної
історії. Всупереч ідеологічним догмам його представники утверджували високі художні стандарти
творчості, розкриваючи внутрішній світ митців.
Про зростання наукового інтересу до цього явища
свідчить поява все більшої кількості праць, присвячених мистецтву загалом або його окремим
представникам. З огляду на це постає необхідність
ретельного аналізу публікацій, присвячених історії творчої нонконформістської інтелігенції в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.
Аналіз досліджень. Історіографічний аналіз
діяльності нонконформістської інтелігенції УРСР
частково репрезентований у наукових розвідках
О. Бажана (Бажан, 2001), Л. Ведмідь (Ведмідь,
2005), Ю. Каганова (Каганов, 2009), Л. Медведєвої (Медведєва, 2002). Проте, цілісне дослідження, присвячене огляду наукових праць з історії
художньої нонконформістської інтелігенції доби
«застою», відсутнє, що посилює актуальність
поставленої проблеми.
Метою статті є аналіз сучасних праць українських науковців, присвячених дослідженню
історії нонконформістської творчої інтелігенції УРСР у роки загострення кризи радянського
ладу, вивчення й систематизація історіографічної
бази новітнього періоду, залучення ряду праць із
суміжних гуманітарних наук, присвячених діячам
нонконформістського мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Докорінні
зміни, які відбулися в Україні в усіх сферах життя
з утвердженням її незалежності, позначилися й на
сучасному етапі розвитку вітчизняної історичної
науки. Скасування політичної цензури в галузі
історичної науки сприяло її відродженню та розвитку. Відкриття доступу до закритих архівних
документів і матеріалів, можливість залучення
джерельного та наукового доробку зарубіжної
україніки позитивно позначилось на вивченні
численних аспектів вітчизняної історії, зокрема
і явища мистецького спротиву другої половини
1960-х – початку 1980-х років.
Історіографія проблеми представлена монографіями, статтями, брошурами вітчизняних істориків, філософів, соціологів, культурологів і мистецтвознавців.
Аналізуючи широкий масив праць 1990-х ‒
2000-х років, у яких досліджуються проблеми
творчої нонконформістської інтелігенції УРСР,
вважаємо за доцільне поділити їх на загальні
та спеціальні. Перші характеризуються зверненням уваги на висвітлення суспільного життя
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періоду «застою», розвитку української культури
в цілому та мистецтва зокрема, формуванню опозиційного руху в УРСР. Другі присвячені безпосередньо характеристиці явища мистецького супротиву, проблемам творчої нонконформістської
інтелігенції, основним напрямкам її діяльності, їх
ролі в суспільстві та взаєминам з владою.
Із загальноісторичних праць варто виділити
насамперед дослідження В. Барана та В. Литвина.
Розглядаючи процеси, що відбувалися в різних
сферах життя радянського суспільства, В. К. Баран
висвітлює проблему становища української творчої інтелігенції та її взаємини з владою. Автор
також приділяє окрему увагу репресивній політиці проти діячів нонконформістського мистецтва
(Баран, 2003: 254–278). У роботі В. Литвина проаналізовано основні передумови виникнення руху
незгодних в УСРС (Литвин, 2004: 189‒190).
З-поміж праць, предметом яких є науковий аналіз опозиційного руху в УРСР в роки «застою»,
вирізняються роботи О. Бажана та Ю. Данилюка (Бажан, 2000), Б. Захарова (Захаров, 2003),
Г. Касьянова (Касьянов, 1995), А. Русначенка
(Русначенко, 1998).
Слід відзначити важливий внесок у дослідження
поставленої проблеми Г. Касьянова. На думку
автора, формуванням руху опору варто розглядати в кoнтeкстi пoстyпoвoгo занeпaдy paдянськoї
тoтaлiтаpнoi систeми, її чaсткoвoї евoлюцiї дo
aвтopитapизмy (Касьянов, 1995: 5). Натомість велику
увагу дослідник звертає на каральні дії влади щодо
українських митців і літераторів та процесі «одержавлення» інтелігенції (Касьянов, 1995: 64‒88).
Історики Ю. З. Данилюк та О. Г. Бажан висвітлюють роль української інтелігенції в національно-визвольному русі в Україні 60‒80-х рр.
ХХ ст. Вони вважають, що саме українська інтелігенція однією з перших висловила своє невдоволення режимом, виступаючи хранителем національного генофонду, багатовікових традицій
великого і талановитого народу, за що зазнала
переслідувань і репресій (Бажан, 2000: 27).
Історик А. Русначенко в монографічному
дослідженні
«Національно-визвольний
рух
в Україні: середина 1950-х ‒ початок 1990-х років»
не лише визначає особливості опозиційного руху
в УРСР, але й здійснює спробу порівняльного аналізу українського опозиційного руху з аналогічними процесами в республіках колишнього СРСР
та країнах Центрально-Східної Європи. Окремі
сюжети монографії присвячені й діячам мистецького супротиву (Русначенко, 1998: 453–470).
Значний інтерес становлять роботи з історії
мистецтва досліджуваного періоду. Наукові праці
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В. Сидоренка та Г. Скляренко присвячені розвитку образотворчого мистецтва України досліджуваного періоду та дозволяють визначити місце
творчості нонконформістів в художньому процесі
та охарактеризувати основні періоди його розвитку (Сидоренко, 2008; Скляренко, 2003).
Отже, праці першої групи, а саме узагальнені
історичні та мистецькі роботи та праці з історії
опозиційного руху дозволяють визначити причини
формування руху незгодних, виявити основні
форми та методи опору, простежити механізми
протидії дисидентам з боку радянської влади.
З-поміж спеціальних праць, які складають
другу групу історіографії, варто виділити роботи
О. Петрової (Петрова, 2004), О. Роготченка
(Роготченко, 2015), О. Федорука (Федорук, 2006).
Дослідники охарактеризували явище в його головних рисах, окреслили творчість його типових
представників, визначили центри та осередки
нонконформізму в Україні, окреслили проблему
становлення «нового мистецтва», проте багатогранність мистецького супротиву і його складової
частини — нонконформізму ‒ залишилась поза
їхньою увагою.
Феномен мистецького супротиву в історії української культури став предметом філософського
аналізу (Пахльовська, 2000; Тарнашинська, 2005).
Широкий інтерес становлять праці Н. Кіндрачук, Н. Крупник, Л. Медвідь, присвячені мистецьким поглядам та діяльності діячів українського
мистецького спротиву.
У розвідці Н. Кіндрачук йдеться, що основними напрямами діяльності митців-нонконформістів були протидія радянській русифікаторській
політиці, відродження національних традицій,
пошук шляхів взаємодії з європейським культурним простором (Кіндрачук, 2016: 129). Утім,
матеріал статті обмежується переважно подіями
1960-х рр., що не дозволяє простежити еволюцію
в поглядах і діяльності нонконформістів після
хвилі арештів у 1972 р.
Стаття Н. Крупник висвітлює проблему участі
творчої інтелігенції УРСР в русі опору під час
правління Л. Брежнєва, визначає зміст, основні
напрями, норми та умови існування українського
мистецтва, зокрема й нонконформістського,
в радянській системі (Крупник, 2000).

Одне з провідних місць у вивчення української нонконформістської інтелігенції належить
Л. Смирній. У монографічному дослідженні
«Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві» автор аналізує світоглядні
засади нонконформізму, художньо-естетичні
стратегії митців, становленням мистецькі тенденції та осередки, а також окреслює хронологічні та територіальні межі цього явища (Смирна,
2017). Водночас поза увагою дослідниці залишились соціально-демографічні характеристики
митців, їх матеріально-побутові умови.
На окрему увагу заслуговують публікації, присвячені окремим персоналіям мистецького нонконформізму. Так, розвідка Н. Горової присвячена
вивченню творчості В. Мельниченка та А. Рибачук, які стояли біля витоків явища мистецького
супротиву в Україні (Горова, 2015: 49)
Останнім часом зростає увага дослідників і до
вивчення регіональних особливостей мистецького
нонконформізму. Так, у дослідженнях О. Голубця
і М. Мусій проаналізовано особливості мистецького середовища Львова, висвітлено збереження
ним міцних духовних традицій, з’ясовано відносини митця з владою, прослідковано суспільну
адаптацію художника в умовах радянської дійсності (Голубець, 2001; Мусій, 2009: 72). Діяльність одеської регіональної художньої школи
нонконформістів стала предметом вивчення
О. Котової (Котова, 2013).
Висновки. Таким чином, проведений аналіз
праць українських науковців періоду незалежності
з питань історії нонконформістської інтелігенції
засвідчує, що автори висвітили основні причини
виникнення мистецького супротиву, охарактеризували основні періоди його розвитку, розглянули
філософсько-естетичні засади руху, визначили
основні географічні центри його поширення.
Натомість проаналізовані роботи не дають
повної картини життя та діяльності нонконформістської інтелігенції. Ще недостатньо вивчена
соціальна структура діячів мистецького спротиву,
не проведений аналіз їх соціально-демографічних
характеристик, регіональних відмінностей.
Потребує окремого дослідження питання рівня
та якості життя представників художньої нонконформістської інтелігенції.
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