
ТЕМА: Українська література 20—30-х років ХХ ст. 
 

1.Поняття «Розстріляне Відродження»  
"Розстріляне відродження" - це літературно-мистецьке покоління 20-х - початку 30-х рр., яке дало 

високохудожні твори у галузі літератури живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним 

сталінським режимом. 

Термін «розстріляне Відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій 

Лавріненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920-30-х рр. За це 

десятиліття (1921—1931) українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання 

й навіть переважити на терені вітчизни вплив інших культур, російської зокрема (на 1 жовтня 1925 

року в Україні нараховувалося 5000 письменників).  

    Контроль над літературою в країнах з тоталітарним режимом  є  обов”язковою складовою 

політики, тому що дає можливість владі маніпулювати суспільною свідомістю, формувати певний 

світогляд. В СРСР були репресовані  письменники, художники, актори, музиканти, які не 

пристосувались до сталінізму.  

    Отже, “Розстріляне Відродження “– загальна риса тоталітарної доби. Культура була засобом 

пропаганди, інструментом для контролю за свідомістю людей. Прогресивні діячі культури стали 

жертвами терору, були морально та фізично знищені. 

 

2. Суспільно-історичні передумови в Україні у 20-30рр. ХХст. 

       Історія української літератури XX століття - це справді складна і глибока драма. Характер цієї 

драми передусім у тому, що література прагнула розвиватися у руслі загальноєвропейського 

культурного процесу, але такий розвиток гальмували чинники позалітературного характеру. Початок 

XX ст. був позначений бурхливими політичними подіями. Відлунали шалені громи революції 1917 

р., громадянської війни 1917-21рр. Обстановка в країні була надзвичайно тяжкою. Не вистачало 

хліба, занепадала духовність, повсюди панували злидні. Своє невміння господарювати нова влада 

замінила  червоним  терором, колективізацією 1927-29рр.  

     Український політикум утрачав свої позиції, бо вся реальна влада зосереджувалася виключно в 

Москві. На більшовицький трон після смерті  Леніна вступив  криваий тиран Сталін. Тортури, масові 

репресії у 20-30-х pp. десятків тисяч високоосвіченої української інтелігенції для тодішніх 

можновладців було лише засобом досягнення високої мети, самоокупною і доступною ціною за 

наближення "світлого майбутнього". За деякими даними число репресованих сягало 30000 осіб.                                                                                                                     

Натомість, досить просто визначити приблизну кількість репресованих осіб серед письменників: 

1930 року друкувалися 259 українських письменників, а вже після 1938 року — з них друкувалися 

лише 36 (13,9%). 192 із «зниклих» 223 письменників були репресованими (розстріляними чи 

зісланими в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю), 16 — зникли безвісти, 8 — 

вчинили самогубство.  

    Митці цього трагічного і водночас цікавого періоду пристрасно прагнули виразити свої 

переконання, самореалізуватися. Різні стилі, напрями, теми у творчості створювали бурхливий вир, 

де справжній талант, затиснутий ґратами несвободи, намагався донести до своїх шанувальників 

власне бачення світу, виявити неповторний творчий почерк, часто не сумісний з чітко встановленим 

партією еталоном. У письменстві виникли різні течії: реалісти, символісти, футуристи, 

неоромантики, неокласики. Цей вир формував літературно-мистецьку богему 20-х.  

 

 

3.Літературні об'єднання  

   Кожен митець шукав своїх однодумців, тому виникали десятки літературних угруповань, які 

конкурували між собою, нещадно критикуючи одне одного. Головними літературними об'єднаннями 

були «Ланка» (пізніше «МАРС»), «Плуг», неокласики «Молодняк», «Спілка письменників західної 

України», ЛОЧАФ (об'єднання армії та флоту). Найвпливовішим був «Гарт», який пізніше був 

перейменований на «ВАПЛІТЕ» («Вільну Академію Пролетарської Літератури»).Саме ВАПЛІТЕ в 

особі Миколи Хвильового розпочало славетну літературну дискусію 1925—1928 рр. і перемогло в 

ній, довівши наявність і необхідність національної, специфічної української літератури, орієнтованої 

на Європу, а не на Росію. 

     Творче покоління 20-х рр. — неоднорідне, позначене різними орієнтаціями на художнє та 

позахудожнє життя, що не могло не призвести до внутрішнього розмежування, характеризувало 

своєрідність літературних угруповань. Адже АСПИС (Асоціація письменників), що склала 1924 р. 
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основу для формування «Ланки» (з 1925 р. МАРС — Майстерня революційного слова) та 

«неокласиків», а також ВАПЛІТЕ (Вільна академія пролетарської літератури, 1925—1928) ставили 

собі мету — писати справжню літературу, що відповідала б високим естетичним критеріям. В інших 

організаціях, що різнилися тільки назвами («Плуг», або Спілка селянських письменників, 1921—

1925; «Гарт», або Спілка пролетарських письменників, 1922—1925; ВУСПП — Всеукраїнська спілка 

пролетарських письменників, 1927—1932; «Молодняк» — Спілка комсомольських письменників, 

1927—1932), панував неприпустимий для творчості партійно-адміністративний стиль. їхні зусилля 

спрямовувалися на культивування безперспективного «пролетарського реалізму», перейнятого не 

художнім, а чужим для мистецтва класовим духом. Решта течій проголошувалася «буржуазними», 

«попутницькими». Проти них велася нещадна боротьба. Хоча саме «попутники», а не опікувані 

компартією «пролетарські письменники», збагатили нашу літературу творами нев'янучої цінності. 

 

4.Втручання компартії у творчий процес.  

        Ще не маючи достатніх сил для приборкування письменства, на перетворення його, як вимагав 

В. Ленін, у слухняний «гвинтик і коліщатко загальнопролетарської справи», компартія загравала з 

творчою молоддю, а надто з юнацтвом від плуга і верстата. Практикувалася спекуляція на інтересах 

народних мас, пробуджених революцією, але в жодному більшовицькому документі не мовилося 

про відновлення віками приспаних естетичних потреб трудящої людини, про її залучення до секретів 

достеменного мистецтва, про її посутнє одухотворення. Натомість творча діяльність безсоромно 

вульгаризувалася, зводилася до примітивного рівня «цехової» системи, до «лікбезу» (ліквідація 

безграмотності), коли здібних юнаків та дівчат навчали азів віршування, імітації прози чи 

драматургії, сподіваючись, що вони оформлять художніми засобами певні комуністичні гасла. 

Талант не брався до уваги. Недарма М. Хвильовий назвав таку, дискредитовану більшовиками, 

просвіту «червоною», вбачаючи в ній загрозу для мистецтва. Адже для С. Пилипенка, голови 

«Плугу», вже не існувало відмінності між робсількором і письменником. Недарма очолювана ним 

спілка ототожнювалася з «масовизмом», бо сюди приймали кожного, хто вправлявся у написанні 

заміток до стіннівки. Такі тенденції, а також засилля адміністративних чинників привели «Гарт» до 

краху. 

Щоб якось порятувати «пролетарських письменників», компартія ініціювала оформлення ВУСПП та 

«Молодняка», стимулювала утвердження марксистсько-ленінської критики. Так, наприкінці 20-х рр. 

було оголошено «призов ударників» у літературу — просто з будівельного майданчика. При заводах 

і фабриках організовувалися гуртки, де молодих «класово свідомих» робітників навчали писати 

вірші чи прозу, негайно тиражовану в періодиці. Відбувалася груба підміна понять, коли справжні 

цінності відступали під тиском бутафорної імітації, яка влаштовувала більшовицьке керівництво 

ідеологічними «якостями», незважаючи на її художню безпорадність. 

Кожен компартійний документ не підлягав найменшому сумніву, навіть якщо записані в ньому 

вимоги були абсурдними, не відповідали сутності мистецтва. Так, наприклад, у резолюції ЦК РКП(б) 

від 1925 р. мовилося: «Як не припиняється у нас класова боротьба взагалі, так само вона не 

припиняється і на літературному фронті». Письменник, пристаючи на цю життєво визначальну для 

більшовиків вимогу, втрачав свою сутнісну основу, оскільки художня література завжди 

переймалася високими, одухотвореними поривами людської душі, благородними переживаннями, 

обстоювала гуманістичні цінності, навіть якщо їй доводилося осмислювати потворні прояви буття. 

Де панують агресивні інстинкти, як-от класові, там вона самознищується. 

 

5.Літературна дискусія.  

     В такій, занадто суперечливій, ситуації літературна дискусія 1925—1928 рр. була неминучою. 

Вона не тільки сконцентрувала в. собі потужну енергію полемічних збурень, а й оголила чільне 

питання: бути чи не бути українській літературі, культурі нації? Розпочав її М. Хвильовий, 

надрукувавши 30 квітня 1925 р. пристрасний памфлет: «Про "сатану в бочці", або про графоманів, 

спекулянтів та інших "просвітян"». М. Хвильовий порушив важливі естетичні проблеми, які відразу 

привернули увагу його сучасників. Адже мовилося про відповідні критерії творчості та оцінки 

художніх явищ, несумісних із «масовизмом» («червоною просвітою»), з будь-якою вульгаризацією 

мистецтва. Поширеному практикуванню імітації літератури, небезпечній інерції провінційщини, 

названої «хуторянством», «малоросійщиною», протиставлялася плідна орієнтація на Європу — не 

територіальну чи історичну, а «психологічну», духовну, з її «фаустівською волею» до життя. При 

цьому не робилося відмежування від Сходу. Навпаки — М. Хвильовий проголошував «азіатський 

ренесанс» як поєднання відроджень пробуджуваних країн Сходу, що позбувалися колоніальної 



залежності, з традицією класичного Ренесансу, власне італійського. Силова лінія такого поєднання 

пролягала через Україну, призначену бути географічним та психологічним перехрестям між двома 

континентами. Тому М. Хвильовий, промовляючи від імені свого покоління, переповнювався 

творчою енергією, названою ним «романтикою вітаїзму», вбачаючи в ній стиль життєствердження, 

життєлюбства. 

         Помітний злам у літературній дискусії стався після появи «Апологетів писаризму» навесні 1926 

р. У цьому памфлеті М. Хвильовий вдався до рішучого протесту проти «диригентської палички 

Москви», яка постійно паралізувала національне життя в Україні.  

    Відмінні акценти поставила в цій дискусії комуністична влада. Й. Сталін, ознайомившись із 

«Апологетами писаризму», вичитав там гасло «Геть від Москви!» у тенденційно політичному 

значенні та негайно надіслав листа (26 квітня 1926 р.) Л. Кагановичу, генеральному секретареві ЦК 

КП(б)У, який сприйняв цей лист як обов'язкову директиву. У літературну дискусію активно 

втрутилися партійні функціонери високих рангів. Розмова блискавично живосилом перевелася з 

естетичної площини на політичну. Вкотре відбулася груба підміна понять. Більшовики керувалися 

твердим наміром оволодіти посталою ситуацією, надалі не допускати подібного недогляду. І вони 

свого домоглися. Літературна дискусія «захлинулася». її учасники були дискредитовані, а перегодом 

фізично знищені. М. Хвильовий наклав на себе руки. 

 

6. Літературна ситуація.  

       Українські письменники 20-х рр. розрізняли дві дійсності - національне, близьке їм відродження 

та невідповідну його змістові більшовицьку версію життя, задля якої вимагалося заперечувати 

минувшину, виповнюватися класовою ненавистю.  

        Найпомітніші зміни сталися в поезії. Ентузіазм докорінного оновлення віршувальної техніки 

надто захопив авангардистів, передовсім футуристів, які завзято епатували традиційні смаки, 

вдавалися до цікавих експериментів із поетичним звукописом та синтаксисом, захоплювалися 

одивненням метафори, намагалися прозаїзувати лірику, розмиваючи її береги.  

     Сердечна натура української душі виявилася визначальною для багатьох ліриків 20-х рр., як, 

наприклад, для В. Сосюри. Його пристрасне переживання реалій, його любовні осяяння відразу 

знаходили відгук у юного читача, ще не зіпсованого більшовицькою фразеологією.  

     Особливе місце в українській поезії посідають «неокласики» — неформальне товариство вільних 

поетів-інтелектуалів [М. Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Драймара, Юрій Клен (О. 

Бургардт)]. їх об'єднувало світосприймання, позначене рисами «аристократизму духу», тяжіння до 

гармонії між розумом і почуттям, до шляхетної культури художнього мислення. Єдина збірка М. 

Зерова «Камена» (1924) — явище в українській літературі першої половини XX ст.Могутнім 

життєлюбством і витонченим естетичним світовідчуванням виповнилася також лірика М. 

Рильського, який прагнув згармоніювати людську душу і природу. 

      Передусім поети зосереджують увагу на героїко-романтичному оспівуванні української 

національної революції, на внутрішніх процесах народження нової людини, свідомого українця, 

захисника незалежної вітчизни. Можна виділити декілька тенденцій у розвитку поезії: розвивається 

лірика психологічно поглибленого аналізу складних процесів духовного світу особистості, що 

виникають внаслідок бурхливих подій часу; функціонує лірика громадянського пафосу, відкритого 

політичного спрямування, що культивувалася пролетарськими поетами. Через свою засліпленість 

пролеткультівськими гаслами вони відмовилися змальовувати духовний світ героя і розчинили його 

в колективі, зосереджуючи увагу на психології маси. 

 

    Не менш разючі процеси інтенсивного жанрово-стильового оновлення пережила проза 20-х рр., 

стрімко рухаючись від малих епічних форм (новели) до місткого роману. Однією з її визначальних 

рис була жага експериментувань. Вона проявилася, зокрема, у збірці новел М. Хвильового «Сині 

етюди» (1923). Помітний крок від новелістики (збірки «Мамутові бивні», «Кров землі») до романної 

прози здійснив Ю. Яновський, видавши 1928 р. свого «Майстра корабля», виповненого щирим 

романтичним пафосом.  

     Поряд із романами та повістями продовжувала розвиватися новелістика, яскравим представником 

якої був Г. Косинка. Основний мотив— драма українського села, зумовлена громадянською війною. 

Тема досить типова для В. Підмогильного («Місто») це традиційна проблема протистояння села і 

міста, що набула неконтрольованого загострення під час революційних подій. Письменник сміливо 

застосував метод психоаналізу, аби якнайповніше розкрити внутрішню драму свого героя на зламі 

цивілізації.  



     У пореволюційну добу інтенсивно розвивається драматургія й організовуються театри. Зокрема, 

на початку 20-х рр. уже діяло 74 професійні театри, численні самодіяльні театри на периферії та 

пересувні робітничо-селянські театри. У 1919 р. організувався перший державний театр 

ім.Т.Шевченка в Катеринославі, у 1920 р. — у Вінниці (керівник Гнат Юра), у 1922 р. керований 

Лесем Курбасом Київський драматичний театр перетворився в «Березіль», 1926 р. його перевели до 

Харкова, тодішньої столиці України.  

      Професійний театр розвивався двома напрямками. Режисер Г.Юра, спираючись на сценічну 

традицію, запроваджував психологічно-побутовий шлях розвитку театру. Натомість режисер 

Л.Курбас постійно експериментував, випробував низку мистецьких шляхів — від психологічної 

драми до експресіонізму. Він прагнув утворити «рефлексологічний» театр негайного впливу на 

глядача, який би активізував його і збуджував до дії. З цією метою режисер у своїх естетичних 

шуканнях ішов від умовних форм через синтез умовності й психологізму до філософських 

постановок. Саме Л.Курбас створив український модерний театр, як режисер посів високе місце в 

історії європейського театру. 

 

7.Представники «Розстріляного відродження» 

    Політичний терор в Україні в 1930-х pp. набрав страхітливих масштабів і перетворився на масове 

знищення найосвіченіших, найактивніших членів суспільства, передовсім інтелігенції, митців слова. 

Це – актори, художники, музиканти, письменники. 

 Представники інтелігенції що належать до «розстріляного відродження» умовно поділяються на 

кілька груп, обумовлених їхнім життєвим шляхом під час та після сталінських репресій.  

 Першу групу  безпосередніх жертв терору становлять письменники, художники. Незважаючи на те 

що більшість з них були реабілітовані ще в кінці 1950-тих років, їхній мистецький чи науковий 

доробок, як правило, заборонявсь в СРСР й надалі. До того ж багато, особливо пізніх, творів таких 

митців, було знищено репресивними радянськими органами в сталінський період. Частині 

репресованих й переслідуваних представників української-радянської інтелігенції, вдалось уникнути 

найвищої міри покарання і вижити в тюрмах і концтаборах. 

     Третю умовну групу складають ті діячі культури, які уникли репресій, але через те, що їхній 

доробок теж був далеким від соцреалізму і вузьких партійних рамок, він був також засуджений 

радянською владою. Творчість таких осіб теж заборонялась й замовчувалась, твори вилучались зі 

сховищ і знищувались. Переважна більшість цих осіб померла до ще розгортання масових репресій, 

дехто врятувався завдяки тому, що відійшов від активної діяльності, дуже небагатьом вдалось 

вчасно емігрувати. До четвертої групи належать митці «доби розстріляного відродження». Їхня 

творчість або чітко відповідала компартійним нормам, або ж у більшості випадків зазнала в період 

сталінських репресій значних змін. Страх за свою безпеку в умовах масового терору змушував 

швидко пристосовуватись, перетворюючись на пропагандистів від мистецтва.  У тридцяті роки була 

також знищена і велика кількість діячів культури старшого покоління, які стали відомими ще до 

радянської влади, і таким чином належать до покоління діячів початку ХХ століття, а не 1920-30-тих 

років.  

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ: 

• Чому вражає літературний процес в українському письменстві 20-х рр. ХХ ст.?  

• Поясніть відмінність різних літературних угруповань. 

• Чому комуністична партія втручається у літературне життя 20-х рр. ХХ ст.? 

• Що розуміємо під поняттям «літературна дискусія»? 

• Яку проблематику порушували прозаїки цього періоду? 

• Поясніть причини оновлення української драматургії 20-х рр.ХХ ст. 

• Розкрийте поняття  «Розстріляне відродження». 
 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5

