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Літературний процес 40-50-х рр. 

 

    У тоталітарному суспільстві мистецтво було зведене до ролі слухняного ідеологічного інструмента, а 

митці ставали безвідмовними «гвинтиками» державної машини. Внаслідок репресій 30-х років українське 

письменство зазнало величезних втрат. Тож початок Великої Вітчизняної війни спричинив різні настрої. 

Патріотичне піднесення, бажання відстояти рідну землю од ворожої навали, заклики до справедливої 

боротьби, священна ненависть до загарбників — ці мотиви переважали на сторінках преси, в ефірі, в 

усних виступах письменників з перших днів війни. Але прозірливіші представники української інтелігенції, 

які знали принаймні частину правди про масштаби більшовицького терору, усвідомлювали, що як 

фашистський, так і сталінський режими не можуть сприяти розвиткові української культури. 

 

    Частина письменників опинилася в евакуації, дехто з різних причин залишався на окупованій території. 

109 членів Спілки письменників України перебувало на фронті. Багато з них активно співробітничали в 

республіканських, фронтових періодичних виданнях, зокрема в «Комуністі», «За Радянську Україну!», «За 

честь Батьківщини!». 

Як активний засіб пропаганди ідей визволення і патріотизму використовувалося радіо. З кінця 1941 до 

середини 1944 р. з Москви транслювалися українською мовою передачі радіостанції «Радянська Україна». 

У Саратові в цей час налагодила роботу радіостанція ім. Тараса Шевченка. З травня 1943 по лютий 1944 р. 

діяла пересувна прифронтова радіостанція «Дніпро». Українські письменники виступали на трансльованих 

по радіо антифашистських мітингах представників українського народу (в листопаді 1941 і серпні 1942 pp. 

в Саратові; в травні 1943 р. в Москві і, нарешті, в лютому 1944 р. у визволеному Києві). Одним з провідних 

літературних жанрів була в ці роки публіцистика. 

 

1.Видавнича справа 

   Офіційні органи, зокрема Спілка письменників України, деякі редакції, видавництва були в Уфі. Тут з 

грудня 1941 р. під орудою І. Кочерги виходить щотижневик «Література і мистецтво»; а з 1943 р. було 

відновлено «Україну» та «Перець». Ю. Яновський редагує в Уфі журнал «Українська література», на 

сторінках якого була опублікована в той період більшість творів українських літераторів, написаних під 

час війни. Досить оперативно виходили невеликі книжечки серії «Фронт і тил». Видавнича діяльність не 

обмежувалася лише новинками, великими тиражами випускалися твори української класики, зокрема Т. 

Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки. 

    Українські видання з'являлися і на окупованій території. Певний час деякі письменники ще робили 

спроби до співпраці з новою владою в надії на пом'якшення утисків щодо української культури. Але уже в 

перші місяці війни будь-які ілюзії були спростовані. У Харкові виходила газета «Нова Україна», де кілька 

місяців співпрацювали А. Любченко, Ю. Шевельов. Багато уваги літературним справам приділяла 

редагована У. Самчуком газета «Волинь». Ю. Шевельов так характеризував настрої того часу: «У ті перші 

місяці окупації мало було відомо про природу німецького режиму. Совєтська пропаганда говорила про 

нього багато правди, але через те, що говорилося з цього джерела, віри не йнято. Здавалося невірогідним, 

що на заході міг народитися близнюк совєтської системи». 

 

   Терор проти українських діячів почав поступово наростати. Українські видання в Києві («Українське 

слово», «Литаври») були закриті, а їх організатори знищені гестапо. Центром українського культурного 

життя зоставався Львів. Тут діяло «Українське видавництво», де випускалися й твори репресованих та 

заборонених тоді письменників; публікувався місячник «Наші дні»; у Празі функціонував журнал 

«Пробоєм», у Берліні — «Український вісник». Важливе значення для активізації літературного процесу 

мала газета «Краківські вісті». Проте на початок 1944 р. ці періодичні органи припинили своє існування, 

ціла когорта митців змушена була емігрувати. 

Не кращі склалися умови для розвитку української культури й в самій Україні. Якщо під час війни цензурні 

утиски, ідеологічний нагляд дещо послабшали, то в перші повоєнні роки боротьба проти «українського  

буржуазного націоналізму» знову стала для влади актуальною. 

з 1944 р. з'явилося кілька номерів «Дніпра», «Радянського Львова», «Советской Украины». У 1948 p. 

відбувся II з'їзд письменників України. 

 

2. Естетика соціалістичного реалізму 

    Але водночас уже жорстокішим ставав ідеологічний тиск, наростала хвиля цькування і нищівної критики 

мало не всіх талановитіших українських митців.  
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    У другій половині. 40-х — на початку 50-х тривали ідеологічні «проробки» митців, спрямовані на 

критику «українських буржуазних націоналістів». У центрі уваги тогочасної літератури перебував 

трагічний і героїчний воєнний досвід. Переважало парадне зображення війни, радісне уславлення 

перемоги. Про ту ціну, якою вона дісталася, майже не йшлося. Мажорні нотки звучали і в творах на 

сучасну тему. А між тим дійсність давала мало підстав для мажору. Вчорашні герої опинялися, 

повернувшись додому, в задушливій атмосфері доносів і переслідувань, партійної регламентації духовного, 

особистого життя людини. Колишні полонені, мільйони людей, котрі перебували на окупованій території, 

зазнавали утисків і дискримінації. 

Якщо в літературі, особливо в поезії воєнної доби, все ж звучали щирі, гуманістичні нотки, то тепер пафос 

«уславлення» й «оспівування» насаджувався ще жорстокіше.  

 

Естетика соціалістичного реалізму була зорієнтована на дзеркально-догматичне відтворення дійсності на 

догоду офіційній ідеології. Саме в повоєнні роки в критичних статтях поширення набула сумнозвісна 

теорія безконфліктності, за якою дозволялося аналізувати лише боротьбу добра з іще ліпшим добром і 

таврувалися будь-які прояви очорнительства світлої радянської дійсності. 

   Літературній критиці була відведена роль ідеологічного цензора, вироки якого часто-бували 

нещадними. Вульгарно-соціологічні трактування стосувалися не лише сучасної літератури, а й класичної 

спадщини.  

Схожі тенденції спостерігаємо не лише в літературі, а й в образотворчому, музичному, театральному 

мистецтві. До того ж все це мало бути зрозумілим «широким масам трудящих», і на творче 

експериментаторство, стильові пошуки накладалися заборони. Соцреалізмові художнє новаторство, хоч і 

постійно декларувалося як його невід'ємна риса, насправді було чужим. Навіть музика підлягала 

«виробничому» спрямуванню. 

 

   Та вже у грудні 1954 р. на II Всесоюзному з'їзді радянських письменників у виступах М. Рильського, О. 

Довженка, О. Гончара, деяких російських, білоруських письменників було засуджено концепцію 

«ідеального героя», прояви безконфліктності. 

Розглядаючи тенденції літературного розвитку в умовах тоталітаризму, можна підкреслити, що певних 

успіхів митець міг досягнути тільки за умов постійного протистояння системі, сповідування власних 

художніх принципів. Нівеляція творчої особистості в естетиці соціалістичного реалізму особливо 

посилилася після виходу в квітні 1932 р. постанови ІДК ВКП(б) про ліквідацію літературних 

угруповань і створення Спілки радянських письменників.  
    Ситуація ускладнювалася тим, що українське мистецтво розвивалося в умовах майже цілковитої ізоляції 

од світових художніх (зокрема й стильових) процесів і тенденцій. З підручників історії літератури зникли 

імена видатних письменників, а тих, котрі залишилися, навіть Т. Шевченка, І. Франка та Лесю Українку, 

дбайливо просіювали крізь ідеологічне сито. 

М. Хвильовий, М. Семенко, М. Йогансен, В. Підмогильний, В. Винниченко та багато інших залишалися 

забороненими. Замовчувалася й творчість представників української діаспори.  

 

3.Літературний процес воєнних літ 

Особливості літературного процесу воєнних літ цілковито залежали від екстремальних умов часу.  

Справді, і в українській поезії, прозі, драматургії головною стає тема Батьківщини, терзаної ворогом, і 

найінтимніші мотиви (отчий поріг, мати, діти, кохана, батьківська хата).  

Зрозуміло, що в грізний час війни об'єктивно і суб'єктивно виступило наперед закличне, агітаційне 

призначення літератури, яка розглядалася всіма, передусім, як натхненник боротьби проти ворога, 

«організатор почуттів мас» під гаслом «Все для фронту, все для Перемоги!» Цей тематичний напрям 

знайшов відбиття у численних поезіях, публіцистичних статтях, заголовки яких говорять уже самі за себе: 

«За все ми відплатим тобі!» П. Тичини, «Пощади псам нема!» М. Бажана, «Згиньте від меча!» М. 

Рильського, «Кари!» М. Терещенка та ін. 

Публіцистика стає, сказати б, всездатним і всюдисущим жанром. (нариси, статті, репортажі, портретні 

зарисовки, які поряд із виховною й агітаційною, виконували й необхідну інформаційно-літописну місію, не 

залишаючи тисячі подвигів безіменними), на передній план в прозі й поезії виступило слово, 

безпосередньо звернене до читача й слухача, призначене для масового сприймання. 

З часом приходитиме і суто художнє осмислення подій, поряд із публіцистикою, нарисами, агітаційною 

поезією, фронтовою сатирою з'являтимуться і великі поетичні та прозові твори — цикли, поеми, повісті, 

романи. Реалістичне зміцнення прози засвідчували новели О. Довженка і його кіноповість «Україна в огні», 
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окремі уривки якої публікувалися в пресі, оповідання Ю. Яновського.  На повну силу розвивається лірика 

(вірш і пісня, балада і елегія), особливого поширення набуває такий її різновид, як послання. Різноманітні 

звернення, листи, присяги й посвяти зустрічаємо в поезії (і в своєрідних модифікаціях у прозі) дуже часто: 

«Відповідь бійцям на фронт» і «Українському народові» П. Тичини, «Бійцям Південного фронту» і «Лист 

Янки Купали» М. Рильського, «До рідних країв, до мойого народу» М. Бажана, «Лист до земляків» В. 

Сосюри. «Моєму батькові» й «Україні» А. Малишка, «До бійця», «Пісня для мого друга Мартинюка» Л. 

Первомайського та багато інших. 

 

  Особисте свідчення, переживання сприймалися як достеменний, автором «задокументований» 

факт, досягалася особлива атмосфера достовірності, життєвості зображуваного й щирості, 

задушевності в спілкуванні з читачем.  

Промовистим виявом більшого, ніж у прагматично-технізований і заідеологізований час перших 

п'ятирічок, гуманістичного «потепління», морального «відтанення» був справжній спалах інтимної лірики 

-відтворення почуттів, таких як вірність коханню, саможертовність материнської, синівської, подружньої 

любові, розлуки й тривоги чекання. Вона з хвилюванням сприймалася людьми, була широко популярною. 

 

Активізується у воєнні роки і сатира, різноманітні форми її виявлення знаходимо й у поетичних та 

прозових книжках, численних публікаціях у пресі, зокрема в своєрідних агітаційно-сатиричних вікнах 

газет, у плакатах, у спеціальних радіопередачах, в естрадно-театральному втіленні. 

 

   Починаючи з другої половини війни, відбувається тематично-проблемне, жанрово-стильове і в цілому 

реалістичне збагачення художньої творчості, її героя. Зміцнюються й її психологічні та епічні основи, 

ширшає масштаб узагальнень, стає різноманітнішою жанрова та стильова палітра, на якій тепер 

з'являються народнопісенні, романтичні, символічні барви. Органічно переплелися високі почуття гніву, 

болю, страждання і гідності, гордості за свій народ.  Це були переважно ліричні, лірико-епічні поеми 

виповнені патріотичними, людяними ідеями, наснажені особистими почуттями авторів, неприховано-

емоційні. 

 

     У розвиток воєнної художньої прози в Україні зробили свій внесок прозаїки старшого покоління, яким 

пощастило вийти із 30-х років фізично, принаймні, неушкодженими, хоча кожен із них зазнав ударів 

погромницької критики (Ю. Яновськйй, «Земля батьків», 1944; Ю. Смолич, «Мирні люди», 1943; Л. 

Первомайський, «Життя», 1944; О. Копиленко, «Невтомне життя», 1945) . У творах тонко розкривається 

духовна близькість поєднаних недолею людей, їхнє моральне здоров'я на фоні нелюдських обставин війни. 

У роки війни фактично народився як письменник-прозаїк і публіцист О. Довженко. 

 

   Націлена на пекучі й нагальні запити дня, українська література 1941 —1945 pp. зуміла разом з тим 

художньо втілити загальнолюдські поняття та почуття. Досить лише сказати, з якою силою вона піднесла 

образ Матері, поєднавши в ньому і тему жінки—матері в її ніжно-душевних, героїчних, трагічних рисах, і 

тему матері—України, яка чекає своїх синів—визволителів.  

      Література періоду війни в кращих творах уславила не просто воюючу людину, солдата, захисника 

Батьківщини, патріота, вона піддала осудові всіляку агресію, мілітаризм, затаврувала 

людиноненависницьку суть фашизму. 

 

4. Література післявоєнного періоду 

   Відбудова потребувала неймовірних зусиль, величезного напруження трудової і духовної енергії народу. 

Мільйони людей не повернулися до мирної праці, багато повернулося інвалідами, з підірваним здоров'ям, 

чи не кожна родина спізнала гіркоту втрати близьких. Усе лежало в руїнах, в усьому відчувалася нестача 

— нестача хліба, палива, транспорту, шкіл і підручників. На західних землях точилася національно-

визвольна війна, яка також приносила великі людські жертви. Всередині країни посилювався ідеологічний 

прес, попиралися національні й особисті права людини, домінувала, як і в 30-х, задушлива атмосфера 

несвободи. Тодішня література цю частину загальнонародного буття, фактично, не зачепила, до неї вона 

підійшла згодом, через десятиліття, прагнучи відтворити і саму війну, і наступне буття з усіма їхніми 

діалектичними суперечностями.  

     І поезія, і проза, і драматургія другої половини 40-х років освоюють далі тему війни. 

    З'явились і твори документального характеру, з якими виступали письменники після певної 

дослідницької роботи над досі маловідомими чи й зовсім не розкритими фактами патріотичної героїки 



 4 

(повість О. Гончара «Земля гуде», 1947), майже безпосередньо по слідах подій виходять мемуарні книги, 

автори яких — або командири партизанських загонів (С. А. Ковпак, О. Ф. Федоров, П. П. Вершигора), або 

письменники, недавні учасники бойових дій. 

 

   А проте, хоча й були зрушення, були окремі досягнення, загальна картина літератури першого 

післявоєнного десятиліття, хай би які виправдання ми їй знайшли, справляє малояскраве враження. 

Передусім художнє освоєння сучасності в багатьох прозових і драматичних творах було позначене 

невиявленістю дослідницького начала, схематизмом, нерідко зумовленими кон'юнктурними й 

догматичними впливами (тут досить назвати численні твори т. зв. «робітничої» чи «колгоспної» теми). 

Великій кількості творів літератури повоєнного часу бракувало також активної уваги до людської 

особистості як такої, не розкривалась у них достатньою мірою й авторська особистість. 

Певні недоліки й слабкості тогочасного літературного процесу пояснювалися як суб'єктивними причинами, 

так і особливостями конкретної історичної ситуації, характерної для тоталітарного суспільства з його 

відомими уявленнями про призначення літератури. Негативний вплив цих уявлень і відповідних вимог чи 

не найвиразніше проявився в літературній критиці — в її нехтуванні об'єктивною правдою дійсності, і в 

вульгаризаторському, соціологічно-прямолінійному трактуванні художніх проблем, і в недооцінці 

образної специфіки літератури, що в конкретній практиці проявлялося в підтримці заідеологізовано-

кон'юнктурної продукції і зневажанні творів, справді художніх, свіжих і правдивих. 

 

   Зміни на краще в літературному процесі в Україні постають лише на кінець 50-х років насамперед у 

зв'язку з потеплінням суспільної атмосфери після смерті Сталіна та викриттям культу його особи. 

Тогочасна й особливо пізніша критика означила ці переміни як «збагачення гуманізму», «посилення 

аналітичного й людинознавчого пафосу». 

Серед інших ознак літературного розвитку тих літ — утвердження проблемності в прозі, відхід від 

описових тенденцій, відчутна «ліризація» поезії і сміливіше звернення її до сфери тонких переживань 

людини, до роздумів над взаємодією думки і почуття, матеріального й духовного, «красивого й корисного» 

(М. Рильський), пожвавлення творчих пошуків, урізноманітнення художньостильових форм і інтонацій. 

 

      І все ж безсумнівним було розширення в літературі, починаючи з другої половини 50-х років, поля її 

огляду, відчутне збагачення її тематики. В різних жанрах по-різному, але в прозі зокрема, вірогідніше стали 

виявлятися саме щоденне буття людини, її будні, її побут. 

    Колишнє прагнення панорамності поступається прагненню «крупного плану», прозаїки намагаються 

переконливіше розкрити вплив обставин війни на моральне самовизначення людини, в поле їхнього зору 

потрапляють не тільки героїка боротьби воїнів на фронтах, народних месників у партизанських загонах, а й 

поведінка та переживання людей у жорстоких умовах оточення, полону, репатріації, гітлерівських 

концтаборів. 

 

      Проблематика кіноповістей О. Довженка 50-х років не була ілюстративно-прикладною, не була і 

підніжно-конкретною, в ній містився загальнолюдський потенціал, поставали в осмисленні письменника 

вищі, філософські матерії — час і людина, діалектика загального і окремого, вселюдського й 

національного, матеріально-технічний прогрес і «виховання почуттів», єдність матеріального і духовного.  

 

Якщо зважати на вкрай несприятливі умови для розвитку художньої творчості (пильний контроль критики 

й «громадськості» за «ідейністю» і «партійністю» кожного митця, сувора регламентація «магістральних» і 

«немагістральних» тем, «важливого» в літературі і «дріб'язкового», «наших» і «ненаших» форм і стилів, а в 

критиці дозволених і заборонених, як правило, «буржуазно-націоналістичних», імен і творів, жорстока 

привселюдна розправа за найменший відступ убік від «соціалістичного реалізму» і т. ін.), то навзагал 

можна вважати, що українське письменство вийшло з післявоєнного десятиліття з ненайбільшими 

можливими втратами, зберегло певні резерви для поступу за нових обставин і можливостей, як тільки вони 

з'являться. Крім того, українська література творилася в цей час не лише на теренах самої України.  

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які теми були домінуючими у літературі 40—50-х років? Які проблеми піднімались у художній 

літературі? 

2.  Назвіть найвідоміші твори та їх авторів. 

3. Що стримувало прогресивний розвиток літератури? 


