
Т е м а. Вступ. Складнi суспiльно-iсторичнi
умови розвитку української лiтератури ХХ сто-
лiття, основнi стильовi напрями (модернiзм,
соцреалiзм, постмодернiзм). Українська лiте-
ратура ХХ столiття як новий етап в iсторiї на-
цiональної культури. Актуалiзацiя проблем:
митець i влада, свобода творчостi. Стильове
розмаїття мистецтва 1920-х рокiв. Поняття
«розстрiляне вiдродження», домiнування соц-
реалiстичної естетики в 1930-тi роки.

М е т а: розкрити основнi тенденцiї розвитку
української лiтератури 20–30-х рокiв ХХ ст.; допо-
могти зрозумiти причини трагедiї талановитих
митцiв у тоталiтарнiй державi; удосконалювати
вмiння користуватися довiдковими виданнями i
словниками, аргументовано доводити власну дум-
ку; розвивати iнтерес до лiтератури цього перiоду,
бажання бiльше дiзнатися про долю та творчiсть
представникiв «розстрiляного вiдродження».

Учнi повиннi знати: iсторичнi та суспiльнi
умови розвитку лiтератури в ХХ ст., основнi на-
прями, стильове розмаїття мистецтва 1920-х
рокiв; iмена i твори письменникiв 20–30-х рокiв
ХХ ст.; основнi лiтературнi органiзацiї, угрупо-
вання 1920-х рокiв; змiст поняття «розстрiляне
вiдродження».

Учнi повиннi вмiти: користуватися довiдкови-
ми виданнями i словниками; розповiдати про ма-
совi репресiї письменникiв у 1930-тi роки, втру-
чання влади в мистецький процес; тлумачити
поняття «розстрiляне вiдродження»; зiставляти
вивчений ранiше i новий матерiал.

ТЛ: «розстрiляне вiдродження».

П е р е б i г  у р о к у
Пiсля традицiйного привiтання з новим на-

вчальним роком учитель окреслить коло проб-
лем, якi будуть предметом аналiзу на уроках
протягом семестру. Можна поцiкавитися, що са-
ме очiкують учнi вiд урокiв лiтератури в ос-
таннiй рiк їхнього навчання у школi. Доречним
буде коротке емоцiйне слово про роль лiтерату-
ри в життi конкретної людини та всiєї нацiї. Ос-
новний матерiал учитель подасть у формi лекцiї,
проте постiйно залучатиме до спiвпрацi одинад-
цятикласникiв. Результатом учнiвської дiяль-
ностi на уроцi стануть складенi ними тези.

Пригадаємо iмена i твори письменникiв
ХХ столiття, що вивчалися в 10-му класi.

Акродиктант.
1. Рядки:

Та прийде час, i ти огнистим видом
Засяєш у народiв вольних колi

взятi з твору…
2. Автор поетичної збiрки «З журбою радiсть

обнялась».
3. Друга поетична збiрка Лесi Українки.
4. Василь Стефаник – найяскравiший пред-

ставник українського (указати течiю мо-
дернiзму)…

5. Жанр твору В.Винниченка «Сонячна ма-
шина».

6. Лаконiзм, несподiвана розв’язка, внутрiш-
нiй сюжет, образнiсть мови – жанровi особли-
востi… 

7. Твiр М.Коцюбинського, назва якого пере-
кладається як «пауза», «перепочинок».

8. Повiсть О.Кобилянської, в якiй пору-
шується бiблiйна проблема братовбивства.

9. Донька Мартина Борулi з однойменної
трагiкомедiї І.Карпенка-Карого.

В i д п о в i д i: 1. «Мойсей». 2. Олесь. 3. «Думи
i мрiї». 4. Експресiонiзм. 5. Роман. 6. Новела.
7. «Intermezzo». 8. «Земля». 9. Марися.

Ключове слово, утворене з перших лiтер, –
модернiзм.

?��Що таке модернiзм? Назвiть течiї модер-
нiзму та представникiв кожної з них.

Б е с i д а
� Кому з письменникiв, творчiсть яких вивчали в

10-му класi, довелося жити в Українi пiсля жовтнево-
го перевороту 1917 року? Як вони сприйняли ра-
дянську владу?

� Як продемонстрували своє неприйняття нової
iдеологiї В.Винниченко, Олександр Олесь, М.Воро-
ний?

� Назвiть письменникiв, якi стали жертвами
полiтичних репресiй.

� Що вам вiдомо з урокiв iсторiї про полiтичне i
культурне життя України в 20-тi роки ХХ столiття?
Що знаєте про українiзацiю?

� Чому 30-тi роки ввiйшли в iсторiю України як
трагiчнi й кривавi? Що вам вiдомо про сталiнськi ре-
пресiї?

� Пояснiть, як ви розумiєте поняття «свобода
творчостi». Чи може митець вiльно творити, коли йо-
му диктують, як i що писати?

Учитель доповнюватиме вiдповiдi, за потреби
можна використати матерiал пiдручника, слов-
никiв. Потiм розповiсть про лiтературне життя
України 20-х рокiв ХХ ст.
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920–1939 рр.
11 клас
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Своє неприйняття бiльшовицької революцiї частина

письменникiв засвiдчила емiграцiєю з країни. Проте

бiльшiсть митцiв повiрили красивим лозунгам, пов’язую-

чи з соцiалiстичною революцiєю перспективу нацiональ-

ного вiдродження України. Утвердженню цiєї вiри сприя-

ла полiтика українiзацiї. У 1923 роцi були опублiкованi

офiцiйнi документи української влади, в яких iшлося про

потребу розвитку української мови, переведення урядо-

вих та адмiнiстративних органiв на українську мову,

вiдкриття українських шкiл, закладiв культури. Статисти-

ка подає позитивнi моменти українiзацiї: до 1933 року

початковi школи були українiзованi на 88 вiдсоткiв, пре-

са – на 89, книгодрукування – на 83.

Проте полiтика українiзацiї зводилася до того, щоб

задовольнити елементарнi нацiональнi потреби укра-

їнського народу пiд контролем партiї i в бажаних межах

та формах. Серед найбiльших мiнусiв українiзацiї – не-

послiдовнiсть, зволiкання, сприйняття її як полiтичну

акцiю.

Попри вади українiзацiї 20-тi роки стали своєрiдним

ренесансом нацiональної лiтератури. Це чи не найбiльш

яскравий, бурхливий i водночас надто короткий перiод

її розвитку. Істотною рисою лiтератури 1920-х рокiв є

спiвiснування рiзноманiтних лiтературних угруповань,

багатство стилiв, жанрiв усерединi їх. У письменникiв ще

є можливiсть сповiдувати найприйнятнiшi для них

творчi принципи. Кожен iз них письменницьку ор-

ганiзацiю обирає, виходячи з її програми.

Найбiльш вiдомими у 20-тi роки були об’єднання

«Плуг» i «Гарт». «Плужани», як можна вже здогадатися з

назви, працювали для селянства, брали сюжети й теми з

сiльського життя, шукали вiдповiднi мистецькi форми

для втiлення цих сюжетiв. Інiцiативна група «Плугу» –

С.Пилипенко, І.Сенченко, А.Панiв. Сюди належали також

А.Головко, Г.Епiк, О.Копиленко, П.Панч.

«Гарт» (органiзатор В.Еллан-Блакитний) об’єднував

найвiдомiших пролетарських письменникiв, до яких на-

лежали І.Микитенко, П.Тичина, В.Сосюра, І.Кулик.

«Плуг» випускав тижневик «Плужанин», потiм

щомiсячний журнал «Плуг». «Гарт» також мав свiй лiте-

ратурно-художнiй орган з однойменною назвою.

Згодом «Гарт» розпався через iдеологiчнi супереч-

ностi, через деякий час реорганiзувався у ВАПЛІТЕ

(Вiльна академiя пролетарської лiтератури), засновни-

ком якої був М.Хвильовий, першим президентом –

М.Яловий, а також у ВУСПП (Всеукраїнську спiлку проле-

тарських письменникiв). На чолi ВУСППу стали «три Іва-

ни» – Микитенко, Ле, Кулик.

У 1924 роцi В.Пiдмогильний створює лiтературну гру-

пу «Ланка», куди ввiйшли Є.Плужник, Г.Косинка, Т.Ось-

мачка, Б.Антоненко-Давидович. Пiзнiше «Ланка» була

реорганiзована у МАРС (Майстерня революцiйного сло-

ва). Представники «Ланки» – МАРСу продовжували

найкращi традицiї класичної лiтератури, керувалися

справжнiми духовними цiнностями на противагу проле-

тарськiй лiтературi (полiтизованому мистецтву), яку тво-

рили письменники з «Гарту» i «Плугу». Митцiв «Ланки»

називали «попутниками», якi нiбито йдуть поруч iз

будiвниками нового життя, проте не беруть у ньому ак-

тивної участi. Тому саме серед представникiв цiєї ор-

ганiзацiї найбiльше тих, хто згодом зазнав полiтичних

репресiй.

Серед неформальних об’єднань видiляється товари-

ство вiльних поетiв-iнтелектуалiв – неокласики

(1918–1928), якi у своїй творчостi орiєнтувалися на

зразки класичної, зокрема античної, лiтератури. Лiдером

неокласикiв став М.Зеров, його однодумцями були тала-

новитi поети М.Рильський, П.Филипович, М.Драй-Хмара,

О.Бургардт. Неокласики мали друкований орган – жур-

нали «Шлях» та «Книгар».

Щоб учнi мали уявлення про розмаїття напрямiв
i методiв лiтератури 20-х рокiв, а також про iншi
угруповання, узагальнимо матерiал у таблицях.

Назва 
угруповання

Коли i де 
засноване Представники

«Фламiнго», фу-
туристична група

1918 р., Київ М.Семенко,
О.Слiсаренко,
М.Терещенко,
В.Ярошенко

«Аспанфунт»
(Асоцiацiя панфу-
туристiв)

1921–1924 рр., на
базi «Фламiнго»,
Київ

М.Семенко,
О.Слiсаренко,
Zео Шкурупiй,
Ю.Шпол, 
М.Бажан

АСПИС (Асоцiа-
цiя письменни-
кiв)

1923–1924 рр.,
Київ 

М.Зеров,
М.Рильський,
П.Филипович,
В.Пiдмогильний,
Г.Косинка 

«Молодняк»
(Спiлка комсо-
мольських пись-
менникiв)

1927–1932 рр.,
Харкiв

П.Усенко,
О.Корнiйчук,
А.Малишко

Течiї 
модернiзму

й авангардизму

Письменники, 
у творах яких виявляються 

ознаки стилю

Неореалiзм Г.Косинка, В.Пiдмогильний, Є.Плуж-
ник, Б.Антоненко-Давидович

Символiзм П.Тичина, П.Филипович, Я.Савченко

Імпресiонiзм М.Хвильовий, Г.Косинка, М.Риль-
ський, П.Тичина, В.Чумак

Експресiонiзм М.Кулiш, О.Турянський, М.Хвильо-
вий

Екзистенцiалiзм
(предмет фiло-
софiї – людина,
яка розглядаєть-
ся iдеалiстично)

В.Пiдмогильний, Є.Плужник

Абстракцiонiзм
(абсолютизацiя
самовираження
митця засобами
звукiв)

М.Семенко, Zео Шкурупiй
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Однак повнокровному розвитковi мистецтва пере-

шкоджала бiльшовицька iдеологiя. Компартiя вела не-

впинний наступ на високохудожнє нацiональне мистец-

тво. Естетична цiннiсть художнього твору не бралася до

уваги, основним критерiєм ставала iдеологiчна «пра-

вильнiсть». Масовiсть у лiтературi призвела до появи

цiлої низки маловартiсних у художньому сенсi творiв, у

яких письменники оспiвували працю робiтникiв i селян,

показували героїку нового життя. З метою посилення кон-

тролю над лiтературою було лiквiдовано всi творчi

об’єднання. У 1934 роцi створено Спiлку письменникiв Ра-

дянської України. Єдиним творчим методом проголосили

соцiалiстичний реалiзм. Суть «найпередовiшого» худож-

нього методу полягала в соцiалiстично усвiдомленому,

правдивому зображеннi дiйсностi в її революцiйному

розвитку. Основна мета творiв соцреалiзму – виховання

нової людини, яка гармонiйно поєднує в собi iдейне ба-

гатство, душевну красу i фiзичну досконалiсть, активно

бореться за побудову комунiстичного суспiльства. Усi, хто

сповiдував iншi художнi та моральнi цiнностi, потрапляли

пiд пильний контроль вiдповiдних органiв. Згодом Моск-

ва вдалася до репресiй – несанкцiонованих арештiв, роз-

прав, переслiдувань. Тому лiтературно-мистецький рух

20-х – початку 30-х рокiв називають «розстрiляним вiдро-

дженням». (Учнi пояснять, як розумiють це поняття.)

Про масштаби репресiй свiдчить хоча б такий доку-

мент. 20 грудня 1954 року представники Об’єднання ук-

раїнських письменникiв «Слово» у Нью-Йорку надiслали

на адресу Другого всеукраїнського з’їзду письменникiв

телеграму. Там були такi рядки: «1930 року друкувалися

259 письменникiв. Пiсля 1938 з них друкувалися тiльки

36… Де i чому зникли з української лiтератури 223 пись-

менники?»

Проте число 223 далеко не повне. За приблизними

пiдрахунками в часи сталiнiзму близько 500 українських

письменникiв репресовано й замордовано на Соловках

чи Колимi.

Робота у групах. Опрацювати iнформацiю про
окремих представникiв «розстрiляного вiдроджен-
ня», використовуючи такi джерела:
� Атом серця: Укр. поезiя першої половини

ХХ ст. / упорядкув., передм., прим. Ю.І.Ковалева. –
К. : Веселка, 1992.
�Ж у л и н с ь к и й М. Слово i доля : [навч.

посiб.] / М.Жулинський. – К. : АСК, 2002.
� Розстрiляне вiдродження: Антологiя

1917–1933: Поезiя – проза – драма – есей / упоряд-
кув., передм., пiслям. Ю.Лаврiненка. – К. : Смоло-
скип, 2002.

Якщо з певних причин немає можливостi ор-
ганiзувати самостiйну роботу, про окремих талано-
витих представникiв «розстрiляного вiдродження»,
з творчiстю яких учнi не будуть ознайомлюватися
докладно, стисло розповiсть учитель. 
�Дмитро Фалькiвський (справжнє прiзвище Лев-

чук). Народився в селянськiй родинi на територiї сучас-

ної Бiлорусi. У пошуках кращої долi змушений був пра-

цювати в ЧК. Проте наважився заперечити поширену в

20-тi роки думку, що масовi жертви виправдовуються

iдеєю; не хотiв, щоб iдеали революцiї здобувалися

кров’ю. Про свої внутрiшнi терзання написав у поезiях,

що вражають глибиною прозрiння лiричного героя, який

побачив безглуздiсть жертв i назавжди лишився з комп-

лексом провини. Фалькiвський не внiс у поезiю нових

засобiв, зате збагатив її щирiстю висловлених почуттiв

(«Зiйшлись обоє на багнетах», «Час колесами чавунни-

ми»). Стала народною пiсня на слова Фалькiвського

«Очерет менi був за колиску». Твiр свого часу набув над-

звичайної популярностi у воякiв УПА.

�Mео Шкурупiй був найпершим помiчником М.Се-

менка, тому писав теоретичнi статтi про футуризм, брав

участь у лiтературних дискусiях. У його першiй збiрцi

«Психотези» переважала урбанiстична модернiстська

лiрика. Поет використовував верлiбр, не визнавав

роздiлових знакiв, добирав несподiванi рими. Згодом

вiдходить вiд футуризму, у його творчостi стають

помiтними риси неоромантизму. У збiрках «Жарини

слiв», «Для друзiв» особливо цiкавою є маринiстична

лiрика. Шкурупiй бiльше вiдомий як прозаїк, автор гос-

тросюжетних оповiдань на теми революцiйних подiй

1917–1920 рокiв. У 1934 роцi письменника арештовано,

в листопадi 1937 – розстрiляно на Соловках.

�М.Драй-Хмара – один iз неокласикiв, учений i фiло-

лог, професор мови i лiтератури. Саме Драй-Хмара у со-

нетi «Лебедi» назвав неокласикiв «п’ятiрним Pроном».

Його поезiя вражає образами-символами, багатством мо-

ви, в якiй гармонiйно поєдналися архаїзми й смiливi ав-

торськi новотвори. Крiм цього, у доробку Драй-Хмари

низка поетичних перекладiв iз французької, чеської та

бiлоруської мов. Щоб учнi переконалися в багатствi й роз-

маїттi лiрики, прочитаємо вiршi «Мати» i «Шехеразада».

�Дмитро Загул – вiдомий перекладач, який здiйснив

переклади «Фауста» Mете, «Пiснi пiсень» Гайне, балад

Шиллера. Його лiтературними вчителями були Олек-

сандр Олесь та молодомузiвець О.Луцький. Поет-фiло-

соф прагнув збагнути трагiзм людського буття. За мане-

рою письма – символiст. Загул увiйшов в українську по-

езiю як митець європейського типу. Репресований у

1933 роцi, у 1944 загинув на Колимi. Основнi збiрки –

«Мережки», «Наш день», «На гранi».

Пiдсумок уроку. Учнi читають складенi тези. 
Асоцiативний диктант. Усно розкрити змiст

понять, про якi йшлося протягом уроку.
Українiзацiя, український ренесанс, «Плуг», «Гарт»,

МАРС, ВАПЛІТЕ, неокласики, соцiалiстичний реалiзм,
«розстрiляне вiдродження», 1934 рiк, Соловки.

Домашнє завдання. З а г а л ь н е. Опрацювати
вiдповiдний матерiал пiдручника. І н д и в i д у а л ь -
н е. Пiдготувати повiдомлення про цiкавi факти з
життя П.Тичини, зокрема про його дитинство,
юнiсть, вихiд першої збiрки (на основi бiографiчних
творiв С.Тельнюка). З а  б а ж а н н я м. Пiдготувати
виразне читання вiршiв П.Тичини та iнших поетiв
тiєї доби (на свiй вибiр).
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