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ХХ ст. - одне з найскладніших і найцікавіших в історії світової культури. 

По-перше, це пояснюється великою кількістю соціальних потрясінь, страшних 

світових війн, революцій, які витиснули духовні цінності на периферію 

людської свідомості і дали поштовх розвитку примітивних націонал-

шовіністичних ідей, посилення культу тотального руйнування старого. По-

друге, відбуваються суттєві зміни в галузі економіки та засобів виробництва. 

Поглиблюється індустріалізація, руйнується традиційний сільський устрій 

життя. Маси людей відчужуються від звичного природного середовища, 

переїжджають до міст, що призводить до урбанізації культури. По-третє, 

поступове перетворення суспільства на комплекс різних об’єднань та 

угрупувань веде до процесу позбавлення людини власного "Я", втрати 

індивідуальності. 

Модернізм (фр. modernisme) - загальний термін, що використовується для 

виниклих на початку ХХ століття спроб порвати з художніми традиціями ХІХ 

століття; заснований на концепції домінування форми на противагу змісту. В 

образотворчому мистецтві прямими представниками є абстракціоністи; у 

літературі — письменники, що експериментують з альтернативними формами 

оповіді; у музиці — традиційне поняття ключа було замінене на атональність; в 

архітектурі — центральними концепціями виступають функціоналізм і 

відсутність декоративності. 

В українській літературі модернізм не проявився у повному й 

концептуальному виді, однак засвідчив себе рядом формальних особливостей 

поетики та зразками нетрадиційно суб'єктивно-індивідуалістичного розуміння 

людини й дійсності 

Творчість модерністів має елітарний характер, вона складна для сприйняття, 

це мистецтво «усвідомлено суб'єктивне». Модерністи виявляють глибоку увагу 

до підсвідомого у людській психіці. І. Франко, розмірковуючи над відмінністю 

модернізму від реалізму, писав: «Коли старі письменники виходять від 

малювання верхнього світу природи, економічних та громадських обставин — і 

тільки при помочі їх силкуються зробити зрозумілими даних людей, їх діла, 

слова й думки, то новіші йдуть зовсім противною дорогою: вони, так сказати, 

відразу засідають у душі своїх героїв і нею, мов магічною лампою, освічують 

все окруженця. Властиво, те окруження само собою їм мало цікаве і вони 

звертають на нього увагу лише тоді й оскільки, коли й оскільки на нього падуть 

чуттєві рефлекси тої душі, яку вони беруться змалювати». 

 



Реалісти змальовують характери як наслідок обставин, модерністи 

зосереджують увагу на психології людини. Теми, сюжети, образи вони беруть з 

фольклору, міфології, культурної історії, прагнучи дистанціюватися від 

реальності. 

На відміну від класичного реалізму модернізм яскравіше проявив себе не в 

прозі, а в поезії. Модерністи виявляють більше зацікавлення універсальним, 

культурно-історично далеким, ніж реальним. Вони прагнуть створити «нову 

дійсність», свій неповторний світ. Провідними стильовими прийомами 

модернізму є потік свідомості, монтаж, який прийшов у літературу з 

кіномистецтва, використання умовних форм, які створюють ірреальний, 

неправдоподібний світ. Як відзначає Д. Затонський, «найбільш неймовірне, 

безглузде та незрозуміле відбувається в буденній, тривіальній обстановці.». 

Творчість модерністів, за спостереженнями Д. Затонського, «є процесом 

перетворення реальних явищ, подій, проблем на ідіоми, символи, знаки — 

тобто абстрактні форми, що не відповідають дійсності, а лише її символічно 

моделюють, створюють дещо подібне до адекватного її душевного настрою». 

Символ для модерністів — засіб пізнання світу.  

У розвитку модернізму можна виділити три етапи: декаданс, власне 

модернізм і авангардизм. Декаданс (від франц. decadence — занепад) з'явився в 

період занепаду реалістичної доби наприкінці XIX століття у Франції. Його 

особливості: відчуття зневіри, втоми, відчаю, прагнення втекти від реальної 

дійсності. Декадентські настрої проявилися у творах таких письменників, як 

Микола Вороний, молодомузівці, Григорій Чупринка, Микола Філянський. 

Оскільки декаденство характерне для багатьох модерністських течій, його 

не варто виділяти в окрему стильову течію. 

Особливості власне модернізму виявилися у творчості таких письменників, 

як Василь Стефаник, Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Ліна 

Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Василь Стус. Період власне 

модернізму тривав від початку XIX століття до 60-х років XX століття. 

Авангардизм (від франц. avant — попереду, garde — сторожа, передовий 

загін) з'явився в роки Першої світової війни і продовжує розвиватися сьогодні. 

Це мистецтво є формою заперечення, протесту, бунтарства, стихійної 

революційності, руйнування банальної офіційної культури. Авангардисти 

пародіюють усталені мистецькі цінності, традиційні художні засоби, руйнують 

межі між мистецтвом для еліти і масовою культурою. 

Авангардизм складається з таких літературних течій, як абстракціонізм, 

кубізм, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, конструктивізм, експресіонізм. Традиції 

авангардизму продовжують літературні групи Бу-Ба-Бу (Юрій Андрухович, 

Віктор Неборак, Віктор Недоступ), ЛУГОСАД (Іван Лучук, Роман 

Садловський, Назар Гончар). Неоавангардизм є завершальним етапом розвитку 

модерністської доби. 



 

Старі засоби мистецького відображення вже не вдоволяли письменників і 

тут джерело, за висловом Івана Франка, „шукання нових горизонтів” чи 

Стефаникове шукання „нових ідей для своєї землі”. На межі ХІХ-ХХ ст. в 

українську літературу ввійшло чимало нових письменників. Поряд таких уже 

відомих прізвищ, як М. Коцюбинський, В. Стефаник, Л. Українка, О. 

Кобилянська, М. Черемшина, Гнат Хоткевич — з’явилися нові оригінальні 

таланти: С. Васильченко, А. Тесленко, М. Чернявський, Т. Бордуляк. О. 

Маковей, А. Кримський, М. Вороний, О. Олесь, П. Карманський, Ст. 

Чарнецький, К. Гриневичева та інші. Отже українська література збагатилася 

цілою плеядою літераторів, яких, за словами Франка, „не постилалася би не 

одна, далеко багатша за українську, література”. 

Модернізм має багато різновидів. Серед них — символізм, імпресіонізм, 

експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, акмеїзм. Дехто з дослідників називає їх 

течіями, дехто розбиває їх на напрями та етапи. У західноєвропейських 

літературах існувала така послідовність течій: символізм, імпресіонізм, 

експресіонізм, неоромантизм, неокласицизм, неореалізм, сюрреалізм. В 

українській літературі усі ці течії співіснували і в часі, і в творчості 

письменників. Це пояснюється тим, що модернізм в Україні почав розвиватися 

пізніше. 

Першим з українських модерністів можна назвати Михайла 

Коцюбинського. Як письменник він формувався під впливом українського 

реалізму (творів І.Нечуя-Левицького, П.Мирного) та французького натуралізму 

Гі де Мопассана. Для творчої манери М.Коцюбинського характерний був 

тонкий психологізм у відображенні соціальних конфліктів. 

Леся Українка виступає фундатором інтелектуального напряму 

українського літературного модерну. Філософічність, раціоналізм, висока 

абстрактність образів та символіка мови, психологізм, модерна лексика, якою 

вона збагачувала українську літературу, це неповні риси її творчої манери. 

Незважаючи на ідеологічні розходження, І.Франко в 1898 р. змушений був 

визнати, що "від часу шевченкового "Поховайте та вставайте...", Україна не 

чула такого сильного, гарного та поетичного слова...!" 

На початку XX ст. український модерн почав оформлюватися організаційно 

як певний літературний рух. Неформальні гуртки однодумців і послідовників 

утворювалися навколо М.Коцюбинського, Лесі Українки, В.Стефаника. Перше 

формальне об'єднання українських модерністів - товариство "Молода муза" 

виникає у Львові в 1906 р., до якого увійшли письменники і поети М.Яцків, 

В.Пачовський, Б.Лепкий, П.Карманський, композитор СЛюдкевич, критик 

М.Євшан. Вони свідомо проголошували "нове мистецтво", свої естетичні 

принципи "нової краси", мистецтва для мистецтва, сповідуючи містицизм, 

естетизм та натуралізм. "Українська муза" видавала свій журнал "Світ". В 1909 

р. товариство "Молода муза" припинило існування. 



Символічно, що естафету нового літературного руху підхопили літературні 

діячі Наддніпрянської України. В 1909 р. в Києві був заснований перший 

журнал українського модерну "Українська хата", що проіснував до 1914 р. 

Організаторами його став поет Микита Шаповал. 

Окремо б хотілося розглянути неоромантизм, одну з найпотужніших течій в 

новітній українській поезії. Неоромантизм (грец. neos — новий, молодий і 

франц. romantisme) — стильова течія модернізму, яка виникла в українській 

літературі на початку XX століття. Леся Українка називала його 

новоромантизмом. Неоромантизм яскраво виявився у ліриці та драматичних 

творах Лесі Українки, прозі О. Кобилянської, Миколи Хвильового, О. 

Довженка, Ю. Яновського, поезії Олександра Олеся, Є. Плужника, Б.-І. 

Антонича. Неоромантизм зберіг риси класичного романтизму, зокрема 

конфлікт з дійсністю, який породжував гострий напружений сюжет. 

Неоромантики відкинули раціоцентризм, матеріалістичне сприйняття світу, на 

перше місце поставили чуттєву сферу людини, емоційно-інтуїтивне пізнання. 

Неоромантики використовували засоби символіки, гіперболізацію, гру кольорів 

і півтонів, дбали про багатство ритміки і строфіки. На відміну від класичних 

романтиків, які освоювали переважно сільську тематику, передавали 

переживання робітника, інтелігента ("Червона зима" В. Сосюри), вони 

поетизували революційні події ("Залізниця" В. Сосюри, "Повстання" В. Еллана-

Блакитного, "Слово о полку" М. Бажана), історичних осіб ("Тарас Трясило" В. 

Сосюри, "Галілей" Є. Плужника, "На Ігоревім полі" Т. Осьмачки, "Бондарівна" 

Марка Вороного), висловлювали тугу за духовними і моральними цінностями 

("Дев'ята симфонія" О. Влизька, "Нічний рейс" М. Бажана, "Деспотам" Т. 

Осьмачки, "Діалог з мужністю" Ю. Яновського), почуття зневіри й розпачу в 

непівський і передкультівський періоди ("Місто" В. Сосюри, "Сліпці" М. 

Бажана). Творам неоромантиків властивий динамізм, драматизм, вольове 

начало, загострений патріотизм, увага до національно-суспільних проблем, 

різке заперечення комуністичного тоталітаризму, туга за героїзмом, уславлення 

активної людини, "великого чину". Неоромантична стихія захопила ранніх 

футуристів (М. Бажана, О. Влизька), символістів (П. Тичину, М. Терещенка, Я. 

Савченка). Творчість неоромантиків окрилювала національна ідея. У середині 

20-х років у творах неоромантиків з'являються мотиви розпачу, зневіри. 

Внутрішнє роздвоєння добре передає герой новели Миколи Хвильового "Я 

(Романтика)". Неоромантичні тенденції були у Б.-І. Антонича, Б. Кравціва, 

поетів "празької школи" (О. Теліги, Олега Ольжича, І. Ірлявського). 

З українського модернізму постав і український пост-модернізм, який 

переосмислив ідеї свого попередника. Так, за словами Ю. Андруховича, «було 

зупинено, вибито, вирізано до ноги модернізм — будь-який: віденський 

(еталонний), празький, краківський, львівський, дрогобицький, натомість 

прийшла післямодерністична пустка, велика вичерпаність з безконечно 

відкритою потенційністю». Але модернізм залишається одним з 

найважливіших етапів розвитку української культури. 
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