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Хід уроку 

1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА МИСТЕЦТВА.  

У 1920—1930-ті рр. тривав розвиток літератури й мистецтва. Поряд із тенденціями, започаткованими 

наприкінці XIX — на початку XX ст., виникали нові жанри, напрямки, школи. 

На межі XIX—XX ст. відбувався перехід до нових ідей, що ламав традиційні уявлення про мистецтво. 

Цей перехід мистецтвознавці іноді називають декадансом (занепадом). Хоча насправді це був не занепад, 

а пошук нових форм художнього зображення дійсності. 

У 1920—1930-ті рр. на розвиток мистецтва й літератури величезний вплив мали Перша світова війна, 

революції, зародження й становлення тоталітаризму. У цей час на зміну традиційним течіям прийшли 

нові, що урізноманітнило культурне життя. 

Новим явищем у розвитку культури стала поява масової та елітарної культур. Масова культура була 

спрямована на масового споживача культурних надбань людства. На відміну від традиційної культури, 

основним двигуном масової культури є вигода — фінансова, політична тощо, а основною якістю — 

доступність і розважальність. 

Поява масової культури була зумовлена збільшенням кількості міського населення й поширенням 

грамотності, розвитком засобів масової інформації (преса, радіо, кіно, звукозапис тощо) та 

технологізацією тиражування мистецьких творів. 

Масова культура стала невід’ємною складовою життя індустріального суспільства. І якщо в 1930-х рр. 

масова культура Заходу була демократична за своєю суттю, то в тоталітарних країнах її використовували 

для маніпулювання й контролю за суспільною свідомістю, вона була дозованою й ретельно відібраною. 

 
Собори Бродвея. Художниця Флорін Стеттхаймер. 1929 р. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 
Рисою масової культури є культ «зірки» — нерідко штучно створена популярність письменника, художника, співака, 

актора, спортсмена, а також «приручення» різноманітними способами талановитих людей із метою їх комерційної та 

ідеологічної експлуатації. Масова культура урізноманітнювала побут, змушувала заробляти й витрачати гроші. 

2. ГРОМАДСЬКА Й ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА. Наприкінці XIX — на початку XX ст. у країнах 

Європи та Північної Америки відбувалися вагомі зміни в інтелектуальному та духовному житті, які знову 

поставили на порядок денний питання про сенс життя. У середовищі творчої інтелігенції і діячів науки 

ширилися настрої песимізму й очікування майбутньої катастрофи. 

У цей переломний час зіткнення протилежних думок породило різноманіття філософських шкіл. 

Частина філософів звернулася до класичної філософської спадщини Георга Гегеля (новогегельянство) та 

Іммануїла Канта (неокантіанство). Російські філософи Дмитро Мережковський, Микола Бердяев, Сергій 

Булгаков та інші звернулися до православної християнської традиції. Американські філософи-

прагматики закликали до вирішення практичних завдань, які виникають у реальному житті. Німецькі 



філософи Артур Шопенгауер та Фрідрих Ніцше, прихильники «філософії життя», заперечували 

раціональне й закликали дослуховуватися до ірраціонального в людському єстві.  

 
Смерть та життя. Художник Густав 

Климт. 1908—1916 рр. 

 
Часи. Художник Поль Серюзьє. 1919 р. 

Ф. Ніцше піддавав критиці християнство та раціоналізм за те, що вони «пригнічують волю до життя». 

Він пропонував подолати гніт шляхом звільнення «життєвих сил», які мають відкрити шлях до 

«надлюдини», що стоїть по інший бік «добра і зла». Твори Ф. Ніцше були насичені афоризмами, 

пророцтвами і таємничістю. Їх сприймали як заклик до підриву традиційних моральних цінностей, до 

насильства. 

Французький філософ Анрі Бергсон протиставляв інтуїцію інтелектуальним методам пізнання. Він 

стверджував, що лише інтуїція здатна проникнути в суть речей. 

Відкриття австрійським вченим Зігмундом Фрейдом безсвідомого мало величезний вплив на 

суспільство. Здавалося, що знайдено пояснення всім вчинкам людини. Вчення З. Фрейда філософ Карп 

Юнг переніс на поведінку великих мас людей — натовп, яким, пробуджуючи його несвідоме, можна 

керувати. 

На початку XX ст. у країнах Європи та США набула поширення соціологія — наука про розвиток 

суспільства. У цей час стали популярними теорії соціального дарвінізму, згідно з якою розвиток 

суспільства обумовлюється біологічною боротьбою за виживання, та географічного детермінізму, коли 

географічне розташування є визначальним у долі народів, їхніх характерів. На основі цих положень 

сформувалися расова теорія, антисемітизм тощо. 

Деяких людей не задовольняло таке різноманіття думок, і вони зверталися до окультизму, містики або 

східних релігій. 

Війна, труднощі післявоєнних років, поява тоталітарних режимів ще більше посилили у свідомості 

людей занепадницькі настрої. Німецький історик Освальд Шпенглер опублікував у 1918—1922 рр. книгу 

«Загибель Європи», у якій історія людства показана як ланцюжок не пов’язаних між собою культур, 

кожна з яких народжується, досягає свого апогею, занепадає й нарешті вмирає. Залишаються лише 

спогади та руїни. 

 
Смерть та чоловік. Художник 

Егон Шилє. 1911 р. 

 
Карл Юнг  

19-річний Ернест Хемінгуей 

під час Першої світової війни в 

Мілані. 1918 р. 

Характерною рисою філософії міжвоєнних років стало подальше зосередження уваги на людині та її 

місці в конфліктному світі. Найбільш впливовим у ці роки стає екзистенціалізм — філософія існування. 

Її найвидатнішими представниками в Німеччині були К. Ясперс, М. Хайдеггер, у Франції — письменники 

й філософи Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель, в Іспанії — X. Ортега-і-Гассет. Екзистенціалізм намагався 

допомогти людині знайти своє місце у світі, своє «я» (свою екзистенцію), подолавши відчуження. Людина 

створює саму себе, пізнає свою сутність — ось головний заповіт екзистенціалізму, ідеї індивідуальної 



відповідальності людини за все, що відбувається з нею та іншими людьми. Ситуація особистого вибору 

— головна тема екзистенціональної філософії та літератури міжвоєнних років. 

3. ЛІТЕРАТУРНІ ТЕЧІЇ першої третини XX ст. У літературі початку XX ст. провідні позиції посідав 

реалізм. На відміну від реалізму другої половини XIX ст., який переважно описував реальність, реалізм 

першої половини XX ст. критично осмислював дійсність, тому його називають критичним реалізмом. В 

Англії, Франції, Німеччині, США та інших країнах у цьому жанрі були створені видатні романи, повісті, 

п’єси. Найбільшою популярністю в цей період користувалися твори англійців Дж. Голсуорсі, Б. Шоу, С. 

Моема, Г. Веллса, французів А. Франса, Р. Роллана, німців Г. Манна, Т. Манна, Л. Фейхтвангера, 

норвежця К. Гамсуна, американців Дж. Лондона, Е. Сінклера, Ф. Норріса, росіян Л. Толстого, А. Чехова 

та ін. Їхня творчість вирізнялася особливою увагою до проблем людини й суспільства загалом. 

Визначальними подіями, що вплинули на розвиток літератури 1920-х рр., стали війна, революції, 

післявоєнна криза. 

Явищем 1920-х рр. була поява в літературі «втраченого покоління» — письменників, становлення яких 

відбувалося в роки війни. Це американець Е. Хемінгуей, англієць Р. Олдінгтон, німець Е. М. Ремарк. Їхні 

герої — молоді люди, які пройшли окопи Першої світової війни, багато пережили, розчарувалися, але не 

втратили людської гідності. Написані в традиціях реалізму книги Е. М. Ремарка («На Західному фронті 

без змін»), французького письменника А. Барбюса («Вогонь» і «Ясність»), Р. Олдінгтона («Смерть 

героя») не тільки зображували криваві події війни, але й застерігали людство від небезпеки нової 

катастрофи. 

В антивоєнну тематику органічно впліталися антинацистські мотиви. Світового визнання здобули 

філософський роман німецького письменника Т. Манна «Йосиф та його брати» та роман Л. Фейхтвангера 

«Іудейська війна» (1932 р.), де війну зображено в усій її антилюдській сутності. 

Межі реалізму не відповідали потребам часу, тому літературному процесу 1920—1930-х рр. 

притаманні глибокий творчий пошук, виникнення нових стилів і жанрів. У творах ряду авторів 

традиційний сюжет відступав на другий план, а іноді й зовсім зникав, поступаючись місцем 

філософським роздумам, почуттям, переживанням, іноді — містичним сценам. Нові стилі й жанри 

називали модерністськими. До письменників-модерністів відносять француза М. Пруста, австрійця Ф. 

Кафку, англійку В. Вульф, ірландця Дж. Джойса та ін. 

 
Письменник Еріх Марія Ремарк і найбільше кохання його життя — кінозірка Марлен Дітріх. Їхній роман тривав майже 40 

років, до самої смерті письменника 

ЛІТЕРАТУРА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

 



 
Вірджинія Вульф. 1927 р. 

У 1920-ті рр. у літературі й філософії зародився новий напрямок — екзистенціалізм (у перекладі з 

латини — існування). Екзистенціоналісти прагнули зрозуміти, відтворити потаємні, підсвідомі думки й 

почуття людини, розібратися в її ставленні до життя й смерті, до існування загалом. 

Із початку XX ст. у літературі та мистецтві почала швидко розвиватися нова течія — авангардизм. 

Маючи великий вплив на суспільство, література ставала заручником авторитарних і тоталітарних 

режимів. Вони прагнули спрямувати її розвиток у вигідне русло, зробити своєю опорою. Письменники й 

поети нерідко опинялися в центрі політичних подій, і треба було мати міцну волю й талант, щоб не 

зрадити правді історії, читачу. Особливо нелегко це було зробити в державах, де надовго утвердився 

тоталітаризм як форма політичного правління й духовного одурманювання мас. 

Трагічними нотами пронизана творчість письменників і поетів Італії. У героїв їхніх творів 

переважають почуття відчаю й самотності. У творчості митців країни спостерігалися відхід від соціальної 

тематики, захоплення формою, байдужість до змісту. 

У СРСР після відносної свободи творчості на початку 1920-х рр. комуністична партія основним 

методом у літературі й мистецтві цілеспрямовано нав’язувала соціалістичний реалізм. Його насаджували 

всіма засобами. Принцип «партійності» літератури, визначений В. Леніним, був головним у перевірці 

лояльності письменників і поетів до існуючого ладу. Упокорення талановитих митців способом репресій 

поєднувалося з «піклуванням» про нову, радянську прозу й поезію. Провідниками сталінізму виступали 

в першу чергу партійні чиновники, які вимагали уславлення радянської дійсності й керівної ролі 

більшовицької партії. Постанова ЦК ВКП(б) у 1932 р. «Про перебудову літературно-художніх 

організацій» надовго визначила долю радянської літератури. Ця постанова стала ідеологічною основою 

для безмежного втручання держави в літературно-мистецьке життя, що за умов однопартійності системи 

було особливо небезпечним для розвитку культури. 

 
Джеймс Джойс. 1926 р. 

 
Портрет Франца Кафки з 

гігантським жуком у руці. 

Художник Томмасо Пінчіо. 

2008 р.  
Стефан Цвейг. 1915 р. 

Перша хвиля репресій, спрямована проти творчої інтелігенції в СРСР, прокотилась у 1920-х рр. Ті, хто 

вижили, змушені були пристосовуватися до вимог офіційної ідеології та більшовицької практики 

будівництва соціалізму або залишити країну. Проте в 1930-х рр. на них чекала нова, ще більша хвиля 

репресій. Поширеними стали теми перемоги більшовиків у 1917 р., політики колективізації та 

індустріалізації. Водночас у жорстких межах тоталітарної держави з’являлися твори, освячені 

письменницьким талантом. 

Позитивним у СРСР у ті часи було подолання масової неграмотності населення. Деякі народи вперше 

здобули власну писемність і почали розвивати самобутню літературну творчість. 

У країнах західної демократії літературна діяльність була більш незалежною. Проте політична свобода 

ще не давала матеріального комфорту. Якщо в країнах із тоталітарним режимом творчість залежала від 

відносин із правлячою елітою, то у відносно демократичних державах значний тиск чинили видавці. 

Надзвичайно популярною в цей час стала література, розрахована на масового читача, зокрема пригоди, 



фантастика, психологічні романи. Визнаними майстрами детективного жанру стали А. Крісті (Англія), 

Ж. Сіменон (Франція), Р. Стаут і Е. Гарднер (США). 

4. ПИСЬМЕННИКИ — ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ. Єднальними для прозаїків, поетів, 

публіцистів усіх країн незалежно від панівних форм і методів політичного правління були теми війни і 

миру, життя і смерті, любові й ненависті. Концентроване вираження вони отримали у творчості 

американського письменника Ернеста Хемінгуея (1899—1961). Йому судилося взяти участь у Першій і 

Другій світових війнах, захищати республіку в Іспанії. Перший роман «Фієста» Е. Хемінгуей надрукував 

у 1926 р. Це книга-протест проти «безглуздої війни», крик душі «втраченого покоління». Відверто 

антивоєнну спрямованість мав роман «Прощавай, зброє!». Ненавистю до війни, любов’ю до Іспанії та її 

народу сповнено його роман «За ким калатає дзвін» (1940 р.). Літературна творчість та активна 

громадянська позиція письменника відзначені Нобелівською премією в 1954 р. після виходу повісті 

«Старий і море». 

Французький письменник Анатоль Франс (1884—1924) став лауреатом Нобелівської премії в 1924 р. 

Його історико-філософські романи спрямовані проти поширення впливу церкви. Паралелі сучасної 

Франції письменник шукав у XVIII ст. 

 
Ернест Хемінгуей з однією зі своїх 

улюблених кішок 

 
Анатоль Франс 

 
Ромен Роллан і Магатма Ганді 

 
Томас Манн 

Перейнявшись соціальними проблемами, А. Франс зблизився із соціалістичним рухом, підтримував 

радянську Росію. 

Із літературою та музичною культурою Франції тісно пов’язане ім’я Ромена Роллана (1866—1944). 

Долю митця в суспільстві він відобразив у романі-епопеї «Жан-Крістоф». У роки Першої світової війни 

Р. Роллан виступав із гострими відгуками і статтями. Він не сприймав методів революційної боротьби, а 

свій протест проти війни й насильства передав у романі «Клерамбо» та повісті «П’єр і Люс». Духовне 

життя європейської інтелігенції, застереження від небезпеки війни й насильства є лейтмотивом роману 

«Зачарована душа». Антивоєнний пафос був притаманний не лише творчості Р. Роллана, а і його життєвій 

позиції. Разом з А. Барбюсом він ініціював проведення антивоєнних конгресів. Слід зазначити, що обох 

письменників після відвідин ними СРСР використовували для формування в країнах Заходу громадської 

думки про відсутність у Радянському Союзі репресій та голодомору. 

На творчість англійського письменника Джона Голсуорсі (1867—1933) значною мірою вплинули 

гуманістичні погляди Ч. Діккенса, І. Тургенева, Л. Толстого. Залишаючись активним прихильником 

англійського суспільства, він зумів відтворити його життя з усіма проблемами й суперечностями. Відома 

трилогія «Сага про Форсайтів», інші романи, новели і драми Дж. Голсуорсі зображують долю однієї сім’ї 

на тлі кризових явищ у суспільстві та в людських стосунках. 

Видатний німецький письменник Томас Манн (1875—1955) — автор романів «Будденброки», 

«Чарівна гора», історичної тетралогії на біблійні теми «Йосиф та його брати». Він аналізував витоки 

німецького нацизму й гостро засуджував його наслідки. У 1947 р. Т. Манн завершив роботу над романом 

«Доктор Фаустус», у якому розкрив тісний зв’язок між кризою суспільства, культури і людської 

особистості. 



Славетний індійський письменник Рабіндранат Тагор (1861—1941) був усебічно обдарованою 

людиною. Деякий час він очолював національно-визвольний рух. Його патріотична пісня «Моя золота 

Бенгалія» стала національним гімном Бангладеш, а пісня «Душа народу» — гімном Індії. Він був автором 

численних поетичних збірок, романів, драматичних творів. У творчості Р. Тагора переважали соціально-

психологічні мотиви, оспівувалися природа й кохання. Р. Тагор — перший виходець з Азії, удостоєний 

Нобелівської премії. Він багато працював у живописі, вів просвітницьку діяльність. Поблизу Калькутти 

Р. Тагор заснував університет, у якому навчалися, зокрема, Індіра Ганді, багато інших політичних лідерів, 

відомих діячів індійської науки і культури. 

Англійський драматург, публіцист, критик Джордж Бернард Шоу (1856—1950) літературну діяльність 

почав у 1875 р. Тоді його творчість заперечувалася видавцями. Викриття лицемірства, користолюбства за 

допомогою їдкої іронії та спростування існуючих форм забезпечили оригінальність творчого методу Б. 

Шоу. Він вважав, що буржуазне суспільство зайшло в глухий кут і тому приречене (твори «Візок із 

яблуками», «Гірко, але правда», «Женева»). Публіцистика Б. Шоу поєднувалася з роздумами про долю 

людства, а засудження західного парламентаризму — зі схваленням радянського суспільного ладу. 

 
Рабіндранат Тагор 

 
Джордж Бернард Шоу з 

дошкою для серфінгу 
 

Іван Бунін. 1933 р. 

Російський письменник Іван Бунін (1870—1953) народився поблизу Воронежа. Його батьки належали 

до старовинних дворянських родів. 22-річним юнаком він приїхав в Україну; жив у Полтаві й Харкові, 

відвідував Київ, Миргород, Черкаси, Чигирин, тому природними в його творчості є українські мотиви та 

образи. Із 1895 р. письменник жив у Москві та Петербурзі, листувався з М. Горьким, товаришував із 

композитором С. Рахманіновим, співаком Ф. Шаляпіним, зустрічався з М. Коцюбинським. І. Бунін 

перекладав твори Дж. Байрона, А. Міцкевича, Т. Шевченка. 

І. Бунін засудив Жовтневий переворот 1917 р., вважаючи, що перемога більшовиків приведе Росію до 

катастрофи. Під час громадянської війни в Росії жив в Одесі, звідти перебрався до Франції. Якщо в 

перших творах І. Бунін тужив за «дворянськими гніздами», то в еміграції він торкався тем кохання, 

ностальгії та смерті. У щоденнику «Окаянні дні» він із ненавистю писав про більшовицький режим. 

Кращою вважається автобіографічна повість 1933 р. «Життя Арсеньева». Тоді ж І. Бунін отримав 

Нобелівську премію за майстерність у розвитку традицій російської класичної прози та вміння 

надзвичайно виразно й точно описувати реальне життя. У 1930-х рр. І. Бунін був провідним російським 

письменником-емігрантом. 

Питання для самоперевірки 

1. Які етапи в розвитку літератури і мистецтва можна виділити в міжвоєнний період?  

2. Що таке масова культура?  

3. Як позначилася на літературному процесі Перша світова війна?  

4. Які течії переважали в літературі та мистецтві в міжвоєнний період?  

Домашнє завдання: 

1) Написати конспект  

2) Дати відповіді на питання для самоперевірки 

Рекомендована література до теми:  

1. Власов В.С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти / В.С. Власов, С.В. Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 256 с.4 

2. Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В. Історія України. Рівень 

стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – Тернопіль: Астон, 2018. – 256 

с. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати 

номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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