
«Празька школа» 

українських поетів

неоромантизм                        неокласицизм
(за стилем)                         (за філософською

заглибленістю)
(символізм, імпресіонізм, експресіонізм)



Ознаки творчості:

*болісні роздуми над причинами поразки у 

визвольних змаганнях за державність України;

*сформулювали свою концепцію людини –

духовно сильної, вольової, національно 

свідомого українця, який з ідейних переконань 

віддасть життя за незалежність України;

*основний пафос творчості – волелюбність, 

мужність, почуття відповідальності перед 

поневоленою батьківщиною, щирий патріотизм



Ідейно-стильові риси 

творчості:

*історіософські мотиви (метаісторія);

*яскравий історизм;

*волюнтаризм, філософія чину;

*войовничий націоналізм;

*трагізм світосприймання;

*стильовий синкретизм



Центральна тема 

творчості – тема України

Розвивали особливий 

тип художньої мови 

(історична, археологічна, 

релігійна, міфологічна, 

мілітарна лексика)



Представники:

*Юрій Дараган

*Євген Маланюк

*Леонід Мосендз

*Олег Ольжич

*Оксана Лятуринська

*Олена Теліга

*Олекса Стефанович

*Юрій Клен (Освальд Бургардт)

*Наталя Лівицька-Холодна

*Галя Мазуренко

*Юрій Липа



*Представники «Празької школи»

Юрій 

Дараган

Євген Маланюк Леонід Мосендз Олег Ольжич

Оксана Лятуринська Олена Теліга Олекса Стефанович Юрій Клен 

Наталя Лівицька-Холодна Галя Мазуренко Юрій Липа



Естетична концепція 

«Празької школи» -

*відповідальність письменника за долю 

нації, література як рівновелика і 

непідлегла іншим сферам духовного життя 

(політика, релігія, педагогіка тощо)

«Як в нації вождя нема,

Тоді вожді її – поети!..» (Є. Маланюк)



Євген Филимонович Маланюк
(20.01.1897 р. – 16.02.1968 р.)

мислитель-публіцист   мистецтвознавець

Є. Маланюк

критик                  культуролог          перекладач   



Періоди творчості:

*І період (міжвоєнний час) – войовничий 

«державницький» запал, осмислення сенсу 

української історії, причин багатовікової 

бездержавності, передчуття апокаліптичних 

зрушень, у яких має очиститися й воскреснути 

Україна

*ІІ період (післявоєнний час) – посилення трагічного 

світосприйняття, зосередження на осягненні 

глибин людської душі, на переживаннях 

особистості, утягненої у вир бурхливої історії



Світоглядна позиція 
автора 

ідея української 
державності 
(енергетичне джерело 
натхнення митця)



Характерні риси поезії:

*духовний аристократизм, вольове напруження, інтелектуальна

самозаглибленість ліричного героя, психологізм;

* виваженість слова, лаконізм вислову поєднані з потужною

емоційністю;

* оригінальність і водночас ясність, прозорість метафорики,

символіки, афористичність вислову, відсутність туманних,

розпливчастих натяків, недомовок;

* переосмислення образів української й світової (античної)

історії, культури; гармонійне поєднання національних і

загальнолюдських цінностей;

* чітка організованість, дисципліна поетичної мови,

зосередження на приголосних звуках, неповна, дисонанс,

* вільна модернізована рима, повтори звукосполучень



Основні поетичні збірки:

«Стилет і стилос» (1925), «Гербарій»

(1926), «Земля і залізо» (1930), «Земна

Мадонна» (1934), «Перстень Полікрата»

(1939), «Вибрані поезії» (1943), «Влада»

(1951), «Поезії» (1954), «Остання весна»

(1959), «Серпень» (1964), «Перстень і

посох» (1972)



*Синкретизм стилів –

неоромантичний, 

символістський, 

неокласицистичний

*Наскрізні образи творів –

образи України й українців



«Сильні почування, надзвичайне 
напруження та своєрідне горіння 
позначилися на духовному світі його 
поезій, а велика особиста культура, 
досконале знання і майстерність 
віршування поставили його в ряд 
провідних сучасних поетів і 
забезпечили почесне місце в 
українській літературі, у духовному 
надбанні українського народу…»

Юлія Войчишин


