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У кінці 80-х на початку 90-х років XX ст. процес оновлення 
української літератури набув значної сили. Зміни в суспільному житті 
країни, зокрема розпад СРСР, відбились і в розвитку літератури. Нове 
покоління письменників і поетів прагнуло подивитись на навколишню 
дійсність по-новому, а не під кутом методу «соцреалізму» [4, с. 1–6]. У 
літературі почали з’являтись нові теми, зрештою змінився і підхід до 
творчості.  

Одним із перших принципово нових явищ в українській літературі 
кінця ХХ століття було літературне об’єднання Бу-Ба-Бу (Юрій 
Андрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець), створене 1987 року.  

Вже перші публічні виступи «Бу-Ба-Бу» (найрезонансніші з них – у 
Київському театрі імені Івана Франка та у Львівському оперному театрі 
опери і балету під назвою «Крайслер Імперіал») засвідчили, що діяльність 
групи є справді явищем у вітчизняному літературному процесі, за 
визначенням Т. Гундорової [1, с.77–95], «особливим культурним 
феноменом». 

На думку науковців, бубабісти активізували мову української поезії, 
звільнивши її від численних табу, розширили тематику й збагатили 
систему образів та жанрів, роз герметизували офіційну літературу, змінили 
імідж українського літератора, почали відроджувати зацікавлення 
літературою у різних категорій читачів. 

Ще одним яскравим представником постмодерністської творчості на 
українських теренах є діяльність літературного об’єднання «Нова 
дегенерація». Поетичне літературне угруповання, яке протягом 1991–
1994 p., складалося з трьох літераторів, вихідців з Івано-Франківської 
області – Івана Андрусяка, Степана Процюка та Івана Ципердюка. У 
1992 р. літературне угруповання видало три перші збірки названих поетів 
під однією обкладинкою. Загальна назва цього проекту була також «Нова 
дегенерація». У творчості спираються на український авангард 20-х рр., 
для них характерні повстання проти колоніальної свідомості, руйнування 
міфів і стандартів через епатаж, іронію та самоіронію, сарказм [2, с. 48]. 

Інша літературна група, до складу якої входять Іван Лучук, Назар 
Гончар і Роман Садловський, заснована у Львові 19 січня 1984 р. 
Поетичний доробок лугосадівців найпоказовіше представлений у 
канонічному корпусі їхніх поетичних текстів – книжковому виданні 
«ЛУГОСАД: поетичний ар’єрґард» (1996), що складається з трьох частин: 
«Ритм полюсів» Лучука, «Закон всесвітнього мерехтіння» Гончара, 
«Зимівля» Садловського [4, с.1–6]. У лютому 1994 р. відбулася академічна 
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наукова конференція «Літературний ар’єргард», присвячена 10-літтю 
ЛуГоСаду. Окремі вірші лугосадівців перекладені німецькою, польською, 
білоруською, словацькою, болгарською, англійською, італійською мовами.  

Група «Пропала грамота» об’єднала київських поетів – Юрка 
Позаяка, Семена Либонь і Віктора Недоступа. У 1991 р. вийшов збірник 
цієї групи під такою ж назвою. У поезії цієї групи переважають 
урбаністичні мотиви, вона сповнена іронії, навіть є карикатурною, бо 
створюється враження, що тексти написані не поетами, а смішними 
арлекінами, блазнями, які ховаються за масками та ще й виступають під 
кумедними прізвиськами [5, с. 17–19]. Головне для авторів угруповання – 
цілковите перевтілення у своїх персонажів. Цією творчою настановою 
пояснюється той факт, що всі автори працюють під літературними 
масками. 

Значною подією в українському літературному житті була публікація 
роману Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу», який 
став бестселером та витримав десять перевидань. Ім’я Оксани Забужко 
відомо принаймні кожній освіченій людині і одночасно вона одна з 
небагатьох українських письменників, які живуть на гонорари від 
написаних книжок. Твори Забужко здобули міжнародне визнання, 
особливо широке – в Центральній та Східній Європі. Тривалий час вона 
працювала викладачем. Причому лекції з естетики кандидат філософських 
наук Оксана Забужко читала не тільки київським студентам, а й їх колегам 
з всесвітньо відомих університетів: Гарвардського, Йельського, 
Колумбійського. 

Отже, беззаперечний внесок літераторів О. Забужко, В. Неборака, 
Ю. Андруховича, С. Павличко, Ю. Покальчука, О. Ірванця у вітчизняну 
літературу засвідчує їхню значимість і дозволяє розглядати як неординарне 
явище в українській літературі. А діяльність літературних угруповань 
сприяла демократизації літературного життя та викликала новий інтерес до 
сучасної літератури – і не лише у критиків та літературознавців, а й у 
читачів, насамперед, молоді. 
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