
Заняття 26

ТЕМА. Джойс — ірландський письменник-модерніст,
його світоглядні й естетичні позиції. Характерні риси
поетики модерністських творів Джойса: “потік
свідомості”, елемент пародійності й іронізму, яскраво
виражена інтертекстуальність.

План

1. Життєвий і творчий шлях митця.
2. «Джакомо Джойс».
3. Місце Джойса у світовій літературі.

Він народився 2 лютого 1882 р. у Дубліні в родині податкового 
службовця. Крім Джеймса, в родині було ще чотирнадцять дітей, з яких 
вижило десять. Його батько, що вирізнявся вільнодумством, був палким 
прихильником ірландських свобод. Інтерес до політичного життя 
Батьківщини він прищепив і Джеймсу. Мати ж - ревна католичка - приділяла 
особливу увагу релігійному життю хлопчика. Ці дві лінії сімейного 
виховання парадоксально схрестились у свідомості майбутнього 
письменника, що й далося взнаки вже у ранніх його творчих спробах. Так, у 
дев'ятирічному віці Джеймс написав політичний вірш «І ти, Хілі», 
присвячений сподвижнику борця за автономію Ірландії Чарлза Стюарта 
Парнелла, який у важку годину покинув національного героя; а на початку 
навчання у коледжі створив гімн Діві Марії. 

Навчаючись у найкращих єзуїтських школах Ірландії, юний Джеймс 
здобув зразкову освіту. Навчався він блискуче, про що свідчили його 
нагороди на щорічних національних іспитах, а також здобутий ним привілей 
відвідувати заняття за казенний кошт у престижному Бельведер-коледжі. 
Деякий час свої плани на майбутнє Джойс пов'язував із прийняттям 
духовного сану. Втім, ці плани раптово змінилися: юнак назавжди відійшов 
від церкви, обравши полем Своєї діяльності літературу. Пізніше у своїй 
творчості він широко спирався на здобуті у католицьких закладах знання 
творів отців церкви та релігійних філософів, сюжети та образи біблійних 
текстів, використовуючи їх як суто літературний матеріал.
        Упродовж 1898-1902 рр. юнак студіював англійську та італійську 
літературу в Дублінському університеті. У цей час він писав вірші, художні 
мініатюри, літературно-критичні статті. Досить швидко талановитий юнак 
налагодив контакти з видатними представниками вітчизняної творчої 
інтелігенції, з-поміж яких було чимало прихильників ідеї національної 
незалежності Ірландії від влади Британської корони. Здавалося б, глибоко 
закорінений в ірландській культурній традиції, Джойс мав би приєднатися до 
руху національного відродження. Однак рамки цього руху були для нього 



затісні: Джойса відштовхували властиві націоналістам культ 
«народопоклонства» та ідеалізація «простих людей», прагнення плекати 
національну своєрідність країни шляхом її штучної ізоляції від світу. Все це 
зумовило його конфлікти, а згодом і повний розрив з дублінською 
інтелігенцією. 

Так визначилися ще деякі парадокси Джойсової літературної біографії: 
будучи до мозку кісток ірландцем, він від 1904 р. і до кінця життя перебував у
добровільній еміграції; будучи емігрантом, він у більшості своїх творів 
залишився бардом рідного Дубліна; будучи живописцем ірландського життя, 
він писав англійською мовою і, зрештою, будучи вже всесвітньо відомим 
письменником, він так і не зміг пробитися крізь стіну неприйняття на 
Батьківщині. Віхи мистецької еволюції Дж. Джойса відбиті у найвдаліших 
його книжках: збірці новел «Дублінці» (1907), романах «Портрет митця 
замолоду» (1916), «Улісс» (1922), «Поминки за Фіннеганом» (1939).     

Специфічне місце у літературній спадщині письменника посідає 
мініатюра «Джакомо Джойс» (близько 1914), у якій була апробована 
модерністська поетика. Власне кажучи, створюючи «Джакомо Джойса», 
письменник не думав про публікацію (твір побачив світ вже після смерті 
автора). Ця мініатюра була по суті художньо-щоденниковим літописом історії 
одного кохання, пережитого Джойсом у Трієсті. Прототипом зображеної у 
творі героїні була учениця Джойса, юна Амалія Поппер. У творі немає чітко 
окресленого сюжету зі звичним початком та кінцем. Текст побудований як 
мозаїка переважно дрібних, зовні не пов'язаних один з одним фрагментів. Ці 
фрагменти фіксують окремі миті любовних взаємин, віддзеркалюють спалахи
почуттів героя та відтворюють різні ракурси образу його коханої. Вона постає
у його свідомості то витонченою красунею, то кокоткою з фальшивою 
посмішкою, то зворушливо безпорадною «пташиною», яка поволі одужує 
після хвороби... Визначально, однак, що, показуючи різні іпостасі героїні, 
оповідач жодного разу не робить спроби зазирнути у її внутрішній світ. 
Духовна сутність дівчини залишається для нього невловимою (зауважимо, що
мотиви незбагненності духовного світу іншої особистості та нездоланності 
внутрішніх бар'єрів у взаєминах близьких людей були характерні для 
модерністської літератури). Натомість глибоко розкривається напружений, 
динамічний, багатий розмаїтими відтінками плин почуттів самого героя. Для 
нього кохання - це і «хресна путь», і свято відродження юних почуттів, і 
гіркота усвідомлення того, що молодість уже промайнула.
          Розірвані миттєвості вводяться у широкий культурний контекст, завдяки
чому досягається ефект сполучення плинного з вічним, а через нього - 
дивовижна єдність того, що трапилося «тут і тепер» (вислів Джойса), з тим, 
що відбувається «завжди й усюди». У цьому творі Джойсом були апробовані 
також елементи техніки «потоку свідомості». «Потік свідомості» - один із 
провідних прийомів літератури модернізму. Термін належить американському
філософу В. Джемсу, який вважав, що свідомість - це потік, ріка, в котрій 
думки, переживання, спогади постійно перебивають одне одного, спонтанно 
перетинаються. «Потік свідомості» в художній літературі імітує 



безпосередню передачу хаотичного процесу мислення людини.
          Внесок Дж. Джойса у розвиток світової літератури важко переоцінити. 
Цей митець-новатор докорінним чином змінив художню прозу й вплинув на 
розвиток інших видів мистецтв. Сьогодні без творів ірландського 
письменника-модерніста неможливо уявити розвиток літератури XX ст.

Есе Дж. Джойса «Д ж а к о м о Джойс»

Завдання 1. Складіть короткий конспект вищенаведених відомостей.
Завдання2.  Запишіть основні риси постмодерністського роману у вигляді 
кластера, таблиці тощо.

ТОЧКА ПЕРЕТИНУ –
С В І Д О М І С Т Ь



Завдання 3. Вивчіть нижчеподану теорію літератури.

Завдання 4. Складіть психологічний портрет героя у довільний формі (нижче 
дивіться приклад).



Завдання 5. (для студентів, що навчаються на «добре» та «відмінно»). 
Дайте усну відповідь на такі запитання:

Для студентів, що навчаються на «задовільно»:

1.Схарактеризуйте життєвий шлях письменника; назвіть його найвідоміші 
твори. У чому полягала причина тривалого невизнання Дж. Джойса?
2. Розкрийте художню своєрідність мініатюри «Джакомо Джойс».
3. Що таке «потік свідомості»?
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Життєвий і творчий шлях Томаса Манна

«Природа, що не знає зусиль, - це дикість. Дух, що не знає зусиль, - це 
відсутність коріння і сутності. Урочиста зустріч духу і природи, що пристрасно 
тягнуться одне до  одного, - це людина».
                                                                                                                                                

6 червня 1875 – народження у м. Любек (Германія).
1896 – переїзд до Мюнхена. Закінчує університет і працює у страховій компанії. Згодом – редактор
сатиричного щотижневика.
1898 – початок літературної діяльності. Спадкоємець кращих традицій світової літератури, він 
виявляє щиру зацікавленість ідеями Ніцше, Шопенгауера.
1930 роки – активна участь у політичному житті, антифашистська діяльність.
1933 – мешкає у Швейцарії.
1938 – переїзд до США.
1851 – повернення до Швейцарії.
1955 – смерть.

Новела-пересторога «Маріо і чарівник»
Тема: розповідь про вбивство простим юнаком гіпнотизера; дослідження психології капітуляції 
суспільства перед незнаною силою; зображення нікчемної, фізично й духовно вбогої особи, яка 
набуває сили тільки завдяки владі, показ, до чого призводить володарювання такої людини. 
Ідея: викриття антигуманної ідеї фашизму і будь-якої тоталітарної системи взагалі; таврування 
підлабузників; наголошення на небезпеці захоплення психологічними експериментами, заклик до 
боротьби за свою гідність, утвердження людської гідності, заперечення будь-якого насилля; 
Проблеми: філософські, соціально-психологічні, морально-етичні, стосунки людини з владою 
тощо.
Сюжет і композиція (прості): подружжя з дітьми приїздить на курорт у містечко Торре, де у них 
на очах Маріо вбиває гіпнотизера під час виступу. Некваплива оповідь ведеться від імені одного з 
курортників, який висловлює свої думки, враження з приводу побаченого, робить висновки, в яких
глибинах людської свідомості зароджується запопадливість, захоплення небезпечними ідеями 
тощо.
Система образів: Маріо, чарівник, публіка, змальована недумаючою біомасою.
Порівняльна характеристика героїв:

Маріо Чарівник

Портрет-захоплення Портрет-жах
«Скільки люду набивалося надвечір у кав’ярні 
під відкритим небом на набережній, хоча б у ту 
ж «Есквізито», де ми часом сиділи і де нас 
обслуговував Маріо, той самий Маріо, про якого
я розповідатиму» 
( хоча тут відсутня характеристика хлопця, 
однак і окличним реченням, і повтором імені 
передається емоційне піднесення оповідача, з 
яким він говорить про персонажа).

«… Ті віддуті губи й імлисті очі надавали його 
обличчю виразу наївної меланхолії, через що й 
ми симпатизували Маріо. Зовнішність його 
зовсім не здавалася простацькою, насамперед 
завдяки вузеньким, гарним рукам, 
аристократичним навіть для жителя півдня, – 
приємно, коли тебе обслуговують такі руки».

«Це був кремезний хлопець років двадцяти».

 «злощасний Чіполла»

«Злість, роздратування, напруження з самого 
початку висіли в повітрі, а наостанок нас зовсім
приголомшила пригода зі страхітливим 
Чіполлою, в особі якого, здавалося, фатально і, 
зрештою, по-людському дуже вимовно втілився 
й загрозливо зосередився весь лиховісний дух 
тамтешніх настроїв». 

«зловісноцікава поява Чіполли».

«Чоловік непевного віку... з різко окресленим, 
змарнілим обличчям, колючими очима, міцно 
стуленим зморшкуватим ротом... він був 
одягнений в елегантний, але химерний вечірній 
костюм. ...В Італії, мабуть, більш ніж будь-де, 
зберігся дух вісімнадцятого століття, а разом із 
ним характерний для тієї епохи тип шарлатана, 



«Ми його знали ..., бачили його майже щодня, і 
нам подобалася його мрійливість і те, як він 
часом задумувався й забував про все на світі, а 
потім квапився послужливістю загладити свою 
провину. Він тримався поважно, не похмуро, але
й не улесливо...» .

ярмаркового блазня... Чіполла всім своїм 
виглядом відповідав цьому історичному 
типові...»

«горбань Чіполла».
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Франц Кафка. Життєвий і творчий шлях.
Новела «Перевтілення»

Він бачив, що старий світ руйнується, бажав йому загибелі. Він почував себе
беззахисним перед невідворотністю долі… Це і знайшло відображення в його
творчості .
                                                                                                             Ніколенко О.
Людина – то самотня комаха…                                                              
                                                                                                          Франц Кафка

План

1.Франц Кафка. Життєвий і творчий шлях.
2. Новела «Перевтілення».
3. «Маленька людина» через призму світової  літератури.

1883 р. – народження у Празі в німецькомовній родині євреїв. Прізвище 
Кафка   –   чеського походження, означає «галка». Франц – первісток серед 
шістьох  дітей батьків, єдиний, хто вцілів. Двоє братів померли в дитинстві, а 
троє сестер загинули у фашистських таборах. Ріс відчуженим і потайливим.
1906 – закінчив юридичний факультет Празького університету.
1912 – плідний період творчості. Через призму свого світобачення змалював 
безнадійність та абсурдність людського існування.
1917 – захворів на сухоти. Взяв на роботі відпустку і вже до неї (роботи) не 
повернувся.
1924 – помер у містечку поблизу Відня.

 
Новела «Перевтілення»



Композиція:

І частина                                   ІІ частина                                  ІІІ частина
               

Поява Грегора -                           поява Грегора -                      поява Грегора -  
відповідь на                                 прагнення допомогти            результат 
захоплення
прохання родини                        матері, що зомліла грою сестри на 
скрипці

Батько, мати, сестра – всі відштовхують його

ворожість розгубленість відчуженість

                                                             інтер’єр 

гарна кімната «пустеля» кімната для 
непотребу

Модель світу, змальована Кафкою:

Місто дії – спільна кімната



Домашнє завдання:

1.Дайте відповідь на запитання (усно):
- яка головна метафора твору?
- чому автор зберігає розміри людського тіла героя після перевтілення?
- які художні деталі використовує автор?
- у чому полягає притче вість новели?

2.Складіть сенкан до теми (письмово).
3. Міні-дослідження «Маленька людина» через призму світової літератури».
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Заняття 29-30-31
Тема. З  російської літератури. Життєвий і творчий шлях  
М. Булгакова. Роман “Майстер і Маргарита”

На широком поле словесности российской в СССР я был один-
единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить 
шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все
равно не похож на пуделя…
                                                          М. Булгаков (з листа до Й. Сталіна)

Ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы…
                                              М. Булгаков (слова Воланда з роману 
«Майстер і Маргарита») 

Служить народу…
За что меня жали?
Я хотел служить народу…
Я никому не делал зла                                                                                   М.А.Булгаков

Он гений!                                                                                                       А.А. Ахматова

План
1. Життєвий і творчий шлях митця.
2. Роман «Майстер і Маргарита».
3. Особливості творчого стилю письменника.
4. Роль і місце М. Булгакова у світовій літературі.

15. 03.1891
р. 

-
Народився М.П.Булгаков у Києві. Дитинство і юність 
пройшли там же.

У 1913 році - Обвінчався з Т.Лаппа в Київській церкві св. Миколи
У 1921 році - Переїжджає до Москви . „Майбутні перспективи”.
1923 – 1924

рр.
- „Дияволіада”

У 1924 році -  „Фатальні яйця”.
У 1925 році - „Собаче серце”.

У 1925 –
1928 

- „Біла гвардія”, „Дні Турбіних”, п’єса „Біг”.

У 1927 році - Оповідання „Морфій”.
У 1926 році - Оповідання „Я вбив”, присвячене медицині.
У 1933 році - Автобіографічний роман „Життя пана де Мольєра”.
1936 – 1937

рр.
- „Театральний роман”.

У 1936 році - П’єса „Кабала святош”.
У 1937 році - „Останні дні про Пушкіна”.

1940 рік - Михайло  Булгаков помирає.



Роман «Майстер і Маргарита»

«Ваш роман ще Вам принесе сюрпризи»…
Лейтмотив: «Рукописи не горять» (утвердження безсмертя людського духу, творчості, добра, 
любові, волі, християнських ідеалів).
Тема: розповідь про кохання, про призначення митця на Землі, про розірваність духовного світу 
людей; а також духовну деградацію суспільства у культурно-історичному контексті, трагедію 
людини й усього світу,  пошуки Бога.
Ідея: утвердження високих людських цінностей, гармонія людини у Всесвіті; митець – поза 
політикою.
Проблеми: свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, 
кохання, призначення особистості та вибір її позиції. 
Жанр: побутовий, фантастичний, філософський, автобіографічний, любовно-ліричний, 
сатиричний.
Композиція: «роман у романі» (Булгаков пише про себе в образі майстра, а майстер – в образі 
Ієшуа). Поліфонія: діють три світи (земний, біблійний, космічний). Вони розірвані. Цим автор 
хотів довести, що люди втратили зв'язок з Богом, злободенні проблеми відсунули на другий план 
вічні цінності, світ утратив духовну ціль і впевнено крокує до прірви. Роман «Майстер і 
Маргарита» – то попередження людству про наслідки порушення законів буття.

Умовна схема роману «Майстер і Маргарита»

Земний 
світ

Біблій-
ний світ

Косміч-
ний світ



 Паралельні структури персонажів:

Тріади (Пілат – Воланд – професор Стравинський; Ніза – Гелла – Наташа; Іуда (Юда) – 
барон Майгель – Алоїзій Магарич); діади (Ієшуа Га-Ноцрі – Майстер; Левій Матвій – Іван 
Бездомний); монада (Маргарита. Вона діє у всіх світах). 

Герої твору

Єшуа та Майстер



Порівняльна таблиця «Єшуа та Воланд»

Запитання: 

1. Назвіть роки життя письменника Булгакова.
2. Де народився М. А. Булгаков?
3. Ким були його батьки?
4. Які якості характеру дісталися письменнику від батька та матері?
5. Звідки беруть початок євангельські мотиви у творчості Булгакова?
6. Якої професії навчався М. Булгаков в Київському університеті?
7. Ким у юні роки мріяв стати М. Булгаков?
8. Хто був першою дружиною Булгакова?
9. В якому творі Булгаков розповів про свою роботу лікарем у Смоленській губернії?
10. Хто з російських класиків був улюбленим письменником Булгакова?



11.  Як виник задум роману «Майстер і Маргарита»?
12. У чому полягає своєрідність композиції роману «Майстер і Маргарита»?
13. Назвіть жанр роману «Майстер і Маргарита».
14. Назвіть паралельні структури персонажів роману.
15. Чому Єшуа представлений у романі як волоцюга?
16. Який із "світів" роману є найбільш населеним?
17. Який проміжок часу охоплюють події роману?
18. Що хотів сказати цим незвичайним романом автор?
19. Чи існує одностайне ставлення до роману та його тлумачення?

Перевірте свої знання:

1.Назвіть роки життя письменника:
                      а) 1891 - 1941
                      б) 1890 - 1940
                      в) 1891 – 1940
2.Де народився М. А. Булгаков:
                      а) у Києві
                      б) у Москві
                      в) в Одесі
3.Які якості характеру дісталися письменнику від батька:
                      а) працездатність
                      б) невміння кривити душею
                      в) енергійність і життєстійкість
4.Які якості характеру дісталися письменнику від матері:
                      а) працездатність
                      б) невміння кривити душею
                      в) енергійність і життєстійкість
5.Звідки беруть початок євангельські мотиви у творчості Булгакова:
                      а) з дитинства
                      б) періоду навчання в університеті
                      в) самостійного вивчення духовної літератури
6.Хто з майбутніх письменників навчався разом з Булгаковим у Першій київській гімназії:
                      а) А. П. Платонов
                      б) К. Г. Паустовський
                      в) Б. Л. Пастернак
7.Якої професії навчався М. Булгаков в Київському університеті:
                      а) філолога
                      б) лікаря
                      в) юриста
  8.Ким у юні роки мріяв стати М. Булгаков:
                      а) лікарем
                      б) письменником
                      в) співаком
  9.В якому творі Булгаков розповів про свою роботу лікарем у Смоленській губернії:
                      а) «Записки юного лікаря»
                      б) «Біг»
                      в) «Собаче серце»
10.Хто з російських класиків був улюбленим письменником
     Булгакова:
                     а) О. С. Пушкін
                     б) Ф. М. Достоєвський



                     в) М. В. Гоголь.
11.Як називалася московська газета, де з 1923 року Булгаков працював фейлетоністом:
                     а) «Труд»
                     б) «Известия»
                     в) «Гудок»
12.За яким твором Булгакова режисером Л. Гайдаєм був знятий фільм «Іван Васильович 
змінює професію »:
                     а) «Іван Васильович»
                     б) «Фатальні яйця»
                     в) «Собаче серце»
13.Якою була первинна назва роману Булгакова  «Майстер і Маргарита»:
                     а) «Майстер і Маргарита»
                     б) «Інженер з копитом»
                     в) «Рукописи не горять»
14.В якому році був написаний роман «Майстер і Маргарита»:
                    а) у 1930
                    б) в 1939
                    в) в 1940
15.Чий це портрет у романі «Майстер і Маргарита»: «... Був маленького зросту, дебелий, 
лисий, свій капелюх пиріжком ніс у руці, а на добре виголеному обличчі…»:
                   а) Бездомного
                   б) Берліоза
                   в) Коров´єва
16.Кому належать слова в романі «Майстер і Маргарита»: «У нашій країні атеїзм нікого не 
дивує,  більшість нашого населення свідомо і давно перестало вірити казкам про Бога»:
                   а) Майстру
                   б) Бездомному
                   в) Берліозу
17.Назвіть  особливості композиції роману «Майстер і Маргарита»:
                   а) розповідь в оповіданні
                   б) роман у романі
                   в) порушення хронологічного порядку
18.Які з творів не належать до сатиричного циклу Булгакова:
                   а) «Дияволіада»
                   б) «Зойчина квартира»
                   в) «Собаче серце»
19.Скільки світів у романі «Майстер і Маргарита»:
                   а) два світи
                   б) три світи
                   в) один світ
20.Хто в романі «Майстер і Маргарита є символом милосердя:
                   а) Майстер
                   б) Воланд
                   в) Маргарита
21. Ким був Іван Бездомний?
                   а) письменником
                   б) партробітником
                   в) поетом
22.Яка ж  основна проблема роману Булгакова «Майстер і Маргарита »:
                   а) добра і зла
                   б) вічної любові
                   в) милосердя



23.Хто в романі «Майстер і Маргарита» є втіленням зла?
                   а) Воланд
                   б) Пілат
                   в) Азазелло
24.Вкажіть епіграф до роману «Майстер і Маргарита»:
                   а) «Рукописи не горят…»
                   б) «Так кто же ты? Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает 
благо»;
                   в)  «Ваш роман принесет еще  Вам сюрпризы».
25.Чий це портрет у романі Булгакова «Майстер і Маргарита »: « ... плечистий, рудуватий, 
чубатий…»
                   а) Коров´єв
                   б) Азазелло
                   в) Бездомний
26.Кому належать слова в романі Булгакова «Майстер і Маргарита »: « ... будь-яка влада є 
насильством над людьми, і ... настане час, коли не буде влади»:
                   а) Майстру 
                   б) Левію Матвію
                   в) Єшуа Га-Ноцрі
 27.Який із творів М. Булгакова відображає пережите ним у Києві?
                   а) «Театральний роман»
                   б) «Записки на манжетах»
                   в) «Біла гвардія»
28. Який із творів М. Булгакова можна вважати епілогом «ходіння по муках» російської 
інтелігенції:
                   а) «Біла гвардія»
                   б) «Дні Турбіних»
                   в) «Біг»
29.Чий це портрет у романі Булгакова «Майстер і Маргарита »:  « Голова його була 
прикрита білою пов'язкою з ремінцем навколо чола ... Під лівим оком був великий синець, 
а в кутку рота - садно із запеченою кров'ю »:
                   а) Берліоза
                   б) Єшуа Га-Ноцрі
                   в) Понирьова
30.Кому належать слова в романі Булгакова «Майстер і Маргарита »: « Я знаю п'ять мов, 
крім рідної… Ну, трошки ще читаю по-італійськи »:
                   а) Майстру
                   б) Берліозу
                   в) Коров´єву
31.Хто був улюбленим драматургом М.А. Булгакова?
                   а) Гоголь
                   б) Мольєр
                   в) Чехов
32.Кому з героїв роману М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита » належать слова: « 
Рукописи не горять »:
                   а) Майстру
                   б) Маргариті
                   в) Воланду
33.Який світ роману є найбільш населеним?
                   а) біблійний
                   б) московський
                   в) потойбічний



34.Чий це портрет у романі М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита »: «Це була молода 
жінка років двадцяти… з якимись неспокійними і настирливими очима »:
                   а) Маргарити
                   б) Наташі
                   в) Фриди
35.Кому належать слова в романі Булгакова «Майстер і Маргарита »: «У святковий вечір 
віруючий іде невідомо навіщо за місто, покинувши пасхальну трапезу, і там гине ... »:
                   а) Понтію Пілату
                   б) Майстру
                   в) Єшуа Га-Ноцрі
36.Чий це портрет у романі М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита »: « ... голений, 
темноволосий, з гострим носом, стурбованими очима…»:
                   а) Берліоза
                   б) Майстра
                   в) Левія Матвія
37.В якому творі Булгакова звучать слова: «Розруха не в клозетах, а в головах»:
                   а) «Фатальні яйця»
                   б) «Майстер і Маргарита»
                   в) «Собаче серце»
38. Який проміжок часу охоплюють події роману?
                   а) 4 дні
                   б) 5 днів
                   в) 3 дні
39. Роман «Майстер і Маргарита» закінчується словами:
                   а) «…Понтій Пілат»
                   б) «…ніщо тебе не стурбує…»
                   в) «…будеш мати спокій…»

Відповіді: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
в а а,б в а б б в а в в а б
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
в б б б б б в в а а б в В
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
в в б а б в б в а б в а а

Домашнє завдання:

1.Дайте відповідь на запитання (усно):
- У чому полягає своєрідність композиції роману «Майстер і Маргарита»?
- Чому Єшуа представлений у романі як волоцюга?
- Чому для Єшуа найстрашніший гріх - боягузтво?
- Який із "світів" роману найбільш населений?
- Як покарано Пілата?
- Який проміжок часу охоплюють події роману?
- Хто є оповідачем історії про Понтія Пілата й Єшуа?

2. Реферат на тему: «Єршалаїм та його околиці в романі «Майстер і Маргарита».
3. Повідомлення: 

 «Михайло Булгаков очима сучасників»;
  «Різні думки  про роман «Майстер і Маргарита»;
  «Воланд та його почет».



4. Міні-твір на одну із запропонованих тем:
- «Що мене вразило у романі Булгакова «Майстер і Маргарита»;
- «Лист до майстра слова Булгакова»;
- «Лист до Маргарити»;
- «Лист до Бегемота»;
- «Лист до Майстра»;
- «Лист до Єшуа»;
- «Лист до Пілата».
5.Цитатна характеристика Майстра і Маргарити.
6.Презентація «Особливості творчого стилю М. Булгакова».
7. Міні-дослідження «Порівняння біблійного світу у романі Булгакова «Майстер і 
Маргарита» та власне Святого Письма».

Література:
1. Алексеева Н. С.  Антиутопизм как составляющая постмодернистского комплекса в

романах М. Булгакова “Мастер и Маргарита” // Наукові записки.-Х., 2008. - Вип. 1 (53),
ч. 2. - С.127–134.

2.  Вулис А.З. Роман М.Булгакова “Мастер и Маргарита”. – М., 1991.
3. Іваськевич Т.  М.Булгаков “Майстер і Маргарита”: Біблійні образи у творі. Майстер

і Маргарита на сторінках роману // газ.ЗЛ – 2002. - №. 37. – С. 5-8.
4. Лакшин В.Я.  Булгакиада. – К., 1991.
5.   Михаил и Елена Булгаковы. Дневник Мастера и Маргариты. – М., 2001.
6. Палиевский  П.В.  Последняя  книга  М.Булгакова  //  Михаил  Булгаков.  Мастер  и

Маргарита. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 474-483.
7. Петровский М.С. Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова. – 2001. 
8. Смирнов Ю. М.  Библейские мифы в “Мастере и Маргарите”  //  Мова і культура. - К.,

1997. - Т.3. - С.160–169. 
9. Соколов Б.В. Михаил Булгаков (100 лет со дня рождения). – М.: Знание,  1991.
10. Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – 1996. 

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=6336&anl=186393#186393
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=6336&anl=186393#186393
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=14127&anl=449291#449291
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=14127&anl=449291#449291


Заняття 3  2  .

Тема. Дж. Орвелл «Скотоферма».

«Орвелл відкрив світові нові небезпеки і нові перспективи, і саме тому його
твори не втратили актуального політичного сенсу. Тоталітаризм може бути 
знищений, але він проростатиме в тисячах новітніх і найцивілізованіших 
варіантах. І нема гарантій, що в променях влади добропорядні люди раптом 
не зазнають дивної еволюції»...

                                                                                                              О.Ніколенко

«Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших» («Ферма тварин»)

«Хто керує минулим, той керує майбутнім: хто керує сьогоденням, керує минулим («1984»)

«Війна — це мир, свобода — це рабство, сила — в незнанні» («1984»)

                                                                                                               Дж.Орвелл

План 
1. Життєвий і творчий шлях Орвелла.
2. Тоталітарні режими.
3. Тоталітарна система – машина жаху.
4. Казка-притча «Скотоферма».



Заповніть форму «Вивчення нової теми»

Що я знаю Що я хочу знати

ЛІТЕРАТУРА:
1. Зверев  А.  О  старшем  Брате  и  реве  кита:  Штрихи  к  портрету  Дж.  Оруэлла  //

Литературное обозрение. – 1989. - № 9.
2. Блюм Арлен. “Путешествие” Оруэлла в страну большевиков. К 100-летию Джорджа

Оруэлла: Документальная хроника. – М.: 2003.

Заняття 33.

* ?

*
Про що дізналась/вся

?
Що відчуваю

*
Що я чую ? Що я бачу

ТЕМА:
Життєвий і творчий

шлях Орвелла.
Казка-притча

«Скотоферма»



Тема. Життєвий і творчий шлях Альбера Камю. Вплив екзистенціалістських ідей на 
творчість письменника. Роман-притча «Чума»

Я самобутньо люблю це життя і хочу повсякчас говорити про нього: воно
викликає у мене гордість за мою долю – долю людини.

А. Камю
Опираючись пошесті, зберегти власне «Я».

Альбер Камю
Його мучила і палила тривога за людей, занепокоєння сенсом життя, що

втрачається…  Чи не тому, що він так жадібно любив гарячу плоть життя, він так
рано навчився роздумувати про смерть?
                                                                                                                                 В. Лакшин

План 

1. Життєвий і творчий шлях Альбера Камю.
2. Філософські погляди на життя. Творча спадщина.
3. Стаття Камю «Роздуми про гільйотину».
4. Роман «Чума» (історія створення, сенс назви, ідейно-художній аналіз).
5. Особливості письменницького стилю Камю.
6. Світове значення творчості А. Камю.

Роман «Чума». Кластер «Ознаки трьох світів».

Вказати шлях зазначених героїв до миру.

     

Заповніть кластер до роману «Чума»:

Реальний Алегоричний Філософський

Епідемія чуми
в місті Оран

Боротьба
європейського Опору

проти фашизму

Боротьба зі
всесвітнім злом

Мир

ГранОтець
Панлю

Ріє
Рамбер

Тарру



Роман-притча, 
роман-хроніка «Чума»

(автор А. Камю)

Ріє Панлю Рамбер

Сюжет:

Герої роману:

Головна ідея роману:



ЛІТЕРАТУРА:
1. Волощук Є.В. Духовні й художні здобутки літератури екзистенціалізму //

Газ. ЗЛ – 2000. -  № 20. – С. 1-8.
2. Величковский С. “Проклятые вопросы” Камю // Альбер Камю. Избранное.

– М., 1988. – С.5-38.
3. Горідько Ю. Вивчення творчості Альбера Камю // ЗЛ  – 2005. - № 3. – С. 5 –

16.
4. Зарудня  І.О.  До  змісту  роману  –  через  осмислення  особливостей  його

художнього простору, часу та системи символів: Уроки аналітичної роботи
за романом “Чума” А.Камю // ВЛ–2006.-№. 3. -  С. 49-61.

5. Наливайко Д.  Інтелектуальна  проза  Альбера  Камю //  Камю А.  Вибрані
твори в 3-х т. – Т.3. – Х., 1997.

Заняття 34.



Тема:    Лірика періоду Другої світової війни. Пауль Целан  “Фуга смерті”,  Поль 
Елюар “Свобода”; з поезій К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц… 

Помните!
Через 
века, через 
года –
помните!
О тех, кто уже не придет никогда,–
Помните!
Какою ценою завоевано счастье, – заклинаю,–
Помните!
                                                                                                       
                                                                                                        Р. Рождественський 
Кто сказал, что надо бросить
Песню на войне?
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне!!!
                                                                                                         В. Лебедєв-Кумач

У войны не женское лицо…
                                                                                                          С. Алексієвич 
 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Наливайко  Д.С.,  Рихло  П.В.  “Фуга  смерті”  Пауля  Целана  в  контексті  його

творчості//ВЛ –2002. -№ 1.
2. Непадымка А. С.  Эстетические функции ключевых слов в поэзии Юлии Друниной

// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. -К., 2001. - Вип.3, ч.1. - С.83–
93. 

3. Пауль  Целан:  Материалы,  исследования,  воспоминания.  –  Т.1.  Голоса  и
переклички. – М.: Мосты культуры, Иерусалим: Гешарим, 2004

Заняття 35. Підсумковий тематичний контроль (твір на задану тему: «Лист до ветерана»; 
«Лист до М. Булгакова»; «Лист до Понтія Пілата»).

Заняття 36

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=7650&anl=228394#228394


Тема. Специфіка літератури другої половини  ХХ ст. Розвиток існуючих і виникнення 
нових літературних напрямів, течій і тенденцій

Література ніколи не була такою могутньою, гострою, напруженою, як життя, а сьогодні і
поготів.  Щоб  передати  жорстокість  життя,  література  мусить  бути  у  тисячу  разів
жорстокішою, жахливішою.                                                        Е. Йонеско

План 

1. Міжнародне політичне та економічне становище у другій половині ХХ століття.
2. Розвиток культури та мистецтва у другій половині ХХ століття.
3. Література другої половини ХХ століття:

а) що являє собою література означеного періоду;
б) літературні напрями, течії, методи;
в) особливості літератури другої половини ХХ століття;
г) найвизначніші  представники;
Ґ) проблеми, порушувані літературою другої половини ХХ століття.

    
- У другій половині XX ст. змінюється суспільна культурна атмосфера у світі. 
Пом'якшення клімату, бурхливий розвиток науки і техніки позначилися на всіх 
сферах життя і мистецтва. Важливою подією 60-х років став вихід людини в космос, 
що змусило світ замислитися над долею цивілізації. З освоєнням зоряного простору 
людство почало пов'язувати нові проекти перетворення дійсності. Однак світові не 
вдалося розв'язати всі свої проблеми. Духовне піднесення заступив трагізм загрози 
екологічної кризи та ядерної катастрофи. Найбільшою подією кінця XX ст. став крах 
соціалістичної системи, що призвело до зміни географічних та економічних кордонів,
пошуків нових засад співіснування різних держав.
    Посилюється загальна відчуженість, дійсність перетворюється "на механічний театр-
маріонеток, де режисером виступила пані Машина" (А. Камю). Урбанізація призводить 
до знеособлення людини, яка почуває себе "дуже незатишно у холодному 
Всесвіті"(У.Еко).
    Відчуженість людини, зміна суспільних устоїв, бурхливий розвиток цивілізації, 
відмова від колишніх ідей поставили нові запитання: що буде з людиною і світом, куди 
прямує суспільство, як відновити моральні цінності? Тому центральним явищем 
літературного процесу другої половини XX ст. став перехід до постмодернізму, який 
філософ А.М. Фуко назвав "хворобливим дитям літератури кінця віку, сповненим лихих
передчуттів, катастрофічності, страху перед дійсністю".
     2. Розповідь-пояснення викладача (супроводжується схемою «Література другої 
половини ХХ століття»):
- Постмодернізм (лат. past - префікс, що означає наступність; фр. moderne - сучасний, 
найновіший) - загальна назва окреслених останніми десятиліттями тенденцій у 
мистецтві, головними рисами яких є показ зруйнованої свідомості, деформованої 
дійсності, задушливої атмосфери епохи.
     З'явившись у 1917 році, термін поширився наприкінці 60-х (спершу - для означення 
стильових течій в архітектурі, спрямованих проти безликої стандартизації та 
техніцизму, а невдовзі - у літературі та живописі).     На Заході поява постмодернізму 
була зумовлена переважно вичерпністю індустріального суспільства - виникненням 
мультинаціональних монополій, комп'ютерної цивілізації, загрозою екологічної та 
ядерної катастроф, а також необхідністю оновлення модернізму. Постмодернізм - явище
досить широкого масштабу, що виникає на основі тотальних технологій та ідеологій, 
проте не обмежується їх запереченням.     Герой літератури постмодернізму - людина, 



яка загубилась у повсякденному бутті, втратила зв'язок із Усесвітом, гостро переживає 
власну відчуженість і втрату духовних орієнтирів. Вона не відає, куди йти, у що вірити, 
навіть про що думати й що відчувати, оскільки її думки й почуття здеформовані під 
впливом трагічної дійсності. Постмодернізм в образно-символічній формі відтворює 
загальній абсурд життя, розрив соціальних і духовних зв'язків у світі, падіння 
людства у безодню, де немає шансів на спасіння.
     Твори постмодернізму відрізняються особливою поетикою. Автор взаємодіє з 
текстом, як із цілим світом. Розуміння "тексту як світу" зумовлює численні 
ремінісценції, підкреслену цитатність, які, з одного боку, відтворюють дійсність у 
розбитих образах колишньої культури, а з іншого - нагадують про необхідність 
об'єднати "розірвані шматки реальності" в цілісну картину, віднайти втрачений зв'язок 
між подіями, думками, почуттями. У багатьох творах життя постає страшним театром, 
якимось апокаліптичним карнавалом. Літературна гра дає можливість переосмислити 
дійсність, більше того - переграти певні ситуації, щоб знайти відповіді на складні 
питання. А коли гра поєднується зі сміхом, вона перетворюється на протистояння 
загальному абсурду. Відомий теоретик і практик постмодернізму італійський учений і 
письменник У.Еко вважає, що, "коли вже минуле неможливо знищити, оскільки його 
знищення веде до німоти, його слід-переосмислити іронічно, без наївності", 
позбавляючи людину страху від жахливого буття.
     Сюжет у постмодерністських творах, як правило, розпадається на велику кількість 
мікросюжетів, відступів, коментарів тощо. Текст є своєрідним колажем думок, почуттів,
ситуацій, ремінісценцій. Мета такого "роздрібнювання" оповіді - показати  втрату 
цілісності у самій дійсності, дисгармонію існування людини у світі. Однак усі 
мікросюжети об'єднуються в творчій уяві оповідача. Характерною ознакою 
постмодернізму є поєднання комічного і фантастичного. Нерідко представники 
постмодернізму застосовують елементи різних напрямів і течій - реалізму, натуралізму, 
"потоку свідомості", експресіонізму, сюрреалізму тощо.     Постмодернізм - це складний
і багатомірний рух сучасної думки, її своєрідна реакція на зміни у світовій цивілізації.
     Постмодернізм розвивається у жанрах фантастичної притчі, роману-сповіді, 
антиутопії, оповідання, міфологічної повісті, соціально-філософського і соціально-
психологічного роману та ін. Визнаними майстрами постмодернізму є У.Еко, Кобо Абе, 
Д.Фаулз, І.Кальвіно, В.П'єцух, А.Бітов, Ю.Андрухович та ін.
     У другій воловині XX ст. активізується жанр наукової фантастики, який у своїх 
кращих зразках поєднується з прогностикою (прогнозами на майбутнє) та антиутопією. 
Письменники-фантасти намагаються усвідомити загальні тенденції розвитку 
цивілізації, показати вплив наукових досягнень на життя людини, попередити про 
небезпечність перетворення особистості на "гвинтик" державної машини, про 
відповідальність людства за долю Всесвіту. Фантастична оповідь дедалі більше отримує
символіко-алегоричний характер, містить широкі філософські узагальнення (Дж. 
Ацдайк, К.-А.Портер, Дж.-Р.Толк'єн, Р.Шеклі, Р.Бредбері, С.Лем, А. і Б.Стругацькі та 
ін).
     У цей період у прозі, поезії, драмі посилюється тенденція до поглиблення 
інтелектуалізму.
     Інтелектуалізм (лат. intellectus - розум, пізнання, intellectualis - розумовий, 
розсудливий) - умовна назва стильової домінанти твору або літературної течії, роду, 
жанру, пов'язаних з відчутною перевагою інтелектуально-розмислових елементів 
образного мислення над емоційно-чуттєвими.
     Інтелектуалізація літератури другої половини XX ст. виявляється в посиленні уваги 
до складних філософських проблем (людина і світ, природа і цивілізація, техніка і 
культура, прогрес і мораль тощо), а також у схильності персонажів, оповідача, 
ліричного героя до розумових рефлексій, самоаналізу, у розбитті драматизму процесу 
мислення, у тяжінні до певних розумових абстракцій. Розвиток і протиборство ідей, 



понять стає рушійною силою сюжету. У цей період інтелектуалізм визначив розвиток 
притчі, філософського роману, драми ідей, філософської лірики.
     У передвоєнний час виникає, а після Другої світової війни активно розвивається 
екзистенціалізм. Екзистенціалізм (лат. existentiel - існування) - напрям у філософії і 
течія модернізму, в якій джерелом художнього твору є сам митець, що виражає життя 
особистості, створюючи художню дійсність, яка розкриває таємницю буття взагалі.     
Екзистенціалізм у художніх творах відбиває настрої інтелігенції, розчарованої 
соціальними та етичними теоріями. Письменники прагнуть збагнути причини трагічної 
невлаштованості людського життя. На перше місце висуваються категорії абсурду 
буття, страху, відчаю, самотності, страждання, смерті. Представники цієї філософії 
стверджували, що єдине, чим володіє людина, це її внутрішній світ, право вибору, 
свобода волі.
         У другій половині XX ст. розвивається "новий роман" ("антироман"), який, на 
думку Д.С.Наливайка, виникає як заперечення екзистенціалізму.
     Антироман - жанровий різновид французького модерного роману 1940-
1970-х pp.
     Термін уперше запровадив Ж.-П.Сартр у передмові до роману Н.Саррот "Портрет 
невідомого" ( 1947). Представники цього жанру (Н.Саррот, А.Роб-Грійє, M Бютор, 
К.Симон та ін.) відтворювали розірвану свідомість особи, стан її почуттів та вражень. В
антиромані нема "відображеної дійсності", комфорту, сюжетних колізій, зав'язки чи 
розв'язки, нема героя; його вмотивованих вчинків, емоцій. В естетиці антироману 
важливе місце посідають прийоми безгеройної та безфабульної розповіді. Кожний із 
письменників використовує свою манеру письма, вдаючись то до зображення містичної 
влади речей над людьми (А.Роб-Грійє), то до "напіврозмови", потоку свідомості, 
внутрішньої діалогічності підсвідомого (Н.Саррот), то до мозаїки сприймань, схоплень, 
роздумів (М.Бютор). 
     Значним явищем театрального авангарду другої половини XX ст. є так званий "театр
абсурду". Цей термін набув свого поширення завдяки монографії англійського 
літературознавця М.Ессліна ("Театр абсурду" - 1961). М.Есслін об'єднав драматургів 
другої половини XX ст. за певними типологічними ознаками, а саме: відсутність місця й
часу дії, руйнування сюжету і композиції, ірраціоналізм, парадоксальні колізії, сплав 
трагічного і комічного. У драмі "театру абсурду" нічого не відбувається, а те, що 
діється, - абсурдне й незрозуміле, - чиниться невідомо чому й задля чого.     
Найталановитішими представниками "театру абсурду" є С.Беккет, Е.Йонеско, Е.Олбі, 
С.Мрожек, Г.Грасс, Дж.Релбер та ін., хоча самі драматурги заперечують свою 
приналежність до будь-якого напряму чи школи.
     Помітним явищем у світовому процесі другої половини XX ст. став "магічний 
реалізм". "Магічний реалізм" - напрям, у якому органічно поєднуються елементи 
дійсного та уявного, реального і фантастичного, побутового та міфологічного, 
ймовірного і таємничого, повсякденного буття і вічності.
     Найбільш розвинувся в латиноамериканській літературі (А.Карпентьєр, Ж.Амаду, 
Г.Гарсіа Маркес, М.Варгас Льоса, М.Астуріас та ін.). Особливу роль у творчості цих 
авторів відіграє міф, який виступає основою твору. Митець, намагаючись осмислити 
різноманітні явища (реальні, культурні, свідомі, підсвідомі та ін.), прагне до 
універсальності своїх образів і створення загальної моделі буття. Класичним зразком 
такого методу є роман Г.Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" (1967), де в міфічно-
реальних образах відтворено історію Колумбії та всієї Латинської Америки.
         У другій половині XX ст. розвивається і традиційний реалізм, який набуває 
нових ознак. Зображення індивідуального буття все більше поєднується з історичним 
аналізом, що зумовлено прагненням митців усвідомити логіку соціальних законів 
(Г.Белль, Е.-М.Ремарк, В.Биков, Н.Думбадзе та ін.). У художній прозі помітне місце 
посідає філософська та політична публіцистика.



     Ускладнюються засоби побудови твору: в оповіді переплітаються різні часові й 
просторові плани, події розгортаються в різних напрямках. Нерідко використовується 
композиційний принцип контрапункту - поєднання відносно незалежних сюжетних 
ліній, які розвиваються з неоднаковою швидкістю і не завжди послідовно (Б. Пастернак,
У. Фолкнер та ін.). Цей принцип допомагає письменникам відтворити багатогранність 
сучасної епохи.
     Помітне прагнення реалістів до широких узагальнень, що виявляється в зображенні 
подій різних країн і народів від глибокої давнини до наших днів. Світ неначе отримує 
втрачену цілісність в уяві письменників, які тяжіють до возз'єднання реальних зв'язків і 
стосунків (Ч.Айтматов, Е.Хемінгуей та ін.).                 
          Таким чином, літературний процес другої половини XX ст. визначається 
передовсім переходом від модернізму до постмодернізму, а також потужним 
розвитком інтелектуальної тенденції, наукової фантастики, "магічного реалізму",
авангардистських явищ тощо. 

Порівняльна таблиця «Література першої та другої половини ХХ століття»

Література І половини 
ХХ століття

Література ІІ половини 
ХХ століття

Декаданс Постмодернізм
Інтуїтивізм Інтелектуалізм
Ранній модернізм Екзистенціалізм
Пізній модернізм: Новий роман

 імпресіонізм «Театр абсурду»
 символізм «Магічний реалізм»
 акмеїзм «Традиційний реалізм»
 імажизм
 футуризм
 експресіонізм
 дадаїзм
 сюрреалізм
 неореалізм
 неоромантизм
 «потік свідомості»



Схема «Література другої половини ХХ століття»

Література другої половини ХХ століття

Постмоде-
рнізм

Екзистенціа-
лізм

Інтелектуалізм «Новий роман» «Магічний 
реалізм»

Традиційний реалізм 
(посилення позицій)

«Театр 
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Отже, літературний процес другої половини XX ст. визначається передовсім переходом від модернізму до постмодернізму, а також 
потужним розвитком інтелектуальної тенденції, наукової фантастики, "магічного реалізму", авангардистських явищ тощо. 



Заняття 37

Тема:           Життєвий і творчий шлях  Вістена Одена

Оден  -  унікальний,  винятково  інтелектуальний  поет,  що  володів  усіма  поетичними
формами … Це явище у світовій культурі…
                                                                                                                        Й. Бродський

Звучання слів, їх ритмічне співвідношення, зміст, асоціації, що залежать від звуку, 
звичайно, не перекладаються. Але (на відміну від музики) поезія – це не тільки чистий 
звук…
                                                                                                                    В. Оден

План
1. Життєвий і творчий шлях Вістена Одена».
2. Творчий доробок митця і філософсько-інтелектуальні погляди на життя.
3. Особливості поетичного стилю Одена.
4. Труднощі перекладу творів Одена російською та українською мовами.
5. Світове значення творчості.
6. Поезія «Funeral Blues».

Завдання: Прочитайте вірш Одена англійською мовою, напишіть підрядник, 
складіть переспів-перегук до вірша «Funeral Blues».

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,

Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,

Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,

My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever; I was wrong.

The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;

Pour away the ocean and sweep up the wood,
For nothing now can ever come to any good.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бродский  И.А. У.Х.Оден: осень 1978 – весна 1983. // Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским:

Литературные биографии. – М., 1998.  С. 141- 143.
2. Оден У.Х. Стихи / Пер. с  англ. В.Топорова. Вступление А.Зверева // Иностранная литература. –

1989. - № 12. – С. 146 – 156.
3. Оден У.Х. Чтение. Письмо. Эссе о литературе. – М., 1998.
4. Стріха М. Про Вістана Г’ю Одена на тлі українських сюжетів // Література плюс. – 2001.- № 3. –
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Заняття 38
Тема:         Життєвий і творчий шлях  Ернеста Хемінгуея.

Притча  «Старий і море»

Ернест Хемінгуей – американський письменник, справжній чоловік 
(альпініст, вправний рибалка, мисливець, яхтсмен, снайпер, боксер), 
творець «морального кодексу», кодексу честі, лауреат Нобелівської премії
в галузі літератури, пацифіст.
21 липня 1899 – народження в Оук-Парку, США  (батько – лікар, мати – 
музикант).

1917 р. – закінчив школу.
1918 – водій на фронті під час першої світової війни.
1920 – початок плідної літературної діяльності.
1926 – всесвітнє визнання творів.
1940-1945 – участь у другій світовій війні. У повоєнні роки – літ. діяльність знову.
Останні роки були сповнені випробувань: катастрофи, смерть рідних, хвороби.
1961 – покінчив життя самогубством.
Літературна спадщина: «І сонце сходить», «Чоловіки без жінок», «Переможець нічого не
отримує», «Вбивці», «Щасливе життя Ф. Макобера», «Сніги Кіліманджаро»,  «Прощавай,
зброє!», «Смерть після полудня», «По кому подзвін»,  «Старий і море» та інші.

Повість-притча «Старий і море»
Притча –  це  твір,  в  якому  за  побутовим  криється  філософський  підтекст;  «принцип
айсберга»  -  це  особливий  творчий  прийом,  коли  письменник,  працюючи  над  текстом
роману, скорочує його у 5-6 разів, вважаючи, що вилучені частини не пропадуть марно, а
насичуватимуть  текст  додатковим  змістом.  Він  (принцип)  поєднується  з  так  званим
«боковим зором», умінням бачити деталі. 
Тема: розповідь про рибалку Сантьяго; тема людини і природи, людини і людини.
Ідея: «Людину  можна  знищити,  але  не  можна  перемогти!»;  гімн  людській  мужності.
Гуманізм.
Проблеми: філософські, морально-етичні, соціальні.
Композиція: буденний (розповідь про двобій старого з рибою)  і символічний рівень (море
– символ життя, риба – доля людини, акули – символ зла, хлопчик - символ наступності
поколінь,  леви  –  символ  сили  і  мужності  людини).  Три  частини  (умовно):  І  -  діалог
Сантьяго з хлопчиком, ІІ -  битва старого в морі за життя, ІІІ – повернення втомленого, але
нескореного  рибалки додому, його мирний сон…
Моральний кодекс Сантьяго:

* Простота і гідність; доброта і щирість; здатність співчувати й 
усвідомлювати свою гріховність

* Воля та розум; порядність; милосердя; любов до всього живого
* Віра в себе, в людей, в майбутнє
* Спокій та розсудливість
* Мужність і витримка
* Гордість
* Повага до братів наших менших тощо.

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9,_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94!
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9,_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94!
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%83%D0%BA-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1


«Старий і море» (Е. Хемінгуей) «Цар-риба» (В. Астаф'єв)

повість новела
про рибалку Сантьяго (Куба) про рибалку Гнатовича (Росія)

повага односельців
бідний заможний

досвідчені  рибалки
любить природу, вважаючи, що людина – її

частина
байдужий до природи

рибалить задля поживку рибалить задля збагачення - браконьєр
любить людей любить тільки себе

зустріч з надзвичайно великою рибою
риба їм не до снаги

розмовляють з рибою
риба – розумна істота, її очима дивиться на людину сама природа!!!

відчуває вбивство риби гріхом із злістю, наче Раскольников, безжально б'є
рибу сокирою 

відчуваючи наближення смерті, згадують усе життя, переосмислюють його
при цьому остаточно переконується в

гармонії людини і природи
прозріння, каяття в гріхах стосовно природи

і людей
риба гине цар-риба все ж таки вивільняється і йде

углиб річки
Порівняльна таблиця
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Заняття 39.



Тема:         Життєвий і творчий шлях Д.Д. Селінджера.
Роман «Ловець у житі»

Джероо м Део від Сео лінджер (англ. Jerome David Salinger; 1 
січня 1919, Нью-Йорк — 27 січня 2010) — 
американський письменник, основним твором якого є шедевр 
«Ловець у житі» (1951). Народився в єврейській сім'ї: його 
батько був литовським євреєм, рабином, торгівцем кошерними 
м'ясними продуктами та сиром; мати 
була ірландкою, католичкою. Була у нього і старша сестра 
Дорис. Мати виховувала дітей в дусі методизму.  Одержав 
освіту в нью-йоркських школах, військовому училищі «Веллі-

Фордж» у штаті Пенсильванія і трьох коледжах. У 23 Селінджер вступив в армію  і 
прослужив два роки. Згодом брав участь у Другій світовій війні у складі 12-го піхотного 
полку 4-ї дивізії. Серцева аритмія зробила письменника непридатним для піхоти, але в 
армії він перебував з початку мобілізації, брав участь у висадці на узбережжя Нормандії, 
був зв'язковим, служив у контррозвідці. На фронті було нелегко (за кілька перших тижнів 
загинуло 75%  його однополчан), а у 1945 майбутній класик американської літератури 
потрапив до шпиталю з нервовим зривом. У Німеччині одружився з функціонеркою 
націонал-соціалістичної партії Сильвією, але невдовзі вони розлучились: він ненавидів 
нацистів настільки інтенсивно, як і вона — євреїв. Удруге одружився з Клер Дуглас 
(молодша за нього на 15 років) у 1955 році; жили вони в Корніші. У 1955 народилась у них
донька Маргарет, пізніше — син Метью. У 1966 році він розлучився з Клер, жив кілька 
місяців з вісімнадцятилітньою Джойс Мейнард, яка пізніше стала письменницею. В 1998 
остання видала книгу спогадів (вона ж продала його листи, але їх викуплено Пітером 
Нортоном й благородно повернуто автору).
         Селінджер помер удома природньою смертю в Нью-Гемпширі 27 січня 2010 року, 
йому було 91. Інформацію про смерть надав син письменника, інформація також була 
підтверджена його літературним агентом.
Творчість
Письменницька кар'єра почалася з публікації коротких оповідань у нью-йоркських 
журналах. Перше оповідання «Підлітки» автор надрукував у 1940, коли йому був 21 рік. 
Певний час відвідував літературні курси при Колумбійському університеті, що вів Віт 
Барнетт, редактор журналу «Сторі». Першу серйозну популярність Селінджеру зажило 
коротке оповідання «Чудовий день для рибки-бананки» (англ. 
A Perfect Day for Bananafish , 1948) — історія одного дня з життя молодої людини. Через 
одинадцять років після першої публікації Селінджер випустив свій єдиний роман «Ловець 
у житі» (The Catcher in the Rye, 1951), що зустрів схвалення критики і залишається 
особливо популярним серед старшокласників і студентів, які знайшли у поглядах і 
поведінці героя  відгук власних настроїв.
У 1953 надруковано збірку «Дев'ять оповідань». У 60-ті роки виходять новели «Френні і 
Зуї» (Franny and Zooey) і повість «Вище крокви, будівничі» (Raise High the Roof Beam, 
Carpenters).
Згодом Селінджер почав вести життя відлюдника, відмовляючись від інтерв'ю. 
Після 1965 припинив друкуватися, пишучи тільки для себе. В останні роки він практично 
не мав контактів із зовнішнім світом, живучи за високою огорожею в особняку в 
містечку Корніш у штаті Нью-Гемпшир.

Психологический портрет Колфилда
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Моральное состояние героя:

Острый нравственный кризис;
Отвращение ко всему и ко всем, 
выражающееся в слове «ненавижу»;

Бранная речь;
Смятение;
Недовольство собой;
Эмоциональное возбуждение;
Нетерпимость;
Максимализм;

Болезненные переживания перехода 
из мира детей в мир взрослых: уже не 
ребенок, но еще и не взрослый);

Отрывистая и грубая речь;
Вредные привычки;
Сложный и неуживчивый характер;
Лжец и трус.

Положительные черты Колфилда:

Способность к глубоким и искренним 
чувствам;
Жажда правды;
Негативное отношение ко лжи и 
лицемерию;
Жажда чистого общения;
Ему глубоко отвратительны 
легкомысленные половые связи;
Добрый по натуре;
Начитанный (хоть не любит Сомерсета, 
однако он его читал; хорошо пишет 
сочинения);
Любит сестру и братьев;
Желает служить обществу (мечта спасать 
детей);
Чистоплотность.

 «Дальше ничего…»

Холтен не может бороться 
с окружающим миром. Он 
хрупок и слаб.
И он сам  часть того мира, 
который отрицает, 
ненавидит.
История Холдена — это 
история  человека, 
который не может и не 
хочет изменить мир, а 
способен лишь с 
предельной искренностью 
так увидеть, так 
показать этот мир, что и 
нам передается его 
отвращение.
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