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Заняття   1

Змістовий модуль 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА ХІХ ст.

ТЕМА:  ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ  КУРСУ «Світова література»;  
її пізнавальне значення: зображення життя, побуту, звичаїв, світогляду, 
духовних і моральних цінностей народів світу. Література – вид мистецтва.

План.

1. Предмет і завдання курсу «Світова література».
2. Вимоги.
3. Поняття літератури в широкому і вузькому розумінні. 
4. Література - вид мистецтва, що відображає життя в усіх його 

                    проявах.
5. Умовна періодизація зарубіжної літератури.
6. Теорія літератури (роди, жанри тощо).

Література: 
1. Інтернет-видання: 

 Бібліотека світової літератури: http://ae. lib. narod. ru.
 Бібліотека українського центру: http: //ukrcenter. com.
 Національна бібліотека України для дітей з віртуальною 

бібліографічною довідкою: http://chl. kiev. ua.
2. Борецький М.І. Зарубіжна література (підручник). – К.: Світ, 2000.
3. Наливайко Д.С. Зарубіжна поезія 19-20 століття (хрестоматія-посібник). – К.: 

Навчальна книга, 2002.
4. Федієнко В.В. Російська та зарубіжна література.10-11 (12) класи. – Х.: ВД 

„Школа”, 2008.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Д/З: 1) знати теорію.
        2) твір-мініатюра на одну із запропонованих тем:

- „Чи потрібно вивчати світову літературу?”
- „Чи потрібна світова література автомеханіку (будівельнику, 

фінансисту, бухгалтеру)?”

Роди художньої літератури

Епос
Зображальний рід

літератури. Прозова
форма

Лірика
Виражальний рід

літератури.
Здебільшого віршова 

форма

Драма
Зображальний рід

літератури. 
Здебільшого 

прозова форма

Основні  жанри

Роман, роман-епопея,
повість, оповідання,

нарис, новела

Філософська,
суспільно-політична,
пейзажна та інтимна

лірика

Трагедія, драма, 
комедія, трагікомедія, 
мелодрама, драма-
феєрія, водевіль, 
містерія

Форми зображення дійсності:
розповідь, опис, міркування, діалог,

характеристика



Домашня робота
Твір-мініатюра

Чи потрібно вивчати світову літературу?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Загальний огляд літератури 19  століття.

План
1. Політичне та економічне становище Європи у 19 столітті.
2. Літературні напрямки і течії.
3. Французька література 19 століття.
4. Російська література 19 століття.

Література:
1.Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної літератури. – К., 1991.
2.Гетьманець М.Ф. Сучасний словник літературознавчих термінів. – Х.: Ранок, 2003.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Порівняльна таблиця літературних напрямів

Д/З: 

1.Дати відповідь на запитання (письмово):
- Які чинники визначили культурну ситуацію у 19 столітті?
- Чим відрізняється натуралізм від реалізму?
- Дайте визначення таким літературним явищам, як: неоромантизм, естетизм, 
декаданс.
- Коли розпочинається формування реалізму у Франції?
- Визначте місце Ш. Бодлера у світовій поезії 19-20 ст.

2. Прочитати роман Стендаля «Червоне і чорне».

Заняття 2-3

Романтизм Реалізм Модернізм

Світ Людина Світ Людина Світ Людина



ТЕМА:  Стендаль „Червоне і чорне”

План

1. Життєвий і творчий шлях Стендаля.
2. Риси письменницького стилю.
3. Аналіз роману «Червоне і чорне»:

а) короткий зміст;
б) тема, ідея, проблеми; сюжет і композиція;
в) образи роману

                                            - Жюльєн Сорель;
- жіночі образи;

г) причина трагедії головного героя;
Ґ) мова роману;
д) місце і роль  роману у літературі 19 століття.

    4. Вплив творчості Стендаля на літературу ХІХ століття.
            
Література:

1. Гаврилюк Л. Композиція  роману Ф.Стендаля “Червоне і  чорне”,  символіка
назви, роль епіграфів // Газ. ЗЛ – 2005.- № 34.

2. Градовський  А.  Стендаль  (Анрі  Марі  Бейль).  Життєвий  і  творчий  шлях.
Роман Стендаля “Червоне і чорне” як панорамна картина часу і суспільного життя
Франції за часів Реставрації //  ЗЛ – 2002. - № 4.

«Зіткнення  з людьми часто примушує нас подивитися на себе зі сторони. Це 
дзеркало моралі, від якого не треба відвертатися».
                                                                                                                    (Ф.Стендаль)



Роман «Червоне і чорне»
Блискучим  став  роман  Стендаля  «Червоне  і  чорне»  (1830),  бо  письменник

ішов від самого життя. Привівши юнака Жюльєна Сореля, сина теслі – учорашнього
селянина,  у  вороже  зіткнення  з  хазяїнами  життя  монархічної  Франції,  Стендаль
створив  оповідання, трагедійність якого – це трагедійність самої тодішньої історії.

Будинок  глави  провінційного  містечка,  семінарія,  особняк  паризького
вельможі  –  три  сходинки  кар'єри  обдарованого  честолюбного  простолюдина  в
«Червоному і чорному» і разом з тим три шари влади.

Автор наче розділив героя на дві частини, на двох Жюльєнів: жагучого і 
честолюбця. Обоє вони домоглися поставлених цілей: Жюльєн, схильний до 
природних почуттів, з відкритою душею, домігся любові пані де Реналь;  в іншому 
випадку честолюбство і холоднокровність допомогли Жюльєну завоювати Матильду
і положення у світі. Але щасливим від цього Жюльєн так і не став.

Тема:____________________________________________________________________



________________________________________________________________________-

Ідея:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Проблеми:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Композиція:

Образи роману:



Сорель: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Мова роману_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Цитати:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Д/З:

1. Скласти  порівняльну  характеристику  образу  мадам  де  Реналь  та
Матильди.

2. Прочитати «Гобсек» (автор Оноре де Бальзак). Підготувати ілюстрації до
твору «Гобсек», кросворди, схеми (за бажанням).

   Домашня робота

Порівняльна характеристика

жіночих образів

роману Стендаля

«Червоне і чорне»

__РЕНАЛЬ__________________________________________________МАТИЛЬДА__

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Заняття 4



Тема. Життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака. Повість „Гобсек”.

План

1. Життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака.
2. «Людська комедія».
3. Бальзак і Україна.
4. Новела «Гобсек».

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Затонський Д.В. Творець людської комедії. // Оноре де Бальзак. Твори: в 10 т. –

Т.1. - К., 1989.
2. Наливайко Д.С. Оноре де Бальзак: Життя і творчість. – К., 1985.
3. Ніколенко О. Зарубіжна література ХІЇ століття.-К., 1999, с.41-58.
4. Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – Собр. соч. в 6-ти т. – Т.3. – М., 1992.
5. Резник Р. О "Человеческой комедии" и ее авторе // Оноре Бальзак. Произведения.

– М., 1981.

«Оноре де Бальзак відіграв велику роль в утвердженні принципів
реалістичного роману. Його творчість вирізнялася масштабами,
сміливістю задумів. Головною особливістю його творчості є те, що
одні і ті ж герої діють у різних творах  (часом - як головні персонажі,
а часом - як другорядні)»
                                                                                                О.Ніколенко

Дата Події

1799

1806

1814

1819

30-ті роки
1834-1836
1840-1841 рр
1850
1850

Народження  у м. Тур у родині селянина Бальси, який „вийшов у 
люди” і змінив прізвище на Бальзак, додавши частку де, що вказує на 
шляхетність.
Навчання в Вандомському училищі. Після хвороби хлопця батьки 
забрали його додому.
Родина оселяється у Парижі.
Оноре продовжує навчання у приватних школах.
Отримав диплом юриста і пішов працювати, перші літературні твори.
Пише великі серйозні твори, що приносять світову славу. 
Видає 12-томне зібрання власних творів, яке отримує назву “Етюди 
про нрави ХІХ століття”. 
Узагальнення всієї творчої діяльності під назвою “Людська комедія”.
Шлюб Оноре де Бальзака з Евеліною Ганською.
Смерть письменника.





Новела «Гобсек»

Тема:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ідея: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Проблеми:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Гобсек і Пузир

(порівняльна характеристика)



Д\З: 
- знати теоретичний матеріал; 
- міні-твір „Влада грошей”; «Гобсек – головний герой повісті», «Золотий ідол…», 
«Якби у мене були гроші, то я б …» (за вибором студентів);

- намалювати ілюстрацію до твору (за бажанням).

Заняття 5-6

Тема. Життєвий і творчий шлях Ф.М. Достоєвського. Роман  „Злочин і кара”



«Я хочу відшукати людину в людині».

«Світ красою спасеться».

«Держава не може будуватися на кістках і крові народу».

«Найгарніша ідея нічого не варта, якщо в її основі лежить 
кров хоча б однієї людини».

                                 План

1. Життєвий і творчий шлях В.М. Достоєвського. 
2. Ф.М. Достоєвський – співець усіх знедолених.
3.  Життєвий і творчий шлях Ф.М. Достоєвського.
4.  Творчість  Ф.Достоєвського  -  одна  з  вершин  російської  і  всесвітньої

літератури.
5. Романістика  Достоєвського,  її  гуманістичний  пафос. Актуальність

філософсько-етичних ідей митця.
6. Роман “Злочин і кара” як вираження нового, поліфонічного типу художнього

мислення. Фiлософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору.
7. Сюжетно-композиційні  особливості  та  жанрова  специфіка  роману.  Система

образів. 
8. Суперечливість  образу  Раскольникова.  Еволюція  головного  героя,  характер

його бунту. Філософські та соціальні корені його теорії. Смисл основних її
постулатів, їх антигуманний характер,  розвінчання автором теорії сильної
особистості,  “надлюдини”.  Психологічна  глибина  викриття
індивідуалістичного  свавілля.  Протиставлення  теорії  Раскольникова
етиці християнської моралі.

9. Роль  прямих  та  підсвідомих  діалогів  героя  роману  з  його  антиподами
(Разуміхіним,  Порфирієм  Петровичем,  Сонею)  та  “двійниками” (Лужиним,
Лебезятниковим, Свидригайловим). 

10.Відтворення в образі Соні Мармеладової любові, доброчесті, терпимості і
покори,  всепрощення та  саможертовності.  Її  роль у  духовному очищенні
Родіона.  

11.Образ “маленької людини” та Петербурга. 
12.Біблійні мотиви у творі. 
13.Символіка назви роману Ф.Достоєвського.
14.Місце і роль у світовій літературі. Особливості індивідуального стилю.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.
2. Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. – М., 1989.
3. Ніколенко О.М. Зарубіжна література ХІХ століття.- К.: Академія, 1999.



4. Чижевський Д. До проблеми двійника у Достоєвського // Філософська і соціальна
думка. – 1994. - № 5-6. – С. 47-75.

5. Штейнбук Ф. Раскольников и Соня Мармеладова // Газ. ЗЛ – 2001. - № 38. – С. 3-4.
6.  Щербань  О.О.  Художні  символи  Ф.  Достоєвського  як  моделі  відродження

людської особистості // Науковий часопис. - К., 2007.- Вип. 13. -С. 140–147.

Біографія письменника у вигляді хронологічної таблиці

Дата Подія

1821
 1837
1838-1843
1846
1846-1849

1849

1859

1859-1861

1861-1863
1864-1865
1866
1867-1871

     1879-1880
    
      1881

Народження у  Москві.
Смерть матері, а згодом і батька.
Навчання у Головному військовому училищі в м. Петербург. 
Повість „Бідні люди” – початок літературного шляху.
Низка творів: „Двійник”, „Хазяйка”, „Білі ночі”, „Неточка 
Незванова”.
Арешт у зв’язку з діяльністю ревгуртка. Винесення смертного 
вироку. Очікування кари, яку за декілька хвилин до страти 
скасували. Заслання у Сибір. 
Повернення до Петербурга, бурхлива громадська і літературна 
діяльність.
Низка творів: „Дядечків сон”, „Село Степанчиково і його 
мешканці”, „Зневажені та скривджені”, „Записки з Мертвого 
дому”.
Видавав журнал „Время”. Закордонні мандрівки. 
Видавав журнал „Эпоха”.
Роман „Злочин і кара”.
Життя в Європі. Створення романів „Ідіот”, „Біси”.
Робота над романом „Брати Карамазови”, останнім твором, який 
залишився незавершеним.
Смерть письменника.

Роман «Злочин і кара»

Тема:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ідея: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Проблеми:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=13417&anl=422904#422904


Жанр __________________________________________________________________

Сюжет і композиція_______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Цитатна характеристика:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заняття 7-9

Тема. Життєвий і творчий шлях Л.М. Толстого. Соціально-психологічний 
роман „Анна Кареніна”.

План



1. Життєвий і творчий шлях Л. Толстого. 
2. Громадська та педагогічна діяльність. 
3. Філософсько-етичні,  духовні й творчі шукання та здобутки Л.Толстого.
4. Толстой і релігія.
5. Роман “Анна Кареніна” - художнє дослідження сімейних стосунків.
6. Проблематика  твору:  роль  сім'ї  у  житті  людини,  пошуки  основ  міцних

сімейних  стосунків,  право  людини  на  життя  за  порухами  власної  душі,
обов'язок  перед  членами  родини,  передовсім  дітьми.  Авторське  вирішення
думки сімейної у творі. Паралелізм у композиції роману.

7. Система образів.  Різні  типи сімей: родини Кареніних,  Облонських,  Левіних.
Суперечливий  образ  Анни.  Чоловічі  образи.  Образ  Левіна,  його
автобіографічна складова.  Пластичність і  психологічна глибина  змалювання
образів-характерів. “Діалектика душі” толстовських героїв.

8. Новий підхід літературознавця Н. Воронцової-Юр'євої до трактування образу
Анни Кареніної (не жертва, а бездушний маніпулятор).

9. Особливості стилю митця.
10.Творчі зв'язки Л.Толстого з майстрами світової культури. 
11.Місце і роль у світовій літературі. Особливості індивідуального стилю.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Апостолов  Н.  Живой  Толстой:  Жизнь  Л.Н.Толстого  в  воспоминаниях  и

переписке. – СПб, 1995.
2. Воронцова-Юрьева Н. Анна Каренина не Божья тварь. – М., 2009.
3. Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. – М., 1984.
4. Ніколенко О.М. Зарубіжна література ХІХ століття.- К.: Академія, 1999.
5. Культура і лінгвістика – Інтернет-видання.

Кожна людина – алмаз, який може очистити або не очистити 
себе. У тій мірі, в якій він є очищений, через нього світить вічне 
світло. Отож, справа людини не в тому, щоби світити, а в тому, 
щоби очистити себе.

                                                                                             
Л.М. Толстой

Рухаючись далі в напрямку самовдосконалення, більше бачиш у себе недоліки, і 
правду говорив Сократ про те, що найвищим ступенем досконалості людини є 
знання того, що вона нічого              
 не знає.

Л.М. Толстой



Коли в літературі є Толстой, легко і приємно бути літератором... Толстой стоїть 
міцно, авторитет у нього величезний…

А.П. Чехов

Часто спадає на думку: все нічого, все ще просто і не так лячно, доки живий Лев 
Миколайович Толстой. Адже геній одним буттям своїм немовби вказує, що є якісь 
тверді підвалини: наче на плечах своїх тримає і радістю своєю живить усю країну і
свій народ.

О. Блок
 

Дата Події  з  життя
1828
1837

1843

1847

1850
1853-1856
1857

1859
1862
1863-1869

1873-1877
1900
1910

Народження в маєтку Ясна Поляна. 
Перша зустріч із Москвою. Рано втрачає батька і матір.
Вступ до Казанського університету (юридичний 
факультет).
Оселяється в маєтку Ясна Поляна. Початок 
письменницької діяльності. 
Військова служба на Кавказі. 
Участь у Кримській війні. Відставка. 
Закордонна подорож (Франція, Швейцарія, Італія, 
Німеччина).
Відкриття школи для дітей селян у Ясній Поляні.
Одруження з Софією Берс.
Праця над романом «Війна і мир». Перехід на сторону 
«простого народу».
Роман «Анна Кареніна».
Відлучення від церкви.
Смерть митця.



Роман «Анна Кареніна» (1873-1877)

1. Історія написання: видіння чарівної жінки, дружба з дочкою Пушкіна Марією, 
що мешкала недалечко від Ясної Поляни, надихнула на створення роману про 
прекрасну, але нещасливу даму. Саме в цей період письменник замислюється 
над проблемами нещасливого шлюбу. Але темою сім´ї він не обмежився, 
відчувши, що сімейні стосунки тісно пов’язані з соціальними, історичними і 
навіть політичними умовами життя. 

2. Паралелізм і композиція роману: роман розпочинається фразою: «Всі щасливі 
родини схожі одна на одну, кожна нещаслива родина нещаслива по-своєму». У 
центрі уваги нещасливі сімейні стосунки. Отож, пафос полягає у дослідженні 
причин розпаду сімей. Автор не знаходить остаточної відповіді на питання: у 
чому ж секрет щастя? Образ поїзда – це образ самої епохи, що невблаганно 
насувається на людину і готова розчавити її будь-якої миті. Життю 
аристократів протиставляється світ народу, де ще збереглися справжні 
цінності. Все суспільство пройняте духовною гнилістю (за трактовкою В. 
Набокова), воно порушує важливі моральні принципи, а це призводить до 
драматичної розв’язки. Особливості композиції у тому, що в центрі роману дві 
історії: Анни і Льовіна, їхні шляхи не перетинаються.

3. Образна система: Анна, Льовін, Вронський. Автор твердить, що трагічний 
кінець героїні - у розпаді духовних цінностей і морального руйнування 
цивілізації.  Хто винен у тому, що Анна не змогла бути щасливою з першим 
чоловіком, якого не кохала, і з другим, якого кохала понад усе (чи не кохала, 
виходячи з літературної розвідки Н. Воронцової-Юр´євої)? Не засудити 
грішницю, а зрозуміти витоки її трагедії. Такий заклик автора. Нагадування, 
що «кожен дасть за себе звіт» перед Господом, Він буде судити. Це 
підтверджує епіграф: «Мне отмщение, Аз воздам».

4. Ідея: повернути в життя безсумнівний зміст добра!
      5. Релігійно-етичні погляди Толстого:

У людині два начала: добро і зло, чим більше людина віддає іншим, тим з 
змістовніше її життя; церква віддаляє людину від Бога.  Не відповідати на зло і 



насилля злом. У сім’ї слід повернутися до природних стосунків. За критику 
церква оголосила Толстому анафему.
6. Художня своєрідність роману: Толстой розширив межі побутового роману, 
охопивши всі сторони життя тогочасної Росії. Твір відзначається поліфонією, бо в
ньому зображається не тільки історія Анни. Образи показані в динаміці. Велике 
значення в романі мають символи. Перегони, наприклад, - це уособлення 
аморального, що є в житті, поїзд – символ  зла.
7. Роль Толстого у світовій літературі: значна частина інтелігенції світу 
сприймала Толстого як учителя і пророка, який проголошував вічні істини. 
Моральні уроки письменника і дотепер є актуальними. А його послідовники 
(«толстовці»)  є і зараз.

Поразм  ы  шляем?

Н. Воронцова-Юрьева «Анна Каренина. Не божья тварь»



       Анна

Вронский        Каренин

Два взгляда на трактовку образа Анны

Традиционный 

(Анна – порядочная и добрейшая
женщина, жертва общества, не

принявшего ее любовь)

Нетрадиционный
 (Анна - злобно-истеричная, пустая, не 
испытывающая ни к чему абсолютно 
никакого интереса, кроме как к 
самолюбованию и самообожанию, не 
способная любить даже своих детей, 
желающая, чтобы все ею восхищались. 
Вот ее истинное лицо, лицо 
манипулятора)

1. В. Набоков Н. Воронцова-Юьева
2. М. Качурин В. Соловьев
3. Д. Мотольская 
4. Д. Наливайко 
5. В. Звиняцковский 

Некоторые из давно существующих мифов:

 Анна несчастна в браке с Карениным. 
 Анна не любит мужа, потому что его невозможно любить. 
 Анна любит Вронского. 
 Анна жертвует своим положением в обществе ради любви. 
 Она пожертвовала ради Вронского вообще всем. 
 Она гибнет под влиянием бездушного света, не пожелавшего 

позволить ей любить. 
 Анна любит сына. 
 Анна несчастна в разлуке с сыном. 
 Анна - чувствующая натура. 
 Анна - крайне совестливая личность, имеющая глубокую 

нравственную природу. 
 Вронский - пошлый эгоист, которому важнее развлекаться, чем думать 

об Анне, которая ради него пожертвовала всем. 

Адю
-
льтер

   Анна

Я! Я! 
Я!



 Каренин - бездушное холодное существо, которое иногда почему-то 
способно на высокие поступки. 

 Каренин не способен на любовь. 
 Каренину глубоко плевать на Анну. 

   
   Все это ложь от первого до последнего пункта - ложь, порожденная леностью 
ума и скудостью литературного чутья создавших ее.

Кто внимательнее почитает, тот поймет, что Анна вовсе не "добрая, глубоко 
порядочная" женщина, обожающая своего маленького сына, как пишут в 
критике. Анна только и делает, что совершает одну подлость за другой, при 
этом оправдывая себя и обвиняя других, как делает всякий негодяй.

ПОПРОБУЙТЕ ДОКАЗАТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ ВЫШЕСКАЗАННОЕ!
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Цитаты из романа «Анна Каренина»
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Заняття 10. Підсумковий тематичний контроль з теми «Література ХІХ 
століття». Класний контрольний твір.



Епіграф до заняття:

Правила виконуй скоро: словам було щоб  тісно, думкам же - щоб просторо.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                           М. Некрасов.

Теми  творів:

1.За творчістю Ф. Стендаля:
– «У чому ж трагедія Ж. Сореля?»;
– «Жіночі образи роману «Червоне і чорне»»;
– «Психологізм творчості Стендаля»;
– «Твір-відгук на роман Стендаля «Червоне і чорне»;
– «Розкриття теми кохання у романі «Червоне і чорне»;
– «Символіка назви роману Стендаля «Червоне і чорне».

2. За творчістю Оноре де Бальзака:
- «Золото  -  гарний  слуга,  але  поганий  пан»  (за  повістю  О.  Бальзака

«Гобсек»);
- «Гобсек – геній накопичення»;
- «Гобсек - філософ чи скнара?»;
- «Гроші в нашому житті»;
- «Тема скупого у світовій літературі»;
- «Зображення падіння моралі у творах Бальзака».

3. За творчістю Ф. М. Достоєвського:
- «Злочинний смисл теорії  Раскольникова»;
- «Образ Петербурга»;
- «Жіночі образу роману «Злочин і кара»;
«Сім´я Мармеладових і її роль у романі «Злочин і кара»;
- «Релігія як спосіб розв’язання проблем моралі»;
- «Філософські проблеми роману «Злочин і кара»;
- «Промова на захист Родіона Раскольникова»;
- «Засоби художнього зображення внутрішнього світу людини» (за творчістю

Ф.М. Достоєвського);
- «Тема  принижених  та  ображених  у  романах  Ф.М.  Достоєвського»  (на

прикладі роману «Злочин і кара»);
- «Правда Соні Мармеладової»;
- «Злочин і кара Родіона Раскольникова»;
- «Мовленнєва характеристика персонажів роману «Злочин і кара»;
- «Двійники Раскольникова»;
- «Жанрові особливості роману Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»;
- «Тема «маленької людини» у творах Ф. М. Достоєвського»;
- «Роль снів у романі «Злочин і кара»;
- «Кольорова гама у романі «Злочин і кара»;
- «Біблійні мотиви у романі Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»;
- «Читаючи Достоєвського…».

4. За  творчістю Л.М. Толстого:
- «Моє ставлення до Анни Кареніної»;



- «Суперечливий образ Анни Кареніної»;
- «Хто винен у трагедії Анни Кареніної?»;
- «Олексій Каренін – бездушна машина?»
- «Духовні пошуки Костянтина Льовіна»;
_ «Роль портретної характеристики у романі «Анна Кареніна»;
- «Біблійні мотиви у творчості Льва Толстого»;
- «Мій Лев Толстой»;
- «Мої думки з приводу відлучення Льва Толстого від церкви»;
- «Критика роману Льва Толстого «Анна Кареніна»;
- «Олексій Веронський… Хто він?»
- «Мої роздуми під час читання роману «Анна Кареніна»;
- «Тема брехні в романі «Анна Кареніна»;
- «Основні ідейні лінії роману Анна Кареніна»;

          - «Роман «Анна Кареніна» - шедевр світової літератури»;
- «Проблема подружньої вірності у висвітленні Л. Толстого»;
- «Роль художньої літератури в житті сучасної людини».

Епіграфи до творів:
Завжди треба пам’ятати:

все, що з нами відбувається, -
це результат наших поганих чи добрих

учинків!!!
Конфуцій

«Корінь усього злого – любов до
грошей,

 і деякі, піддавшись їй, відійшли від
віри

 та наразили себе на безліч
страждань»

                          Біблія, 1 Тимофію
6:10

Що у світі є прекрасніше за людину? 
Адже вона — найдосконаліше творіння цього

світу. 
Л. Толстой

               Кохання – то полум’я, в якому згорають
 не тільки почуття але й людина.
                                   В. Шекспір

Любов… І чим же гарна є вона, що робить
пекло із життя?

В. Шекспір 



Не вбивай.
      Біблія. 

Неправильні думки і неправильний
     настрій серця породжують 

     неправильні вчинки…
                                                                Біблія

                                                                               
Підступне серце не знайде добра, 

бо в ньому народжуються неправильні
думки

                                      
                                                                                                               Біблія, Притчі 17:20

Міні-пам'ятка
Як писати твір

Твір  –  це  показник  інтелектуального  розвитку  студента,  його  естетичного
смаку. Він свідчить про знання тексту художнього твору, про який ви пишете, вміння
його  аналізувати,  зрілість ваших  думок,  широту кругозору.  Саме  тому  варто
знати, як написати твір.

Одна з головних вимог до твору – логічна структура викладу. Це насамперед
означає,  що  тема  повинна  бути  розкрита  чітко,  аргументовано,  глибоко,  окремі
частини твору повинні бути пов’язані між собою, переходи від однієї думки до іншої
мають бути  послідовні і переконливі, а судження - розумні і доказові. Головна думка
твору  розвивається  за  планом  (хоча  сам  план  писати  зовсім  не  обов’язково).
Важливо аналізувати не тільки ідейний зміст твору, але і його художню сторону. 

Композиція твору повинна складатися з таких частин:

o Вступ

o Основна частина

o Висновок

Відсутність у  творі  одного з  елементів  композиції  розглядається  як  помилка і
враховується при виставленні оцінки. Композиція твору повинна бути продуманою і
чіткою. Всі основні думки  у творі необхідно ретельно обгрунтовувати, аналізуючи
текст літературних творів.

А ще:

 3  кількох  запропонованих  тем  обирай  не  найлегшу,  а  ту,  яка  тебе
цікавить і хвилює;



 Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу вона охоплює; 

 Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся зберегти її під час
роботи над твором;

  Склади план,  чітко та  стисло сформулюй думку кожного пункту. Не
забувай,  що назва  основної  частини в  складному плані  -  це  теза,  яку
потрібно довести;

 Добери епіграф, який висловлює основну думку твору;

 Напиши  вступ,  який  би  доречно  розпочинав  тему. На  початку  твору
вислови головну думку, потім обґрунтуй її, доповни фактами з твору, у
разі потреби наведи цитати;

 Стеж за послідовністю викладу думок;

  Дотримуй ся пропорційності частин твору і стеж за зв'язком між ними;

 Висловлюй власне  ставлення  до  всього,  про  що  пишеш,  роби  власні
висновки, узагальнення;

 Наприкінці твору зроби загальний висновок;

 Правильно і грамотно висловлюй свою думку;

 Дотримуйся вимог до зовнішнього оформлення.

Заняття 11. 

Змістовий модуль 2. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ  ХІХ
  ТА  НА  МЕЖІ ХІХ–ХХ ст.

Тема. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХ ст. 
Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва.Поетична 
революція. Волт Вітмен. Збірка “ Листя трави ”.

План

1. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХ ст. 
Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва.  Поетична 
революція.

2. Естетичні та художні пошуки, течії, напрями в європейській літературі XIX 
ст.: нові грані романтично-поетичного стилю творчості “пізніх” романтиків 
(Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева), принципи “чистого мистецтва” у поезії 
(група “Парнас”). 

3. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. 
Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. 

4. Волт Вітмен — американський поет-новатор,  митець-філософ. 



5. Історія створення збірки “Листя трави”, її провідні теми й мотиви. 
Національний характер поезій збірки, втілення у ній пафосу формування 
молодої американської нації. 

6. Розкриття теми соціальної і природної рівності всіх форм буття. Космічна 
масштабність подій природного, соціального, духовного життя. Нові засади 
бачення й зображення людини. Своєрідність образу ліричного героя. 

7. Звернення до вільного вірша (верлібру). 
8. “Вітменівські каталоги”.
9. “Пісня про себе” — програмовий твір поета.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Наливайко Д. Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме: французький символізм як

зміна метамови європейської поезії // Газ. ЗЛ – 2002. - № 5. - С.6.
2. Венедиктов Т.Д. Поэзия Уолта Уитмена. – М., 1982.
3. Герасимчук Л. Волт Вітмен.  Поезії. – К., 1984. 
4. Обломиевский Д. Французский символизм. -  М.: Наука, 1973. 

Ані машини, яка полегшує працю,
Ані відкриття я не зробив,
Ані багатого заповіту для заснування бібліотеки
чи лікарні я не зможу залишити по собі, 
Ані мемуарів про якусь подію з життя Америки, 
Ані літературних шедеврів, ані досягнень розуму,
Ані книжок для полиць, 
Лише кілька пісень, які бринять у повітрі, 
Я залишаю для друзів і закоханих.

Волт Вітмен – письменник-філософ, який через своє поетичне «Я» 
осмислює закони природи, всесвіту, проблеми людства. Прагнув возз’єднати 
всі можливі зв’язки у світі, закликав до відновлення гармонії душі і тіла. Він 
представник перехідного періоду між трансценденталізмом та реалізмом, що 
об'єднав ці два напрями у своїх творах. Вітмен — один із найбільш впливових 
поетів американського канону, якого часто називають батьком верлібру (вірша 
без рим). Його твори на той час були дуже спірні, особливо його поетична 
збірка «Листя трави», яку вважали непристойною через неприхований 
сексуальний підтекст. Вітмен народився на Лонг-Айленді. Працював 
журналістом, учителем, державним службовцем та медиком-добровольцем під 
час Громадянської війни в США. На початку своєї кар'єри він опублікував 
досить помірковану новелу «Франклін Еванс» (1842). Свій головний твір, 
«Листя трави», Вітмен уперше опублікував у 1855 р. за власний кошт. До самої
смерті Вітмен продовжував його розширювати. Наприкінці свого життя Вітмен
переїхав до Кемдена, Нью-Джерсі, де його здоров'я різко погіршилося. Він 
помер у 1892 р. у віці 72 років, і його похорон став громадською подією.
Особливості світогляду: трансценденталізм – учення, в основу якого 
покладено думку Канта, що людина народжується не з чистою свідомістю – на

http://uk.wikipedia.org/wiki/1892
http://uk.wikipedia.org/wiki/1842
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC


ній уже все записано. Тільки треба вміти розшифрувати; ототожнення Бога з 
природою.
Збірка «Листя трави»: перше видання було здійснене коштом автора, він 
набрав його власноруч, книга містила 12 віршів і поем без назви. На 
обкладинці домінував зелений колір. Третє видання вже налічувало 100 віршів,
останнє - вважається найбільш повним і називається «виданням смертного 
ліжка». 

Цю збірку автор писав протягом 40 років. Це
спроба передати власну природу. Збірка
сприймається як цілісний твір (сюжет – людина і
всесвіт, тема – сам Вітмен, ідея – вічне торжество
людини). Писав про душу і тіло, демократію,
людину і космос, природу, чоловіка і жінку, поетів і
поезію, кохання тощо. Назва збірки відображає
єдність людини зі світом. Особливе місце посідає
узагальнений образ Америки, де американців
називає «народом народів», говорить про
винятковість американської місії.

Особливості поетики: образи моря, світил, 
стихії мають душу. Возвеличує пору зрілості на 
відміну від романтиків, які сумували за юністю 
та молодістю. Сміливо поставив поряд слова 
різних стилів, змішуючи іншомовну, наукову, 
розмовну лексику. Це один із засновників 
американської мови, він у поезії відмовився від 
рим, говорячи, що вони тільки заважають. Часто 
ставить запитання. І сам відповідає на них. 
Використовує антитетичний паралелізм, коли 
другий рядок є або запереченням, або контрастом

стосовно першого. У Вітмена є довгі переліки предметів, які утворюють 
своєрідний «каталог». Широко використовував окличні, питальні речення, 
паралелізм, повтори.
Одним із перших, хто оцінив значення зробленого Вітменом для подальшого 
руху поезії, був І. С. Тургенєв. Серед російських поетів, об'єктивно найбільш 
близьких Вітмену, були В. Хлєбников і В.  Маяковський. 
На честь Вітмена названий кратер на Меркурії.
Основні твори: збірка «Листя трави»; поема «Коли бузок розцвів торік у 
моєму дворі»; цикл віршів «Прощай, моя фантазіє!» 
Уїтмен українською мовою: існує проблема перекладу, оскільки дуже важко 
передавати ритмічну окресленість його поезії, бо  українські слова довші за 
англійські. Його перекладав П.Тичина, Л.Курбас, М. Зеров, І.Кулик та інші.



Д/З: скласти сенкани до теми (Вітмен-поет, людина і довкілля, збірка «Листя 
трави», людина у світі…)

Домашня робота

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

МЫ - МАЛЬЧИШКИ



Мы - мальчишки, мы вдвоем,
Неразлучные, гуляем,
То на гору, то с горы, то на север, то на юг,
Мы локтями пробиваемся, мы сжимаем кулаки,
Мы радуемся нашей силе, и оружие при нас,
Где придется, мы напьемся, и влюбляемся, и спим,
А законов мы не знаем, каждый сам себе закон,
То воруем, то деремся, то под парусом плывем, дышим
воздухом, пьем воду и танцуем на прибрежье,
И дрожат пред нами скряги, и рабы, и попы.

ПРИСНИЛСЯ МНЕ ГОРОД

Приснился мне город, который нельзя одолеть, хотя бы
напали на него все страны вселенной,
Мне снилось, что это был город Друзей, какого еще никогда
не бывало,
И превыше всего в этом городе крепкая ценилась любовь,
И каждый час она сказывалась в каждом поступке жителе
этого города,
В каждом их слове и взгляде.

Заняття 12



Тема. З  ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Шарль Бодлéр (1821—1867). 
Збірка  “Квіти зла”.

План

1.  Ш.Бодлер — французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і
один із зачинателів символізму. 

2. Біографія митця.
3. Світогляд і естетичні погляди Бодлера.
4. Збірка  “Квіти  зла”:  особливості  побудови,  проблематика.  Поетичне

новаторство  митця. Протиставлення  дійсності  й  ідеалу  як  семантико-
образна вісь збірки. Викриття вад бездуховного суспільства та “внутрішнього
пекла” ліричного героя. Пошуки “сучасної краси”, “видобування краси зі зла”
в поезії Бодлера.

5. Традиційність  і  своєрідність  вирішення  проблеми  “поет  і  натовп”,  гіркота
почуттів  від  недосконалості  сучасного  йому  суспільства  у  поезії
“Альбатрос”.  Філігранність  поетичної  техніки,  формальна  довершеність  і
сугестивність вірша “Вечорова гармонія”. Тлумачення предметних образів як
“видимих знаків” ідей, почуттів, душевних станів (“Відповідності”).

6. Афористичність лірики та світове значення творчості Ш.Бодлера.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Бодлер Ш. Об искусстве. – М., 1986.
2. Бузулан Г.В. Шарль Бодлер – предтеча символізму // ВЛК – 2003. - № 1. – С.34-36.
3. Войтанович  А.І.  Чи  можна,  перебуваючи  в  пеклі,  “марити  про  білосніжні

вершини” ? // ВЛ – 2006. - № 1. – С. 53-57.
4. Карабутенко І. Лабіринти бодлерівської естетики (післямова) //  Бодлер Ш. Поезії.

– К., 1989. 
5. Ковбасенко Ю. Зарубіжна література для 10 класу. – К.: Либідь, 2000.

       Поміж Дияволом і Богом
Я весь роздертий:
Дві правди – два шляхи,
Дві сили – дві безодні: Данте і Бодлер…

М. Цвєтаєва

1821 р.- народження Бодлера у Парижі в сім’ї керівника справами 
Сенату. Батько помер, коли хлопчику було 6 років. І це стало першим ударом долі. А другим
– одруження матері з генералом Опіком, шанованою і мудрою людиною, що все життя хотів 
зробити з хлопця справжнього чоловіка, з 1833 – переїзд сім´ї до 
м. Ліон. Навчання у Королівському коледжі.
1836 – продовжує освіту в ліцеї Людовика Великого. 
1837 – перший вірш «Несумісність».
1839–1841 - слухав лекції з права в Сорбонні.
1841  - батьки відправляють його у подорож до Індії з надією, що він одумається і розірве 
стосунки з тогочасною богемою.



1842 - успадкував батьківські 75 тис. франків, але швидко  пустив їх на вітер, через що у 
1844 році його матір’ю над ним було встановлено опіку з метою збереження матеріальних 
статків. Для Бодлера це було принизливо й огидно.
1845 – спроба самогубства, остаточний розрив із вітчимом.
18846 – вступ до Товариства літераторів.
1864 – рятується від кредиторів і їде до Бельгії, де читає лекції у Брюссельському 
університеті з художнього мистецтва, адже його всі знали як чудового критика. Проте 
особливого успіху не мав.
25 червня 1857 р. відомий у Франції модний видавець Пуле-Малассі випустив збірку віршів 
Бодлера «Квіти зла».
21 серпня 1857 р. «За зневажання суспільної моралі»  його було засуджено до штрафу у 
розмірі 300 франков  і заборони шести «найбільш аморальних» поем. 
1865 – хвороба (сифіліс, наркоманія призвели до паралічу і цілковитої втрати  
мовлення). 
31 серпня 1867 сконав на руках матері.
Поховано його на кладовищі «Монпарнасс» у Парижі.

Доля Бодлера

ДО ЧИТАЧА
Над плоттю нашою й над нашими умами

Панують глупота, брехня, скупарство, гріх;
Ми любим докори сумління й живим їх,



Ми ними з’їдені, як жебраки кліщами.

Ми щедро платимо за наше зізнавання,
Затяті в злочині та підлі в каятті,

Ми повертаємось на зрадницькі путі,
Слізьми відмитися плануючи зарання…

В руках диявола всі поворозки й ниті,
Що нами рухають і силу нам дають;
Щодня будуємо собі до Пекла путь

Крізь просмерділу тьму й вогні несамовиті…

Мільйони Демонів рухливих, ніби черви,
Справляють гульбища і ходять шкереберть
У наших мозках! Ми в собі плекаєм Смерть

Та обертаємось поволі в купу мерви.

Якщо насильство, жах, убивства осоружні,
Пожежі, підступи, ножі, отруйний газ
Не стали долями банальними для нас,

Так це тому, що ми – біда! – не досить мужні.

Та між пантерами, шакалами, вовками,
Серед потвор, які плазують, і ричать,

І жалять нас на смерть, немов холодна гадь,
В звіринці людських вад, що володіють нами,

Є найпотворніше, найзліше Страховидло!
Воно ні повзати не вміє, ні ревти,

Та, позіхаючи, ковтнуло б три світи,
Бо жити вже йому й самому остогидло.

Це лютий Сплін, Хандра, що бачить плахи й страти,
Покурює кальян, не відаючи сну;

Читачу, чи знаєш ти потвору цю жахну;
О лицемірний мій, на мене схожий, брате!

Переклад Д.Павличка

СЛІПЦІ
Поглянь, моя душе, які страшні вони!
А чимось і смішні, неначе манекени

Або юрба сновид, що погляд невтоленний
До нетутешньої звернули далини. 

Хоч іскри Божої в очах у них немає,
Гадаю, жодного між ними не було,

Хто б похилив униз важке своє чоло,
Уперто вдивлений у небеса безкраї. 

Отак ідуть вони крізь темну непроглядь,
Що можна тиші одвічній дорівнять;
О Місто! Радісне, ревуче, біснувате, 

Нещадних повне втіх, і співів, і проклять!
Здурілий, сам бреду, сновидам тим під стать:



Чого, кажу, сліпцям у Небесах шукати?
 Переклад М.Москаленка

 
АЛЬБАТРОС 

Когда в морском пути тоска грызет матросов, 
Они, досужий час желая скоротать, 

Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов, 
Которые суда так любят провожать. 

И вот, когда царя любимого лазури 
На палубе кладут, он снежных два крыла, 
Умевших так легко парить навстречу бури, 
Застенчиво влачит, как два больших весла 

Быстрейший из гонцов, как грузно он ступает! 
Краса воздушных стран, как стал он вдруг смешон! 

Дразня, тот в клюв ему табачный дым пускает, 
Тот веселит толпу, хромая, как и он. 

Поэт, вот образ твой! Ты также без усилья 
Летаешь в облаках, средь молний и громов, 

Но исполинские тебе мешают крылья 
Внизу ходить, в толпе, средь шиканья глупцов. 

Збірка «Квіти зла»

Збірка «Квіти зла» створювалася поетом упродовж усього життя й увібрала все найкраще з
його поетичної  спадщини.  В цьому плані  вона  схожа на «Листя  трави» Вітмена чи «Кобзаря»
Тараса Шевченка. 

«Квіти зла» — цілісний твір, де всі частини й окремі вірші органічно пов’язані. Книга
має  посвяту, вступ і  складається  з  шести циклів  — «Сплін  та  ідеал»,  «Паризькі  картини»,
«Вино»,  «Квіти  зла»,  «Бунт»,  «Смерть».  Усі  цикли  об’єднані  за  проблемно-тематичним
принципом.

Двополюсність відчуття визначила композиційну структуру збірки і передусім її основної
частини  («Сплін  та  ідеал»),  яка  відкривається  трьома  віршами,  де  утверджується  божественна
природа людини, втілена у постаті поета, чий «трепетний дух» утікає від «земної хвороботворної
гнилі», щоб злетіти ввись, в «осяйну даль», у «таємні сфери». Але поет і не прагне втриматися на
цій висоті. Від першої частини «Спліну та ідеалу» до заключної (вірші: «Сплін», «Марево», «Жага
небуття», «Алхімія страждання», «Годинник») чітко простежується низхідна лінія, яка веде не від
«спліну» до «ідеалу», а навпаки, від «ідеалу» до «спліну», від Бога — до Сатани. Цикл «Сплін та
ідеал», як і в цілому вся збірка, —  це лірична драма, де ідеалові протистоїть не сама дійсність, а
«сплін»  — хворобливий  душевний  стан,  породжений  дійсністю.  Бодлеру  вдалося  заглянути  у
безодню людського відчаю й душевного мороку.

У  всіх  віршах  протиставляються  Добро  і  Зло.  Бодлерівське  добро  —  це  зовсім  не
християнська любов (до Бога чи до інших людей),  це всепоглинаюча жага злиття з вічним і
нескінченним світом — жага, що може бути задоволена тільки тілесними засобами, які мають
позаморальну природу. І саме в цьому — корінь амбівалентності Бодлера. Два протилежні полюси
— Добро і Зло, дух і плоть, Бог і Сатана — починають перетворюватись одне на одне. Сатана
виступає як утілений голос плоті, але цей голос є тугою за неможливим, яка, у свою чергу, може



знайти  хоча  б  якесь  задоволення  лише  за  допомогою  матеріального.  Ось  чому  бодлерівський
Сатана  не  ангел,  а  передусім  земне  втілення  Бога,  а  Бог  — земний  Сатана,  ці  дві  «безодні»
притягують  і  водночас відштовхують  поета,  і  він  завмирає між ними,  зачарований і  обійнятий
жахом.  Саме  про  це  вірш  Бодлера  «Гімн  красі»,  де  утверджується  думка,  що  Добро  й  Зло
однаковою мірою можуть бути джерелом прекрасного.

Чи Бог, чи Сатана, чи ніжний Херувим,
Щоб лиш тягар життя,
О  владарко натхненна,

Зробила легшим ти,
А  всесвіт — менш гидким!

Краса  у  віршах  Бодлера  виявляється  то  в  образі  жінки,  котрій  смуток  додає  чарівності
(«Сумний мадригал», «Рудій жебрачці», «До перехожої»), то у статуї, незворушній і непохитній, об
груди якої розбивається кожний, хто намагається осягнути її таємницю («Гімн красі»). Поетові не -
відоме походження краси: можливо, вона зійшла з небес, а може, піднялася з морської безодні. Але
саме  краса,  якого б походження  вона не була,  робить світ  ближчим,  а  удари  долі  слабкішими.
Відчуття «жахів життя» штовхало поета до пошуків нової, незнаної краси, що зростає на ґрунті
відчаю, у світі, де панує зло. Зовсім не випадково у передмові до «Квітів зла» Бодлер сформулював
основний пункт своєї естетичної про  грами так:   «…видобування краси зі зла».

Домашня робота

Завдання:
1. Знати теорію (життєвий і творчий шлях Бодлера).
2. Виконати усно аналіз вірша Бодлера (за вибором).
3. Намалювати ілюстрацію до аналізованого вірша (за бажанням).
4. Висвітлити ставлення Бодлера до наркотиків (усно).
5. Придумати і записати слогани «Стоп-наркотик» (не менше п’яти).
6. Скласти сенкан до слова «наркоманія».
7. Намалювати агітаційний плакат «Скажи «ні» наркотикам!» (за бажанням). 

Наприклад:

Наркотики – довічна кара
і «ломка»…
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Заняття 13

Тема. З  ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Поль Верлен, Артюр Рембо. Життєвий і 
творчий шлях митців.

План

1. Поль Верлен - майстер імпресіоністичної та символістської лірики, поетичної
форми. 

2. “Поетичне  мистецтво” -  віршований  маніфест  символізму.  Заперечення
раціонально-реалістичного  художнього  мислення,  ствердження  принципу
музичності  поезії,  настанови  на  “вираження  невимовного”,  передачу
спонтанної уяви. 

3. Світ  природи і  духовний  стан  ліричного  героя  у  верленівських  “пейзажах
душі” (“Осіння пісня”,  “У серці і сльози, і біль...”,  “Так тихо серце плаче”).

Не ламай собі життя!



Оригінальність образів,  насиченість символами та музичність лірики поета
(“Забуті арієти”). Кольоропис.

4. Особливості  творчих  пошуків  Артюра  Рембо.  Емоційність  у  змалюванні
духовних поривань, бунтарство ліричного героя - самітника й мандрівника.
Прагнення осягнути універсальність буття світу. 

5. Художня  вишуканість  поетичних  творів.  “Голосівки” -  яскравий  зразок
символістського  пошуку  “відповідностей”  між  протилежними  явищами
життя.  Багатство  асоціацій  при  створенні  панорами  Всесвіту   (“П'яний
корабель”, “Відчуття”).

6. Тісне переплетення доль поетів. Місце у світовій літературі.

 Література:
1. Ковбасенко Ю. Зарубіжна література, 10 клас – К., 2004.
1. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер,  Поль Верлен,

Артюр Рембо. – Харків: Ранок, 2003.
2. Птифис П. Артюр Рембо. - М.,2000.
3. Толасова И.Б. Творчество Артюра Рембо: движение к символизму. СПб, 1997.
4. Швейбельман Н.Ф.  Поэтика блужданий во французской литературе XIX в.- М.,

2003.
5. http://rutube.ru/tracks/4211841.html Документальний фільм про Верлена та Рембо
6. http://my-hit.ru/film/8273/online. Х/Ф «Повне затемнення».

Верлен:
- Навіщо ж ти до мене прийшов?

Рембо:
- У мене є що сказати, а ти знаєш, як це

зробити…

ÂÈÍ ÈÊÍ ÅÍ Í ßÂÈÍ ÈÊÍ ÅÍ Í ß
ÑÈÌ ÂÎ Ë²ÇÌ ÓÑÈÌ ÂÎ Ë²ÇÌ Ó

"Ì àí ³ô åñò ñèì âî ë³ñò³â"
1886 ã

"Ï ðî êëÿò³ ï î åòè"

Ðåì áîÐåì áî ÂåðëåíÂåðëåí Ì àëëàðì åÌ àëë àðì å

Çáàãí óò è ñâ³ò ³ éî ãî ñóò í ³ñò ü, ï ðî í èêàþ ÷è â
ò àº ì í èö³ çà äî ï î ì î ãî þ ñèì âî ë³â

http://my-hit.ru/film/8273/online
http://rutube.ru/tracks/4211841.html


ÑÈÌ ÂÎ Ë
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ñëî âà ³ ì óçèêè

äèí àì ³çì ;
ô ³ëî ñî ô ³÷í ³ñòü;
àáñòðàêòí ³ñòü



Порівняльна характеристика
   творчості митців

Поль Верлен Артюр Рембо

Спільне:
Радощі богеми і безпритульне злидарювання

Туга і самотність у поезіях
Творчий шлях розпочали рано

Шукали себе у поезії
Прагнули втілення особистих порухів  душі у поезії

Шалена популярність
Змальовували складні і суперечливі переживання душі,  біль душі, що не знаходить

себе у Всесвіті
Вживання символів, тропів (епітети, метафори, порівняння), оживлення кольорів

Постійна тема: злиття станів душі людини і природи
Лірика має сугестивний характер

Музичність поезій
Вишуканість і досконалість форм

Обожнювали Бодлера
Асоціації і враження 

Відмінне:
Імпресіоністичний характер поезії Символістичний характер 
Більш м’який і лагідний характер Характер твердий, скандальний, 

бунтарський
У віршах чутливий і замріяний Не  чутливий і не замріяний – 

контрасти, ритмічний дисонанс
Впав у побожність Заперечував Бога
Ліричний герой прагне Божого Царства Вважав, що людина є Богом на землі і на

небі.
Реальний світ може посміхатися, якщо 
відшукати гармонію душі

Реальний світ - трагедія

1891 року його обирають «королем 
поетів».

Винайшов кольори звуків. В 
експериментах зі словами і звуками 
дійшов до крайньої межі, зазирну  « по 
ту сторону поезії». І побачив лише 
порожнечу. Більше (як сповнилося  20 
років) нічого не писав.

Вірш Рембо (вивчити напам’ять)

Предчувствие



                  Глухими тропами, среди густой травы,
                  Уйду бродить я голубыми вечерами;
                 Коснется ветер непокрытой головы,
                 И свежесть чувствовать я буду под ногами.

                 Мне бесконечная любовь наполнит грудь.
                Но буду я молчать и все слова забуду.
               Я, как цыган, уйду - все дальше, дальше в путь!
               И словно с женщиной, с Природой счастлив буду.

                                                     Март 1870
                                                                   ***
                 
                 О если бы вернуть былые времена!
                 Да! Кончен человек! Им сыграны все роли!
                 Но, идолов разбив при свете дня и воли,
                 Отвергнув всех богов, он оживет опять.
                 Сын неба, будет он секреты постигать
                 Небес и мудрости, проникнет в их глубины,
              И бог, что в нем живет под слоем плотской глины,
                 Ввысь устремится, ввысь, пожаром озарен!
                 Когда увидишь ты, что иго сбросил он
                 И в небеса проник, и страха в нем - ни тени,
                 Даруешь ты ему святое Искупленье!
                 Великолепная, из глубины морей
                 Возникнешь ты, сверкнув улыбкою своей;
                 И бесконечную любовь даруя миру,
                 Ты трепетать его заставишь, словно лиру,
                 Когда твой поцелуй, дрожа, нарушит тишь.

                 Как жаждет мир любви! Ты жажду утолишь

Виконайте порівняльний аналіз дослівника з поезіями-
перекладами М. Лукаша,
Г. Кочура, П. Стебницького:

Довге ридання
осінніх
скрипок
ранить моє серце
сумною
монотонністю.

Все стискається
і блідне, коли
пробиває його час,
я згадую



колишні дні
і плачу.

І я йду
з осіннім вітром,
який мене
носить туди-сюди,
подібно мертвому
листу.

Осіння пісня
Переклад М.Лукаша

Ячать хлипкі,
Хрипкі скрипки
Листопада...
Їх тужний хлип
У серця глиб
Просто пада.

Від їх плачу
Я весь тремчу.
І ридаю.
Як дні ясні,
Немов у сні,
Пригадаю.

Кудись іду
У даль бліду,
З гір у долину.
Мов жовклий лист,
Під витру свист – 
У безвість лину.

Переклад Г.Кочура

Неголосні
Млосні пісні

Струн осінніх
Серце тобі
Топлять у журбі,

В голосіннях.

Блідну, коли
Чую з імли –



Б’є годинник.
Линуть думки
В давні роки

Мрій дитинних.

Вийду надвір –
Вихровий вир

У  полі млистім
Крутить, жене, 
Носить мене

З жовтим листям.

Осіння пісня
Переклад П.Стебницького

Пісня осіння!
Те голосіння
     Довге, смутне,
Одноманітне
І непривітне,
     Ранить мене.

Дух завмирає,
Серце стискає –
     Страшно мені!
І я ридаю,
Коли згадаю
     Минулії дні.

І в морок ночі
Йду світ за очі.
     А вітер злий
Мене тормосить,
Тручає, носить,
     Мов лист сухий.

Проведіть паралель з російською літературою. Який вірш одразу спадає на 
пам'ять?
______________________________________________________________________

Проведіть паралель з українською літературою. Який вірш можна навести?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

П.Верлен (напам’ять вивчити)

ЗАКАТЫ
 По степи огромной
 Простирая взгляд,
 Веет грустью томной
 Тающий закат.
 В этой грусти томной
 Я забыться рад:
 Канет дух бездомный
 В тающий закат.
 И виденья странно,
 Рдяны, как закат,
 Тая, по песчаной
 Отмели скользят,
 Реют неустанно,
 Реют и горят,
 Тая, как закат,
 На косе песчаной.

Д/З: виконайте переспів-переклад вірша Верлена або Рембо (за вибором); скласти 

сенкани до теми; скласти кросворд (за бажанням).

Домашня робота



Переспів-переклад вірша

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заняття 14.



Тема.  Огляд. Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі другої
половини  ХІХ  ст.  Передумови  та  головні  шляхи  оновлення  європейського
театру на межі ХІХ-ХХ ст.

План

1. РОЗВИТОК ПРОЗИ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.
2. ГОЛОВНІ ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.

ЛІТЕРАТУРА
1. Зарубіжна література ХІХ ст. /За ред.  О.М. Ніколенко В.І. Мацапури, 
    Н.В. Хоменко. – К.: Академія, 1999.  -  С. 348 – 357.
2. Інтернет-видання.
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Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі другої половини ХІХ
ст. Передумови та головні шляхи оновлення європейського театру.

Усе те, що було сказано про літературний процес в Європі та США наприкінці
XIX  на  початку  XX  ст.,  стосується  і  тогочасної  прози,  а  певні  його  аспекти  й
тенденції виявилися в ній з найбільшою повнотою та виразністю. В прозі теж на
передній  план  виходять  нові  течії  (натуралізм,  імпресіонізм,  неоромантизм,
символізм  та  ін.),  які  були  породженнями  нового  етапу  літературного  розвитку,
складається нова система жанрів і їхніх різновидів, визначаються нові світоглядні й
естетико-художні  домінанти.  В  усіх  родах  літератури  посилюється  дія  спільних
закономірностей  її  руху  та  водночас  їм  притаманні  й  істотні  відмінності.
Найвиразніше вони розкриваються в тому, що в основних напрямах маємо, власне,



різні жанрові системи зі своєю ієрархією, своїми співвідношеннями жанрів і різною
їхньою роллю в цих системах.

Література натуралізму, генетично пов'язана з реалізмом, вирізняється тим, що
в ній зберігається безперечна перевага прозових жанрів і передусім роману. Як уже
зазначалося, натуралізм ще в 60-80-х роках розвинувся у французькій літературі, а
на межі століть поширився в інших, зокрема в англійській (Дж. Мур, Дж. Гіссінг, 
А.  Беннет  та  ін.),  у  німецькій  (Г.  Гауптман,  Й.  Шлаф,  М.  Крецер  та  ін.),  в
американській (Ф. Норрис, Е. Синклер, Т. Драйзер та ін.), у російській 
(Г. Успенський,  П.  Боборикін,  І.  Потапенко,  О.  Амфітеатров  та  ін.).  Натуралізм
вийшов із реалізму, передусім з його французького варіанта,  але йому властиві й
специфічні риси (мотивування персонажів біологічними й соціальними чинниками,
фактографічність,  тяжіння  до  документованості  розповіді  тощо,  але  про  це  вже
йшлося вище).  Тут необхідно вказати на  одну характерну особливість  літератури
межі століть, яка найповніше виявилася саме в реалістично-натуралістичній прозі:
на  розчарування  в  можливості  знайти  абсолютну  точку  зору  на  реальність,  і,
виходячи з  неї,  дати їй цілісне концептуальне висвітлення й витлумачення,  як це
було в романтиків і реалістів середини XIX ст. Нову літературу, що формувалася на
їхніх очах і за їхньої активної участі, відомі французькі письменники Е. і Ж. Гон-
кури  у  своєму  знаменитому  «Щоденнику»  влучно  визначили  як  «літературу
короткозорих», як таку, що на противагу «літературі далекозорих» попередніх епох,
зображає  частковості,  фіксує  враження,  все  те,  що  дається  безпосередньо,  без
концептуальних проекцій, які знімаються. Тепер романіст, писали Гонкури, не тільки
будує  твори  з  безпосереднього  життя,  а  й  у  їхньому  компонуванні  на  нього
покладається, «розміщає матеріал, як це робить саме життя, з яким він співпрацює і
яке  йому  служить  взірцем».  Послідовні  натуралісти  усували  авторський  вимисел
навіть із сюжетотворення, вважаючи, що сюжет має витікати із структури «шматка
життя»,  який  письменник  обирає  й  аналізує,  ставлячи  на  меті  його  достовірне
зображення  в  повсякденно-побутовій  життєподібності.  Зауважимо,  що  видатні
письменники  цього  напряму,  такі  як  Золя,  Гауптман,  Драйзер  та  інші,  сміливо
виходили на обшири дійсності, надаючи їм масштабного глибокого висвітлення.
Близькі до зазначених загальні настанови спостерігаються в імпресіоністичній прозі,
у тих же Гонкурів і К. Гюїсманса, К. Гамсуна й А. Шніцлера, А. Чехова, І. Буніна, М.
Коцюбинського та інших письменників. 

Прагнучи  невимушено  зображати  життя  в  його  «саморусі»,  імпресіоністи
відмовляються від чіткої окресленості образів і логічно побудованих композицій, в
яких відчувається конструювальна рука автора.  Вони віддають перевагу вільному
зображенню, в якому зберігається враження спонтанності, «незробленості»: деталі,
образи, фрагменти дійсності беруться ніби випадково, без цілеспрямованого відбору,
але  все  це  виявляється  внутрішньо співвіднесеним й відповідним задуму автора,
сказати  б,  працюючим на  його  ідею.  Отже,  хибно  думати,  нібито  імпресіоністи
обмежувалися фіксацією вражень і не прагнули до вираження глибинного сенсу
зображуваного  та  узагальнених  ідей.  Річ  у  тім,  що  тут  маємо  справу  з  іншою
художньою  технікою,  з  вираженням  авторського  задуму  іншими  засобами  й
прийомами, іншим стилем. Усе це, зокрема,  JI. Толстой знаходив у прозі Чехова й
говорив про неї, зближаючи її з живописом імпресіонізму: «У Чехова своя, особлива
форма, як у імпресіоністів. Дивишся, людина нібито без розбору маже фарбами, які



їй потрапляють під руку, і нібито жодного зв'язку ці мазки між собою не мають. А
відійдеш на певну відстань, глянеш - і загалом виходить цілісне враження».
На  стику  століть  у  більшості  літератур  відбувається  розпад  натуралізму  і  його
розчинення в інших художніх течіях. З одного боку, досить поширеним явищем стає
переростання  натуралізму  в  імпресіонізм,  котре  спостерігається  в  багатьох
тогочасних письменників.
     Згадаємо  і  декаданс.  Як  мистецьке  явище,  декаданс  характеризується
аморфністю,  можна  сказати,  що  це  скоріше  поширений  специфічний  умонастрій
«кінця віку», ніж консолідована художня система. Його серцевину становить, як тоді
говорили, «потяг до занепаду», перетворений на джерело витончених переживань і
поєднаних з естетством, «служінням красі» та відмовою митців від суспільних та
моральних зобов'язань.  Модним стає все  присмеркове,  позначене хворобливістю і
згасанням, що розцінюється як вершина витонченості й одуховленості. Позбавлений
власної художньої системи, декаданс використовував засоби вираження, витворені
тогочасними напрямами й течіями - натуралізмом, імпресіонізмом, неоромантизмом,
символізмом та  ін.  При  цьому  його  не  слід  закріплювати  за  якоюсь  тогочасною
течією. Водночас з'являється потяг до підсвідомого, відхилень і загадок психіки, і
ось  тут, у  сфері  підсвідомого й патологічного,  відбувається  зустріч  натуралізму і
декадансу.  В  ненормальному  й  хворобливому  починають  знаходити  позитивний
зміст,  своєрідні  «духовні  феномени»,  недоступні  здоровому  глузду,  буденній
свідомості.  Вважається,  що  через  зрушену  психіку  пролягає  шлях  у  світ
несподіваного, загадкового, чудовного.

Роман О.  Вайльда  «Портрет  Доріана Грея»  (1891),  який в  багатьох країнах
Європи був сприйнятий як маніфест нового світовідчуття і мистецтва. Далі він буде
аналізуватися в окремому розділі. Цікавий цей твір і іншим. Проповідник «нового
гедонізму»  й звільнення мистецтва від  диктату моралі,  Вайльд порушує у  ньому
проблему  моралі  й  мистецтва  і  несподівано  доходить  висновку, що  руйнування
моральних основ згубне і  для особистості,  і  для мистецтва. Все  це  знаходить
символічне  вираження  в  тому,  що  відбувається  з  портретом  Доріана,  котрий
перетворюється на символ розпаду й загибелі душі героя. 

Отже, широкого розвитку на межі ХІХ-ХХ ст. набула також імпресіоністична
проза,  яка  відзначається  яскравою  своєрідністю.  Потрібно  зазначити,  що  в  прозі
цього  часу  спостерігається  активізація  «малих  жанрів»,  і  це  найяскравіше
проявляється  в  імпресіоністичній  прозі.  Крім  традиційних  «малих  жанрів»
(оповідання  й  новели),  письменники-імпресіоністи  охоче  вдаються  до  жанрів-
мініатюр, здебільшого перекодованих із живопису. 
Значне  місце  в  літературі  на  межі  століть  залишається  за  реалістичною прозою,
переважно  соціально-психологічною,  яка  виходила  з  традицій  реалістичної
літератури XIX ст. і в певних аспектах не тільки продовжувала, а й розвивала їх. 
      Важливо ще зазначити, що реалізм на межі століть розвивався не ізольовано від
інших напрямів та течій, зокрема модерністських, а в зв'язку і взаємопроникненні з
ними. Чітке розмежування напрямів і течій, їхній поділ на прогресивні й реакційні,
обов'язкова  боротьба  між  ними  за  названою  прикметою  -  це  догматичні  вправи
радянського  літературознавства,  які  суттєво  відрізняються  від  реальності
літературного процесу. У творчості письменників наприкінці  XIX - на початку  XX
ст.,  в  їхніх  індивідуальних  стилях  теж  маємо  елементи  різних  -ізмів,  а  їхня
належність до певного з них визначається, нерідко з великою мірою відносності, за



превалюванням рис і тенденцій тієї чи іншої течії у того чи іншого митця. Слід при
цьому  зауважити,  що  художнє  життя  цієї  епохи  характеризується  підвищеною
активністю  взаємозв'язків  не  лише  різних  течій,  а  й  різних  видів  мистецтва.
Особливою  глибиною  відзначаються  взаємопов'язаність  і  взаємодія  реалізму  й
натуралізму (Гі де Мопассан і Т. Драйзер), реалізму й імпресіонізму (А. Чехов або
пізній К. Гамсун), реалізму й неоромантизму (Максим Горький й Р. Роллан) і також
до пов'язаності реалізму й експресіонізму (Г. Манн і JI. Андрєєв).

Головні шляхи оновлення драматургії на початку ХХ століття
Європейська драматургія  XIX ст. пройшла такі  ж шляхи художніх  шукань,  що й
красне  письменство  загалом.  Протягом  перших  двох  десятиліть  на  національних
сценах ще іноді грали досить архаїчні класицистичні трагедії у віршах, та поряд із
ними  набувають  все  більшої  популярності  моралізуючі  мелодрами,  шиороку
популярність здобули насичені пристрастями романтичні п'єси Дюма-батька, Віктора
Гюго. Однак і романтичний репертуар не довго залишався панівним на європейській
сцені.  Із  зменшенням  інтересу  до  романтичної  літератури  взагалі  згасає  і
зацікавлення романтичною драмою, хоча п'єси романтиків грають ще довго.

З п'єсами Оноре де Бальзака, Івана Тургенєва, Олександра Островського, Льва
Толстого, Ібсена, Герхарта Гауптмана, Бернарда Шоу, Максима Горького і багатьох
інших  на  сцені  з'являються  твори  драматургів,  що  ставили  своїм  завданням
наблизити події і характери, конфлікти, саму сценічну мову до реального життя.  

Реалістичний і натуралістичний театр протягом останньої третини XIX та на
початку XX ст. відіграє провідну роль. Однак паралельно з ним розвиваються й інші
театральні  тенденції.  Досить  великого  значення  набувають  п'єси  символічного,
неоромантичного, декадентського характеру, що викликають за контрастом інтерес
витончених театралів. Твори Метерлінка, Едмона Ростана, Оскара Вайльда та інших
мають успіх далеко за межами їхніх країн.
         Серйозні, визначні драматурги-новатори наприкінці XIX ст. виступали з різким
запереченням  так  званих  «добре  зроблених  п'єс»,  де  головною  булв  закручена
інтрига,  легко  пізнавані,  чорно-білі  постаті  персонажів,  які  відповідають
традиційним акторським амплуа,  стрімкий діалог, багато сліз,  сміху й  бурхливих
пристрастей. Проблеми розвитку нового театру, проблеми нової драматургії широко
обговорювалися  такими  уславленими  драматургами,  як Ібсен,  Шоу,  Чехов.  Саме
вони своїми п'єсами визначали характер модерного театру, мали найглибший вплив
на  драматургічне  мистецтво  на  межі  ХІХ-ХХ  ст.  і  подальших  десятиліть.  Дещо
осторонь стоїть у цей час драматургічна творчість символіста Метерлінка. Він ішов
своїм шляхом,  його драматургія  вплинула на становлення і  розвиток поетичного,
метафоричного, умовного театру. Про творчість саме цих драматургів і йтиметься
далі.
     Тут  лише  треба  зауважити,  що  невблаганний  критик-час  уже  відібрав  із
численних тогочасних п'єс ті, що визнані нині класикою. Проте в часи Ібсена, Шоу,
Метерлінка, Чехова, коли їхні п'єси вперше постали під світлом рампи, цим великим
художникам було ще далеко до загального визнання. Плодовиті драмороби, чиї імена
нині канули в Лету, були часто набагато популярнішими. їхній доробок відповідав не
лише смакам естетично консервативної  публіки, а й театральних діячів,  акторів і
постановників.  Вони  добре  розумілися  на  касовості  вистави  і  спиралися  на
вироблену сторіччями форму спектаклю, де головне - виконавець центральної ролі -



«прем'єр»,  на якого спрямовано світло софітів, а про ансамблеву гру та режисуру
взагалі не йшлося.
        Нова драматургія  вимагала  докорінної  перебудови  застарілої  театральної
системи, іншої акторської гри, іншого розуміння завдань режисури, інших декорацій,
одне слово - нової мови театру.
        В останній третині XIX ст. сценічна мова наближається до щоденної розмовної,
включає  різні  соціально  забарвлені  пласти,  від  мови  інтелігенції  чи  освічених
буржуа  до  міського  або  сільського  просторіччя,  до  форм  діалектних  та  арго…
Одночасно  в  символічних,  декадентських  п'єсах,  часто  написаних  у  віршованій
формі,  мова стає вишуканою, перенасиченою, витонченою, складною образністю,
поетизмами. Великі зміни відбуваються у сценографії, тобто оформленні сценічного
простору. Особливо суттєвими стали зміни в акторській грі, у функціях режисера-
постановника, у всій підготовці до вистави - характері й часі репетиційного періоду.
Майже до кінця  XIX ст. акторська гра відзначалася підкресленістю, пафосністю у
відтворенні  емоцій,  виконавці  ролей  промовляли  добре  поставленими  голосами,
гучно,  особливо часто із  співучими штучними інтонаціями.  В новому театрі  їхня
вимова, інтонації наблизилися до розмовних, стали природнішими, простішими, що
мало  також  створювати  ефект  живого  реального  життя  на  сцені.  Режисера  в
сучасному розумінні ролі цього учасника театрального процесу в давньому театрі не
було.  Дискусії  про  те,  хто  головний  в  театрі  -  режисер  чи  актор,  були  б  тоді
абсолютно безглуздими. Актор був єдино значущою постаттю, він сам вибудовував
свою  роль,  сам  вирішував,  як  йому  грати.  Завдання  тодішнього  «режисера»
зводилося  лише  до  вказівок  загального  характеру, визначення  звідки  і  куди  має
рухатися  персонаж.  Новий театр  підніс  функцію режисера на  небувалу  височінь,
зробив його чимось на зразок диригента симфонічного оркестру, без якого музика не
звучатиме,  ансамбль  не  створиться,  інтерпретація  задуму  автора  стане  пласкою,
невиразною, одноманітною. Вистави почали готувати довго і старанно, з десятками
репетицій,  опрацюванням  кожного  руху,  жесту,  емоційного  настрою,  кожної
мізансцени. Великі ідейні й художні завдання, які драматургія і театр покладали на
себе, зробили сценічне мистецтво з другої половини XIX ст. і аж до початку Першої
світової війни напрочуд впливовим, популярним у широкої публіки.

Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури ХХ століття

Революція  в  мистецтві  була  зумовлена  новим  баченням  людини  та  її
проблем. Фактично, ХХ століття почалося з усвідомлення того, що «померли
всі боги, залишилась одна людина» (Ф. Ніцше). Вона стає центром художнього
твору. Пізнання законів людської свідомості – ось покликання митців 
ХХ  століття.  У  літературі  постає  принцип  багатотематизму,  прийоми
поєднання різних часових планів і просторів. Набирає обертів модернізм 
(фр. мodern – сучасний) – загальна назва нових мистецьких течій ХХ століття
нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм
та естетики минулого. Головна увага зосереджується на вираженні глибинної
сутності людини й одвічних проблем буття. 

Загальні риси модернізму:
 особлива увага до внутрішнього світу особистості;
 надання переваги творчій інтуїції;



 схильність до містицизму;
 пошук нових слів. 
Модернізм ґрунтується на «філософії життя» (напрям у філософії, що виник

у Німеччині на межі ХІХ-ХХ століть. У центрі – розуміння життя як абсолют-
ного початку світу. Життя не можна збагнути за допомогою розуму і почуття, а
лише  завдяки  інтуїції).  Вищим  знанням  модернізм  проголосив  не  науку, а
поезію. У модерністському творі поєднується свідоме і підсвідоме. Модернізм
виявляється  у  таких  течіях:  авангардизм  (ліві  течії,  яким  притаманно  бу-
нтарство, пошук нових жанрів і виражальних засобів),  постмодернізм – тен-
денції у мистецтві, що виникли після модернізму та авангардизму. 

У ХХ столітті розгортається конфлікт між тоталітаризмом і мистецтвом,
між масовою і класичною культурою.

Масова  література  – численні  твори  розважального  і  повчального
характеру, розраховані на широку читацьку аудиторію. Своєю метою ставлять
зацікавлення читача. Використовується як спосіб маніпулювання суспільною
свідомістю. 

Класична  література –  термін  для  позначення  визначних  всесвітньо
визнаних творів,  що засвідчують  появу нових  форм і  є  надбанням світової
культури.

б).   Література І половини ХХ століття:
Мистецтво І половини ХХ століття визначають декаданс (течія мистец-

тва, що символізує занепад. Основними мотивами були відчай, сум, песимізм,
неприйняття оточуючого світу, розчарування,  прагнення втекти від недоско-
налого життя у світ краси та ілюзій. Утвердження ролі мистецтва та його пе-
реваги  над  реальністю.  Декаданс  -  це  скоріше  умонастрій,  ніж  художня
система) та ранній і зрілий модернізм. Ранній модернізм пориває з реалізмом і
натуралізмом,  а  романтизм  використовує  як  вихідну  точку.  Художній  твір
розглядається  не  як  «засіб  суспільного  прозріння  і  виховання»,  а  як  вияв
творчої  свободи  митця,  вияв  свого  «я».  Зачинателями  раннього модернізму
були  пізні  романтики:  Ш.  Бодлер,  Л.  Українка.  Зрілий  же  модернізм  –  це
відхід від зневажливого заперечення дійсності,  це освоєння її,  пошук нових
форм одухотворення  реальності. 

До зрілого модернізму належать:
- сюрреалізм (фр.  surrealite -  надреальне,  надприродне)  –  авангардистська

літературна  течія,  яка  ставила  за  мету  відкрити  новий  шлях  звільнення
мистецтва  через  сферу  надреального,  підсвідомого.  Гаслом стала  тріада:
“Кохання, краса, бунт”. Сюрреалісти, з їх намаганням будь-що вирватися з
пут дійсності, зазирнути за межі реальності, віднайти першопричину буття,
осягнути  найглибшу  сутність  людини,   поціновували  ранні  культури.
Істинне бачення світу можливе не розплющеними, а навпаки, заплющеними
очима. Сюрреалісти розглядають реальність лише як відправну точку для
подорожі у світ мрії.  Домінуюча роль належить  фантазії,  навмисній сум  -
бурній композиції,  сновидінням,  раптовій  зміні  ритмів,  спотворення  зви  -



чайних предметів до страхітливого образу, щоб «…важке зависало, тверде
розтікалося,  м’яке костеніло,  мертве оживало, міцне руйнувалося,  а живе
перетворювалося  на гнилизну і  порох» (Ж. Безвершук).  Своїм ідеологом
вважали Фрейда. Представники: Ф.Г. Лорка, В. Барка, П. Елюар.

- імпресіонізм  (фр.  impression –  враження)  -   течія  модернізму,  яка
відзначається  ушляхетненим,  витонченим  відтворенням  вражень  та
спостережень  (Гі  де  Мопассан,  П.  Верлен,  Г.  Косинка).  У  поезії
імпресіоналізм був дуже близький до символізму.

- символізм  (грецьк.  symbolon –  знак) –  одна  з  течій  модернізму, в  якій
замість  художнього  образу,  що  відтворює  певне  явище,  застосовується
художній символ, що є знаком мінливого «життя душі» і пошуком «вічної
істини».  Тут  є  характерними  іносказання,  метафоричність.  Наприклад,
троянда – символ кохання, весна – символ оновлення, вітер – символ зміни і
т.д. Виник у Франції в кінці ХІХ століття. Твердили, що поезія – це щось
небесне,  не  завжди  зрозуміле.  На  його  основі  формується  акмеїзм.
Представники: М. Метерлінк, С. Малларме, А. Рембо, П. Верлен, В.Брюсов,
О. Блок, О. Олесь, М. Вороний.

- акмеїзм (гр. акme - найвищий ступінь будь-чого, квітуча сила) – стильова
течія  в  російській  поезії,  основні  принципи  якої  зводилися  до  творення
елітарної поезії, в центрі якої – людина (М. Гумільов, О. Мандельштам, 

О.  Блок,  А.  Ахматова).  Їх  вірші  вражають  філософічністю,  духовністю,
глибоким  психологізмом  і  метафоричністю.  Прибічники  твердили,  що
троянда прекрасна сама по собі, а не тому, що є символом. Вони «спускали
поезію з небес на землю», проте вона не стала приземленою.

- імажизм (фр.  image -  образ)  –  модерністська  течія  англомовної  поезії,
основою якої  є  образ  як самодостатня  одиниця.  Імажисти впроваджують
верлібр  (вільний  вірш),  хóку  (японський  неримований  тривірш,  що
вирізняється  лаконічністю  і  довільною  формою,  має  17  складів).
Представники: Т.-С. Еліот, Х. Дулітл, Б.-І. Антонич.
З  імажизмом  пов'язаний  імажинізм,  прибічники  якого  проголосили

незалежність мистецтва від держави (С. Єсенін, Р. Івнєв).  
-  футуризм (від  лат.  futurum– майбутнє)  -  напрямок  авангардизму, який

відзначався неприйняттям вічних цінностей, акцентуванням на грубих речах.
Виник в Італії як утвердження естетики сучасної урбанізації. 

У Росії склалася своя футуристична школа, що мала чотири групи: 
1.  «Гілея» (кубофутуристи, що стояли на жорстких радикальних рево-

люційно-докорінних позиціях і заперечували стару культуру, людську особи-
стість) – В. Маяковський, В. Хлєбников.

2.  «Асоціація  егофутуристів» (всі  зміни пов´язували з  розвитком люд-
ської свідомості. Їхні вірші відрізняються ліризмом).

3. «Мезонін поезії» (більше орієнтувалися на класику).
4. «Центрифуга» (усвідомлювали себе продовжувачами кращих традицій
О. Пушкіна, Ф. Тютчева, А. Фета. Вони орієнтувалися на вічні закони
природи і відзначалися поміркованістю.  Члени цього угруповання єдині
серед футуристів відчули небезпеку революції). 



     Взагалі,  футуристи  (нові  люди  нового часу -  так  вони себе  називали)
випустили свої літературні маніфести, в яких наче давали ляпас суспільному
смаку і моралі, вважаючи, що лише вони можуть бути новим обличчям свого
часу,  закликаючи  «…  скинути  Пушкіна,  Достоєвського,  Толстого  і  под.  з
пароплава  сучасності».  Вони  заявляли,  що  «всім  цим  Максимам  Горьким,
Купріним,  Блокам,  Сологубам….  і  под.  потрібна  лише  дача  при  річці».
Футуристи залишали за собою право творити нові слова,  нехай і  дурацько-
чудернацькі (типу дир бул шил), даючи зразки іншого звуко-і буквосполучення
( убещур скум ви со бу…). Твердили, що «люблять працю нездари та учні»,
згадуючи при цьому В. Брюсова, Л. Толстого, М. Гоголя, І. Тургенєва!!!  Члени
цього  угруповання  висунули  нові  принципи  творчості:  вони  «розхитали
синтаксис»  (ігнорували  розділові  знаки),  нівелювали  закони  правопису,
заперечували віршові  розміри і нехтували ритмом тощо. 

Це не є дивним, адже футуристи були дітьми свого часу і відбивали, як у
дзеркалі,  все,  що відбувалося  у суспільстві.  Отож, виходячи з  їхніх божеві-
льних  постулатів  та  експериментів,  припускаємо,  що  у  країні  панував
страшний хаос.
-  експресіонізм (фр.  expression – вираження)  -  стильова течія  авангардизму,
головним  принципом  якої  є   відображення  світу  через  гіпертрофоване
авторське «я». Представники:  Б. Брехт, Л.Курбас, М. Куліш, Р. Віктюк (сучасна
драматургія), Б. Моїсєєв   (сучасна хореографія). 
-  дадаїзм (фр.  dada –  гра  в  конячки)  -  стильова  течія  авангардизму,  що
заперечувала будь-які авторитети  і традиції.  Прибічники не висували жодних
ідеалів. «Ми просто знущалися з усього, для нас не було нічого святого, ми
плювали на все…», - писав Грос. Створювалися колажі з клаптиків шпалер, і
це  вважали  високим  мистецтвом.  Дадаїсти  епатажували  публіку.  Саме  на
ґрунті  дадаїзму  виникає  сюрреалізм.  Представники:  П.Пікассо,  В
Кандинський,  Г. Баль, Г. Шкурупій.
Особливе місце в літературі І половини ХХ століття посідає школа  «потоку
свідомості»  (термін  належить  американському  філософу  Джемсу)  -  засіб
вираження  психіки  людини  зсередини.  Це  численні  спогади,  внутрішні
монологи, різноманітні  асоціації,  ліричні  відступи тощо.  Представники:   М.
Пруст, В. Вульф, А. Франс. 

Театральна  система  також зазнає  змін: з  другої  половини  ХІХ  століття
драматурги шукали нових форм мистецтва, що призвело до народження й активного
розвитку  «нової  драми»,  яка,  за  словами  Б.  Шоу,  «кардинально  змінила  своє
ставлення до проблем етики та естетики». «Нова драма» наблизилася до сучасності,
до внутрішнього світу людини, митці зверталися до модернізму, що набирав обертів.
У витоків «нової драми» стояли Г.Ібсен, К. Гамсун, М. Метерлінк, Б. Шоу, А. Чехов.
Нова драма стала початком докорінної перебудови драматургії, яка тривала протягом
ХХ  століття.  У  нових  п’єсах  конфлікт  побудований  не  навколо  вад  людини,  а
навколо зіткнення ідеалів. 

Головним  елементом  драми  Генріка  Ібсена (1828-1906),  наприклад,  стала
дискусія,  напруження  ж  досягається  змалюванням  душевних  переживань  героїв.
Учнем  Ібсена  вважав  себе  Б.  Шоу  (1856-1950),  який  говорив,  що  треба  і



змальовувати, і повчати. Головним засобом зображення аномального та алогічного у
житті став парадокс. Характерну ознаку реального життя бачив у боротьбі ідей. Його
називали «творцем інтелектуального театру» (з легкої руки Б. Брехта).

У  п’єсах  А.  П.  Чехова (1860-1904),  скажімо,  показано  загальну  драму
суспільства.  Тут  немає  традиційного  протиставлення  персонажів,  автор  надає
перевагу не зовнішнім,  а внутрішнім конфліктам, підтексту.

Сміливим  експериментатором  став  Август  Стриндберг (1849-1912),
шведський письменник,  що написав понад 50 п’єс,  і  став першим сюрреалістом.
Предметом драматургії,  на  його думку, мають  стати  життєві  протиріччя  (життя і
смерть, боротьба за існування, віра і безнадія тощо), а  рушієм сюжету - психологічні
колізії.  Дійові  герої  повинні  висловлюватися  так,  як  вони  говорять  у  житті.  Він
відмовився від поділу п’єси на акти. Загальна абсурдність буття – лейтмотив його
творчості. 

Герхард  Гауптман (1862-1945),  німецький  драматург,  всебічно  розкривав
проблеми сучасного життя, спираючись на кращі здобутки Л.Толстого та г. Ібсена.

Бельгійський  драматург  Моріс  Метерлінк (1862-1949)  відійшов  від  старої
драми остаточно. Суть трагізму, на його думку, полягає у трагізмі повсякденному, у
самому  факті  життя.  І  завдання  драматурга  зображувати  духовне  життя  людини.
Справжній трагізм виявляється не у вчинках і криках, а у мовчанні. 

Творчість  Бертольда  Брехта (1898-1956),  до  речі,  була  приводом  гострих
дискусій. Він розрізняв два види театру: драматичний та епічний. Наголошував,  на
тому, що  театр  покликаний  впливати  не  на  почуття,  а  на  інтелект  людини,  що
найважливішим у п’єсі є не змалювання подій, а висновки, які з них випливають.
Застосовував  «прийом  відчуження»,  тобто  коментування  тексту  п’єс.  Мова  його
героїв – жива та яскрава. Не ділив п’єсу на акти, а запровадив сцени – епізоди, що
мали заголовок, який і визначав їх зміст. Твори мають антивоєнну направленість. 

Принципи  «нової  драми»  утверджуються  і  в  українській  драматургії:  Леся
Українка (1871-1913) активно використовувала форми неоромантизму та символізму,
В. Винниченко (1880-1951) намагався поєднати різні художні напрями і течії,  а  М.
Куліш (1892-1942) показав «моральні втрати нового часу в душах людей» …

Отож, «нова драма» у центр уваги поставила особистість не як «соціальний
тип»,  а  як  «духовний симптом».  Внутрішні  порухи душі  набули узагальнюючого
значення. Театр перетворився на місце дискусій.

Заняття 15

Тема. Життєвий і творчий шлях Оскара Уайльда. Роман «Портрет Доріана 
Грея»

План

1. Оскар Вайльд  (Оскар Фінгал О'Флаерті  Уїлс Вайльд)  —  прозаїк, поет,
казкар, драматург, один із теоретиків естетизму. Принц Парадокс. Король
Краси.

2. Біографія митця.
3. Вплив естетизму на формування художнього мислення та поетики О.Вайльда.

Імпресіоністичність стилю його творів.



4. “Портрет  Доріана  Грея”  -  пам’ятка  декадентської  доби, взірець
інтелектуального роману.  Філософсько-естетичні  й  моральні  проблеми
твору.

5. Творче  втілення  різних  аспектів  естетизму  в  образах  Доріана  Грея,  лорда
Генрі, художника Безіла Голуорда. Образ головного героя. 

6. Етико-філософський  сенс  конфлікту  краси  й  моралі  та  особливості  його
розв'язання. 

7. Своєрідність теми кохання у творі.
8. Символічне значення портрета. 
9. Вайльдівські парадокси.
10. Світове значення творчості.
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«Мистецтво – то дзеркало, яке відображає того, хто в нього 
дивиться…» 

Він пізнав вершини слави і безодню падіння. Сучасники не пробачили йому яскравої 
індивідуальності та оригінальності мислення. Його називали «принцем парадокса», 
«королем естетів», «королем афоризмів»…

1854- народження в сім´ї лікаря-окуліста.
1865 – навчання у Дублінській школі, після – коледж.
1874 – навчання в Оксфордському університеті. Член елітарного клубу знавців 

мистецтва.
1878 – отримав ступінь бакалавра мистецтв і розпочав самостійне життя.
1881 – перша збірка поезій.
1882-1883- читає лекції в Америці. Становлення як журналіста і критика. 

Бурхлива літературна діяльність.
1895 – суд за аморальну поведінку й ув’язнення. 
1900 – смерть.

Роман «Портрет Доріана Грея»

Тема: розповідь про багатого і вродливого юнака, що полинув у царину 
насолод і потрапив у незвичайну ситуацію: йому дарована вічна молодість і 
краса, але його цинічні бажання і ницість призводять до сумної розв’язки.

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=4473&anl=134287#134287
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=4473&anl=134287#134287


Ідея: не можна безкарно порушувати норми людського життя. Втрата 
моральних устоїв веде людину до загибелі. Справжня краса існує поза теоріями.

Проблеми: філософські (митця і життя, митця і суспільства, краси і 
співвідношення етичних законів, сенсу життя, добра і зла; роз’єднання етичних та 
естетичних принципів, співвідношення мистецтва і моралі); морально-етичні, 
психологічні.

Композиція: передмова з 25 афоризмів, що є творчим кредо письменника. 
Сюжет простий: розповідь про надзвичайну ситуацію, в яку потрапив юнак. 

Зав’язка: бажання Грея не старіти і створення художником портрета, який бере 
на себе біологічну (а згодом і моральну функції); розвиток сюжету (життя Грея, 
повне насолоди); кульмінація: Грей кидається на портрет із ножем; розв’язка: 
Грей помирає, а портрет молодшає і світить світлом вищого добра і 
справедливості.

Головні герої: Доріан Грей, художник Б. Холлуорд, лорд Генрі, портрет (він є 
тим магічним дзеркалом, що висвітлює сутність буття).

Особливості стилю: 
- у творчості Уайльда стикаються різні погляди на мистецтво;
-  автор підкреслює, що бездумне наслідування ідей завжди призводить до 

краху;
- балансування на межі звичайного і незвичайного;
- інтелектуалізм;
- висока поетика;
- дослідження психології особистості та створення узагальненого символу – 

портрету людського гріха. 
- переобтяження роману різними суперечливими думками, образами, ідеями, які

повинні викликати у читача власні роздуми. Все це викликає «потік 
свідомості»;

- інтелектуальне осмислення людського буття;
- думка про те, що мистецтво, підкорене ідеології, – це неволя;
- розумові рефлексії персонажів.
Місце роману у світовій літературі: численні паралелі з іншими творами (мотив

продажу власної душі у “Фаусті” Й.В. Гете, “Портреті” М.В. Гоголя, “Шагреневій
шкірі” Оноре де Бальзака). Тема злочину і кари у Ф.Достоєвського та О.Уайльда.

Афоризми

 Любов до себе — початок роману, який триває все життя.
  Модно лише те, що носиш ти сам.
 Єдине хороше товариство — це ти сам.
 Не час створює людину, а людина створює свій час.
 Мистецтво – дзеркало, що  відображає того, хто в нього дивиться.
 Жінки бувають двох видів: красиві і ненафарбовані.
 Щоби визначити якість і вік вина, зовсім не обов’язкового вихилити всю 

бочку до дна.
 Шкода, що ми починаємо користуватися уроками, які дає нам життя, запізно.
 Є тільки один гріх – дурість.



 Жінки надихають нас на великі справи, але заважають здійснювати їх.
 Правда рідко буває чистою і ніколи не буває простою.

Образ Доріана
Грея

Вродливий натурник художника  Доріан Грей - головний герой роману 
Вайльда. На початку твору він  людина з чистими, щирими почуттями, надзвичайно 
вродливий юнак. Та ось художник малює свою кращу картину - портрет Доріана 
Грея, виконаний за допомогою нового  методу в мистецтві. І юнак у розпачі вигукує, 
що ладен віддати душу заради того, щоби старішав портрет, а не він. Чому так 
просто Доріан може розлучитися зі своєю душею? З погляду філософічності цієї 
проблеми варто підкреслити, що герой іще не збагнув цінності душі. Бажання 
Доріана було почуте. І герой ступив на перший щабель сходів, що вели вниз.Поняття
"Прекрасне" і "Краса" підносяться Вайльдом на найвищу сходинку в ієрархії 
цінностей. Повчання лорда Генрі та їх практичне втілення - Доріан Грей - немовби 
відповідають цьому положенню. Доріан вродливий, і краса оправдовує всі негативні 
сторони його вдачі. Той, хто намагається зробити замах на Красу, сам стає жертвою 
(наприклад, Джеймс Вейн).Доріан Грей для Голуорда - не просто натурник. Він  його
ідеал, його божество. Художник щодня бачиться з ним і малює його портрети один 
за одним. Він уже не може жити без Доріана - так починається процес міфологізації 
людини людиною.В образі Доріана Грея втілені риси кількох героїв античної 
міфології.Так, юнак Доріан, залишаючись наодинці, залюбки грає роль Нарциса. У 
тексті читаємо про Доріана, що він "мавпує, як дурник", "якось раз... поцілував - 
точніше, вдав, ніби цілує вуста, намальовані на тому портреті", "щоранку він довго 
простоював перед портретом, милуючись ним, інколи він відчував, що майже 
закоханий у нього". Нарцисизм героя - це вияв не тільки естетизму як світоглядної 
позиції героя, але й безсумнівна ознака роздвоєння його особистості, що стає дедалі 
помітнішою: "Він усе дужче закохувався у власну вроду і з дедалі гострішою 
цікавістю спостерігав розпад своєї душі". Серед особистих речей Доріана Грея - 
один із численних дарунків лорда Генрі: "овальне ручне дзеркало в рамі із слонової 
кістки, прикрашене купідонами". У нього герой полюбляє дивитися. На "античну" 
красу Доріана постійно вказують інші персонажі роману. Для художника Грей є 
ідеальним утіленням Париса, Адоніса, Ганімеда. Він не втомлюється малювати зі 
свого юного друга давньогрецьких богів і героїв. Але "міфічна" врода Доріана Грея 
приваблива тільки зовні. Вона протиставляється його внутрішньому світові. 
Повіривши промовам лорда Генрі, Доріан віддається чуттєвим насолодам і падає у 
безодню розпусти. Слова Воттона так глибоко запали юнакові в душу, що скрізь, де б



Доріан не ходив, йому здається, що у повітрі розлита якась солодка отрута.Головним
предметом світоглядних пошуків для героя тепер стає втілення в життя філософії 
"нового гедонізму": "Він мріяв створити нову філософію життя, яка матиме своє 
розумне обґрунтування, свої послідовні принципи, і найвищий сенс життя марився 
йому в одухотворенні відчуттів і емоцій". У долі Доріана Грея Вайльд розкрив 
трагедію реального протиріччя: задоволення, що стало самоціллю, породжує не 
радість, а муки. Доріан стає жертвою своєї максималістської пристрасті - любові до 
самого себе. Загальне забарвлення злочинів Доріана - абсолютна аморальність. 
Думаючи винятково про свою особу, він її і зруйнував. Доріан гине, коли здіймає 
руку на Прекрасне. Знову відбувається фантастичне перевтілення, і все стає на свої 
місця: портрет сяє красою, а на Доріановому обличчі проступають усі скоєні ним 
злочини. Сам вигляд мертвого Доріана Грея є антиестетичним. Вайльд, усупереч 
своїй програмі, зобразив не лише душевну кризу героя, але й привів його до кари.

Цитатна характеристика героїв
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заняття 16

Тема 6. З норвезької літератури. Генрік Ібсен (1828-1906).
“Ляльковий дім» 

План 

1. Генрік  Ібсен  —  видатний норвезький  письменник,
зачинатель європейської “нової драматургії”. 

2. Еволюція  творчості  Ібсена,  її  три  основні  періоди
(романтичний,  реалістичний,  символічний).
Найвизначніші п’єси кожного періоду.

3. “Ляльковий дім” - зразок соціально-психологічної драми. 
4. Аналітична композиція п’єси. Філософські, соціальні та морально-етичні ідеї

твору.
5. Система образів.  Глибокий психологізм зображення духовного розвитку

особистості. Еволюція образу Нори. 
6. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. 
7. Новаторство Ібсена-драматурга.

Література:



1. Боньковська  О.   Драматургія  Генріка  Ібсена  в  режисурі  Олександра  Загарова
(Театр товариства “Українська Бесіда”. Львів, 1921–1923) // Діалог культур: Україна
у світовому контексті. Мистецтво і освіта. - Львів, 1998. - Вип.3. - C.406–415.

2. Градовський А.В. Картковий дім Торвальда // ЗЛ – 2001. - № 2. – С. 34-36.
3. Ніколенко О.М. Таємниця сімейного щастя // ЗЛ – 1997. - № 11. – С. 22-27.
4. Паскевич Н.   Спільність культурологічного контексту як джерело типологічних

аналогій  в  ідейно-змістових  акцентах  та  проблематиці  п’єс  Г.  Ібсена  та  В.
Винниченка // Сучасний погляд на літературу. - К., 2000. - Вип.2. - С. 84–91.

5. Сіденко С. “Хто з вас безгрішний, хай перший вергне  в неї камінь...” // ЗЛ  - 1999.
- №11.

6. Шахова К. Ляльки, що шукають себе.-К., 1999.

У драматургії остання третина XIX століття позначена пошуком нових форм
зображення дійсності засобами мистецтва. Цей процес призводить до появи «нової
драми». Безумовно, всі представники «нової драматургії» — а це Г. Ібсен, Б. Шоу, 
А. Чехов, М. Метерлінк, Ю. А. Стріндберг, Г. Гаупт-ман, Е. Золя, В. Винниченко та
інші  —  йшли  власними  шляхами, їхні  театральні  естетика  й  поетика  дуже
різнилися. Але існувала ознака, яка об'єднувала їх: усі вони намагалися створити
проблемний  театр,  мова,  стилістика  якого  максимально  наближали  його  до
сучасного читача.

У чому ж полягає різниця між «старою» драмою та «новою»? Проаналізуємо за
допомогою порівняльної таблиці.

Головний герой Узагальнений тип людини Людина середнього класу, 
неординарна особистість

Решта героїв Головні та другорядні, 
позитивні та негативні

Усі важливі, характери 
неоднозначні

Автор Відтворює дійсність, по-
вчає, робить висновок

Відтворює духовні пошу-
ки. Не дає однозначних 
відповідей

Об'єкт 
порівняння

«Стара драма» «Нова драма»

Трагедія Життя персонажа Життя особистості в су-
спільстві

Предмет зобра-

ження

Людина в незвичайних 
ситуаціях

Людина у власноруч 
створеній ситуації

Центр уваги Зовнішнє зіткнення 
окремих особистостей

Внутрішні, глибинні про-
тиріччя самої дійсності, 
зіткнення ідей

Драматичний 
конфлікт

Вади й чесноти людини Ідеали людини

Жанр Трагедія, комедія, драма Синтетичний — трагі-
комедія («драма ідей»)

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=4557&anl=136479#136479
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=4197&anl=124000#124000
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=4197&anl=124000#124000


Читач, глядач Спостерігає, отримує 
враження

Переживає разом із геро-
ями, дискутує з ними та 
про них

Кінець(фінал) 
твору

Завершений розв'язкою Відкритий, незавершений, 
спонукає до суперечок, 
роздумів

«Нова драма»  на  зламі  століть  поставила  в  центрі  уваги особистість,  але  не
соціальну,  а  духовну,  індивідуальність  переживання й  відчуття  якої  визначають
загальну атмосферу епохи. Драматурги намагалися показати «трагедію життя», а не
«трагедію в житті», закликали до осмислення глибинної суті дійсності, звільнення
людського духу, пошуку гармонії. Театр став «інтелектуальним», «дискусійним». На
перший план вийшов внутрішній конфлікт, а не зовнішня дія. У «новій драмі» стали
помітними риси модернізму: символізму, імпресіонізму, неоромантизму та ін.

Засновником  «нової»  драми  був  норвежець  Генрік  Ібсен.  Успіх його  п'єс
надихнув  інших  драматургів:  Г.  Гауптмана  (Німеччина), Б.  Шоу  (Англія),  А.
Стріндберга (Швеція), М. Метерлінка (Бельгія), Е. Золя (Франція), А. Чехова (Росія).

Новим на сценах театрів був показ картин повсякденного життя, розкриття його
злободенних соціальних і моральних проблем. Перед глядачами постали звичайні
для  них  картини  побуту  банкірів,  комерсантів,  адвокатів  і  навіть  робітників,
злидарів. Автори порушували нові проблеми, наприклад, жіноче питання. Посилив-
ся критичний, викривальний пафос п'єс.

Було  переосмислено  природу  всіх  елементів  драматичного  твору. Оскільки  в
житті  сумне  часто  поєднується  з  комічним  і  навпаки,  розвивається  жанр
трагікомедії.  Замість  «любовних  трикутників»,  таємниць,  кримінальних  злочинів
(зовнішньої  інтриги), у  центрі  уваги  —  ідейні  конфлікти  (Б.  Шоу),  внутрішня
прихована інтрига (М. Метерлінк), складна гра підтекстів (А. Чехов).

Герої відзначаються суперечливими характерами, інколи важко визначити, хто з
них головний персонаж (як,  наприклад, у А.  Чехова).  Дійові особи розмовляють
сучасною  літературною  мовою,  використовуючи  побутову  та  жаргонну  лексику.
П'єси більше не мають зрозумілого, завершеного закінчення: читачеві й глядачеві
пропонується відкритий проблемний фінал — запрошення до дискусії, роздумів і
власних висновків.

«Нова  драма»  стала  одним  із  найцікавіших  загальноєвропейських  явищ,  яке
зробило свій вагомий внесок у справу гуманізації суспільства.

Г.  Ібсен.  «Під шум  великих  міжнародних  бур  я  зі  свого  боку  воював  із
маленьким суспільством, до якого був прикутий волею обставин і життєвих умов»,
—  писав  у  своїх  спогадах  Генрік  Ібсен,  видатний  норвезький  драматург  другої
половини XIX ст., п'єси якого ось уже понад 130 років не сходять зі сцен театрів у
всьому  світі.  У  чому  ж  полягає  секрет  мистецького  довголіття  творів  Ібсена?
Передусім у тому, що письменник глибоко вірив у цінність окремої особистості,
протестував проти розчинення її  в  безликій людській масі.  Головний мотив його
творчості — заклик до людей реалізувати своє справжнє покликання, але в жодному
разі не за рахунок чужого щастя чи навіть життя.



«Ляльковий дім»

Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально- психологічна драма. 

Генрік  Ібсен  зазначав,  що  п'єсу  написано  заради  заключної  сцени,  яка
сприймалася  як  скандал.  У  суспільстві  виникли  такі  бурхливі  суперечки,  що
подекуди  у  вітальнях  вивішували  оголошення:  «Просимо  не  говорити  про
"Ляльковий дім"». Дискусія переходила зі сцени в зал до глядачів, далі — у приватні
салони й вітальні. Чи спонукає п'єса сучасного читача до роздумів? Чи лише про
жіночу  емансипацію  в  ній  ідеться?  Над  цими  та  багатьма  іншими  питаннями
поміркуємо сьогодні на уроці.

Драма «Ляльковий дім» мала ще й іншу назву — «Нора». Отже, у центрі уваги
драматурга  —  Нора, дружина адвоката Хельмера. Оскільки це «п'єса про людську
душу», то можна говорити про її прояви — зовнішні та приховані, внутрішні. 

Композиція п'єси «Ляльковий дім» має аналітичний характер. Аналітизм її 
полягає в тому, що твір розпочинається показом зовнішньої ілюзії щастя, а 
закінчується катастрофою. Драматург доводить, що злагода, комфорт, у яких живуть 
його персонажі, а також нібито доброзичливі взаємини між ними є оманою. У такий 
спосіб він розкриває суперечності сучасного йому світу. Але драму Г. Ібсена 
називають не тільки аналітичною, але й інтелектуально- аналітичною, бо вона 
завершується інтелектуальним осмисленням персонажами власного життя. Проте 
герої Ібсена не є рупорами його ідей. Вони промовляють те, що диктує їм логіка 
власного характеру, психологічну глибину якого майстерно розкриває письменник.

Зовнішні та внутрішні прояви душі Нори

Зовнішні, відкриті Прояви Внутрішні,
таємні



Домашня  робота

Дати (письмово) відповдіь на таке запитання:  основні риси драматургії  ХІХ 

ст., втілені у творах Г. Ібсена та Б. Шоу (у формі кластера або таблиці).



Заняття 17.

Тема. З російської літератури. Антон Павлович Чехов (1860-1904). “Чайка” 

План
        
1. А.Чехов —  майстер “малої прози” та драматургічного жанрів, тонкий стиліст

та гуморист. 
2. Біографія митця.
3. Творчі  пошуки  художньої  досконалості.  Імпресіонізм  пізньої  прози  і

драматургії. 
4. Новаторство  Чехова-драматурга.  Чехов  і  система  Станіславського.  Чехов  і

МХАТ. 
5. Особливості  художнього  стилю  драматурга:  відмова  від  ефектного  сюжету,

атмосфера світлої печалі, ліризм, глибинний підтекст,  морально-філософська
проблематика, роль деталей та символів.

6. “Чайка” — перша п’єса російської нової драматургії. Тема служіння мистецтву,
вибору життєвої мети, творчого успіху, призначення людини. 

7. Система образів. 
8. Роль символіко-алегоричних образів у розкритті ідейного задуму  автора
9. Особливості драматичного конфлікту та розвитку дії в п’єсі. 
10. Сценічна історія “Чайки”.
11. Чехов і Україна. 
12. Світове значення творчості митця. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Абдулаева Л. Х.  Поэтика ремарок у Б.Шоу и А.П.Чехова // Поэтика жанра и стиля

в зарубежной литературе. - Самарканд, 1993. - С.5–13.
2. Борбунюк В. А.  Архетипическая символика в пьесах А. П. Чехова // Вісник. - Х.,

2005. - Сер.: Філологія, вип.46. - С.156–162.

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=11973&anl=370629#370629
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=11973&anl=370629#370629
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=309&anl=9545#9545
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=309&anl=9545#9545


3. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. – М., - 1988.
4. Ларин  Б.  “Чайка”  Чехова.  Исследование  по  эстетике  слова  и  стилистике

художественной литературы. - Л, 1964.
5. Ніколенко О.М. Головний режисер – життя: комедія Антона Чехова  “Чайка”// ЗЛ –

1999. - № 11. – С.32 – 36.
6. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского (“Чайка” Чехова и др.). – М., 1982.

«В  людині має бути все прекрасно: і обличчя, і одяг, і душа, і
думки…» (Чехов А.П.)

«Чехов -  одне з  найдивовижніших явищ  російської культури.
Сучасники бачили в ньому не тільки письменника нового типу, а
й моральний еталон, людину майбутнього » (Шеховцова Т.).

«Чехов – це Пушкін у прозі» (Л. Толстой)

Дата Події  з  життя



«Чайка» - перша п’єса нової драматургії

«І публіці, і акторам потрібен інтелігентний театр» - А.П. Чехов.
Новаторство:

1. Сценічна дія відбувається суцільним потоком, як сама реальність.
2. Контрапункт (сюжетні лінії не залежні, проте інколи перетинаються, щоби 

потім знову роз’єднатися, однак «Чайка» при цьому не розпадається на окремі 
епізоди).

3. Головний сюжет у тому, що має відчути глядач.
4. Відтворення потоку свідомості героїв.
5. Принцип неперервності дії.

Художня своєрідність п’єси:
 ліризм;
 настрій і враження;
 деталі, кольори, звукові ефекти, музичний супровід; 
 підтекст;
 образи-символи;
 пошук трагедії в душах людей;
 привертання уваги до особистої відповідальності за те, що 

відбувається у світі.

Умовне графічне зображення структури п’єси «Чайка»



Домашня робота

Завдання:
1. Скласти сенкани до теми (не менше трьох).
2. Дати відповідь (усно) на запитання:
o Які п'єси Чехова ви знаєте? Які бачили на сцені?
o Чому багато оповідань Чехова були перероблені для сцени або екрана?
o У чому полягає своєрідність зображення характерів у п'єсах Чехова-

драматурга?
o Чи є в п'єсах Чехова ідеальні герої або зловісні лиходії? Поясніть свою 

відповідь прикладами.
o Як будує драматург сюжети своїх п'єс?
o Яка центральна тема п'єси «Чайка»?
o Розкрийте суперечливість і складність образів Ніни, Трепльова 

Тригоріна, Аркадіної.
o Розкрийте своєрідність побудови сюжету у п’єсі  «Чайка».
o Проблематика п’єси «Чайка».
o Роль ремарок у п'єсах А. Чехова.
o Гуманізм п'єс А. Чехова.
o Що вкладав Чехов у визначення своїх п'єс як комедій? Чи відповідають 

вони традиційному уявленню про комедійний твір?
o У чому полягає особливість структури чеховських п'єс?
o Чому, на ваш погляд, п'єси Чехова вже сто років не сходять зі сцени?
o У чому полягає новаторство Чехова-драматурга?

Сенкани до теми:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заняття 19

Тема. З англійської літератури. Джорж Бернард Шоу (1856-1950). 
“Пігмаліон” 

План

1. Б.Шоу - творець соціально-аналітичної “драми-дискусії”. 
2. Шоу й “ібсенізм”. “Театральна революція” Шоу, його “драми ідей”. 
3. Сутичка різних поглядів - основа дії його п'єс. Зображення героя як “носія

ідеї”.  Динамізм  дії  й  парадоксальність як  невід’ємні  риси  творчості  митця.
Інтелектуальний характер драматургії Б.Шоу.

4. Комедія “Пігмаліон” - зразок “драми-дискусії”. Трансформація античного міфу в
п’єсі. 

5. Проблематика,  демократична спрямованість  критики суспільних уявлень
про залежність духовного потенціалу людини від умов її  народження та
виховання. 

6. Конфлікт між філологічними експериментами Хіггінса та його моральною
відповідальністю  за  долю  Елайзи  -  основа  полеміки  навколо
“експерименту над людиною”. 

7. Сутність  духовного  зростання  Елайзи  Дулітл.  Соціально-виховна
спрямованість твору.  

8. Художні особливості. Своєрідність ремарок.  Сутність  “відкритого фіналу”
п’єси.

9. Засоби комічного в п'єсі.
10.Місце Шоу в англійській і світовій літературі. 

Література:



1. Бідненко Н.  П.   Творчість  Бернарда  Шоу в  сприйнятті  української  і  російської
культури // Мова і культура. - К., 2000. - Т.3, вип.2.- С.27-36. 

2. Гражданская З. От Шекспира до Шоу. – М.: Просвещение, 1981.
3. Летнянчин П.   Особливості  характеротворення у драмах Б. Шоу та І. Франка //

Наукові записки. — Тернопіль, 2007. - Вип.22. - С.273–283. 
4. Ніколенко О.М., Шахова Н.О. Б.Шоу: “Справжній прогрес стане можливим, якщо

ми… зможемо створити нових людей”//ВЛ -2006.-№ 4 -С.38 – 41.

Мало хто думає два чи три рази на рік. Я
став усесвітньо відомим завдяки тому, що

мислю раз чи два на тиждень.
                                                        Б. Шоу

Дата Події  з  життя

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=13137&anl=412078#412078
http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=4954&anl=150219#150219


Б. Шоу – майстер афоризмів

 Що скаже історія?" – "Історія, сер, збреше, як завжди".
 Є лише дві категорії людей: здібні й нездібні.
 Ідея судового процесу полягає в тому, що якщо примусити двох 

брехунів викрити один одного, правда випливає назовні.
 Більш за все людей цікавить те, що їх зовсім не стосується.
 Бережись того, хто не відповів на твій удар.
 Борги схожі на будь-яку іншу пастку: потрапити в них вельми легко, 

але вибратися – доволі важко.
 Будинок — це в’язниця для дівчини і майстерня для жінки.

Будь-який п'яний шкіпер покладається на провидіння. Та провидіння 
часом спрямовує кораблі п'яних шкіперів на скелі.

 Бути рабом страху — найгірший вид рабства.
 Воля — це відповідальність. Ось чому всі її так бояться.
 Всі чоловіки однакові перед жінкою, якою вони захоплюються.
 Газета — це друкований орган, що не бачить границі між падінням 

велосипеда і катастрофою цивілізації.
 Гроші не роблять при яскравому світлі.
 Демократія – це коли владу не призначає безпринципна меншість, а 

обирає безграмотна більшість.
 Доброчесність полягає не в тому, щоб утримуватися від пороку, а в 

тому, щоб не бажати його.
 Дурень, зробивши дурість, потім виправдовується, що це було його 

боргом.

П’єса «Пігмаліон»
Тема__________________________________________________________
______________________________________________________________
Ідея___________________________________________________________
______________________________________________________________
Пролеми_______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Сюжет і 
композиція_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________



Заняття 20. Підсумковий тематичний контроль за другим змістовим модулем. 

Заняття 21.
Змістовий модуль 3. ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ  XX ст.

     
Тема.  Історико-соціальна  характеристика  доби.  Найвідоміші  представники
авангардистських і модерністських течій першої половини ХХ ст. 

План

Головні персонажі Місце та час подій

Цікаві моменти
Неприємні моменти

Словничок важливих слів
та фраз

Підсумок подій



1. XX ст. як  літературна  епоха,  глибинний  переворот  в  естетиці  й  художній
практиці. Основні етапи та тенденції розвитку літератури першої половини
ХХ  століття,  естетичні  пошуки,  художні  набутки. Вплив  естетики
Шопенгауера,  “філософії  життя”  Ніцше  та  інтуїтивізму  Бергсона  на
формування  світобачення  людини  XX ст.  Вплив історичних та  соціальних
процесів (світові  війни, революції,  створення тоталітарних режимів,  світова
економічна криза тощо) на подальший розвиток літератури. 

2. Розкол літератури на елітарну та масову. Література та ідеологія.
3. Модернізм та авангард: пошуки нових форм та естетичних принципів. 
4. Виникнення  нових  угруповань  і  експериментаторство  в  ліриці  -  художні

прикмети часу. Формування нових принципів художнього мислення, засад і
форм  вираження  світу,  відтворення  людських  почуттів.  Творення  нової
поетичної  метамови.  Широкий  спектр  літературних  течій,  їх  художні
програми. Найвідоміші представники модерністських  та авангардистських
течій в поетичному мистецтві: Гійом Аполлінер, Т.С.Еліот, Ф.Гарсіа Лорка та
інші 

5. Вплив світової поезії на розвиток російської лірики першої половини XX ст.
“Срібне століття” російської поезії як найвищий її злет на зламі віків.

6. Основні  модерністські  та  авангардистські  течії  та  їх  найвидатніші
представники: символізм (Д.Мережковський, К.Бальмонт, В.Брюсов, О.Блок,
А.Бєлий  та  ін.),  акмеїзм  (М.Гумільов,  Анна  Ахматова,  О.Мандельштам),
футуризм  (В.Хлєбников,  В.Маяковський  та  ін.).  “Нові  селянські”  поети
(М.Клюєв, С.Єсенін та ін).  

7. Поети поза  літературними угрупованнями (М.Волошин,  М.Цвєтаєва,  Саша
Чорний та ін.). 

8. Трагічні долі митців Срібного століття.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури.-К., 1991.
2. Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.
3. Інтернет (http://ae. lib. narod. ru ;   http: //ukrcenter. com. ;  http://chl. kiev. ua.).
5. Літературознавчий словник-довідник.-К., 1997.
6. Зарубіжна література ХІХ ст. /За ред. О.М. Ніколенко, В.І. Мацапури, Н.В. 
Хоменко. – К.: Академія, 1999.  -  С. 348 – 357.

 Епіграфи до заняття: 

...XX століття здається полем величезного експерименту, організованого історією, 
який лишив нам або руїни, або смутну рівнину "споживацької цивілізації"

Л.Андрєєв

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Заняття 21.

Тема. З австрійської літератури Райнер Марія Рільке (1875-1926)
“Орфей…”, “Ось дерево звелось…”. З французької літератури
 Гійом Аполлінер (1880-1918). “Лорелея”, “Міст Мірабо”, “Зарізана голубка й
водограй”

План

1. Райнер  Марія  Рільке  -  видатний  австрійський  поет  і  прозаїк.
Особливості світогляду митця, розуміння призначення мистецтва. Поет -
Божий посланець.  Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії  Р.
М. Рільке.

2. Особливості  лірики:  інтелектуальність,  філософічність,  музичність,
ліризм. Відображення в творі “Орфей, Еврідіка, Гермес” провідних мотивів
лірики Рільке: взаємозв’язку життя і смерті, трагічних розривів у взаєминах
чоловіка  та  жінки,  сутності  й  покликання  мистецтва.  Образ  Орфея  як
персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ. 

3. Оптимістичність,  духовна  наснаженість  поезій,  сповнених  любові  до
людей і світу (“Згаси мій зір...”,  “Осінній день”,  “Сонети до Орфея” та
ін.).

4. Рільке  і  Україна.  Українські  мотиви  в  творчості  митця  (новела  “Як
старий Тимофій умирав”,   “Пісня про Правду”,  вірші  “Мазепа”,  “Карл
XII мчить по Україні”  та ін.).

5. Гійом  Аполлінер  (Вільгельм-Альберт-Володимир-Олександр-



Аполлінарій Костровицький) - творець нової ери у світовій культурі та
європейського авангарду. 

6. Шлях  поета  від  неоромантизму  до  кубофутуризму. Реакція  на  символізм,
звернення  до  реального,  предметно-чуттєвого  і  його  вираження  “прямим
словом”. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення
до нього. 

7. Сутність його поетичної реформи. 
8. Збірки  “Алкоголі.  Вірші  1898-1918  рр.”,  “Каліграми.  Вірші  Миру  і

Війни”:  ідейний  задум  та  особливості  його  художнього  втілення.
Сюрреалізм як засіб художнього самовираження. 

9. Оригінальність  творчої  манери  поета  (“Лорелея”,  “Міст  Мірабо”,
“Зарізана голубка і водограй”). 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Волощук Є. Г.Аполлінер і розвиток французької та європейської авангардистської

поезії // ВЛ – 2003. - № 10. – С. 41 - 47.
2. Гузь  О.  Осмислення  трагедії  війни  в  поезії  Аполлінера  “Зарізана  голубка  і

водограй” // Газ. ЗЛ – 2004. - № 33. – С. 13-14.
3. Кравченко Л.  Художньо-естетична рецепція “Сонетів до Орфея” Р. М. Рільке його

перекладачем В. Стусом // Верховина. - Дрогобич, 2003. - С.140–148. 
4. Мележик  В.  Таємниця  народження  поезії  (урок-дослідження  за  творчістю

Аполлінера) // ЗЛ –2003. – № 6.  – С. 36-42.
5. Наливайко Д.  Шляхами оновлення поезії  /  Гійом Аполлінер.  Поезії.:  Переклад

М.Лукаша. – К.: Дніпро, 1984.  
6. Ніколенко  О.,  Бардакова  Ю.  Вивчення  поезії  ХХ  століття  у  школі:  Гійом

Аполлінер, Райнер Рільке: Посібник. – Х., 2003. – С.6.-70.
7. Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію. – К., 1986. 

Рільке…, Ви - втілення поезії – маєте знати,
що тільки одне Ваше ім’я – вірш… 

 
                                                       М. Цвєтаєва.

Належно не оцінений сучасниками,
Аполлінер, майстер каліграм, людина, що
передбачила подальшу  історію людства
(зовсім не безхмарну),  зацікавив наступні
покоління, давши витоки новим течіям…
                                                                                
                                                         В. Федієнко

Спробуйте скласти каліграму на тему «Поезія».

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=7763&anl=232672#232672


Виконайте аналіз вірша Рільке «Елегія», присвячений М. Цвєтаєвій.
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Заняття 22

Тема. З англомовної літератури. Томас Стернз  Еліот (1888 – 1965). “Ранок біля
вікна”, “Суїні серед солов’їв”, “Порожні люди”.



З  іспанської  літератури.  Федерiко  Гарсíа  Лóрка (1898—1936).  “Про  царівну
Місяцівну”,  “Балада про чорну тугу”,  “Гітара”,  “Газела про темну смерть”,
“Касида про сон під зорями” 

План
1. Т.- С. Еліот:
2. Життєвий і творчий шлях письменника. 
3. Філософська основа творчості. 
4. Еволюція від авангардизму до неокласицизму. Своєрідність художнього світу

митця. Трагічне відчуття дійсності  з її відчуженістю між людьми, духовним
спустошенням людства,  що не має  жодних шансів на виживання,  в  поезіях
“Ранок біля вікна”, “Суїні серед солов’їв”, поемі “Порожні люди”.  Зміщення
акценту в пізній поезії на пошуки позитивних начал і цінностей, на протидію
хаосу і абсурдності буття. 

5. Роль поета в розвитку модернізму в англомовних літературах.
6. Федеріко Ґарсіа Лорка - видатний іспанський поет і драматург. 
7. Життєвий і творчий шлях Лорки.
8. Фольклорні  витоки  і  проблеми  міфологізму  в  поезії  Ф.Ґарсіа  Лорки.

Сюрреалістичні  ознаки  його  лірики  та  пошуки  нових  форм  художньої
виразності.Відчуття  життя  в  усіх  його  контрастах  -  основа  світовідчуття
митця. 

9. Поєднання земного і космічного, буденного і вічного, “плоті і мрії”, трагедії і
життєстверджуючої сили в творах письменника (“Краєвид”, “Гітара”, “Крик”,
“Циганське романсеро”,  “Касида про троянду”,  “Балада про чорну тугу” та
ін.). 

10.Метафоричність,  музичність,  конкретність  образів,  ритмічне  розмаїття,
багатство асоціацій, міфопоетика. 

11.Синтез  у  творах  міфології  та  фольклору  з  поетикою  модернізму.
Персоніфікація природних сил і стихій (“Газела про темну смерть”, “Касида
про сон під зорями”,  “Про царівну Місяцівну”).

ЛІТЕРАТУРА:
1. Арсентьева Н.  Концепция идеального в лирике С. Есенина и Ф. Гарсиа Лорки //
ЛГ. - К., 1998. - С. 11–16. 
2.  Белоус Л.  В.  Трансформация фольклорных образов  в  поэзии Гарсиа Лорки //
Мова і культура. - К., 1997. - Т.2. - С.21–22. 
3.Вовк Я.  Ключі до розуміння поетичного світу  Лорки //  Зб. наук. пр. - Полтава,
2006. - Вип.1–2 (48–49): Сер.: Філологічні науки. - С.165–173. 
4.Гарсіа Лорка. Думки про мистецтво – К.: Мистецтво, 1975.
5. Коломієць Л.В. Основні мотиви лірики Томаса Стернза Еліота // ВЛ – 1999. - № 5
6. Орлов О. Поетичний світ Томаса Стернза Еліота // Вікно у світ. – 1999. - №6. - С.
143-150.
7. Павличко С. Лабіринти Томаса Стернза Еліота // Газ. ЗЛ – 1999.- № 16. – С. 3, 6.
8. Тарновський О.Т. Еліот і Павло Тичина // Всесвіт. – 1990. - № 6.
9. Чертенко О.П. Еліот – поет і теоретик модернізму: Літературознавчий нарис до

вивчення  творчості // ВЛ  – 2003. - № 10. 
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Епіграфи до заняття:

Я пишу вірші для того, щоби люди любили мене…
              

Лорка
За маскою кохання ховається смерть…

              
Лорка

Для чого ми живемо, якщо не намагаємося полегшити один одному 
життя? 

                        
Томас Еліот

Велика поезія має стати мистецтвом і розвагою одночасно…
                        

Томас Еліот

Аналіз поезій
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заняття 23.

Тема . “Срібна доба”російської поезії: Олександр Блок (1880-1921). 
“Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю…”,  “Скіфи”.
Борис Пастернак (1890-1960). “Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки…”,
“Зимова ніч».

План

1. Своєрідність  символізму  в  російській  поезії,  його  філософсько-естетична
основа,  відображення  в  поезії  протиріч  суспільного  життя,  культурна
орієнтація (античність, доба романтизму, новозавітні та скандинавські міфи
тощо). 

2. Творчість  О.Блока  (1880-1921)  –  вершина  російського  символізму.
Найвідоміші  поетичні  цикли,  головні  мотиви  й  провідні   образи-символи
блоківської лірики. Мелодійність віршів. 

3. Цикл  “Вірші про Прекрасну Даму”.  Образ  Незнайомої  як втілення Вічної
Жіночності; його протиставлення світу ницої прози життя. 



4. Ідея “двобою з життям”  та “любові-ворожнечі”  у поезії  “Весно, весно, без
меж і без краю...” 

5. Ставлення О.Блока до революції,  сучасності  та  історичного шляху Росії  в
поезії  “Скіфи”. 

6. Жанрове  багатство  творчої  спадщини  Б.Пастернака:  поезія,  проза,
переклади.  Пастернак  і  російський  футуризм,  неоднозначність  стосунків
поета  з  футуризмом.  Еволюція  поезії  Б.Пастернака:  від  футуристських
формальних пошуків до філософсько-поетичного осягнення “вічних тем”. 

7. Тема поета і поезії в творчості митця (“Визначення поезії“). 
8. Особливості  пейзажної  лірики:  одухотвореність  образів  природи,  передача

настроїв  потрясіння,  захвату  буттям,  лейтмотивні  образи  (злива,  заметіль,
свічка, сад). Філософська насиченість  лірики.

9.  Загальний  огляд  роману  “Доктор  Живаго”.  Вірші  в  романі,  їх  значення,
художні особливості.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури.-К., 1991.
2. Беленький Г. И. Русская поэзия начала ХХ века.- М.: 1990.
3. Інтернет (http://ae. lib. narod. ru;   http: //ukrcenter. com.;  http://chl. kiev. ua.).
4. Избранные сочинения. А. Блок, В. Маяковский, С. Есенин. Редакционная 

коллегия: Беленький Г. И., Пузиков А. И., Соболев Л. И., Николаев П. А.
5. Культура і лінгвістика – СД-диск.
6. Ніколенко О. Зарубіжна література ХХ століття. – К.: Академія, 1998, с. 98-

140.
7. Пахарева К.М. Хрестоматія по зарубежной литературе ХХ века.- Донецк: 

Отечество.- 1996, 49-54; 67-70; 76-78; 107-114
8. Пронина Е. П. Русская литература ХХ века. 

– М.: 1992.

Така вже доля всіх співців чудових
– їх тернами увінчує життя
                                               Гете 

Розквіт  літератури,  філософії, мистецтва

Філософія Живопис Театр, балет Поезія
Соловйов 
Бердяєв 
Флорентійський
Шестов 
Федоров та ін.

Малевич 
Врубель 
Шагал 
Кандинський  
Ларіонов та ін.

Станіславський
Мейерхольд 
Комісаржевська
Павлова
Ніжинський та ін.

Символізм, 
футуризм, 
акмеїзм, 
«новоселянська 
поезія» та ін.



Літературні течії та угруповання:
 символізм;
 акмеїзм;
 футуризм;
 нова селянська поезія;
 сатирична поезія;
 імажинізм та інші.

Проблема періодизації Срібної доби російської поезії:_______________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Трагізм долі поетів Срібного століття______________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Напрям,
течія

Символізм Акмеїзм Футуризм « Новосе лянська
поезія»

Позагрупові Сатира

поети

Особли- • Підвищена • Джерела • Заперечення • Увага до долі • Викриття

вості увага до музи у французько- спадщини російського міщанства,
ки слова; му класицизмі; минулого; народу, посеред-

• звернення • витончена, але • незрозуміла особливо ності
до містичної свіжа й проста мова, слово- селянства;
філософії; поетична мова; творчість; • пісенний

• невиразне, • точний образ; • соціальний характер;
невизначене • деталізування протест; • міфологіч-
розуміння (« особистісний • епатаж ність і релі-
світу через мікроскоп») гійність
тонкі натяки
й напівтони

Пред- Старше А. Ахматова В. Маяковський М. Клюєв І. Бунін Саша Чорний

ставни- покоління О. Мандельштам В. Хлєбников С. Кличков І. Анненський («Хронічний
ки В. Брюсов М. Гумільов Б. Пастернак С. Єсенін сатирик»)

Ф. Сологуб М. Кузьмін І. Северянін М. Цветаева
Д. Мережков- та ін. В. Каменський
ський, 3. Гіппі- та ін.
ус, К. Бальмонт
Молодше
покоління
О. Блок
А. Бєлий
А. Бальмонт



Заняття 24

Тема. Анна Ахматова (1889-1966). “Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти
сутужну”, “Реквієм”.
Володимир Маяковський  (1893-1930). Життєвий і творчий шлях 

План

1. Акмеїзм,  його особливості:  психологізм у розкритті  інтимних переживань,
чуття  поетичності  речового  світу,  імпресіоністичність,  повернення  до
класичної  прозорості  мови.  Найвизначніші  представники  -  М.С.Гумільов,
О.Мандельштам, А. Ахматова.

2. Трагізм життєвої долі Анни Ахматової (Анни Горенко). 
3. Втілення  засад  акмеїзму в  творчості  письменниці.  Основні  теми і  мотиви

лірики,  поетична  символіка.  “Поезія  втрат”  ранньої  Ахматової,  її  художні
особливості:  загостреність  і  драматизм  переживань,  психологічна  деталь,
лаконізм, аскетичність художніх засобів. 

4. “Реквієм” - пам'ятка доби тоталітаризму. Створення в поемі узагальненого
портрету  народного  страждання,  розкриття  єдності  материнської  трагедії
ліричної героїні і країни, проблема історичної пам’яті. Поліфонізм поеми, її
гуманістичний  пафос.  Біблійні  символи  (Богоматір,  хрест,  апокаліптична
зірка).

5. Анна Ахматова  і  Україна.
6. Футуризм  як  авангардистська  літературна  течія,  його  естетичні  засади.

Епатажність,  радикальний  розрив  із  літературною  традицією,  сміливий
формальний  експеримент,  пошуки  нових  засобів  художньої  виразності  як
характерні риси поезії футуризму.

7. Життєвий і  творчий  шлях  письменника.  Маяковський  –  лідер  російського
футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета.

8. Своєрідність поезії ранньої лірики: мотиви бунту, пафос самоствердження і
самовиявлення поетичного “Я”; сміливість експериментів поетичних форм та
художньо-виражальних  засобів,  тонкий  ліризм   (“А  ви  змогли  б?”,
“Послухайте!”  та  ін.).  Тема  кохання  у творчості  митця  (“Лілічко!  Замість
листа”).

 ЛІТЕРАТУРА:
1. Гурвич И. Художественное открытие в лирике Ахматовой // Вопросы литературы.

– 1995. - №3. -С. 153-174.
2. Дітькова С. Маяковський і футуризм // ВЛК – 2006. - № 2. – С. 4-6
3. Дзуцева Н.  Мировая культура в эпиграфах Анны Ахматовой //  Художественное

слово в пространстве культуры. — Иваново, 2007. -  С.146–152. 
4. Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. – М., 1990.
5. Кихней  Л.Г.  К  описанию  внутреннего  и  внешнего  пространства  в  поэзии

Ахматовой:  семантика  образов-медиаторов //  Анна  Ахматова:  эпоха,  судьба,
творчество.- Симферополь, 2007. - Вып.5. - С.3–10. 

6. Мартынова  О.С.  Экспрессионистское  видение  мира  в  поэзии  раннего
Маяковского  //  Поэзия  русского  и  украинского  авангарда:  история,  эстетика,
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традиции  (1910  –  1990  гг.):  Тезисы  всеукраинской  научной  конференции.  –
Херсон, 1990. – С. 55 – 57.

7. Ольшанська Є. Анна Ахматова і М. Цвєтаєва// Слово і час. – 1994. - № 6. 
8. Пахарєва  Т.А.  “Под  крылом  у  гибели”:  “Реквием”  Анны  Ахматовой  (Анализ

поэтики) // ВЛ – 2002. - № 11.
9. Рубинчик О. Е.  “Но где мой дом...”. Тема дома у Ахматовой  //  Анна Ахматова:

эпоха, судьба, творчество. - Симферополь, 2007. - Вып.5. - С. 10–53.

Епіграфи до заняття:
 
Где те немногие, что век свой познавали, 
С безумной смелостью толпе навстречу шли, 
Ни чувств своих, ни мыслей не  скрывали… 
Их распинали, били, жгли…
                                                                  Гете Й.

Нет, не под чуждым небосводом, 
Не под защитой чуждых крыл,- 
Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был.
                                                                                                                     Ахматова А.
«Златоустая Анна Всея Руси»
                                                                                                                    Цвєтаєва М.

«Я – голос Ваш…»
                                                                                                                    Ахматова А.
Забудут? - вот чем удивили!
Меня забывали не раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.                            
                                                                                                                   Ахматова А. 

Как черный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу – 
Есть на тебе печать Господня.
                                                                                                                  Мандельштам Й.
Нечеловечески мила
Ее дремота.
От ангела и от орла
В ней было что-то.
                                                                                                                  Цвєтаєва М.

http://stt.nplu.org/sttd.htm?doc=13258&anl=416015#416015
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«Анна Ахматова – это целая эпоха, в которой были и крушение империи, и война, и
любовь, и ненависть, и счастье, и расставания, и боль, и вера, и голос правды. Анна
Ахматова – это быстрый взлет и долгие десятилетия забвения…»
                                                                                                                    Кабо О.

«Анна Ахматова как будто была избрана судьбой сперва испытать унаследованную
от  прошлого  систему  ценностей,  а  затем  в  условиях  безумного  репрессивного
режима - ужас сталинского тоталитарного государства.  Она оказалась в положении,
когда сочинение стихов ставило под угрозу само ее существование».
                                                                                                                          Ніколенко О.

«Мотиви лірики Анни Ахматової»:

Упишіть у таблицю елементи акмеїзму, характерні для поезії А.Ахматової.

Грядущие люди, кто вы?
Вот я - весь боль и ушиб!
Вам завещаю я сад фруктовый
Своей великой души…
                                                         В.В. Маяковський

Тема Пафос Стиль

Неподілене трагічне кохання громадянськість простота
Тема поета і поезії патріотизм правдивість
Тема Пушкіна щирість точний образ
Засудження війни причетність до всього, 

що відбувається
чіткість викладу 
думок

Доля Вітчизни і рідного 
народу

громадянськість, 
зворушливість

економія 
виражальних засобів

я І с Т ь

ч І с Т ь

п І с Т ь



Особливості 
ранньої лірики 
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К5. Ліричний 
герой

К1. Зміст

К4. 
Образність

К3. Лексика
К2. Форма

споглядач

бунтівник
художник

гуманіст

Асоціативні метафори

епатаж

словотворчість

полістилістика

Слово-символ

Акцентний вірш Телеграфний, «розшарпаний»  
(растрёпанный) синтаксис

сходинка

Поет і натовп

самотність

Сила мистецтва
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Заняття 25

Тема.  Європейська  модерністська  проза  та  її  засновники.  З  ірландської
літератури. Джеймс Джойс (1882-1941). «Джакомо Джойс» 

План

1. Основні етапи та тенденції розвитку європейської прози першої половини ХХ
ст.,  естетичні пошуки, формування нових принципів і  структур художнього
мислення. Реалізм у літературі ХХ ст.: продовження традицій, пошуки нових
засобів і форм художнього вираження. Взаємодія з модернізмом. 

2. Історико-культурне  тло  періоду  “між  двома  світовими  війнами”,  провідні
тенденції  літератури  цієї  доби.  Увиразнення  досвіду  особистості,  духовно
знівеченої  Першою  світовою  війною,  у  творах  письменників  “літератури
втраченої генерації” Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка. 

3. Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники:
Є.Замятін, О.Хакслі, Дж.Орвелл, К.Чапек. 

4. Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму,
пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості
у  літературі  1920-40-х  рр.  (Т.Манн,  М.Булгаков,  Б.Брехт,  А.Камю,  Пауль
Целан та ін.).

5. Джойс  -  ірландський  письменник-модерніст,  його  світоглядні  й  естетичні
позиції.  Вплив  концепції  З.Фройда  на  творчий  метод  письменника.
Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: “потік свідомості”,
аналіз  психології  людини,  елемент  пародійності  й  іронізму,  яскраво
виражена інтертекстуальність, ремінісценсії.

6. Психологічне  есе  “Джакомо  Джойс”,  його  автобіографічний  характер.
Самоіронічний  присмак  назви  твору. Ключова  лексика  і  символіка  тексту
(“театр”  -  “гра”  -  “нещирість”  -  “герб  Шекспіра”  тощо)  та  розмаїття  його
можливих інтерпретацій. 

7. Джойс  як  один  із  “батьків  модернізму”,  засновників  літературної  школи
“потоку свідомості”.
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1. Бігун Б.Я. Історія та міфи у творах письменника-модерніста // ВЛ - 2002. - №2. –

С. 56-59.
2. Бегун Б. Джеймс Джойс и его “Джакомо” // Вікно в світ – 2001. - № 3. – С. 123-

126.
3. Кабкова О. Складний і чарівний “Джакомо Джойс” // Газ. ЗЛ – 2000. - № 17. – С. 8.
4. Ковбасенко Ю. Дж.Джойс. Штрихи до портрета. // Тема. – 2002. – № 2.
5. Митроусова Т. В.  Мотив і потік свідомості в романі Джеймса Джойса “Улісс” //

Наукові праці. - Кам’янець-Подільський, 2007. - Вип.14, т.1. - С. 198–210.
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Хронологічна таблиця
Дата Подія

2.02.1902 р. народження Джеймса Джойса в Дубліні в сім’ї середнього 
достатку

1902 р. поїздка  в Париж на навчання
1904 р. назавжди покидання Батьківщини Джойсом
1907 р. перебування в Тріясті, Цюріху. 

написання першої книги – невеликий збірник ліричних 
віршів

1914 р. вийшов невеликий збірник новел “Дублінці”
1916 р. написання роману “Портрет митця замолоду”
1919 р. вийшов перший роман Джойса “Портрет художника в 

молодості”
1920 р. поїздка поета в Париж
1922 р. з´явилася книга “Улісс” на англійській мові в Парижі
1930 р. написання роману “Поминки за Фіннеганом” – останній 

роман, який писався протягом 17 років
13.01.1941 р. смерть Джеймса Джойса 

«Джакомо Джойс»

Твір   «Джакомо  Джойс»  уважається  одним   із  найкращих   зразків  малої
модерністської   прози.   Написаний   у   вигляді   низки   фрагментів,   він   є
своєрідним художньощоденниковим літописом історії одного кохання.

Реальною  основою  сюжету  була  пережита  письменником  закоханість  в
Амалію   Поппер,   його   ученицю.   Напружений,   динамічний,  багатий
розмаїтими   відтінками   плин   почуттів   ліричного   героя,   який  сприймає
любовну   ситуацію   в   усій   її   неймовірній   суперечливості  й   ускладненості
численними табу, адже він — зрілий чоловік, до того ж одружений, а вона —
молода  дівчина;  він  — учитель,  вона  —  учениця;  його  ставлення  до  своїх
почуттів — ліричноіронічне, її — трохи кокетливе,— усе це становить зміст
твору.  Фрагменти,  з  яких  складається  есе,  фіксують  окремі  миті  любовних
взаємин,   віддзеркалюють   спалахи   почуттів   героя   та   відтворюють   різні
ракурси образу коханої. Оскільки художні прийоми модернізму багатозначні,
то   окремі   епізоди   можна   розуміти   як   такі,   що   відбуваються   лише  в
розпаленій уяві ліричного героя. У поетиці твору широко використовуються
імпресіоністичні засоби (враження, «зупинена мить» тощо), елементи «потоку
свідомості».

Домашня робота
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