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Передмова

Специфіка вивчення літератури в школі визначається її сутністю як виду мистецтва, скла-
дової контексту світової художньої культури. Глибокому осмисленню естетичної цінності 
творів української та зарубіжної літератури в контексті світової культурно-мистецької спад-
щини сприяють літературні курси за вибором. На таких заняттях вчитель має можливість 
створити умови для ознайомлення учнів із шедеврами світового мистецтва, збагачення їх-
нього духовного світу, розвитку уміння опановувати естетичну цінність світових мистецьких 
явищ, формування здатності бути естетично чутливим читачем, слухачем та глядачем.

Літературний спецкурс «Художня література в контексті світової культури» орієнтований 
на розширення філологічних знань та світоглядних орієнтацій старшокласників, формування 
цілісного уявлення про художню літературу як складову світового мистецтва, вмінь аналізу-
вати та інтерпретувати мистецькі явища епохи модернізму в культурологічному контексті.

У методичному посібнику розкрито специфіку вивчення творів української і зарубіжної 
модерністської літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття в контексті світової 
культурно-мистецької спадщини.

Реалізація змісту навчального матеріалу спецкурсу передбачає розгляд оглядових тем і 
проведення практичних занять.

Оглядові лекції спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» перед-
бачають розкриття характерних особливостей стильових течій модернізму (символізм, ім-
пресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, футуризм у світовому мистецтві та неокласика в 
українському мистецтві), ознайомлення із філософськими вченнями, що мали вплив на їх 
появу та розвиток. На таких заняттях актуалізуються набуті знання учнів із курсу літератури, 
художньої культури та історії про мистецьке явище «модернізм».

Методика викладання спецкурсу передбачає розширення в старшокласників знань про 
філософсько-світоглядні теорії епохи модернізму: ніцшеанську філософію життя, світоглядні 
теорії А. Шопенгауера, А. Берґсона, вчення про підсвідоме З. Фройда.

На практичних заняттях презентується методика контекстного вивчення українських та 
зарубіжних модерністських мистецьких творів.

Пропонуються такі методи, прийоми та форми організації навчальної діяльності учнів 
на заняттях спецкурсу, як шкільна лекція (проблемна, з елементами евристичної бесіди та 
самостійної роботи), дискусія, диспут, самостійний аналіз та інтерпретація модерністського 
художнього твору в культурологічному контексті, виконання різних видів творчих завдань, 
опрацювання літературно-критичних джерел, епістолярію митців-модерністів, підготовка 
повідомлень, рефератів, доповідей, навчальних проектів з мультимедійними презентаціями 
тощо. Використання мультимедійних слайд-шоу, добірок ілюстративного, аудіо та відео 
матеріалів, DVD фільмів, ресурсів Інтернету поповнює методичний арсенал учителя, ро-
бить процес вивчення мистецьких творів модернізму ефективним, відповідним до інтересів 
сучасних учнів, їхніх можливостей у пошуку та використанні інформації. Рекомендується 
максимально використовувати естетично-пізнавальні можливості театру, кіно, музеїв, кар-
тинних галерей.

Ефективна організація навчального процесу на заняттях спецкурсу «Художня література в 
контексті світової культури» сприятиме ознайомленню учнів з фундаментальними цінностя-
ми світової художньої культури, поглибленню їхньої естетичної ерудиції, формуванню гума-
ністичного світогляду, вихованню поваги до національних та світових культурних традицій.
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РОЗДІЛ І.

ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОФІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ У ФІЛОЛОГІЧНИХ КЛАСАХ

Загальною тенденцією розвитку сучасної школи є її орієнтація на диференціацію та 
багатопрофільність. Профільне навчання як вид диференційованого навчання передбачає 
врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання 
старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується 
шляхом змін у меті, змісті та структурі організації навчання.

Диференціація навчання є одним із основних організаційних принципів середньої за-
гальноосвітньої школи у більшості розвинених країн світу. По-перше, вона є виявом де-
мократичних інтенцій соціуму, по-друге, дозволяє краще задовольнити запити та потреби 
кожного індивідуума в процесі навчання. Крім того, майже у всіх країнах світу в педагогічній 
науці пріоритетним є технологічний підхід, який уважається реальним утіленням принципу 
системності в освіті.

Саме диференціація є основним принципом навчання в Європі. Її основне завдання – по-
будувати навчально-виховний процес, створивши оптимальні умови для різних груп учнів 
відповідно до їхніх можливостей, пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей, задатків і, 
зрештою, потреб, які, як відомо, в дітей різні, різними є і рівні їхнього розвитку, а в старших 
класах – і різні життєві плани.

Під нахилами дидактики розуміють спрямування людини на заняття певною діяльністю. 
Нахили багато в чому збігаються із здібностями і розвиваються ра зом, проте часом вони 
різко розходяться. Під задатками розуміють вроджені анатомо-фізіологічні особливості 
організму, природні передумови його розвитку. Задатки є органічною основою здібностей.

З допомогою найпростіших тестів психологи визначають широкий діапазон міжінди-
відуальних інтелектуальних відмінностей. Так, якщо розумові здібності (увага, пам’ять, 
мислення, уява, мовлення) найслабшого учня прийняти за одиницю, то здібності сильного 
оцінюються в п’ятнадцять разів більшими. Подібне явище спостерігається і в рівні знань, 
умінь та навичок.

Усі діти в своєму фізичному і розумовому розвитку проходять через ту саму послідовність 
етапів, які поступово ускладнюються і «надбудовуються» один над одним. Проте цю одна-
кову послідовність учні освоюють з різною швидкістю, що може зумовлюватись і біологіч-
ними (спадковість), і культурно-педагогічними факторами (родина, навколишнє середовище 
тощо). Не менш суттєвою ознакою здібних, скажімо, до гуманітарних предметів дітей є 
наявність в їхньому інтелекті творчого начала. У таких учнів спостерігається оригінальність, 
неординарність оформлення результатів своєї розумової діяльності: несподівані асоціації, 
яскраві метафори, аналогії. Вони вирізняються образністю сприймання навколишнього світу, 
вмінням стисло висловити сутність предмета (наприклад, веселка – барви природи, совість – 
коли людина усвідомлює вчинок), люблять такі діти і самі словами задавати неординарні 
запитання, що надзвичайно важливо.

Учені-педагоги висловили цікаву думку: схильність виникає в тій галузі діяльності, до 
якої дитина має особливо високі здібності, тобто одне підкріплює друге. Учні, які виявляють 
схильність до гуманітарних наук, активно захоплюються художньою літературою, прагнуть 
писати вірші, короткі оповідання, казки, їх вирізняє образність мислення, багатство лексич-
ного словника. Крім того, для них характерне швидке читання, підвищений рівень розвитку 
емоційної сфери, різнобічність зацікавлень (музика, живопис, історія тощо), природний 
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потяг до читання, тобто домінування вербальної сфери. Водночас в учнів із нахилами до 
гуманітарних предметів часто не спостерігаються такі ж успіхи в навчанні з інших предметів, 
що цілком природно. В окремих випадках учителі намагаються «вирівняти» здібності учнів, 
що негативно позначається на навчальному процесі. Необхідно враховувати вже сформовані 
нахили учнів, прилаштовуючи до них тип навчання (а не навпаки) тобто диференціацію.

Одним із шляхів її є добір класних завдань, зорієнтований на можливості окремих шко-
лярів або груп, розрізнені домашні завдання і т. д. Проте цей позитивний шлях нелегко 
реалізувати в умовах звичайного класу навіть за умови високої майстерності вчителя, тому 
він, зазвичай, орієнтується на «середнього» учня. У кращому випадку здібним дітям пропо-
нуються додаткові завдання, що виходять за рамки уроку. Забезпечити якісь досягнення при 
засвоєнні все складніших понять учитель, безперечно, не може, оскільки це суттєво усклад-
нило б керування навчально-виховним процесом на уроці. А це, у свою чергу, призводить 
до того, що учні з нахилами до предмета рано чи пізно починають нудьгувати, відвикають 
постійно працювати, знання подеколи перетворюються на поверхові і декотрі з цих учнів 
стають посередніми – цікавість до навчання втрачено. Втрачають і діти, які зовсім не вияв-
ляють інтересу до гуманітарних предметів, оскільки вчитель не в змозі надати їм достатню 
індивідуальну допомогу.

Звичайно, особливо обдаровані учні можуть піти навчатися до спеціальних ліцеїв чи 
гімназій, які нині користуються великим попитом, хоча ці заклади ще не мають навчально-ви-
ховного процесу, побудованого на наукових принципах, а також достатньої методичної бази.

Моніторинг стану розробленості проблеми профільної освіти в країнах далекого та 
ближнього зарубіжжя свідчить про те, що одним із важливих шляхів реалізації концепції 
диференційованого навчання є уведення спеціальних і факультативних курсів із конкрет-
них навчальних предметів. Це є реалізацією елективного принципу організації освіти, який 
полягає в тому, що лише частина предметів є обов’язковою, а решта обирається учнями з 
числа рекомендованих для навчання або для того чи іншого профілю. «Елективний принцип 
застосовується в середній і вищій школі багатьох країн і особливо в США, а з 1991 року – 
в Україні»1. Так, у навчальних закладах США учень має право доповнити ядро основних 
навчальних дисциплін («ядерний курикулум», близько 40-60 % усього навчального часу) 
предметами за вибором: спеціальними (облігаторними) і факультативними курсами. Іноді 
навіть запроваджується система «індивідуальних траєкторій навчання» або «рейсового нав-
чання», коли кожен учень сам обирає для себе перелік спеціальних і факультативних курсів, 
які входять до його документа про освіту нарівні з обов’язковими.

У Російській Федерації з 1991 року теж широко застосовується елективний принцип навчання. 
Зокрема, Міністерством освіти РФ та Російською академією освіти організовано роботу щодо 
забезпечення викладання курсів за вибором, а також їх навчально-методичного забезпечення. По-
дібні тенденції спостерігаються і в Україні. Так, останнім часом інтенсивно переглядалися Типові 
навчальні плани середніх начальних закладів (як загальноосвітніх, так і спеціалізованих) щодо 
збільшення кількості навчального часу. Це робилося зокрема шляхом використання «резервного 
часу» в навчальних програмах із різних дисциплін, у т.ч. української та світової літератур (до 
10 % від загальної кількості). Але практичний досвід переконує, що одним із основних шляхів 
реалізації елективного принципу навчання є запровадження курсів за вибором.

В Україні проводяться дослідження з проблем профільної освіти. У працях сучасних нау-
ковців представлено загальний аналіз проблеми профільного навчання (О. Савченко, Н. Бібік, 
В. Кизенко, Л. Липова), окреслено особливості вивчення літератури в умовах профілізації 
(З. Шевченко, В. Шуляр).

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської 
молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофільної підготовки, 
1. Педагогічний словник / За ред. Ярмаченка М.Д. – К.: Пед. думка, 2001. – С.172.
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неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореаліза-
ції, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 
Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної нау-
ково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, на розвиток їхніх інтелектуальних, 
психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку 
та самоосвіти.

Для забезпечення профільного навчання розроблено Типові навчальні плани, які дають 
змогу залежно від потреб учнів комплектувати старші класи за основними напрямами, за 
якими визначаються різноманітні навчальні профілі.

Правильному (об’єктивному) вибору адекватного профілю навчання для кожної дитини 
з урахуванням її здібностей і професійних інтересів багато в чому сприяє налагоджена си-
стема профорієнтаційної роботи в школі у співпраці психолога, учителів, батьків. Головною 
умовою успішного професійного самовизначення є повноцінний психічний і особистісний 
розвиток дитини, сформованість її мотиваційної сфери, наявність розвинутих інтересів, 
здібностей, достатній рівень самосвідомості. Тому робота з підготовки до вибору учнями 
профілю навчання є органічною частиною всього навчально-виховного процесу. Так, активне 
професійне самовизначення учня в старшій школі є результатом успішної оптимізації на-
вчальних шкільних програм і системної профорієнтаційної роботи в середній школі. Розви-
вальна профорієнтаційна робота в сукупності виховних і освітніх впливів розвиває в учнів 
здатність усвідомлено приймати рішення, які стосуються професійної діяльності, з огляду на 
свої схильності, знання, смаки, інтереси. Врахування власних здібностей у виборі профілю 
навчання в старшій школі є найбільш актуальним.

Дослідження здібностей учня являє собою аналіз і вимірювання спеціальних, інтелек-
туальних, творчих досягнень його психічної діяльності. Розвиток особистості дитини тісно 
пов’язаний як з формуючим впливом її найближчого соціального оточення (батьків, друзів, 
однокласників), так і з ендогенними (біологічними, генетичними) факторами. Передбачаєть-
ся, що формування здібностей відбувається на основі задатків, таких індивідуально-психоло-
гічних особливостей людини, що дають змогу ефективно виконувати певний вид діяльності.

Вивчення конкретно-психологічних характеристик різних здібностей дає змогу виділити 
загальні якості особистості, що відповідають вимогам не одного, а багатьох видів діяльності 
(інтелект), і спеціальні якості, що відповідають більш вузькому колу вимог цієї діяльності. 
Таким чином, є реальні підстави для спрямованого розвитку здібностей дітей в умовах спе-
ціально організованого навчання. Мова йде про своєчасне розкриття природного потенціалу 
дитини як у системі дошкільного виховання і навчання, позашкільного навчання, так і в 
загальноосвітній школі.

Ключовим питанням педагогічної науки і став пошук ефективного механізму включення 
учнів з певними нахилами в структуру середньої освіти. Одним із шляхів розв’язання цієї 
проблеми є відкриття для таких учнів спеціальних профільних класів у загальноосвітній 
школі з метою створення для них сприятливих умов для розвитку здібностей і нахилів саме 
до цих предметів.

Профільне навчання запроваджується в 10 – 11 класах за спеціальними навчальними пла-
нами. Проте практичний досвід та експериментальна перевірка показали, що діагностична 
робота з метою подальшого виявлення здібностей і нахилів учнів, зокрема до гуманітарних 
предметів, може проводитись уже в середній ланці, тобто в 5–9 класах. Так, у рамках стан-
дартної сітки годин здійснюється організація навчальної діяльності у такий спосіб, щоб 
виявити розумові можливості учнів у засвоєнні навчального матеріалу на складнішому по-
нятійному рівні. З цією метою розроблені експериментальні програми та методичні рекомен-
дації з української літератури для 5–9 класів, основним принципом яких є розвиток творчої 
самостійності учнів.
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Створення профільних гуманітарних класів не може бути зведене лише до перерозподілу 
навчальних планів на користь гуманітарних предметів (українська і світова літератури, курс 
світової культури, основи риторики, українська та іноземні мови), організації відповідних 
факультативів, предметів за вибором тощо. Слід змінити загальне спрямування всього на-
вчального процесу в такому класі і в усій школі в цілому, адже справжній демократизм і 
гуманітаризація стверджуються не лише на окремих уроках, скажімо, літератури. Учням 
профільних класів слід давати свободу дій, більше вільного часу, щоб вони могли повніше 
виявити свою індивідуальність. Великого значення у зв’язку із цим набуває проблема методів 
викладання профільних предметів, посилення навчання в цілому.

Найголовніше у викладанні в профільних гуманітарних класах – навчити учнів глибоко 
особистісно сприймати художній твір. Тут можуть бути створені максимальні умови для 
активізації творчої діяльності учнів у самому процесі освоєння художнього тексту, на чому 
ґрунтується вся методична система роботи над художнім твором у профільних класах.

У шкільній практиці головним є завдання змусити школярів прочитати виучуваний ху-
дожній твір, інакше найсучасніші методи, прийоми, засоби його подальшого аналізу втра-
чають сенс. З набуттям життєвого досвіду ці ж твори з насолодою читаються в дорослому 
віці. Таких випадків у шкільній практиці чимало.

Одним із важливих компонентів творчих здібностей учнів профільних класів є послідов-
ний розвиток їхнього мислення, що виявляється в образності, багатстві та оригінальності 
асоціацій, здатності до узагальнень, а також у неординарності процесу мислення старшоклас-
ників. Мислительний компонент у структурі читацьких, як і в структурі літературно-творчих 
здібностей, називають здатністю мислити словесно-художніми образами, тобто літератур-
но-творчим мисленням.

Отже, цілеспрямована робота з розвитку читацьких здібностей впливає на глибше роз-
криття нахилів та цікавості учнів до літератури, а також на їхню потребу в самостійній 
творчій діяльності, що покладено в основу викладання літератури в профільних класах, 
оскільки загальновідомо, що будь-які здібності розвиваються лише у відповідно організо-
ваній діяльності.

Визначальними в практиці викладання літератури у профільних класах є роль і значу-
щість обраних форм занять, методів і прийомів навчання, від яких залежить досягнення 
поставленої мети. Зокрема, для розвитку читацьких здібностей, нахилів, про які йшлося 
вище, важливо обирати такі форми і методи, які більшою мірою сприяють особистісно зо-
рієнтованому творчому навчанню.

Через літературу читач намагається збагнути життя та самого себе і водночас через 
призму життя, досвід, свої ціннісні орієнтації він сприймає книжку. У кожного індивідуума 
формується власна система цінностей (матеріальна і духовна), яка складається з розуміння 
соціальної реальності, потреб власної поведінки, її мотивів. Конкретні мотиви, перевага 
одних і допоміжна роль інших становлять сутність особистості, її характеристику. Кожній 
людині тією чи тією мірою притаманні всі групи потреб, але їх система визначає неповтор-
ність особистості. Інші її риси – специфічні здібності, нахили, темперамент, належність до 
«мислительного» чи «художнього» типу – також мають значення (в нашому випадку – у 
визначенні професії).

Читання художньої літератури збагачує життєвий досвід людини, що, в свою чергу, за-
безпечує виші форми пізнання, пов’язані з абстрактним мисленням, сприяє становленню 
самосвідомості і світогляду духовно багатої особистості. Слід визначити, що однією з ха-
рактерних особливостей розвитку особистості є переконання, першою ознакою якого є не 
лише знання певного літературного факту, а й упевненість у його істинності, а істина потре-
бує шукання і дослідження. Тому в профільних класах мають переважати форми, методи, 
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які тією чи тією мірою включають дослідницьку діяльність учнів. Проте це не означає, що 
йдеться про дослідницький метод як єдиний, який використовується на уроках літератури. 
Мовиться про один із методів як вищий ступінь у науково обґрунтованій системі методів, 
у якій за основу характеристики береться рівень діяльності учнів (Л. Лернер, М. Скаткін). 
У виборі методів, форм і засобів вивчення літератури в профільних класах не стільки важлива 
їх послідовність, скільки рівень розвитку інтелектуальної активності та самостійності. Учень 
іде від сприймання і засвоєння певної навчальної інформації через відтворення одержаних 
знань, через знайомство із зразками наукового розв’язання проблем і участь у колективному 
шуканні, в евристичній бесіді до опанування методами наукового пізнання, до самостійного 
і (в ідеалі) творчого їх застосування, яке виражає і внутрішню потребу, і суспільну спрямо-
ваність особистості учня.

Специфіка словесного мистецтва і його сприймання диктують необхідність збудження 
дослідницької думки. Ще з античних часів визначена закономірність: художній твір живе і 
постійно оновлюється в читацькій свідомості, в ньому відкриваються нові грані, нові зв’язки 
з дійсністю, в ньому завжди залишається щось непізнане.

Звичайно, не слід перебільшувати дослідницькі можливості школярів. Учні найчастіше 
розв’язують поставлені вчителем проблеми, вже розв’язані суспільством, наукою, і новими 
вони є лише для школярів. У такому випадку навчальне дослідження зводиться лише до 
тренування і втрачає визначеність самого методу, оскільки вчитель заздалегідь знає результат 
розв’язуваної проблеми, хід дослідження і вид творчої діяльності, яких вимагає вирішення 
проблеми. З другого боку, якщо художні твори змінюються у свідомості читацьких поколінь, 
то уважні й допитливі учні за ефективного навчання здатні побачити в давно відомому тво-
рі щось не помічене раніше. До того ж, відомо, що в останні десятиліття досить серйозно 
вивчається читацьке сприймання цілим комплексом наук: психологією, соціологією, мето-
дикою викладання літератури, літературознавством. Старшокласникам, особливо тим, що 
навчаються у профільних класах, корисно усвідомлювати свою, нехай невеличку, причет-
ність до літературного життя. Це підвищує відповідальність за результати навчання, за свій 
літературний розвиток.

Сприяє цьому й новий підхід до вивчення літературно-критичних праць у школі. Протя-
гом багатьох десятиліть учні засвоювали ідейно-естетичний зміст художнього твору «через 
критику», яка насаджувала упереджену думку читачеві як єдину істину. З таких же позицій 
розглядались твори в підручниках з літератури.

Важливою проблемою в методиці викладання літератури в профільних класах є фор-
мування в учнів уміння спілкуватися на уроці, без чого неможливі зазначені вище види 
навчальної діяльності. Спілкування потребує відповідного рівня розвитку мовлення, а 
практика шкільного викладання літератури переконує, що для старшокласників характерна 
нерішучість, невпевненість у своїх думках, тому вони частіше залишаються на уроці тіль-
ки спостерігачами і слухачами. Все це є наслідком несформованого вміння спілкуватися. 
Словесники мають враховувати таку особливість учнів ще в середній ланці навчання. Спіл-
кування на уроці, особливо під час обговорення художнього твору, – надзвичайно серйозна 
і складна проблема в педагогічній діяльності вчителя-словесника, оскільки це і є сутністю 
творчого процесу навчання-виховання. Всі складові педагогічного спілкування (цікавість 
до прочитаного твору, глибина засвоєння змісту, бажання обговорити його в класі, характер 
запитань і відповідей, інтонація реплік, настрій учнів і вчителя, навіть його міміка) мають 
безпосередній стосунок до змістовності уроку літератури. Правильно організоване спілку-
вання створює сприятливі умови для розвитку мотивацій навчання школярів, коли кожний 
має змогу через оцінку іншого пізнати і зрозуміти самого себе. В обміні думками про твір 
учням доводиться відшукувати аргументи, які відтворюють внутрішній світ підлітка, глибше 
розкривають його творчий потенціал.
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Учитель спеціалізованих філологічних класів має бути впевненим у своїх дослідницьких 
можливостях як філолога, літературознавця, а не відчувати себе лише пропагандистом гото-
вих наукових знань і висновків. Учням, у свою чергу, важливо побачити в своїй навчальній 
діяльності щось таке, що виходить за межі засвоєння готових рішень. Їх особливо приваблює 
те, що веде до самостійного шукання. Така спрямованість зацікавлень може виявлятися 
не лише в заздалегідь підготовлених самостійних творчих роботах учнів (повідомлення, 
реферат, доповідь, коментар до тексту тощо), а в самому викладанні: в лекції учителя, на 
семінарських заняттях, де можна вголос поміркувати над твором, подискутувати, поспереча-
тись, тобто в процесі різноманітної дослідницької роботи. Тут слід зауважити, що навчальне 
дослідження може бути реальним не тоді, коли вчитель запланує його ввести, а за умови, 
коли він через копітку роботу зможе підготувати до такого рівня і себе, і учнів. Тому йдеться 
про поступове, від класу до класу, освоєння дослідницького підходу до конкретної виучу-
ваної теми, про послідовне формування у старшокласників відповідних умінь і навичок 
для самостійної творчої роботи. Відтак дослідницьку працю на уроках літератури доцільно 
розглядати з двох позицій, що доповнюють одна одну, як метод і як рівень, до якого в ідеалі 
можуть піднятися багато видів навчальної діяльності школярів.

Найпридатнішою формою занять з літератури, яка допомагає формувати навички спіл-
кування, є, на наш погляд, навчальний семінар. Ця форма пройшла довгий і складний шлях 
розвитку. На відміну від того, що застосовується у вищих навчальних закладах, шкільний 
семінар потребує ретельної підготовки учнів під керівництвом учителя, враховуючи їхні 
вікові та індивідуальні особливості, досить обмежене коло знань, умінь і навичок, на які 
вони можуть спиратись у самостійній пошуково-дослідницькій діяльності. Шкільні семінари 
практикуються і для засвоєння знань, і для навчання учнів самостійно вчитись, розвивати 
творчу діяльність.

Останніми роками особливо зросло зацікавлення навчальними семінарами у зв’язку з 
проблемою розвитку в учнів творчої активності, комунікабельності, здатності самостійно 
здобувати нові знання. Семінар проводиться як підсумкове науково-теоретичне заняття, його 
мета систематизація, узагальнення, розширення знань, умінь і навичок із виучуваної теми. 
Як форма занять семінар має багато спільного з уроком – універсальною формою навчання 
в школі: він проводиться з усіма учнями в години, відведені за розкладом для літератури. 
Але щодо способу діяльності учнів і вчителя семінари відрізняються від уроку тим, що ос-
новним видом діяльності учнів на них є творча самостійна робота, виконання якої вимагає 
значних розумових зусиль, здатності до дослідницької праці, самостійних суджень, власної 
ініціативи. Істотною властивістю семінару є також колективне обговорення результатів само-
стійної роботи кожного учня, що створює широкі можливості для вияву пізнавальних емоцій. 
Умовно семінарські заняття за способом проведення поділяють на семінар-розгорнуту бесіду, 
семінар-коментоване читання, семінар-диспут (дискусію), комбіновані та змішані семіна-
ри. На жаль, часом словесники плутають терміни і поняття, не завжди розрізняють форми і 
методи, внаслідок чого з’являється «урок-семінар», «урок-гра» та ін. Урок – це стандартна 
форма навчання зі своїми дидактичними вимогами. Інша річ, коли він нетрадиційний за 
змістом, побудовою, організацією навчальної діяльності, що цілком виправдано і широко 
практикується нині в школі. Нехтування елементарними теоретичними знаннями відобра-
жається безпосередньо на процесі навчання, ускладнює реалізацію дидактичного принципу 
науковості викладання, який визначений одним з провідних у концепції літературної освіти.

Практичний досвід переконує, що найбільшу популярність у профільних класах має 
семінар-диспут, на якому можуть мати місце і дискусія, і полеміка. Ці поняття також слід 
розрізняти вчителеві й учням. Так, диспут передбачає суперечку, в процесі якої відстоюється 
певна позиція; полеміка – не просто суперечка, а з елементами конфронтації, протистояння 
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у поглядах на оцінку певного персонажа або художнього твору в цілому; дискусія містить у 
собі, крім суперечки, ще й міркування вголос. Як бачимо, всі ці поняття хоч і мають спільне 
(обговорення певної проблеми), але не збігаються. Під час обговорення художнього твору 
цілком можлива дискусія або диспут без полеміки: учні вільно висловлюють своє розуміння 
художнього твору, але не обов’язково доходять одностайної думки. Зауважмо, що семіна-
ри-диспути або дискусії ніякою мірою не заміняють собою складну і багатогранну роботу 
з учнями над текстом виучуваного твору, що передує його обговоренню. У підготовці до 
семінарських занять слід враховувати такі моменти: відбирати теми, які викликають під-
вищену цікавість старшокласників і можуть стати предметом міркувань кожного школяра; 
тема семінару має бути досить широкою (5 – 10 годин за програмою) і базуватися на знан-
нях, одержаних учнями раніше; розв’язання проблеми, винесеної на обговорення, повинно 
вимагати цілеспрямованої пошукової та дослідницької діяльності школярів; джерела до-
даткових знань, необхідних для розв’язання проблеми, мають бути різноманітними за своїм 
характером (літературно-критичні праці, мемуари, періодика тощо); завдання для учнів по 
змозі повинні вимагати творчої праці для підготовки відповіді на запитання, які не мають 
однозначної відповіді; діяльність учнів на семінарі повинна бути різноманітною.

Семінарські заняття мають чітко визначену розвивальну мету: виховувати допитливість, 
формувати вміння висловлювати оцінні судження щодо виучуваного художнього твору, літе-
ратурного явища, виробляти гнучкість мислення, вміння аргументовано відстоювати власну 
думку або відмовитись від неї, якщо вона виявилася хибною.

Слід враховувати і фактори організаційного характеру: не перевантажувати учнів части-
ми семінарськими заняттями; координувати календарні плани з інших предметів у межах 
навчального року; постійно вдосконалювати програми з літератури для профільних класів; 
підвищувати майстерність учителів-словесників; оцінювати слід не лише правильні відпо-
віді, а й уміння дискутувати, повагу до думки інших, доброзичливість у суперечці.

Звичайно, не можна звести вивчення літератури лише до семінарських занять, які не 
можуть замінити всі інші навчальні методи, форми, засоби. Проте в перспективі навчання 
у профільних класах має бути зорієнтованим на лекційно-семінарську форму, оскільки саме 
ця форма відзначається підвищеною активністю і самостійністю школярів, виявленням їхніх 
особистісних якостей, розвитком здібностей і нахилів, зокрема до літератури.

Найвища форма творчої самостійності (а саме на цьому базується навчання у спеціа-
лізованих класах) у роботі з літератури – аналіз художнього твору, який учні проводять 
без попередніх запитань і завдань учителя. Найскладніше для школяра – самому у процесі 
читання визначити, чому присвячений твір і які проблеми порушив письменник. Звичайно, 
не слід пускати на самоплив читання і сприймання учнями художнього твору. Водночас 
шкільна практика переконує, що заздалегідь поставленими запитаннями чи завданнями до 
виучуваного твору словесник так чи так нав’язує школярам упереджений підхід до його 
аналізу. Для прикладу, в літературній критиці стверджується, що в певному художньому 
творі яскраво виражений протест проти існуючого суспільного ладу. Вчитель дає завдання 
звернути на це увагу, учні ж, читаючи текст, зосереджуються на шуканні цього протесту, 
залишаючи поза увагою все інше. Тут годі говорити про особистісне сприйняття художньої 
літератури учнем, яке насправді відбувається тільки під час безпосереднього «спілкування» 
письменника і читача, що здійснюється лише у процесі самостійного прочитання та засво-
єння змісту твору і стає ґрунтом для підготовки і проведення повноцінного обговорення на 
уроці чи семінарському занятті.

За час існування літератури як навчального шкільного предмета перед нею ставилися 
різні завдання, у визначенні яких нерідко спостерігалися доволі однобічні підходи. Так, 
деякі вчені-методисти, розв’язуючи проблему виховання засобами літератури, недостатньо 
враховували естетичну природу предмета. І навпаки, інші, абсолютизуючи естетичний бік 
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літератури, нехтували її суспільною сутністю. Подеколи література розглядалася виключно 
як засіб розвитку мислення і мовлення, як джерело формування вмінь і навичок.

У Концепції профільної освіти зазначено, що профільність визначається як добором пред-
метів, так і їх змістом. То ж зміст предмету українська література повинен відрізнятися у 
класах різного профілю. Цього вимагає як Концепція, так і сама сутність профілізації. Зро-
зуміло, що різною є і кількість годин на вивчення цього предмету в класах різних профілів.

Філологічний профіль, на відміну від інших, має значно ширше завдання: створити 
оптимальні умови для загальнокультурного, морального, естетичного розвитку особисто-
сті. Одним випускникам це допоможе самовизначитись, іншим – глибше прилучитися до 
гуманітарної культури, що необхідно для кожної людини в суспільстві. Філологічний профіль 
передбачає поглиблене вивчення літератури з орієнтацією її змісту на майбутню професію.

З метою професійної орієнтації учнів варто організовувати зустрічі з представниками 
філологічних професій (філолог, викладач, учитель, журналіст, диктор радіо/телебачення, 
редактор, коректор, перекладач, письменник, працівник прес-служби тощо), усвідомлення 
специфіки їхньої роботи. Завдяки таким заходам дещо конкретнішого сенсу можуть набувати 
теми зі шкільної програми.

Художня література є складовою контексту загальної культури, тому вивчення її в про-
фільних класах неможливе поза зв’язками з іншими видами мистецтва. Ставлення учнів до 
інших видів мистецтва здебільшого визначають уроки літератури, а розуміння мистецтва 
потребує осягнення його мови, тому дуже важливо, щоб учні профільних класів набули 
уміння розбиратися в мистецтві та сформувати власний смак до його окремих видів. Шляхом 
зіставлення з іншими видами мистецтва учні можуть зрозуміти художній твір як єдиний та 
неповторний і водночас осмислити його в контексті всієї творчості письменника, всього роз-
витку літератури та культури в цілому, адже роль мистецтва (живопису, театру, кіно, музики, 
архітектури) в літературному розвитку учнів безперечна.

Отже, розроблені методичні системи вивчення профільних предметів становлять сукуп-
ність взаємозв’язаних і взаємозумовлених елементів вивчення предмета, а саме: мети, змісту, 
методів, форм і засобів навчання.

Література

1. osvita.ua/legislation/Ser_osv/4827 Про затвердження нової редакції Концепції профіль-
ного навчання у старшій школі

2. Дем’яненко О. Особливості організації навчального процесу: кадри, діагностика, 
профільно-методичне забезпечення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах 
України. – 2010. – № 6. – С. 11.

3. Ісаєва О. Актуальні питання організації літературної освіти // Всесвітня література в 
середніх навчальних закладах України. – 2010. – №6. – С. 2.

4. Концепція літературної освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах 
України. – 2011. – № 4. – С. 13.

5. Костюк О. Дослідник і новатор (вимоги до вчителя профільної школи) // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 6. – С. 7.

6. Лісовський А. Література в системі сучасної шкільної освіти // Українська мова і літе-
ратура в школі. – 2011. – № 1. – С. 21 – 23.

7. Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого 
вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах Украї-
ни. – 2010. – № 6. – С. 31.

8. Наукові основи методики літератури: Посібник для студентів вищих закладів освіти / 
За ред. Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.



13

9. Педагогічний словник / За ред. Ярмаченка М.Д. – К.: Пед. думка, 2001. – С. 172.
10. Профільне навчання: Теорія і практика: Зб. наукових праць за матеріалами методоло-

гічного семінару АПН України. – К.: Пед. думка, 2006. – 200 с.
11. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2004. – 143 с.
12. Семенюк Г., Цимбалюк В., Українська література: Програми для класів гуманітарного 

та природничо-математичного профілів, 10—11 кл. // Українська мова й література в середніх 
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 3. – с. 98 – 117.

13. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Монографія. – 
К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.

ЛІТЕРАТУРНІ КУРСИ ЗА ВИБОРОМ
У СТРУКТУРІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Одним із шляхів диференціації та індивідуалізації навчання є впровадження в шкільну 
практику літературних курсів за вибором, які реалізуються за рахунок варіативного компо-
нента змісту літературної освіти. Оскільки термінологія профільної освіти лише закріплю-
ється в науковому тезаурусі, то допускаємо можливість висловити власне розуміння цієї 
актуальної педагогічної проблеми.

В оновленій редакції Концепції профільного навчання у 
старшій школі (наказ МОН України № 854 від 11.09.2009 р.) 
акцентується на понятті «курси за вибором», однак розробни-
ки документу не уточнюють зміст поняття і не подають кон-
кретних його характеристик. На нашу думку, така нечіткість 
визначення концептуальних дефініцій профільного навчання 
ускладнює розуміння його структури.

Вважаємо вмотивованим підхід щодо розуміння поняття 
«курси за вибором» як загального, що диференціюється тер-
мінами «спеціальний курс» та «факультативний курс». Ос-

новними мотивами вибору учнем спецкурсу чи факультативу є поглиблене вивчення базових 
загальноосвітніх предметів; набуття знань і вмінь, засвоєння способів діяльності для вирі-
шення практичних життєвих завдань; професійна орієнтація; можливість успішної кар’єри; 
інтеграція наявних уявлень про цілісну картину світу. На заняттях літературних курсів за 
вибором основний акцент повинен бути зроблений на визначенні проблем, які цікавлять 
сучасних учнів і сприяють формуванню їхнього позитивного ставлення до життя. Вчитель 
має можливість максимально задовольнити різнопланові запити й інтереси старшокласників, 
дібрати для учнів такі види роботи, які б відповідали їхнім нахилам, здібностям та інтересам.

Літературні курси за вибором призначені для класів філологічного напряму. Зазначимо, що 
навчання у профільних філологічних класах, на відміну від інших, має значно ширше освітнє 
завдання. Окрім забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників, воно сприяє загаль-
нокультурному, морального-етичному, естетичному розвитку особистості. Одним випускникам 
це допоможе самовизначитися щодо вибору майбутньої професії, іншим – глибше прилучитися 
до гуманітарної культури, що необхідно для кожної людини в суспільстві.

За призначенням літературні курси за вибором доповнюють зміст профільних предметів 
і забезпечують обдарованим школярам підвищений рівень вивчення української та світової 
літератур як навчальних предметів, або ж орієнтовані на міжпредметні зв’язки і надають 
можливість вивчати суміжні навчальні предмети на профільному рівні.

Курси за 
вибором

Спеціальний 
курс 

Факультативний 
курс 
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Схематично основні функції літературних курсів за вибором можна окреслити так:

Розглянемо специфіку літературних спеціальних та факультативних курсів.
Літературні спеціальні курси доповнюють, поглиблюють (а не дублюють) зміст на-

вчальних предметів державного освітнього компонента (українська література, світова літе-
ратура, літератури національних меншин, художня культура), що визначає спеціалізацію фі-
лологічного напряму. Спецкурси цього напряму можуть проводитися в класах, орієнтованих 
на профіль української, іноземної філології та історико-філологічний профіль. Спецкурси в 
профільних філологічних класах обираються учнями із кількох запропонованих, після чого 
стають обов’язковими для відвідування. На заняттях літературного спецкурсу, на відміну від 
факультативу, передбачено оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

Коротко охарактеризуємо специфіку проведення заняття літературного спецкурсу для 
учнів, які обрали філологічний напрям навчання. На такому занятті передбачено:

• широке застосування інноваційних технологій навчання;
• підвищення самостійної пошуково-дослідницької діяльності учнів;
• розвиток образного, літературно-критичного мислення старшокласників, яке забезпе-

чить формування їхньої здатності до глибокого аналізу, інтерпретації та критичної оцінки 
прочитаного художнього твору;

• використання різних шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору (окрім традиційних, 
частіше застосовуються компаративний, структурно-стильовий, художньо-семантичний тощо);

• широка презентація літературознавчих понять;
• детальні огляди літературних епох, напрямів, стилів тощо;
• культурологічний підхід до вивчення літературно-мистецьких явищ;
• раціональне використання біографічного підходу в процесі вивчення художнього твору; 

ознайомлення з епістолярієм, мемуарами письменника тощо;
• створення навчальних учнівських проектів із мультимедійними презентаціями, участь в 

учнівських літературних конференціях, «круглих столах»; проведення науково-дослідницької 
роботи в Малій академії наук;

• організація зустрічей старшокласників із представниками філологічних професій (філо-
лог, викладач, учитель, журналіст, диктор радіо/телебачення, редактор, коректор, перекладач, 
письменник, працівник прес-служби тощо) з метою їхньої профорієнтації.

На занятті спецкурсу пропонуються такі методи, форми та прийоми організації навчаль-
ної діяльності учнів:

• шкільна лекція (проблемна, з елементами евристичної бесіди та самостійної роботи 
тощо), яка наближається до лекції вузівського типу;

• семінарські заняття різного виду (дискусія, диспут тощо);
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• самостійна аналітична робота учнів над художнім твором: аналіз та інтерпретація ху-
дожнього твору, опрацювання літературно-критичних статей, епістолярію митців, підготовка 
повідомлень, рефератів, доповідей, навчальних проектів з мультимедійними презентаціями тощо;

• науково-дослідницька робота в МАН, учнівські наукові конференції, літературні вечори 
тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів зі спецкурсу здійснюється відповідно до кри-
теріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури. Основними видами 
оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне й семестрове (річне). Ведення літератур-
ного спецкурсу відображається у класному журналі. Під час записів учитель враховує всі 
критерії до ведення предметів інваріантної складової.

Літературні факультативні курси – це навчальний літературний матеріал певного обсягу і 
структурно завершеного змісту, що за бажанням учнів вивчається протягом конкретного періоду.

Факультативи пропонуються не тільки учням класів філологічного напряму, а й су спільно-
гуманітарного, художньо-естетичного, природничо-математичного та спортивного. На відмі-
ну від спецкурсів, зміст факультативів безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим 
навчальним змістом і обирається учнем для розширення його світогляду, ознайомлення з 
новими сферами знань і людської діяльності. Зауважимо, що факультативи як форма заняття 
не підлягають обов’язковому оцінюванню. Однак, як показує практика, кожний загально-
освітній навчальний заклад самостійно визначає форму оцінювання – прослуханий курс, 
захищений реферат, розроблений проект, виконані творчі завдання тощо.

Специфіка факультативних занять дає змогу розвивати самостійні форми опрацювання 
учнями навчального літературного матеріалу, удосконалювати навички ведення науково-до-
слідницької роботи в галузі літературознавства, виробляти вміння давати правильну та об-
ґрунтовану оцінку ідейно-художнього змісту літературного твору, прищеплювати любов до 
художнього слова, розвивати творчі здібності та естетичний смак старшокласників.

Факультативні заняття не підлягають обов’язковому оцінюванню, однак рівень навчальних 
досягнень учнів оцінюється як «зараховано» чи «не зараховано» за результатами виконання 
ними певних видів робіт (захищений реферат, розроблений навчальний проект тощо). Ведення 
факультативного курсу фіксується вчителем у спеціальному журналі факультативних занять.

Вирішенню комплексу завдань філологічного профільного навчання сприяють програми 
літературних курсів за вибором, розроблені науковими співробітниками лабораторії літера-
турної освіти Інституту педагогіки НАПН України та рекомендовані Міністерством освіти 
і науки, молоді та спорту України (гриф МОНМС України «Схвалено для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах»).

Так, спецкурс «Художня література в контексті світової культури» орієнтує учнів на гли-
боке осмислення художньо-естетичної цінності творів української та зарубіжної модерніст-
ської літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття в контексті світової культур-
но-мистецької спадщини.

Розширенню знань старшокласників про мистецьке явище постмодернізму, формуванню 
їхньої читацької компетентності у процесі текстуального вивчення української постмодерної 
літератури сприятиме літературний спецкурс «Українська постмодерна література». Перед-
бачено широке використанням можливостей Інтернет-ресурсу та електронного супроводу 
ПМК під час аналізу постмодерного літературного тексту. 

Навчальний матеріал літературного спецкурсу «Сонет в історії української та світової 
літератури» передбачає поглиблене вивчення сонетів українських та зарубіжних поетів з 
метою розвитку вмінь аналізувати та інтерпретувати цей жанр класичної поезії.
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Усвідомленню старшокласниками ідейно-тематичного змісту, жанрових різновидів та 
стильових особливостей українських фантастичних творів, формуванню вміння їх аналізу-
вати сприятиме факультативний курс «Українська фантастична проза».

Отже, літературні курси за вибором – один із ефективних підходів до поглибленого ви-
вчення української та зарубіжної літератур в умовах профільного навчання. Вони спрямовані 
на формування у старшокласників умінь самостійної дослідницько-пошукової діяльності в 
процесі поглибленого вивчення літератури, розвиток їхніх читацьких, мовленнєво-комуні-
кативних компетенцій, загальної ерудиції, професійного самовизначення.
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2. Профільне навчання: Теорія і практика: Зб. наукових праць за матеріалами методоло-
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3. osvita.ua/legislation/Ser_osv/4827 Про затвердження нової редакції Концепції профіль-
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РОЗДІЛ ІІ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗЕБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ
«ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТРА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ»

Література як складова художньої культури

Вступне заняття до спецкурсу
Література займає особливе місце в системі шкільних предметів. Якщо решта дисциплін 

пропонують ознайомлення учнів з курсом основних наук та формування практичних навичок 
з того чи іншого предмета, то література як шкільний предмет покликана виконувати і інші 
важливі функції. Так, урок літератури, як ніякий інший, формує людську особистість ідейно, 
духовно, морально, оскільки художня література – це своєрідна образна модель особистісних 
та громадських відносин. Саме вона допомагає підростаючому поколінню визначити свою 
життєву і громадянську позицію.

Не слід забувати, що література – зокрема в старших класах – єдиний шкільний пред-
мет, який надає можливість говорити про внутрішні закони мистецтва, оскільки вивчаєть-
ся мистецтво слова, а також навчає насолоджуватись прекрасним, тобто виконує функцію 
естетичного виховання. Одне з головних завдань шкільного курсу літератури – розвиток 
інтересу до літератури, формування читацьких компетенцій, літературних смаків. Для цього 
слід розглядати літературу як вид мистецтва. Саме так розглядається художня література в 
літературознавчій науці.

У культурологічній гуманітарній моделі і вчитель, і учень, і зміст навчальної дисципліни 
виступають суверенними об’єктами, а відносини між ними носять характер спілкування «на 
рівних», тобто характер діалогу. Це безпосередньо стосується літературної освіти, оскільки 
діалогічною є сама природа предмета. Як частина художньої культури література знаходиться 
у постійній та складній взаємодії з іншими видами мистецтва. Сприйняття художнього твору 
як такого має також діалогічний характер, тому виявлення закономірностей цього процесу, 
керування ним – найважливіше завдання методики викладання літератури. Ідея діалогу може 
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бути досить плідною, а опертя на діалог мистецтв сприятиме опануванню вербальним мис-
тецтвом як на рівні окремого його виду, так і на рівні конкретного твору.

Діалог мистецтв може стати основою системи літературної освіти, її змістом і формою 
на всіх етапах і рівнях. Підставою для такого твердження можуть слугувати дослідження 
про діалог (М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер, М. Каган, Д. Ліхачов, Ю. Лотман та ін.), які на 
сучасному етапі розвитку науки стали методологічною основою всіх гуманітарних знань. 
Спільним у цих дослідженнях є розуміння діалогічної сутності мистецтва.

Розглядаючи різні види мистецтва як складові однієї системи, вчені виявляють специ-
фіку кожного з них і те спільне, що робить їх поєднання реальністю, яка існує об’єктивно, 
розглядають характер взаємовпливів різних художніх систем у конкретні історичні епохи. 
Відомо, що в різні історичні періоди види мистецтва розвиваються неоднаково, тому специ-
фічні виражальні засоби одного виду мистецтва підпорядковують засоби інших мистецтв. 
Однак процес взаємопроникнення не відкидає органічного розвитку основних внутрішніх 
закономірностей кожного з видів мистецтва, а відтак їх взаємозбагачення.

Явища аперцепції, інтерпретації, імпровізації, які лежать в основі художньої творчості, 
і є механізмами здійснення діалогу мистецтв. Ця проблема досліджувалася в педагогіці ще 
в 70-ті роки ХХ ст. Діалог стає формою організації навчального процесу, його суттєвою 
характеристикою. Діалогічний принцип дає змогу акцентувати увагу на особистості як най-
більшій цінності (І. Лернер, В. Кан-Калік, Ю. Азаров та ін.). Ідея діалогу тісно пов’язана з 
ідеєю індивідуальності, стимулює актуалізацію особистісного начала в художньому творі, 
проявляється у діяльності читача, оскільки в діалозі реалізується художній тип людини. Роз-
роблення цієї проблеми започаткував К. Юнг, довівши, що читацьке сприйняття визначається 
особливостями особистості. Навчання, побудоване на діалогічному принципі, природним 
шляхом здійснює індивідуальний підхід до учня. Загальновідомо, що один осмислює дій-
сність як аналітик, інший – як інтерпретатор; один «бачить» музику, інший «чує» картину 
тощо. Врахування цього фактору сприяє вирішенню методичних завдань, пов’язаних з при-
лученням учнів до мистецтва, формуванню компетентного читача.

Сучасна методична наука враховує складні й глибинні зв’язки літератури з іншими вида-
ми мистецтва як природну форму її буття. Ідея діалогу мистецтв, яка акумулює в собі основні 
проблеми літературної, ширше – художньої, культурної освіти і виховання, може розгляда-
тися як системоутворююча в цьому процесі, виявляючи особистісне начало в мистецтві та 
реципієнті як особистості, що формується, сприяє тим самим створенню культурологічної 
гуманітарної моделі літературної освіти.

Безумовним досягненням сучасного етапу розвитку методичної науки є широта і ґрунтов-
ність досліджень з опертям на проведені експерименти, диференційований підхід до літера-
турної освіти. І все ж аналіз програм, підручників з літератури виявляє певний «різнобій», 
відсутність загальної, такої, що об’єднує різні концепції, ідеї, яка утворює гнучку систему 
шкільної літературної освіти на певному рівні розвитку, побудовану на основі діалогічного 
принципу.

Виявлення характеру діалогу в словесному мистецтві, характеру діалогу літератури з 
іншими видами художньої творчості, визначення місця і ролі діалогічного принципу, впро-
вадження його в методику викладання літератури дасть змогу забезпечити цілісність мето-
дичної системи. Оскільки методика є регулятором освітнього процесу, впровадження діалогу 
мистецтв у шкільну практику дасть можливість учням виявити природу словесного мисте-
цтва, глибше зрозуміти особистісне начало мистецтва в цілому, яке є його суттєвою особли-
вістю як у сфері творення, так і у сфері сприйняття. Словесне мистецтво не існує окремо, 
в самому собі, воно знаходиться у стані постійного діалогічного взаємозв’язку, взаємодії з 
іншими мистецтвами, причому ця взаємодія неминуче має особистісний характер.
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Осягнення літератури в її діалогічних зв’язках з іншими видами мистецтва – завжди шлях до 
автора, до об’єктивного смислу творення і водночас – шлях до себе, до власного «Я», який здійс-
нюється кожної миті спілкування з мистецтвом. Завдання учителя – спрямувати діалог, залучити 
до нього учнів, сформувати в них свідому причетність до літературного твору, до художнього 
світу в цілому. За таких умов з’являється можливість розширити кругозір учнів, формуючи в них 
здатність сприймати літературу в її діалогічних зв’язках з іншими видами мистецтва.

Поетапне включення діалогу мистецтв зокрема на заняттях зі спецкурсу «Художня літе-
ратура в контексті світової культури» надасть можливість активізувати сприйняття літера-
турного твору шляхом осягнення авторського задуму; розвивати художню уяву, яка харак-
теризується «проростанням» художнього тексту в зорові, слухові та інші образи на основі 
самого тексту і в залежності від художнього типу читача; сприяти осягненню літератури як 
складової художньої культури.

За умови впровадження такої методичної системи читацька діяльність учнів набуває 
інтерпретаційного характеру, побудованого на вмінні аналізувати текст, яке перетворюється 
на власну творчу діяльність, що забезпечує двосторонній процес: художній твір стимулює 
розвиток творчих здібностей учнів, що в свою чергу сприяє удосконаленню сприйняття 
художнього твору.

На жаль, донині зберігається ілюстративний підхід у вивченні літератури. Вчителі-сло-
весники обмежуються пошуком подібності між художнім твором та іншими видами мисте-
цтва на рівні змісту і форми навіть там, де її немає, а відмінність трактується як недолік. Ця 
тенденція зберігається і нині.

Особливо гостро стоїть ця проблема в умовах вивчення літератури в профільній школі, 
основне завдання якої полягає не лише в поглибленні знань художніх творів, а й передусім у 
формуванні вмінь працювати з текстом, відрізняти літературний твір від інших мистецьких 
явищ і водночас умінь прочитання його в контексті інших видів мистецтва. Такий фено-
мен читацьких якостей учні набувають не лише на уроці, а й на заняттях з літературних 
спецкурсів, передбачених навчальним планом. Саме на заняттях зокрема спецкурсу «Худож-
ня література в контексті світової культури» має вестися робота в напрямку вдосконалення 
навичок інтерпретації літературного тексту засобами інших видів художньої творчості на 
основі безпосереднього відгуку учня, що забезпечує процес накопичення досвіду естетич-
ного освоєння дійсності. Паралельно з цим іде інший процес, пов’язаний з диференціацією 
художніх інтересів та уподобань особистості, здібність і здатність до обговорення будь-якого 
художнього контексту, проте відчувається уже вибірковість до того чи іншого виду мисте-
цтва, оскільки до 10 – 11 класу в учнів, які обрали філологічний напрям, зазвичай, певні 
художні преференції уже склалися.

У завдання вивчення літератури, зокрема на заняттях спецкурсу, входить формування 
навичок цілісного сприйняття твору на основі його аналізу, розвиток здібностей системного 
мислення, сприйняття, яке дає змогу бачити зв’язки як всередині художнього твору, так і 
всередині літературного процесу, художньої культури певної епохи, світу художньої культури 
в цілому, усвідомлення цих зв’язків як діалогу художника зі світом, читача з художником, а 
через нього – з іншою культурою, з іншим буттям. Відповідно весь процес вивчення літерату-
ри будується за принципом діалогу історії та сучасності, діалогу різних світоглядів і художніх 
систем, діалогу літератури та інших видів мистецтва на всіх можливих рівнях його реалізації.

Надзвичайно важливим є визначення критеріїв виявлення сприйняття літератури на рівні 
її діалогу з іншими видами мистецтва:

• здатність сприймати мистецтво з позиції діалогу;
• ступінь інформованості учнів у галузі літератури та інших видів мистецтва, художньої 

культури в цілому;
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• потреба і здатність звертатися до інших видів мистецтва під час читання літературного 
твору (і навпаки);

• динамічне і комплексне сприйняття різних видів мистецтва;
• уміння відрізняти власне діалогічні (генетичні, функціональні) ознаки зв’язків літера-

тури з іншими видами мистецтва від штучного, механістичного й ілюстрованого з’єднання 
художніх явищ;

•  здатність трансформувати слова в зорові, слухові й інші асоціації, що є основою сприй-
няття художнього тексту в діалозі з іншими видами мистецтва, потреба висловити враження 
від спілкування з певним видом мистецтва у словесній формі;

• здатність до сприйняття специфіки певного виду мистецтва, усвідомлення відмінностей 
від інших видів, розуміння мови кожного з них;

• осягнення діалогу мистецтв на репродуктивному (учитель, підручник, критична стаття), ана-
літичному (власні міркування, їх мотивування), синтезуючому (осмислення взаємозв’язку творів 
різних видів мистецтва як діалогу художнього напряму, течії, всередині культурної епохи) рівнях.

Найважливішою умовою повноцінного сприйняття твору є знання «мови» різних худож-
ніх систем, усвідомлення того, що кожний вид мистецтва лише йому притаманними засобами 
перетворює реальний світ, створює художній образ. Зрозуміти специфіку перетворення дійс-
ності засобами літератури, процес її розвитку як зміну течій, напрямів можна у порівнянні 
з іншими видами мистецтва, в її взаємодії з ними.

Освоєння школярами специфіки перетворення дійсності різними видами мистецтва від-
бувається паралельно на кількох рівнях: теоретичному, який вимагає аналітичного підходу, 
рівні практичного застосування теоретичних знань під час аналізу конкретного тексту, на 
творчому рівні, коли реципієнт сам «говорить» мовою мистецтва, інтерпретуючи літератур-
ний текст засобами інших видів мистецтва або, навпаки, відгукуючись на твори живопису, 
музики, архітектури власною словесною творчістю.

Класичним розглядається «художній трикутник» – література – музика образотворче мис-
тецтво. Особливе місце займає кіно- і театральне мистецтво. Їх діалог може бути надзвичайно 
плідним у методиці викладання літератури. Так, залучення картин художників-символістів 
у процесі вивчення літератури цієї течії допомагає учням відчути словесний твір на рівні 
форми, зрозуміти глибинний смисл тексту і водночас «відкрити» для себе художника, поба-
чити, якими засобами він передає динаміку зображуваних подій, виражає своє ставлення до 
них. Такі поняття як ритм, колір, композиція починають усвідомлюватися учнями як загальні 
категорії мистецтва.

У житті сучасної людини кіно як вид мистецтва займає особливе місце. Значна частина 
молоді надає перевагу екранному мистецтву в порівнянні з іншими, що призводить до по-
силення візуального сприйняття, яке здебільшого має пасивний характер. Сучасний читач 
прагне спочатку побачити екранну версію художнього тексту, а потім звертається до літе-
ратурного твору. Завдання полягає в тому, щоб таке звертання стало природною потребою, 
бажанням читача. Для цього необхідно зробити доступними і зрозумілими цікаві та складні 
зв’язки художнього тексту і кінофільму, навчити «читати» аудіовізуальний текст, що потребує 
знання його мови, зрозуміти, що головний парадокс екрану полягає у перетворенні життя 
«як воно є» в творіння людської уяви, в продукт культури.

Шкільна практика свідчить, що елементи порівняльного аналізу літератури та екранного 
мистецтва, виявлення деяких спільних рис і відмінностей можна і треба включати в процес 
вивчення літератури ще в основній школі. У старшій школі ці відомості розширюються 
і конкретизуються, набуваючи системного характеру, а навички бачення і розуміння діа-
логічних стосунків між літературою і екраном можуть реалізуватися у творчій пошуковій 
діяльності учнів.
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Увага до форми як системи знаків можлива і необхідна на сіх етапах шкільної літературної 
освіти з найвищим ступенем осягнення мови мистецтва в старшій профільній школі.

Освоєння учнем специфіки перетворення дійсності різними видами мистецтва формує 
найважливіші читацькі якості, творчу уяву, емпатію, здатність інтерпретувати літературний 
текст засобами інших видів мистецтва, що відкриває перспективи самостійного спілкування 
з літературою та іншими художніми явищами, в основі яких лежать індивідуальні естетичні 
симпатії, здібності, нахили.

Одним зі шляхів реалізації принципу діалогу мистецтв є поглиблення сприйняття образів 
художнього твору в умовах взаємодії літератури з іншими видами мистецтва в культурно-іс-
торичному контексті. Ця проблема обумовлена зростаючим інтересом сучасної школи до осо-
бистості учня, формуванням різнобічної, духовно розвиненої людини, а також посиленням 
значення методів викладання літератури, що акцентують особливу увагу на інтеграції різних 
видів мистецтва в процесі вивчення літератури, зокрема в умовах профільного навчання.

Мистецтво трактують як образне мислення, яке є багатозначним, багатим і глибоким за 
своїм значенням і смислом, як саме життя. Один з аспектів багатозначності образу – недо-
мовленість. Е. Хемінгуей порівнював художній твір із айсбергом: частину видно, основне – 
під водою. Саме це робить читача активним, процес сприйняття твору – співтворчістю, 
домальовуванням образу. Читач одержує імпульс до розмірковування, створення емоційного 
стану, здатного до перероблення інформації зі збереженням простору для творчої фантазії. 
Недомовленість художнього образу стимулює думку реципієнта. Інколи автор обриває твір  
на півслові, недоговорює, не розв’язує сюжетні лінії. Образ багатоплановий, в ньому безліч 
смислу, що розкривається в часі. Кожна епоха знаходить у класичному образі нові сторони 
і дає йому своє трактування. Так, Гамлет у XVIII ст. розглядався як резонер, у ХІХ ст. – як 
рефлектуючий інтелігент («гамлетизм»), у ХХ ст. – як борець з «морем зла» (І. Смоктунов-
ський, В. Висоцький у кіно і театрі). Кожне з цих потрактувань правомірне, оскільки дикту-
ється епохою, твір повертається потрібним боком до історичної реальності і розкривається 
його певний смисл.

Художній образ – ціла система думок, він відповідає складності, естетичному багатству 
і багатозначності самого життя. Художній образ не можна перекласти на мову логіки, тоді 
не потрібне мистецтво, і одночасно він перекладається на мову логіки, оскільки заглиблю-
ючись у сутність твору, можна повніше виявити його смисл. Критичний аналіз є процесом 
безкінечного поглиблення у безкінечний смисл художнього образу. Такий аналіз історично 
виправданий: нова епоха дає нове прочитання художнього твору.

Метою кожного уроку літератури є відкриття художнього образу, створеного письмен-
ником. Ця мета головна, а все решта – допоміжні засоби, які допомагають його осмислити. 
Шляхом створення образу художник висловлює свою ідею, погляд, позицію, виявляє своє 
бачення світу. Через сприйняття цього образу учень-читач відкриває для себе його смисл, 
міркує над авторською позицією, зіставляє її зі своїм чуттєвим досвідом, набуває асоціатив-
ного досвіду, який, в свою чергу, розвиває і образне, і аналітичне мислення. Чим розкутішим 
буде міркування щодо художнього образу, тим більш глибоким, ціннісним буде ставлення 
учня до нього. Сприйняття і глибоке осягнення літературного художнього образу не буде 
цільним, якщо його аналіз обмежити лише мистецтвом слова. Повноту створення уявлення 
про художній образ забезпечує його розгляд в контексті інших видів мистецтва.

Внутрішній зв’язок літератури з живописом, музикою проявляється в тому, що письмен-
ник створює зорові відчуття, спираючись на асоціації, контекст, слова-символи, переносне 
значення слова. Слово, таким чином, у художньому тексті виступає умовним знаком предме-
тів і понять, тоді як у живописному та музичному творах художник і композитор передають 
зримі подібнення зображуваного з допомогою фарб, кольору, тонів, звуків. Візуальні образи 
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орієнтовані на зорові асоціації реципієнта, роботу його образного мислення, відтворювальної 
і творчої уяви, тоді як музичні образи більше впливають на слухові рецептори. Ця якість ху-
дожнього тексту підказує способи роботи з ним у процесі сприйняття і аналізу-інтерпретації.

На стадії первинного сприйняття зорових образів тексту необхідно домогтися їх конкре-
тизації, оскільки в словесному мистецтві те, що «вражає нас яскравою образотворчістю, під 
час уважного аналізу виявляється значною мірою яскравою виражальністю, тобто силою 
переживання, усвідомлення предмета, а не силою його зображення».

Особливість художньо-психологічного аналізу літературного твору полягає у детальному 
вивченні різних аспектів психології художнього тексту. В мистецтві справжня реакція на твір 
лише починається з акту чуттєвого сприйняття. Естетичне переживання – не пасивна діяль-
ність: художній твір сприймається через надзвичайно складну внутрішню діяльність, у якій 
бачення і слухання є лише першим моментом, поштовхом, основним імпульсом до розуміння. 
Після першого ознайомлення з художнім твором починається складна робота згадування, 
асоціацій мислення, щоб твір зрозуміти. Це і є естетична активність, яка зближує сприйняття 
мистецького твору з творчим процесом художника. Основна мета естетичного сприйняття – 
навчити учнів бачити, слухати, одержувати насолоду. Розуміння художнього твору вимагає 
спеціальної навченості, уміння його відтворити в своїй уяві. Реакція на твір мистецтва з акту 
чуттєвого сприйняття тільки починається. Важливими є дві інші проблеми – почуття і уява. 
Так, твір літературного мистецтва стимулює у старшокласника зростанням суб’єктивних 
переживань, оскільки в цей період у нього створюється особливий, власний внутрішній 
світ, це період формування відносин з навколишнім світом. Змінюється сприйняття, а зна-
чить і оцінка мистецтва. Один із основних етапів спілкування з мистецтвом – сприйняття 
художнього образу, тоді у процес осягнення твору включається вся людська особистість з її 
світоглядом, ідеалами, моральними почуттями, ставленням до життя. П. Якобсон вважає, що 
шлях розвитку художнього сприйняття – це розвиток художнього смаку в процесі освіти, а та-
кож інтересу до спілкування з твором мистецтва, який передбачає почуття співпереживання.

Протягом останніх десятиліть проблема художнього сприйняття продовжує цікавити 
дослідників як процес «переходу» художнього твору від автора до читача (слухача, глядача). 
Автор – твір – читач – це шлях особистості до художнього сприйняття твору мистецтва. 
Учені вважають, що художнє сприйняття – творчий процес, який потребує тісної взаємодії 
репродуктивних і продуктивних механізмів психіки (слухача, глядача).

Для того, щоб побачити в літературному творі зображення життя, необхідна копітка і 
складна робота мислення читача: зміст твору відтворюється ним, спонукає до розумової 
душевної й духовної діяльності. Ця діяльність – творчість, результат якої залежить не лише 
від читацького досвіду спілкування з книгою, але й від обізнаності з іншими видами мис-
тецтва. У цій творчості активно співпрацюють уява і пам’ять читача, допомагаючи йому 
інтерпретувати мистецький твір.

З погляду дослідження процесу сприйняття мистецтва старшокласниками важливою є 
проблема взаємовідносин їх з навколишнім середовищем: у цьому віці відбувається станов-
лення світогляду школяра, його перше самовизначення – вибір професії. На думку дослід-
ників, учні, які обрали філологічний напрям, прагнуть прилучитися до культури, оволодіти 
певною системою знань, умінь, навичок, тобто відбувається процес соціалізації школяра. 
Водночас відбувається зміна форми діяльності: для старшокласника провідною стає на-
вчально-професійна діяльність. Така зміна інтересів відображається і на його сприйнятті 
мистецтва: воно стає більш усвідомленим і оцінним, розвивається теоретичне мислення, 
що надзвичайно важливо для систематичного прилучення до мистецтва, до художньої твор-
чості. Для юнацького віку притаманні мрійливість, тяжіння до романтики, легкий і бажаний 
перехід до уявного світу. Саме тому твори мистецтва сприймаються по-новому, з емоційним 
піднесенням.
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Проте юнацький вік сповнений суперечностей, які здебільшого пояснюються широтою 
розумових інтересів. Розвиток інтелекту пов’язаний безпосередньо з розвитком творчих 
здібностей. І. Кон вважає, що мистецтво вчителя полягає в тому, щоб вчасно розпізнати 
сферу творчої спрямованості старшокласника, який обрав філологічний напрям навчання 
в старшій школі.

Саме в 10-11-х класах інтенсивно формуються спеціальні нахили і здібності, проявляють-
ся типи мислення, типи здібностей, які впливають на сприйняття будь-яких творів мистецтва, 
включаючи літературу.

Умови профільної школи вимагають зміни характеру навчання: його зміст, методи і фор-
ми визначаються самими учнями відповідно до інтересів, бажань і нахилів, можливостей 
і здібностей. Все це доводить необхідність в старших, зокрема філологічних профільних 
класах комплексного підходу до естетичного навчання і виховання.

Протягом останніх років в усі сфери освіти міцно увійшло поняття «інтеграція». На думку 
вчених, інтеграція у значенні дидактичного принципу може розглядатися як якісно новий 
ступінь розвитку принципу міжпредметних зв’язків, але такий, що має суттєвий вплив на ви-
бір форм, засобів і методів навчання. У сучасних дослідженнях відзначається, що інтеграція 
може проявлятися на різних рівнях: як внутріпредметна, міжпредметна, інтегрований курс, 
який частково може бути реалізований у спецкурсах для профільної школи.

Естетична освіта є ланкою в системі інтеграції гуманітарних дисциплін, з’єднаних іде-
єю діалогу мистецтв у творчій учнівській діяльності. У сучасній науці поняття «естетична 
освіта» менш розроблене, ніж поняття «естетичне виховання», яке дослідники розглядають 
досить широко: як формування естетичного ставлення до природи, мистецтва в процесі 
навчання і позакласній діяльності. Естетична освіта в наукових дослідженнях розглядається 
здебільшого в контексті естетичного виховання. Науковці зазначають, що естетична освіта 
має сприяти не лише набуттю знань, розумовому розвитку, але й розвитку художніх інтересів 
і потреб нового спілкування з мистецтвом. На думку авторів досліджень, у процесі естетич-
ної освіти розвивається художня уява і смак учнів. У сучасних дослідженнях стверджується 
думка про те, що естетична освіта з-поміж інших включає в себе такі завдання: засвоєння 
учнями естетичних понять, які формують художню культуру і мистецтво, набуваючи таким 
чином естетичних цінностей; їхня обізнаність про «золотий фонд» світової культури; вихо-
вання основ художнього смаку в процесі залучення мистецтва; сприйняття творів мистецтва 
в системі їх діалогу один з одним; підвищення рівня естетичного розвитку учнів.

Слід зазначити, що широке використання інтеграції в освітньому процесі сучасної школи 
породжує також і негативні явища, про які йдеться у низці наукових досліджень. Розв’язуючи 
проблему, чи завжди ефективна інтеграція, дослідники пропонують вибудовувати стратегію 
інтегративного підходу в кожному окремому випадку, орієнтуючись на такі аспекти: підстави 
для інтеграції (для чого вона вводиться), методична основа інтеграції, критерії (результа-
тивність, ефект) інтеграції. У зв’язку з цим вважаємо, що таке використання інтеграції ви-
правдане зокрема у курсах за вибором для профільних філологічних класів. Інтегрований 
підхід до вивчення літератури в системі профільного навчання приводить до підвищення 
якості естетичного виховання.

Проблемі інтеграції в системі літературної і в цілому естетичної освіти присвячені пе-
дагогічні проекти сучасних дослідників – В. Юсова і В. Біблера. В основі їхньої концеп-
ції – цілісний підхід до навчання і виховання, що опирається на поняття «художній образ» 
як основний метод і результат процесу створення і сприйняття мистецького твору, про що 
йшлося вище. В. Юсов дає визначення інтеграції в контексті естетичної освіти: це взаємопро-
никнення різних видів мистецтва на одному занятті на основі їх взаємодоповнення. Оскільки 
сьогодні мови мистецтв відокремились, В. Юсов вважає, що для ефективної літературної 
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освіти, естетичної освіти в цілому потрібний особливий підхід – комплексний (комплекс 
мистецтв), з допомогою якого естетичне виховання здійснюється у єдності з розумовим, 
моральним розвитком учнівської особистості.

У науці існують і інші концепції, але їх вивчення дає підстави визначити спільну пози-
цію, яка складається з кількох пунктів: вивчати літературу в поєднанні з іншими видами 
мистецтва; навчити спілкуванню з мистецтвом, формуючи водночас загальну культуру учня; 
навчити розуміти твір мистецтва – через сприйняття, через мову мистецтва; прилучити до 
творчої діяльності; виховувати учнів з допомогою мистецтва, його специфічних якостей, 
будувати кожне заняття за законами мистецтва.

М. Каган вважає, що роль діалогу мистецтв особливо велика в діяльності спілкування. 
У профільній школі створюється можливість перейти до контекстного вивчення художньої 
літератури, яке дає змогу ефективно реалізувати зв’язки з іншими видами мистецтв, спи-
раючись на знання, уміння, враження учнів, одержані в процесі вивчення шкільного курсу 
літератури, що відкриває шляхи для комплексного гуманітарного виховання і освіти учнів.

Такий принцип побудови навчання стає можливим тому, що сам предмет літератури має 
інтегральний характер, об’єднуючи в собі різні види з урахуванням спільного і специфічного, 
притаманного різним видам мистецтв.

Вся структура пропонованого спецкурсу, покликаного доповнити і поглибити естетичну 
освіту, відбір художніх творів, їх аналіз спрямовані на те, щоб з’ясувати, зробити очевидними 
для учнів ці органічні зв’язки і, таким чином, створити в їхній уяві широке полотно життя 
у русі й розвитку через яскраві художні образи.

Основним завданням спецкурсу є розвиток морального і естетичного виховання учнів 
шляхом спілкування з мистецтвом, формування культури спілкування з мистецтвом з опертям 
на закони педагогіки і закони мистецтва, про що сьогодні часто забувають.

Вивчення спеціального курсу «Художня література в контексті світової культури» має 
здійснюватися через численні різнобічні взаємозв’язки, в яких простежуються якісні зміни 
процесу художнього пізнання людиною світу і себе самої. Цей процес здійснюється через 
трансформацію вічних загальнолюдських тем, сюжетів, образів, які проходять через художню 
культуру, і водночас формальні зміни «художньої уяви епохи».

Представлений нами спецкурс розроблено на основі підготовленої нами навчальної про-
грами, затвердженої МОН України. Вона побудована в своїй основі на літературному матері-
алі, часто звертається до літературних умінь і знань учнів, пропонує завдання літературного 
характеру. Програма дає змогу здійснювати ефективний діалог предмета «література» з ін-
шими видами мистецтва, впливати на якість не лише літературної освіти старшокласників, 
а і загальнокультурного рівня учнів. Орієнтація програми на вивчення літератури в контексті 
художньої культури підвищує естетичну освіту, розширює уявлення про можливості вико-
ристання діалогу мистецтв з метою підвищення її якості. Це тим більше важливо, оскільки 
йдеться про пошуки ефективних форм роботи для завершального етапу в літературній освіті 
старшокласників з метою підвищення їхнього загального культурного розвитку.

У методиці викладання літератури в школі проблема її вивчення як мистецтва у зв’язках 
з іншими мистецтвами порушувалася давно. Так, В. Стоюнін рекомендував роботу над лі-
тературним твором коментувати фактами з епохи даного твору, додавати матеріал з інших 
мистецтв історичної доби, в яку написано художній твір. В. Голубков висловлював необ-
хідність розширювати мистецькознавчі уявлення учнів у зв’язку із завданнями вивчення 
історико-літературного курсу. Якщо М. Кудряшов активно впроваджував у методику поняття 
«міжпредметні зв’язки» та «ілюстрування» іншими видами мистецтв, то В. Станчек, Д. Вер-
холаз та інші були прибічниками рівноправності мистецтв на уроках літератури, оскільки, 
як вони стверджували, лише рівноправний союз мистецтв сприяє більш ефективній літера-
турній та естетичній освіті.
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Дискусії з приводу літературного розвитку школярів загострюються у зв’язку з пробле-
мою їхнього загального художнього розвитку, в результаті чого перед методичною наукою 
постає завдання контекстного вивчення літератури.

Рівень читачів, безсумнівно, впливає на розвиток мистецтва. У свою чергу мистецтво 
вимагає повної душевної віддачі не лише від художника, але й від читача, глядача, слухача. 
Без певного рівня літературних знань, засвоєння фактів історії культури, історії суспільства 
сприйняття учнями мистецтва як явища буде спотвореним.

У зв’язку з активним впровадженням мистецтв на уроках літератури за останні роки 
з’явилася тенденція конкретної організації цієї роботи: роль живопису на уроці літератури; 
залучення музичних творів на урок літератури; робота з театральною виставою під час ана-
лізу драматичного твору тощо. Все це заслуговує на позитивну оцінку, проте не розв’язує 
проблему контекстного вивчення літератури. Завдання стоїть значно ширше: під час вивчення 
кожного літературного твору слід підібрати відповідні твори інших видів мистецтв (живо-
писних, музичних, скульптурних, архітектурних), які допоможуть не тільки глибше осягнути 
виучуваний твір, а й зрозуміти місце і значення літературного твору в контексті світової 
культури, дадуть змогу побачити, як різними художніми засобами різні автори осмислюють 
одну й ту ж проблему, що сприяє цілісному сприйняттю твору мистецтва. Отже, йдеться про 
діалог мистецтв як стратегію інтегративного підходу до вивчення літератури в профільних 
філологічних класах, коли учні вже мають певні знання з різних видів мистецтв.

Із середини 90-х років ХХ ст. активно розвивається культурологічний аспект викладання 
літератури в школі, який і дасть змогу навчити учнів відшукувати місце і значення літератур-
ного твору в історії світової художньої культури та відповідно його інтерпретувати.

Саме інтерпретація художнього твору є спільним завданням багатьох шкільних предме-
тів, пов’язаних зі сприйняттям мистецтва. Діалогічний принцип, розповсюджуючись на всі 
сторони і сфери літературної освіти, дасть змогу врахувати діалогічний характер мистецтва 
і діалогічну природу його сприйняття, зробить діалог мистецтв змістом і формою вивчення 
літератури зокрема в умовах профільної школи. Саме цей принцип закладено в підготовле-
ній та опублікованій навчальній програмі літературного спецкурсу «Художня література в 
контексті світової культури».

В основі методичної системи програми лежить розвиток здібностей учнів до інтерпрета-
ції культур, видів мистецтв із урахуванням їх художньої мови, окремого художнього твору. 
Крім того, слід зазначити, програма створена на основі провідної ролі літератури в діалозі 
видів мистецтв, тематично співвідноситься з навчальною програмою з української літера-
тури для профільного навчання філологічного напряму. Ця особливість надає можливість 
реалізувати діалог мистецтв у системі естетичної освіти учнів, яка включає такі складові: 
засвоєння старшокласниками естетичних понять, які формують художню культуру; розвиток 
художнього смаку; розширення «культурного» кругозору в процесі підвищення рівня загаль-
ної культури; формування цілісного уявлення про тенденції розвитку світової літератури 
в контексті художньої культури, їх взаємозв’язків і взаємовпливів; сформованість уявлень 
про діалог культур і здатність брати участь у цьому діалозі; спроба оцінки художніх творів 
в інтерпретації.

Для повноцінної літературної та естетичної освіти учнів в умовах профільного навчання, 
зокрема літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» врахо-
вано такі психолого-педагогічні та методичні вимоги: на початковому етапі контекстного ви-
вчення літератури слід орієнтуватися на знання і уміння учнів, набуті ними раніше в системі 
гуманітарно-естетичної освіти відповідно до розробленої навчальної програми спецкурсу; 
діалог мистецтв будувати, враховуючи інтерес старшокласників до слова, активному вико-
ристанні різноманітних форм діалогу літератури з живописом, музикою, скульптурою, архі-
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тектурою, кіно і театром; у процесі організації занять зі спецкурсу частіше використовувати 
практичні заняття на зіставлення творів різних видів мистецтв, одне з яких є інтерпретацією 
іншого; орієнтуватися на психологічні особливості сприйняття явищ мистецтва учнів у за-
лежності від типу особистості (10 клас – «середній тип», 11 клас – «мислитель»); розвивати 
в 10-му класі поняття «діалог», залучаючи учнів до участі в діалозі мистецтв і поступового 
осмислення інтерпретації; спочатку опиратися на репродуктивну уяву, яка допоможе уч-
ням узагальнити знання, уміння і навички, набуті в основній школі, а потім переходити до 
аналітичної діяльності в поетапному засвоєнні поняття «діалог»; практикувати завдання з 
орієнтацією на розвиток творчої уяви, в результаті чого формується уміння створення власної 
інтерпретації; учнів 11-го класу орієнтувати на завдання, пов’язані з поняттям «інтерпре-
тація»; на основі сформованих умінь брати участь у діалозі мистецтв, активізувати роботу 
художньої уяви, що сприяє створенню повноцінної інтерпретації.

Всі заняття спецкурсу будуються на основі літературних знань учнів, але шляхом створен-
ня широкого культурного контексту, який вимагає постійного звернення до форм «віддзер-
калення» культурної спадщини в мистецтві. Це – ефективний шлях реалізації художньо-ес-
тетичного розвитку учнів: залучені до роботи твори живопису, скульптури, архітектури, 
музики сприяють створенню емоційної реакції учнів.

Слід зазначити, що комплексний підхід до реалізації діалогу мистецтв ґрунтується на 
літературних знаннях і уміннях, які переважають у старшокласників, на відміну від знань з 
художньої культури, тому поступово залучаючись до діалогу мистецтв, учні бояться відірва-
тися від засвоєних літературних знань, користуються звичними для них формами роздумів, 
міркувань, оцінок як усно, так і письмово. Поступово, відвідуючи заняття із спецкурсу, учні 
більш вільно володіють лексичними навичками, намагаються використовувати образну мову, 
але все ж на рівні словесних образів. Далі накреслюється тенденція росту навичок в обра-
зному втіленні вражень від різних видів мистецтв, збільшується коло асоціацій, робиться 
спроба зіставлення ліричних і музичних творів, формується образне асоціативне мислення.

У ХХ столітті загальнокультурні обставини спричинили тяжіння науково-філософського 
викладу до художньої форми. Письменники на сторінках своїх творів розмірковують про 
теорію виникнення постмодерністичного «змішання» літератури, критики, філософії, а те-
оретики літератури і філософи стверджують, що тільки художніми засобами вони здатні 
досягнути своїх специфічних цілей. Слід зауважити, що така взаємна рефлексія властива 
не лише літературі, критиці та філософії. Сучасне мистецтво, яке за способом сприйняття 
можна поділи на види: візуальні (живопис, архітектура, скульптура), зоро-слухові (кіно, 
театр, танець), слухові (музика), також виходить далеко за колишні межі й намагається ху-
дожньо-естетичними засобами висловити філософські концепції або створити невербальний 
аналог тексту. Кожний з видів мистецтв використовує власні виражальні засоби, і саме в 
цьому полягає найважливіша особливість і причина видового поділу мистецтв. Словник 
«Культура і культурологія» визначає мистецтво як художню творчість в цілому і на перше 
місце виносить літературу, а за нею архітектуру, живопис, театр та ін.

Отже, ми можемо стверджувати, що література є складовою контексту художньої культу-
ри, тому вивчення літератури в школі неможливе поза зв’язками з іншими видами мистецтв.

Сучасна школа відчуває значні труднощі щодо вивчення літератури саме як виду мис-
тецтва. Методична наука наразі достатньою мірою не надає системи роботи з літературою 
як мистецтвом в контексті художньої культури. Література – це особливий вид мистецтва: 
мистецтво слова зі своєю художньою мовою і специфікою, мистецтво настільки цікаве і 
значуще, що уповні в контексті художньої культури осягнути його на уроках важко.

Одним із найскладніших питань викладання літератури в контексті художньої культури 
є узагальнений образ. Тематичний принцип дає змогу об’єднати аналіз образу і в цілому 
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літературного твору, спираючись на набуті знання і уявлення про сукупність художніх творів 
мистецтва на цю тему.

У старшому шкільному віці, у той період, коли посилюється завдання формування світо-
гляду, ціннісних орієнтацій учнів, які обрали філологічний профіль навчання, надзвичайно 
важливо у змістовому наповненні спецкурсу врахувати мистецтвознавчий принцип, який 
розкриває перед учнями спільність, єдність, взаємозв’язок всіх видів художньої культури. 
Тема, проблема, сюжет, художній образ, емоційність відображення життя – риси, притаманні 
будь-якому виявленню художньої творчості.

Описані вище принципи зближення мистецтв утворюють контекст2 художньої культури, 
в якому значно посилюються освітні та виховні можливості вивчення української і світової 
літератури, а також інших видів мистецтв на заняттях літературних спецкурсів.

Таким чином створюється серйозне підґрунтя, широка база для формування мораль-
но-етичних, літературознавчих та мистецтвознавчих уявлень. Збагачення процесу пізнання 
служить засобом, що активізує інтелектуальну діяльність учнів і сам процес осягнення лі-
тератури в контексті світової художньої культури.

Проблема літератури в системі мистецтв широка і багатопланова. В науці вона здебіль-
шого зводилась до висвітлення її взаємообміну на тематичному рівні, до появи окремих 
статей-розвідок, книжок про музичні, живописні твори на літературні теми, про що йшлося 
вище. Але майже зовсім не розглядалися такі питання як література й теорія мистецтв, 
взаємовідповідність стилів літератури та інших видів мистецтв і особливо перекодування 
літературних текстів на «художню мову» інших мистецтв і навпаки, що є, на думку Д. На-
ливайка, головною проблемою вивчення взаємозв’язків і взаємодії художньої літератури з 
іншими видами мистецтв.

Література – це словесні художні твори, словесне мистецтво, проте його художня мова 
не вичерпується вербальним рівнем, його зміст виражається словесними засобами, але не 
зводиться до словесного вираження, що створює широке поле для взаємодії літератури з 
несловесними мистецтвами. В художньому літературному творі всі компоненти форми від 
композиції до ритміки й інтонації естетично значущі й виконують функції вираження ху-
дожнього змісту. Згадані взаємодії з іншими мистецтвами відбуваються головним чином на 
рівні «художньої мови» літератури і живопису, скульптури, музики, архітектури та ін. Так, 
архітектоніка, метафори та символи, поетика й риторика літературного твору виражаються 
у слові, але водночас вони несуть і надсловесний зміст, що співвідноситься з мовою інших 
мистецтв, з властивими їм виражальними засобами. Різні мови різних мистецтв – це завжди 
мови мистецтв.

Мистецтва різняться за своїм «будівельним матеріалом» і за структурою художньої мови, 
але в кожну епоху, зазвичай, вони утворюють одне ціле, якому притаманні спільні закономір-
ності на естетико-художньому рівні. Без цього було б неможливе саме поняття художнього 
процесу, що охоплює і в певному розумінні об’єднує всі мистецтва. За цими елементами про-
стежується наявність об’єднавчого стержня, спільних глибинних засад художнього відчуття 
і мислення, які проявляються на духовно-функціональному рівні й по-різному предметно 
реалізуються в різних видах мистецтв залежно від матеріалу і техніки творчості.

Літературі належить особлива позиція і роль у системі мистецтв, у їх взаємозв’язках і 
взаємодіях. Кожне мистецтво як вид духовно-творчої діяльності за своєю природою полі-
функціональне. До того ж його види, зазвичай, тісно або переважно пов’язані з якоюсь окре-
мою функцією – креативною, комунікативною, аксіологічною, пізнавальною, гедоністичною 
тощо. Література з-поміж інших видів мистецтва виділяється тим, що поєднує в собі весь 
комплекс його функцій у повному вигляді. Звідси її здатність охоплювати всі сфери й аспекти 
2.  Контекст – від лат. contextus – тісний зв’язок, з’єднання.
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буття, виражальна універсальність її художньої мови, хоча у чуттєвій повноті й конкретності 
вираження окремих сторін буття вона поступається іншим видам мистецтва (наприклад, 
скульптурі – в пластичності вираження, малярству – в його візуальній барвистості, музиці – в 
емоційній наснаженості тощо). Засоби виразності у словесному мистецтві створюють більш 
узагальнене відтворення чуттєвої реальності, деякою мірою наділене специфічною синтетич-
ністю. Література за своєю природою є мистецтвом часово-просторовим, воно, як визначає 
у своїх працях М. Бахтін, вводить час у простір, а простір у час, поєднує їх у феноменальну 
цілісність. У літературному творі «час згущується, стає художньо видимим, простір же 
інтенсифікується, втягується в рух часу, історії. Прикмети часу розкриваються у просторі 
і простір осмислюється і вимірюється часом»3.

Як уже зазначалося, література як словесне мистецтво особливим чином пов’язана з 
когнітивно-ментальною сферою і єдина в єдності мистецтв є її художнім виразником.

О. Потебня підкреслював, що «творча думка живописців, скульптора, музиканта невира-
зима словом і звершується без нього, хоч і передбачає значний рівень розвитку, що дається 
тільки мовою»4. Це також означає, що роль і значення літератури в культурно-художньому 
процесі зростає мірою того, як у мистецтві змінюється співвідношення між предметно-чут-
тєвим і когнітивно-ментальним елементами в освоєнні світу, зростає роль останнього.

Важливо наголосити, що у вивченні взаємозв’язків і співвідношень української і зару-
біжної літератури з іншими мистецтвами і сферами духовної культури, тобто у розгляді 
літератури в контексті світової художньої культури, важливе місце займає компаративістика, 
яка користується тими ж методами, аналітичним інструментарієм, що і вивчення міжлітера-
турних зв’язків, на тих же рівнях – онтологічному і гносеологічному, семантичному й есте-
тичному і на тих же рівнях структури творів – тематологічному (сюжети, мотиви, художні 
образи тощо), морфологічному (з урахуванням специфіки видів мистецтв), генологічному (із 
взаємоперекодуванням жанрів словесного мистецтва і специфічних жанрів інших мистецтв), 
стильовому, інтертекстуальному тощо.

Водночас зауважимо, що компаративістика залишається суперечливим підходом до до-
слідження літератури. Проте вона стимулює той важливий діалог між культурами й літе-
ратурами, що відбувається в теорії і практиці, а також в освіті, середній та вищій. З огляду 
на зміст спецкурсу вважаємо за доцільне використати деякі принципи компаративістики, 
запропоновані Д. Наливайком, а саме:

• у контексті вивчення, викладання і дослідження літератури важливе не те, «що», а 
скоріше «як». Це означає метод, який має ключове значення для компаративістики, а отже 
для вивчення літератури і культури в цілому;

• інтерес до вивчення літератури у зв’язку з іншими формами мистецького вираження 
(візуальні мистецтва, музика, кіно тощо) й у зв’язку з іншими гуманітарними і соціологіч-
ними дисциплінами (історія, психологія, соціологія та ін.);

• паралельне вивчення і дослідження окремих літератур у контексті порівняльного кон-
цептуального підходу;

• зосередження на літературі в межах художньо-культурного контексту;
• паралельне вивчення різних літератур світу з особливим акцентом на українській (на-

ціональній) літературі.
Тема про місце української літератури серед інших літератур світу ставилася ще в ХІХ 

столітті, але ставилася невпевнено, розв’язувалась частково і з багатьма застереженнями, 
оскільки тривалий час саме право української літератури на існування було предметом дис-
3.  Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе / Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследова-
ния разных лет. − М.: Худ. лит., 1975. − С. 235.
4.  Потебня А. А. Мысль и язык // Полн. собр. соч. – Харьков. – Т. I., 1926. – С. 106.
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кусій. О. Білецький справедливо зазначав, що українська література як самостійна часом 
випадала з поля зору буржуазних літературознавців, що вивчали історію слов’янських літе-
ратур або пробували створити синтетичні огляди історії світової літератури. Передові люди 
Польщі, Чехословаччини, Болгарії, Росії не лише визнавали за українською літературою 
право на існування, а й були захоплені її самобутністю та загальнолюдськими ідеалами.

Особливо зростає інтерес до нашої літератури з появою Т. Шевченка, коли навіть росій-
ські критики визнавали, що українська література, як і польська з появою А. Міцкевича, не 
потребує ніяких «поблажливих відгуків». Після Т. Шевченка українська література збагачу-
ється творами Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, В. Стефаника, 
М. Коцюбинського, які стають предметом вивчення і популяризації у Німеччині, Франції, 
Англії. Визначна польська письменниця Еліза Ожешко писала І. Франкові у 1886 році: «Чим 
більше читаю українських письменників, тим сильніше відчуваю дивну насолоду й поезію цієї 
літератури. Чиста вона, мов кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до 
жодної іншої відомої мені не подібна»5.

У літературознавчій науці постало питання про індивідуальну своєрідність української 
літературі, про її особливості, які забезпечили їй своє місце не тільки серед слов’янських 
літератур, а й у світовій літературі. І тут неможливо обійтися без компаративістики, яка 
використовується у певних межах. Відомо, що істина пізнається у порівнянні. Залучення з 
цією метою інших видів мистецтв, розуміння їх специфіки, безперечно, сприяє глибшому 
розумінню особливостей і специфіки художньої літератури.

Отже, міжнаціональні художньо-культурні зносини – складний і багатоплановий процес з 
багатьма аспектами, які висвітлюють спільне і відмінне з урахуванням суспільно-історичних, 
культурних, художніх чинників. Інколи так тісно переплітаються зв’язки і збіги в розвитку 
художньої культури, що їх неможливо розмежувати, і тоді сучасна літературознавча наука 
розглядає розвиток літератури в контексті художньої культури як єдиний процес.

Методичний коментар
З даної теми доцільно провести лекцію, основна ідея якої – довести до учнів, які обрали 

цей спецкурс, думку про багатство, красу і могутню силу художньої культури та літератури 
як її складової. Надзвичайно важливо показати спільність тем, ідей, образів художньої лі-
тератури з іншими видами мистецтв на рівні «художньої мови», адже літературний процес 
розвивається не ізольовано, на його формування впливають вчені, філософи, художники, 
композитори, діячі театру та ін.

У підготовці до заняття необхідне використання мультимедійних засобів. Домінуючим 
може бути метод шкільної проблемної лекції у поєднанні з елементами евристичної бесіди, 
повідомленнями учнів.

Запитання і завдання:
1. Складіть план і сформулюйте тези прослуханої лекції.
2. Знайдіть аргументи на підтвердження концептуального положення: література є скла-

довою художньої культури.
3. Що таке художні цінності? Як ви їх визначаєте?
4. Чи впливає мистецтво на вас особисто? Яким чином?

Література
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 МОДЕРНІЗМ ЯК МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Оглядова лекція
Літературний курс за вибором «Художня література в контексті світової культури» спри-

ятиме поглибленню філологічних знань старшокласників, формуванню світоглядних ком-
петенцій у сфері художньої культури, оволодінню методикою аналізу художнього твору на 
літературознавчому рівні в широкому культурологічному контексті, а також їхній професій-
ній орієнтації в галузі гуманітарних спеціальностей.

Структура та зміст програми спецкурсу передбачають осмислення художньо-естетичної 
цінності творів української та зарубіжної модерністської літератури в контексті світової 
культурно-мистецької спадщини.

Мета вступного заняття «Модернізм як художньо-естетичне явище другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття» – формування в учнів цілісного уявлення про мистецтво модернізму як 
художньо-естетичне явище рубежу віків, усвідомлення філософсько-світоглядних теорій епо-
хи європейського модернізму, засвоєння особливостей стильових художніх течій модернізму 
(символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм, неокласика, футуризм), осмислення 
національної специфіки українського модернізму, зокрема літературного.

Ефективним буде застосування методу шкільної лекції з елементами евристичної бесіди, 
що дасть можливість вчителеві передати старшокласникам великий за обсягом інформацій-
ний матеріал, розглядаючи розвиток європейського та національного художньо-літературно-
го процесу рубежу століть в контексті традицій і новаторства. Основні положення, які учні 
повинні засвоїти під час опрацювання оглядової теми, конкретизуватимуться при вивченні 
тем монографічного характеру.

Виклад теоретичного матеріалу необхідно комбінувати з різними видам і формами навчаль-
ної діяльності учнів. Доцільною буде мультимедійна презентація у вигляді віртуальної екскурсії 
картинними галереями світу «Шедеври живопису модернізму», яка створить емоційний фон 
на початку заняття. Рекомендуємо продемонструвати репродукції робіт Е. Мане, К.О. Моне, 
К. Піссарро, Е. Дега, О. Ренуара, В. Ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена, А. Матісса. Підсиленню 
учнівських вражень від сприйняття живописних творів сприятиме прослуховування фрагментів 
музичних модерністських творів композиторів К. Дебюссі, М. Равеля, Р. Вагнера.
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На етапі актуалізації знань старшокласників про художнє явище «модернізм», набутих 
із предметів гуманітарного циклу, цілком вмотивованими будуть запитання на виявлення 
їхнього первинного сприйняття модерністських музичних та живописних творів.

Концентрації уваги учнів під час проведення оглядової лекції сприятиме
завдання, що передбачає складання опорного конспекту нового навчального матеріалу 

з обов’язковим визначенням теоретико-літературних понять: «літературний процес», «ху-
дожній метод», «літературний напрям», «стильова течія», «модернізм», «неоромантизм», 
«імпресіонізм», «експресіонізм», «символізм».

У ході викладу матеріалу шкільної лекції вчитель зазначить, що модернізм (від франц. 
moderne – новітній, сучасний) – сумарний термін, пов’язаний з новими та нетрадиційними 
ідеями. Слово «modern» вперше вжито ще в кінці V століття з метою розмежування христи-
янського теперішнього, яке вже мало офіційний статус, і римського язичницького минулого. 
Модерність («modernitat» – «належність до сучасного») споконвіку виражала свідомість 
епохи, яка співвідносила себе з античним минулим як результат переходу від старого до 
нового. Сутність поняття «модернізм» передбачає розуміння модерності та естетичне став-
лення до неї.

На думку Т. Адорно, одного з теоретиків модернізму, в широкому філософському пла-
ні модернізм варто розглядати як діалектику нового, яке є вічним потягом, прагненням до 
нового, а не лише новим у певній визначеній формі. Модернізм є постійним оновленням 
дисонансу й не може бути явищем окресленого часового періоду. На цю прикмету літера-
турного, культурного і філософського модернізму звертало увагу багато дослідників. Так, 
німецький філософ Й. Габермас пояснює етимологію терміна «модернізм»: «Модерним, 
сучасним з того часу вважається те, що сприяє об’єктивному вираженню актуальності 
духу часу, яка спонтанно оновлюється. Розпізнавальним знаком таких творів є «нове», яке 
застаріває й знецінюється з появою наступного стилю з його «більшою новизною». Такий 
перехід із сьогоднішньої актуальності у вчорашню є руйнівним і продуктивним одночасно… 
Отже, сам модерн є незавершеним проектом…»6.

Модернізм – епоха в історії європейської культури кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка 
має певну завершеність і цілісність. У будь-якій культурно-мистецькій епосі «…доживають 
старі тенденції, що колись були визначальними, домінантними, ті, що зародились в попе-
редню епоху, і зароджуються нові тенденції, що стануть панівними в новій прийдешній…»7.

Не існує одностайної думки щодо виникнення модернізму. Тривалий час вважалося, 
що він зародився у Франції в 70-х роках ХІХ століття, а найпершими його проявами були 
імпресіонізм і символізм. Деякі дослідники вважають поняття «модернізм» недоречним і 
наполягають лише на вивченні тих напрямів у мистецтві та літературі цього періоду, які 
мають конкретно-часові орієнтири та художні настанови. Однак кожний художній напрям, 
маючи свою неповторність, характеризується спільними визначальними рисами модерніз-
му: експериментаторство, формотворчість, тяжіння до умовних засобів, примат форми над 
змістом, антиреалістична спрямованість.

Модернізм як мистецький феномен рубежу віків вніс кардинальні зміни в світовідчуття 
та естетичні орієнтації нового часу. Під впливом наукових відкриттів, нових філософських 
гіпотез і самого життя людина поступово втрачала впевненість у цінностях попередньої 
епохи. На зміну реалістичній об’єктивності прийшла модерністська художня суб’єктивність. 
Модерністи заперечували традиційну парадигму реальної людини в реальному суспільному 
та історичному бутті, в основі якої лежав культ матеріального світу й людського розуму. Вони 
6  Габермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 41
7  Яременко В. Післямова // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ 
століття: У 4 кн. – Книга 4. – К.: Рось, 1995.–С.684-685
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дотримувалися нового художнього принципу – «створення нової дійсності». Процес модер-
ністської творчості, за визначенням Д. Затонського, «…є процесом перетворення реальних 
явищ, подій, проблем на ідіоми, символи, знаки – тобто абстрактні форми, що не відобра-
жають дійсності, а лише її символічно моделюють…»8. Сенс складності та умовності був 
фундаментальним відкриттям письменників-модерністів, оскільки лише складне мистецтво 
могло відтворювати складне життя. На думку одного із теоретиків модернізму К. Фідлера, 
«мистецтво аж ніяк не покликане проникати в низьку дійсність, що є дійсністю для всіх 
людей… Мета модернізму бути мистецтвом для митців, а не для мас людей»9. У кращих 
зразках модерністське мистецтво завжди елітарне, складне для сприйняття і кожен визнаний 
модерніст має яскраво виражену неповторність.

Модернізмом називають не лише новий етап самоусвідомлення європейської спільноти, 
але й художній метод цієї епохи.

Художній метод – це сукупність принципів ідейно-художнього пізнання та образно-
го відтворення дійсності. Дослідники по-різному визначають поняття художнього методу. 
Одні трактують як сукупність художніх прийомів і засобів, інші – як принципи естетичного 
відношення мистецтва до дійсності, треті – як систему світоглядних домінант творчості 
конкретного митця. Виділяють такі художні методи: бароко, класицизм, сентименталізм, 
романтизм, реалізм, натуралізм, символізм, модернізм, постмодернізм. Кожний художній 
метод має відповідний літературний напрям.

Літературний напрям – це конкретно-історичне втілення художнього методу, що прояв-
ляється в ідейно-естетичній спільності письменників певного періоду. Художній метод має 
типологічні риси, демонструє сутність явища, а літературний напрям показує, як ці типоло-
гічні риси реалізуються у національному контексті. Художній метод («як?») і літературний 
напрям (вияв цього «як?») визначають процеси творчості кожного митця. Літературний на-
прям є своєрідним синтезом художнього методу та індивідуального стилю письменника. Так, 
межа ХІХ – ХХ століть ознаменувалася появою імпресіонізму та символізму – літературних 
напрямів, що об’єдналися під загальною назвою «модернізм».

На цьому етапі лекції варто узагальнити типологічні ознаки модернізму:
• інтелектуалізація та філософічність мистецького твору;
• поглиблення авторського суб’єктивізму, інтуїтивізм як шлях пізнання;
• домінування індивідуалізму над масовістю;
• новий герой – індивідуаліст, який заперечує традиційні норми етики і здатний вдоско-

налити дійсність;
• розкриття суперечливості внутрішнього світу особистості;
• новий психологізм – пізнання героєм вищих істин, духовних цінностей;
• оспівування краси як форми, змісту і мети творчості митця;
• культ сили волі, активності, боротьби;
• неоднозначність інтерпретацій модерністського мистецького твору;
• умовність, символіка, метафоричність, використання міфологем;
• нові жанрові форми.
Учні дійдуть висновку, що модернізм – категорія багатозначна, яка включає споріднені 

явища різних понятійних рядів: епоху як період в історії європейської культури, художній 
метод як спосіб образного пізнання дійсності, літературний напрям як конкретно-історичне 
втілення художнього методу та стильові течії як сукупність художніх засобів, властивих 
для певної кількості митців у літературному процесі. Отже, модернізм необхідно розуміти 
як певну мистецьку філософію, модель літературного-художнього розвитку кінця ХІХ – по-
чатку ХХ століття.
8  Затонский Д. Что такое модернизм // Контекст-1974: Литературно-теоретические исследования. – М., 1975. – С. 156
9  Модернизм: Анализ и критика основных направлений. – М., 1987. – Т. 2. – С. 15
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Для візуалізації уявлення школярів про стильове розмаїття мистецтва модернізму, про-
понуємо їм самостійно заповнити схему:

… 

… 

сюрреалізм 
футуризм 

символізм 

експресіонізм 

імпресіонізм 
неоромантизм 

Стильові течії 
модернізму 

Програма спецкурсу передбачає набуття учнями знань про філософсько-світоглядні те-
орії епохи модернізму. Словесник зазначить, що на формування модерного типу мислен-
ня та виникнення модернізму як філософсько-художньої системи безпосередньо вплинули 
нові інтелектуальні відкриття рубежу віків: ніцшеанська філософія життя, світоглядні теорії 
А. Шопенгауера, А. Берґсона, вчення про підсвідоме З. Фройда.

На цьому етапі заняття оптимальним буде проведення групової роботи, що передбачає 
опрацювання статей філософських словників. Учнівські повідомлення, у разі потреби, ко-
ментуються вчителем.

Так, спікери першої групи назвуть німецького філософа А. Шопенгауера предтечею 
нового світогляду. Вчений заперечував об’єктивне пізнання, піддавав сумніву можливості 
людського розуму та позбавляв буття людини логіки та цілеспрямованості. У метафізичному 
памфлеті «Світ як воля і уявлення» філософ-песиміст стверджував, що світ «…позбавлений 
усілякого змісту», є творінням абсурдної ірраціональної егоїстичної «світової волі», за-
лежною від якої споконвічно є людина»10. А. Шопенгауер відстоював істину, сутність якої 
в тому, що людина у своїй діяльності здебільшого керується суб’єктивними уявленнями, а 
не раціональними мотивами. На межі століть ця ідея була предметом осмислення багатьох 
філософів, психологів і письменників. Згідно шопенгаурівської філософії песимізму, воля 
штовхає людину на шлях страждань, спонукає до потягів, через реалізацію яких вона пізнає 
трагізм буття. Категорія страждання належить до найважливіших у філософській системі 
вченого, який стверджував, що між стражданнями і нудьгою минає людське життя11. У період 
європейського fi n de siecle ця теорія аскетизму-самозречення набула модної популярності у 
літературних колах.

Друга група дослідників, яка готуватиме повідомлення про Ф. Ніцше, зазначить, що його 
твори стали важливим чинником переорієнтації світоглядних засад людини кінця XIX століт-
тя. Німецький мислитель визнавав носієм вищих ідеалів – «надлюдину», сильну особистість, 
здатну утверджувати себе всупереч обставин свого буття. За його твердженням, світом керує 
воля до влади, яку сильна особистість використовує для підкорення життєвого середовища. 
Ідеально-абстрактна ідея надлюдини спрямована на подолання порочності людської природи, 
що викликає зло, біди, заздрість тощо. На думку філософа, надлюдина повинна мати власні 
цінності, сформовані у великому стражданні, «що дарувало їй глибину, тайну, умисел, розум, 
10  Шопенгауэр А. Под завесой истины. Сборник произведений. А. Шопенгауэр. – Симферополь: Реноме, 1998. – С. 375
11  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. А. Шопенгауэр. – СПб: Изд. А.Ф. Маркса, 1880. – С. 338
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хитрість, величність…»12. Він неодмінно ставить людину в центр Всесвіту. Таким чином, 
з’являється образ людини-Бога, надлюдини, що витісняє у Ніцше традиційний символ Бога 
над людиною.

Ефективність сприйняття учнями сутності ніцшеанської надлюдини забезпечить озна-
йомлення з фундаментальними творами світової скульптури.

Скульптура модерна вирізняється динамікою і плинністю форм, віртуозним поєднанням 
масивних і тендітних ліній, силуетів. Для техніки модерна характерні природні, натуральні 
лінії. Яскравими майстрами стилю модерн в скульптурі були Огюст Роден, Камілла Клодель, 
Аристид Майоль, (Франція), Франтишек Білек (Чехія), Герман Обрист (Німеччина), Жан 
Мінне (Бельгія).

Із коментаря вчителя учні дізнаються, що Франсуа Огюст Рене 
Роден – відомий французький скульптор, один із засновників ім-
пресіонізму в скульптурі. Майже всі його твори викликали інтерес 
і неоднозначну реакцію публіки. У багатьох своїх роботах Огюст 
Роден намагався передати миттєвий вираз обличчя людини.

«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі та твори Шарля Бод-
лера стали джерелом натхнення для створення скульптурної 
композиції «Ворота пекла», що включає етюди: «Мислитель», 
«Єва», «Миттєве кохання», «Поцілунок» та інші. Найвідомі-
ша скульптура Огюста Родена «Мислитель» зображає Данте 
Аліг’єрі – геніального творця «Божественної комедії». До своїх 
сучасників, які втратили віру, втомилися від вічної ворожнечі, 
шукали земних благ і насолод, поет звертався: «Людина повин-
на утвердитися в думці, що з Богом вона жива, а поза Ним – 
мертва». Моральні закони і закони єства визначені лише Творцем.

Ніцшеанські ідеї виявилися співзвучними з багатьма рисами модерністського героя, якому 
характерні скепсис, розчарування, страх перед світом і часом, схильністю до позасвідомого 
та містичного. Естетиці раннього модернізму імпонує яскраво виражене індивідуалістичне 
підґрунтя ніцшеанської філософії людини.

Необхідно відзначити, що в українському культурному середовищі перших років ХХ сто-
ліття знання наукової концепції Ф. Ніцше не було фундаментальним, але у творчості О. Ко-
билянської, М. Коцюбинського, В. Стефаника, В. Винниченка, Лесі Українки, загалом більш 
схильної до символізму, простежується генетичний зв’язок з ніцшеанською філософію.

Третя група повідомить про теоретика європейського модернізму А. Берґсона, який роз-
вивав у європейському літературознавстві вчення про інтуїтивізм, згідно якого естетична 
функція світу пізнається інтуїтивно. До творчої роботи здатна людина, яка не має жодного 
утилітарного інтересу, їй відкривається краса життя, яка є неповторною.

В основі вчення А. Берґсона лежить визнання життєвого пориву (elan vital) як особистіс-
ного самовияву та основної рушійної сили в історичній еволюції. Цим пояснюється роль 
неординарних особистостей в історії, яких мислитель називав обраними душами, геніями. 
Отже, романтичний ідеал генія своєрідно трансформується в культ надлюдини.

Четверта група підготує повідомлення про значення для розвитку модерністської прози 
психоаналітичної теорії З. Фройда, сутність якої полягає в тому, що людина постійно пере-
буває під владою інстинктів, які впливають на все її життя. Провідним стимулом людської 
діяльності є сфера підсвідомих потягів. Фройдівська концепція людини була споріднена з 
іншими філософськими доктринами ХХ століття тим, що метод психоаналізу пропонував 
пізнання внутрішнього єства особистості, пошук таємниць буття у площині її підсвідомого 
12 Ницше Ф. По ту сторону добра // Фю Ницше. Избраные произведения сост. М. Ш. Иванова. М. : Сирин, 1990. 
Кн. 2. с. 261

Огюст Роден Мислитель
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життя. Згідно його концепції, душевна структура людини поєднує в собі позасвідоме «Воно» 
(Id), свідоме «Я» (Ego), позасвідоме моральне «Над-Я» (Super-ego). Перший елемент має 
генетичну визначеність, передбачає все вроджене людини, підпорядковане її біологічним 
потягам. Свідоме «Я» забезпечує соціальну адаптацію особистості до навколишнього сере-
довища. Особливого значення надавав З. Фройд «Над-Я», яке формує морально-релігійні 
почуття людини, контролює її власне сумління щодо дотримання суспільних норм.

Психоаналіз роль художника асоціює із роллю «віщуна марень», а процес творчості – із 
особливим станом матеріалізації продуктів творчої уяви, зі своєрідним маренням наяву. 

Цей висновок став філософським підґрунтям розуміння мо-
дерністського мистецтва, характерними темами якого (на 
ранньому етапі) були містифікація та демонізація.

Психоаналітична теорія З. Фройда утверджувала над-
звичайно важливу роль підсвідомого в літературній твор-
чості та визначала шлях інтерпретацій літератури ХХ 
століття. Запропонований філософом спосіб трактування 
художнього твору декларував заглиблення в структуру асо-
ціацій, символів, аналогій, що відкриваються через підсві-
домі вияви людського «Я».

Узагальнюючи повідомлення дослідницьких груп, робимо висновок, що індивідуаліс-
тичний дух літератури рубежу віків виявив типологічну спорідненість з філософсько-світо-

глядними теоріями цієї доби. Проникаючи в національну 
культуру, вони асимілювалися в контекст вітчизняних.

В українській літературі модернізм розвивався з пев-
ними національними особливостями, але в цілому був 
орієнтований на західноєвропейські мистецькі процеси. 
Український fi n de siecle ознаменував кризу народницької 
традиції та поширення західних філософських концепцій.

Для візуалізації самобутності культурно-естетичного 
феномену українського модернізму: конфлікт художніх 
принципів – народництва (українськість, патріотизм, ре-
алізм, закритість культури, зображення народного життя) 
і модернізму (європейськість, відкритість культури, де-
мократизм, естетизм, зображення життя інтелігенції) ме-
тодично виправданою буде реалізація культурологічного 
контексту, презентованого в однойменній рубриці програ-
ми спецкурсу. Доречно використати репродукції творів 
живопису (на вибір): А.А. Маневич «Весна на Курінівці», 
«Міський пейзаж»; М.Г. Бурачек «Золота осінь» (імпресі-
онізм); С.Ф. Колєсніков «Рання весна» (експресіонізм) та 
зображення скульптур: Л.В. Позен пам’ятники І.П. Котля-
ревському і М.В. Гоголю в Полтаві; Ф.П. Балавенський – 
скульптурні портрети Т.Г. Шевченка, М.Л. Кропивниць-
кого; М.І. Пращук – скульптурні портрети І.Я. Франка, 
В.С. Стефаника, С.Ф. Людкевича тощо.

Для мотивації навчальної діяльності учнів проводимо 
бесіду за такими орієнтовними запитаннями:

• Який із творів образотворчого мистецтва справив на 
вас найбільше враження? Чому?

Степан Колєсніков
«Рання весна»

Абрам Маневич 
«Міський пейзаж»

Микола Бурачек
«Золота осінь» 



35

• Доведіть, що продемонстровані зображення творів українського мистецтва створені в 
епоху модернізму.

• Що спільного між європейським та українським модерністськими творами живопису?
• У чому ви вбачаєте національну специфіку українського живописного модернізму?
Для підвищення рівня усвідомлення учнями лекційного матеріалу пропонуємо завдан-

ня, що передбачає заповнення таблиць (як можливий варіант – завершення роботи вдома). 
Рекомендуємо групову форму роботи.

І група.
Традиції і новаторство української літератури

кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Традиції Новаторство

Представники Тематика 
творів

Характерні 
риси Представники Тематика 

творів
Характерні 

риси

ІІ група.
Український літературний модернізм

№з/п Стильова літературна течія Характерні риси Представники

У ході подальшого викладу лекційного матеріалу вчитель повідомить, що український 
модернізм сприяв радикальному оновленню національної культури. Розглядаючи літературу 
українського модернізму, необхідно її аналізувати в загальноєвропейському контексті, врахо-
вуючи національну специфіку, зумовлену літературними й історико-політичними факторами.

Письменники-реалісти, художньо відтворюючи сучасність, будили протест проти соці-
ального й національного гноблення, заглиблювалися в психологію явищ і персонажів. Однак 
молоде покоління українських письменників, розквіт творчості яких припадає на кінець 
XIX – початок XX століття, під впливом соціально-культурної ситуації в Україні, а також 
сприймаючи новий досвід європейських літератур, зокрема французької, скандинавської, 
австрійської, дедалі більше усвідомлює обмеженість реалістичного способу письма, необ-
хідність змін, відходу від традиційних проблем і форм їх зображення. Результатом цього 
стали своєрідні програмні маніфести, в яких молоді письменники закликали до оновлення 
національної літератури. Так, у 1901 р. М. Вороний у «Літературно-науковому віснику» 
звернувся до письменників з подібним закликом, що дало підстави літературознавцю С. Єф-
ремов у статті «У пошуках нової краси» (1902 р.) оголосив лист М. Вороного маніфестом 
українського модернізму. За визначенням літературознавця тих років О. Дорошкевича, краса 
й естетизм стали найприкметнішою тенденцією культурної свідомості новоутвореної епохи 
модернізму в українській літературі.

У знаменитому поетичному посланні-відповіді до І. Франка, натхненний новітньою фі-
лософією, М. Вороний так сформулював кредо художника-модерніста:
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…Пізнать надземне,
Все неосяжне – охопити,
Незрозуміле – зрозуміти!
А як поет – без перепони
Я стежу творчості закони;
З них повстають мої ідеї –
Найкращий скарб душі моєї.

Аналогічні погляди на шляхи розвитку української літератури висловили письменники 
М. Коцюбинський і М. Чернявський. На сторінках альманаху «З потоку життя», вони звер-
нулися з листом до І. Франка, Панаса Мирного, В. Стефаника, М. Старицького, Л. Яновської, 
О. Кобилянської та інших, в якому писали, що «…наш інтелігентний читач має право спо-
діватися й од рідної літератури ширшого поля обсервації, вірного малюнку різних сторін 
життя усіх, а не одної якої верстви суспільності, бажав би зустрітись у творах красного 
письменства нашого з обробкою тем філософічних, соціальних, психологічних, історичних 
і т. ін.»13. Однак М. Коцюбинський не заперечував домінуючої народницької традиції, а лише 
намагався розширити її рамки.

О. Кобилянська у своїх численних висловлювання називала себе прихильницею модернізму. 
Леся Українка термін «модернізм» у значенні художнього напряму використала в доповіді, ви-
голошеній у 1899 р. в Київському науковому товаристві «Малорусские писатели на Буковине».

Письменники реалістичного напряму неоднозначно ставилися до новацій молодих авто-
рів. Так, Панас Мирний спробував толерантно заперечити М. Коцюбинському, стверджуючи, 
що українська література повинна розвиватися в традиційних межах сільської тематики реа-
лістичного способу зображення. Гостро сприйняв нові віяння І. Нечуй-Левицький, підготу-
вавши нищівну статтю «Українська декадентщина». Натомість І. Франко не тільки відзначив 
появу молодої генерації талановитих письменників, а й високо оцінив їхню спробу «цілком 
модерним європейським способом зобразити своєрідність життя українського народу»14.

Між народницькою й модерністською ідеологіями існував тісний зв’язок: високий рівень 
популярності народницької ідеї мав вплив на становлення раннього українського модернізму, 
натомість модерністська критика сприяла внутрішній переорієнтації та еволюції народниц-
тва, яке значно модернізувалося. Продовжували паралельно існувати народницькі уявлення, 
етнографізм, оповідь від першої особи, а також такі форми модерного європейського творчо-
го досвіду, як інтелектуалізм, рефлексія, міфологізм, символ, елементи психоаналізу. Отже, 
явище раннього українського модернізму було своєрідним.

Перший етап українського модернізму, декадентсько-символістський, мав відчутно епі-
гонський характер, оскільки розпочався з наслідування французькому. Символістське іг-
норування всіх суспільно-політичних проблем не було цілком прийнятним для української 
літератури. На ранньому етапі українського символізму його прикметні домінанти наявні у 
творчості М. Вороного, П. Карманського, Г. Чупринки.

Другий етап українського модернізму, який знайшов найяскравіше втілення в експре-
сіонізмі, повернув в мистецтво соціальну проблематику, і тому виявився дуже плідним в 
українській літературі. Експресіоністські риси з’являються у творчості О. Кобилянської, 
М. Коцюбинського, В. Стефаника, В. Винниченка, М. Хвильового, М. Йогансена, В. Підмо-
гильного, Ю. Яновського, М. Куліша, Б.-І. Антонича, Є. Маланюка, О. Ольжича та інших. 
Талановиті митці під впливом творів Ф. Ніцше з їх гіперболізованим критицизмом, макси-
мально конфліктним характером стосунків зі світом, вловлювали загальний рух мистецтва.

13  Коцюбинський М. Твори: У 6 т. – К., 1961. – Т.5. – С.338-339.
14  Франко І. Українська література // Зібрання творів: У 50 т. – Т.33. – К.: Наукова думка, 1982. – С.142.
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Для неоромантичних художніх творів характерне ігнорування матеріалістичного світо-
сприйняття, розкриття внутрішнього життя людини в усій її повноті, посилений естетизм 
(краса природи, краса особистості, краса почуттів). Неоромантичні тенденції знайшли ві-
дображення у повістях «Людина», «Царівна» та новелістиці О. Кобилянської, поетичній 
збірці «Зів’яле листя», поемі «Мойсей» І. Франка, поезіях М. Вороного та О. Олеся. Могут-
ній життєлюбний заряд неоромантизму наснажував до творчості покоління «Розстріляного 
відродження» (О. Влизько, М. Йогансен, Ю. Яновський та ін.) та «Празької школи» (Олена 
Теліга, О. Ольжич та інші).

Футуризм в українській літературі розпочався одночасно з російським (Херсон – «бать-
ківщина» російського та українського футуризму) і асоціювався з іменем М. Семенка. У фу-
туристичній манері розпочав свою творчість П. Тичина.

Сюрреалізм в української літератури презентований творчістю В. Свідзинського, В. Під-
могильного, Б.-І. Антонича, М. Хвильового («Санаторійна зона»), В. Домонтовича, І. Ба-
гряного, В. Барки.

«Аристократизм духу», високий мистецький рівень, тяжіння до гармонії раціональної та 
почуттєвої сфери, використання міфологічних, античних та класичних тем (сюжетів, мотивів, 
образів), філософічність, афористичність зображення, чітко унормована вишукана форма, 
підвищена увага до композиції, продуманість у використанні художніх засобів, уникнення 
сентименталізму і надмірної чуттєвості, фольклорної образності, відображення національ-
но-суспільних проблем, загострений патріотизм, різке заперечення комуністичного тоталіта-
ризму визначали особливості творчості представників української «неокласики» (М. Зеров, 
М. Драй-Хмара П. Филипович, О. Бургардт (Юрій Клен), М. Рильський – «п’ятірне гроно 
нездоланних співців»). Подібні угруповання були в багатьох європейських літературах: акме-
їсти в російській, скамандрити в польській, поетисти в чеській тощо. Це художнє явище 
увиразнило загальну концепцію творчості модерністів.

Різні стильові течії українського модернізму сформувалися внаслідок поступового загли-
блення у внутрішній світ людини й відкриття нових об’єктів зображення. Символізм показав 
конфліктний характер зв’язку духовної та фізіологічної сутностей людини; неоромантизм 
стверджував ідею краси сильної особистості, життя за власним переконаннями і поглядами; 
імпресіонізм зробив об’єктом зображення емоційні нюанси, тонкі й неусвідомлені порухи 
душі; експресіонізм відкрив нові обшири підсвідомості, залежність людини від глобальних 
соціальних процесів і біологічних потягів; футуризм розкрив психологію людини XX сто-
ліття, що живе в технізованому й урбанізованому суспільстві. Всі вони дали можливість 
розкрити складний і глибокий внутрішній світ модерної людини.

Прослухавши інформацію вчителя, учні дійдуть висновку, що український модернізм – 
важлива епоха в розвитку національної культури, традиції якої знайшли продовження в твор-
чості представників української діаспори (Празька школа, Нью-Йоркська група), творчості 
шістдесятників (І. Драч, Л. Костенко, В. Стус) та сучасних письменників.

На підсумковому етапі заняття учні виконують завдання:
1. Назвіть передумови виникнення модернізму в українській літературі кінця ХІХ – по-

чатку ХХ ст.
2. Охарактеризуйте стильові течії, які виникали і розвивалися в період оновлення укра-

їнської літератури рубежу віків.
3. Назвіть відомі вам із уроків української та зарубіжної літератур художні твори, в яких 

наявні риси неоромантизму, імпресіонізму, символізму, експресіонізму.

Завдання для домашнього виконання:
1. Підготувати повідомлення про модерністський твір образотворчого музичного, теа-

трального мистецтва (на вибір), який справив яскраве емоційне враження.
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2. Знайти у запропонованих учителем текстових фрагментах (М. Коцюбинський 
«Intermezzo», О. Кобилянська «Людина», Леся Українка «Лісова пісня», В. Стефаник «Ка-
мінний хрест») елементи різних стильових течій. Обґрунтувати відповідь.
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СИМВОЛІЗМ ЯК СТИЛЬОВА ТЕЧІЯ МОДЕРНІЗМУ

Оглядова лекція
Мета вступного заняття розділу «Символізм у світовому мистецтві» – ознайомлення учнів 

із символізмом як естетико-філософською основою світового модерного мистецтва, типом 
художньої творчості, що відображає дійсність у символічних формах.

На етапі підготовки до глибокого осмислення специфіки символістської течії перевіряємо 
домашнє завдання, що передбачало підготовку короткої характеристики модерністських тво-
рів образотворчого, музичного, театрального мистецтва. У ході індивідуальних презентацій 
з’ясовуємо учнівське первинне естетичне враження від сприймання символістських творів 
різних видів мистецтв.15 Такі повідомлення стануть мотивацією навчальної діяльності на 
занятті.

Специфіка символізму, яку учні повинні засвоїти у процесі опрацювання оглядової теми, 
конкретизуватиметься під час вивчення тем монографічного характеру.

Для свідомого сприйняття нового навчального матеріалу актуалізуємо знання учнів про 
вчення А. Шопенгауера, Ф. Ніцше та З. Фройда, що стали філософським підґрунтям мис-
тецтва символізму:

• Вчення яких філософів стали визначальними для формування естетики модернізму?
• Коротко охарактеризуйте ідею німецького філософа А. Шопенгауера про феномен людини.
• Розкрийте сутність ніцшеанської теорії надлюдини.
• Як визначається роль підсвідомого в літературній творчості згідно психоаналітичної 

теорії З. Фройда?
Учні дійдуть висновку, що на формування модерного типу мислення та виникнення символіз-

му як філософсько-художньої системи безпосередньо вплинули теорії Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, 
вчення З. Фройда. Своєрідність символістського світогляду – заглиблення у внутрішній, ірраці-
ональний світ, ігнорування традиційного образу, художнє розкриття таємниці людського «Я» за 
допомогою ускладнених образів-символів й асоціацій, нахил до таємничості, а то й містичності.
15  Повідомлення про твори мистецтва інших течій модернізму будуть заслуховуватися на подальших заняттях 
відповідних тем. 
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На наступному етапі уроку ефективним буде метод шкільної лекції. Усний виклад надає 
можливість вчителеві передати старшокласникам великий за обсягом інформаційний ма-
теріал, розглядаючи розвиток літературного процесу рубежу століть у контексті традицій і 
новаторства. У ході викладу лекції учні виконують письмове аналітичне завдання на визна-
чення специфічних ознак символістського напряму. Безперечно, результат роботи потребує 
певного вчительського коригування з метою послідовного формування в учнів теоретико-лі-
тературного поняття про символізм.

Символізм (фр. symbolisme – знак, прикмета, ознака) – літературний напрям, який розпо-
чав свою історію у Франції в другій половині ХІХ ст. як реакція проти міщанства і позити-
візму, зокрема поезії «Парнасців», натуралістичного роману й реалістичного театру і згодом 
поширився в інших європейських країнах. Основоположники символізму – французькі поети 
Стефан Малларме та Поль Верлен, вірш якого «Поетичне мистецтво» став маніфестом 
символістів. Символістами були бельгійський драматург М. Метерлінк, австрійський пись-
менник Р.М. Рільке, німецький драматург Г. Гауптман, англійський письменник О. Уайльд, 
норвезький драматург Г. Ібсен, російські митці К. Бальмонт, Ф. Сологуб, В. Брюсов, О. Блок.

Учитель наголосить, що зміст символізму як модерністського напряму визначає філо-
софія двох конфліктних світів: видимого, матеріального (суспільне життя, соціальні про-
блеми, матеріальні потреби) та духовного, ідеального (моральні цінності, ідеали, духовні 
потреби, мистецтво). Символісти вбачали головне покликання митця в осягненні вищого 
світу – метафізичного, потойбічного, надчуттєвого. Яскравою метафорою визначають деякі 
літературознавці символізм як літературний напрям: «це нервова молода людина; сильно 
жестикулює; голосно і протяжно декламує вірші про метафізичну красу потойбічного сві-
ту»16. Для символістського мистецтва характерні мотиви безнадії, зневіри, прихований чи 
очевидний сум, розпач.

Індивідуальний емоційний досвід символісти намагаються передати за допомогою сим-
волізованої мови, ігноруючи традиційний образ. Конкретні поняття вживаються як бага-
тозначні символи, тому символістський текст багатовимірний, багатоплановий. Важлива 
роль відводиться милозвучності тексту, дбайливо дібраним словам, спроможним відтворити 
прихований внутрішній світ особистості. Символістська творчість – це ідеал, доведений до 
витонченої досконалості, це ідеалізування позитивного та сконцентрований осуд потворного.

Для свідомого засвоєння специфіки символізму як модерністської течії рекомендується 
проведення лабораторної роботи, що передбачає порівняння творчих принципів, проголо-
шених Горацієм у «Посланні до Пізонів», Н. Буало у «Мистецтві поетичному» (Пісні 1, 2) 
(текстуально не вивчаються) та П. Верленом у «Поетичному мистецтві», які стали своєрід-
ними поетичними маніфестами різних мистецьких епох.

Методично виправданою формою організації навчальної діяльності буде робота в групах. 
Учні аналізують вимоги П. Верлена щодо розміру, рими, лексики художнього твору, широко 
використовуючи цитати із поетичного маніфесту.

Розмір. Розмір не повинен «сковувати» поетичний твір:
Бери ж із розмірів такий,
Що плине, млистий і легкий,
А не тяжить, немов закови.

Рима. Рима повинна забезпечувати музичність слова, невимушеність вираження емоцій:
Та ще як слід приборкай рими:
Коли не стежити за ними,
Далеко можуть завести.

16  Сакулин П.Н. Филология и культурология. П. Н. Сакулин. – М., 1990. – С.230
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Хто риму вигадав зрадливу?
Дикун чи то глухий хлопчак
Скував за шаг цей скарб, що так
Під терпугом бряжчить фальшиво?

Лексика. Слово в художньому творі повинно навіювати, викликати враження:
Не клопочись добором слів…

Важливе значення набувають напівтони:
Люби відтінок і півтон,
Не барву – барви нам ворожі:
Відтінок лиш єднати може
Сурму і флейту, мрію й сон.

…наймиліший спів – сп’янілий:
Він невиразне й точне сплів,

Прагнення уникнути невиправданого красномовства:
Винищуй дотепи гризкі ті,
Той ум жорстокий, ниций сміх…
Хребет риториці скрути…

Повтори, внутрішні рими, співзвучні голосні й приголосні (асонанси та алітерації) ство-
рюють ефект музики слова:

Найперше – музика у слові!
Так музики ж всякчас і знов!
Щоб вірш твій завше був крилатий,
Щоб душу поривав – шукати
Нову блакить, нову любов,

Учитель зауважує, що сам П. Верлен часто ігнорував модерністські тенденції в поетотвор-
чості, задекларовані в його мистецькому маніфесті.

Для домашнього самостійного опрацювання пропонуємо учням зробити аналогічний 
аналіз вірша українського поета М. Вороного «Краса!», який став своєрідним поетичним 
маніфестом символізму в українській літературі. Пошукова група учнів отримує завдання 
підготувати повідомлення про життєвий та творчий шлях поета, а група декламаторів – під-
готуватися до виразного читання поезій М. Вороного та Ш. Бодлера.

Підсумковий етап заняття передбачає вибіркову перевірку письмового завдання щодо 
визначення специфічних ознак символізму, зокрема у запропонованих учителем на попе-
редньому занятті текстових фрагментах із драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та 
новели В. Стефаника «Камінний хрест» та в модерністських творах інших видів мистецтв. 
Аргументуючи свої відповіді, учні зазначать, що стильовими особливостями символізму є:

• перетворення конкретного художнього образу на багатозначний символ;
• заглиблення у внутрішній, ірраціональний світ, у таємні першооснови буття, недоступні 

логіці;
• протистояння консервативній суспільній моралі;
• захоплення витонченою поетичною формою, ігнорування змісту художнього твору.
У заключному слові вчитель акцентує, що символізм вплинув на подальший розвиток 

літератури, сприяв появі таких художніх течій, як акмеїзм, футуризм, частково імажинізм, 
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позначився на поетиці експресіонізму та сюрреалізму, збагатив зображальний арсенал, пое-
тичну образність і стилістику, уяву, запровадив вільний вірш, нові ритмічні та звукові форми.
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СИМВОЛІЗМ У СВІТОВІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Методичні рекомендації до проведення практичного заняття

Програмою спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» передбачено 
3 навчальні години на опрацювання монографічних тем, що ознайомлюють учнів із поетич-
ними творами Миколи Вороного, Олександра Олеся як самобутніми зразками українського 
символізму та творчістю Валерія Брюсова – теоретика «нового» напряму й активного учас-
ника внутрішньо символістської полеміки в російській поезії.

Акцентування на творчості Брюсова обґрунтовано багатством його поетичного світу, 
значним впливом на розвиток символізму та багатовекторністю зв’язків зі світовою худож-
ньою культурою. Брюсов користувався значним авторитетом серед ровесників-символістів, 
мав значний вплив на творчість багатьох молодих поетів, більшість із яких пройшли че-
рез етап «унаслідувань Брюсову». І акмеїсти (М. Гумільов, О. Мандельштам), і футуристи 
(Б. Пастернак та інші) вважали його строгим «метром», «магом», що творить поезію «жерця» 
культури.

На етапі актуалізації опорних знань учнів про поезією західноєвропейського символізму 
(Шарль Бодлер «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія», Поль Верлен: «Забуті 
арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво»; Артюра Рембо «Відчуття», 
«П’яний корабель», «Голосівки») та своєрідність символізму в російській поезії (Олександр 
Блок «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю…», «Скіфи») створюються умови для 
глибокого усвідомлення символістської поезії Валерія Брюсова.

Учні скажуть, що теоретиком символізму вважається французький поет Ш. Бодлер. Зо-
крема, у сонеті «Відповідності» розкрито теорію «системи відповідностей», згідно якої всі 
предмети та явища, чуття та почуття невидимо зв’язані в одну невиразну, містичну єдність. 
Завдання митця – побачити та показати ці взаємозв’язки. В авторському трактуванні приро-
да – це певний «ліс символів», крізь який прямує людина.

Учитель зазначить, що на рубежі ХІХ – ХХ століть в Росії розвивається складне й бага-
томанітне мистецьке явище – символізм, представлений у літературній творчості Д. Мереж-
ковського, 3. Гіппіус, К. Бальмонта, Φ. Сологуба, В. Іванова, О. Блока, А. Бєлого, В. Брюсова. 
Символізм у російському варіанті намагався поєднати символічне мистецтво із «символіч-
ним» життям. Тогочасна російська критика зазначала, що національний символізм – це не 
лише літературна течія, а й «життєвотворчий метод». На унікальність явища російського 
символізму вказує і В. Брюсов, який вважав символізм останньою стадією розвитку літера-
тури в боротьбі митців за свободу.
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Культурологічний контекст у процесі вивчення літературних творів передбачає розкрит-
тя взаємодії між творами різних видів мистецтва. Визначальним чинником, що зумовлює 
виникнення взаємодії між творами різних видів мистецтв, стає творча індивідуальність кож-
ного окремого митця, на підставі якої «відбувається найрідкісніше співпадання особливос-
тей художнього мислення поета й живописця, романіста і музиканта, співпадають їх світо-
гляд, основні принципи їх ставлення до світу та культурні орієнтації»17.

Глибокому усвідомленню учнями специфіки російсько-
го символізму сприятиме презентація творів живопису ро-
сійського художника-символіста В. Борисова-Мусатова. Він 
розробив нову монументально-декоративну живописну си-
стему, домагався чіткої логічності та конструктивності ком-
позиції, максимальної виразності кольору, музичності ліній-
них ритмів. Символіка мусатівського живопису порівняно 
проста – це символіка натяків, що породжують тривожні 
ліричні настрої; символіка поезії, що витончено передає 
рухи людської душі, прагнення до створення гармонійних 
художніх образів («Дафніс і Хлоя», «Водоймище»). У пей-
зажах «На балконі Таруса», «Кущ ліщини», «Осіння пісня» 

він шукає в природі співзвучність своїм переживанням. Живописні враження від натури 
переосмислені художником, відкинуто все випадкове, непостійне, створено абстрагований 
образ, позбавлений всього миттєвого. Митець прагнув до уподібнення живописної структу-
ри полотна музичному образу, дотримувався інтуїтивізму, поринав у фантазію, відволікався 
від буденності за допомогою казки, вигадки.

Поезія творів В. Борисова-Мусатова захоплює глядача 
хвилюючими напівреальними, напіввигаданими образами.

Інригуючого характеру етапу заняття, на якому розпочи-
нається безпосереднє опрацювання нового навчального ма-
теріалу, надає висловлювання В. Брюсова: «Талант, даже 
гений, честно дадут только медленный успех, если дадут 
его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти 
путеводную звезду в тумане. И я вижу её: это декадент-
ство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но 
оно идёт вперёд, развивается, и будущее будет принадле-
жать ему, особенно когда оно найдёт достойного вождя. 
А этим вождём буду Я! Да, Я!»

Рекомендуємо ознайомити старшокласників із брюсів-
ським висловлюванням лише до слів: «И я вижу её: это…» 

і запропонувати їм самостійно продовжити думку поета. Наприкінці заняття, усвідомивши 
філософсько-естетичну концепцію В. Брюсова, учні порівняють свій варіант із авторським, 
аргументуючи свої відповіді.

Емоційність сприйняття творчості В. Брюсова забезпечать прийоми виразного читання 
окремих поезій підготовленими учнями-декламаторами, прослуховування записів акторсько-
го виконання, а також самостійне («про себе») читання учнями творів із різних поетичних 
збірок. Зауважимо, що поезія Брюсова може звучати як у перекладах на українську, так і 
мовою оригіналу, що сприятиме формуванню в учнів об’єктивного сприйняття художньої 
цінності образної мови символістських творів поета.
17   Борев Ю.Б. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. Ю. Борев. – М.: ООО “Издательство 
Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 575  с.

В. Борисов-Мусатов  
Водоймище

В. Борисов-Мусатов 
Дафніс і Хлоя
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Валерій Брюсов. Портрет роботи 
С. Малютіна

Після первинного сприйняття поезій В. Брюсова опти-
мальним буде коротке повідомлення вчителем (чи підготов-
леним учнем) окремих фактів із біографії митця, що унаоч-
нюється демонстрацією його портретів роботи М. Врубеля 
(1906) та С. Малютіна (1913).

Поетичною ілюстрацією до біографії поета стане декла-
мування сонету російського поета І. Северяніна «Брюсов».

Его воспламенял призывный клич,
Кто б ни кричал – новатор или Батый…
Не медля честолюбец суховатый,
Приемля бунт, спешил его постичь.

Взносился грозный над рутиной бич
В руке самоуверенно зажатой,
Оплачивал новинку щедрой платой
По-европейски скроенный москвич.

Родясь дельцом и стать сумев поэтом,
Как часто голос свой срывал фальцетом,
В ненасытимой страсти все губя!

Всю жизнь мечтая о себе, чугунном,
Готовый песни петь грядущим гуннам,
Не пощадил он – прежде всех – себя…

На етапі підготовки до осмисленого сприймання поезії 
В. Брюсова словесник з’ясовує первинне читацьке вражен-
ня старшокласників від сонета І. Северяніна:

• Яким постає Брюсов у сонеті І. Северяніна?
• Які сторінки біографії поета знайшли відображення 

в сонеті?
• Які особливості творчості В. Брюсова підкреслює 

І. Северянін?
• У чому І. Северянін вбачає трагізм долі В. Брюсова?
• Які рядки сонета можуть стати епіграфом до творчості 

В. Брюсова?
Особливу увагу звертаємо на портрет В. Брюсова робо-

ти М. Врубеля. Учням буде цікаво дізнатися, що портрет 
В. Брюсова спочатку був написаний на фоні темного куща 
бузку, із якого рельєфно виступало обличчя поета. Брюсов 
був у захваті від портрету, але художник не вважав, що він 
незавершений. Брюсову потрібно було поїхати в Петербург; 
після повернення він побачив, що весь фон із бузком був 
стертий. Брюсову Врубель сказав, що бузок не підходить до 
його характеру і що він зробить новий фон із зображенням весілля Амура і Псіхеї. Можли-
во, пристрасне ставлення Брюсова до поетичних образів далеких епох, які Врубель відчув 
у його віршах, привернуло художника до цієї думки. Він почав малювати новий фон, але 
встиг нанести на полотно лише попередній нарис. По тому робота припинилася, так як зір 
став відмовляти художнику.

Валерій Брюсов. Портрет роботи
М. Врубеля
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Брюсов стверджував, що портрет у своєму справжньому вигляді «не достигал и половины 
той художественной силы, какая была в нем раньше», що «у нас остался только намек на ге-
ниальное произведение». Перевірити це тепер неможливо, але висока якість портрета, такого, 
яким ми його бачимо зараз, не викликає сумнівів. Адже обличчя і фігура залишились незачепле-
ними, а новий фон – це характерні врубелівські чорно-білі «кристали», вони красиво обрамляють 
обличчя, так що воно не здається ні силуетно вирізьбленим, ні занадто темним. Пластика облич-
чя, постановка, схрещені руки – все досконало: портрет Брюсова знаходиться на рівні кращих 
робіт Врубеля. Гостра гра ліній тонко передає велично-власну душевну ауру поета. Зображенню 
характерний високий монументальний устрій, навіть певна спорідненість із образом поета-про-
рока: Врубель побачив у Брюсові поета мислячого і вольового. Брюсов закінчив свої спогади 
словами: «После этого портрета мне другого не нужно. И я часто говорю полушутя, что 
стараюсь остаться похожим на свой портрет, сделанный Врубелем».

Така увага до портрету роботи Врубеля виправдана тим, що у сприй-
нятті сучасників існував стійкий образ Брюсова – вольового, власного 
літератора, наділеного своєрідним «магічним» ореолом. У збірці 90-х ро-
ків молодий Брюсов оголошує про свій намір створити школу символіч-
ної поезії, яка покликана «выразить тонкие, едва уловимые настроения, 
загипнотизировать читателя». Прагнення до епатажу проявляється в 
однорядковому вірші Брюсова «О, закрой свои бледные ноги» (1895), який 
приніс автору всеросійську скандальну популярність.

Наступна навчальна ситуація передбачає актуалізацію знань уч-
нів про філософські вчення, що мали вплив на розвиток мистецтва 
модернізму. Наслідуючи Шопенгауера, Брюсов був переконаний, що 
«искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями. 
Искусство есть то, что в других областях мы называем откровением. 
Создания искусства – это приотворенные двери в Вечность».

Для усвідомлення особливостей символістської творчості В. Брю-
сова Програмою спецкурсу передбачено опрацювання окремих віршів 
збірки «Urbi et Orbi» («Граду і миру», 1903). Її поява засвідчила Брю-
сова як теоретика і визнаного лідера російського символізму. Вчитель 

повідомить, що збірка «Urbi et Orbi» була задумана поетом як особлива за формою і змістом. 
Вона повинна була стати зразком збірки символістської поезії. «Urbi et Orbi» мала значний 
вплив на творчість молодшого покоління символістів – Олександра Блока, Андрія Бєлого.

У ході подальшої роботи на занятті організовуємо роботу з групах, 
яка передбачає виразне читання та художній аналіз окремих віршів 
збірки «Urbi et Orbi». Важливо, щоб учні усвідомити особливості ін-
дивідуального стилю, специфіку поетичного світу В. Брюсова, непов-
торність, художню своєрідність його ліричних творів, визначити місце 
поета в контексті розвитку світової культури.

Учні презентують результати групової роботи, демонструючи ро-
зуміння символістської специфіки брюсівської поезії.

У розділі «Элегии» поет розкриває тему кохання. Це почуття стає 
для нього священнодійством, таїнством.

Осмислення самотності, презирство до людини, передчуття неми-
нучого забуття знайшли відображення у віршах «В дни запустений» 
та «Словно нездешние тени».

У збірці звучать урбаністичні мотиви. Сповнене тривоги напруже-
не життя міста, яке своїми «грохотами» і «бредом» стирає лик смер-

Андрій Белий. 
Портрет роботи 

Л. Бакста

Олександр Блок. 
Портрет роботи 

К. Сомова
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ті, що безупинно насувається, та продовжує жити з колишньою шаленою, багатошумною 
напруженістю постає перед читачем у вірші «Конь Блед». Настрої поета тісно пов’язані з 
найдрібнішими проявами міського життя – відчутним інтересом навіть до гасових ліхтарів, 
до диму труб, до життя вулиць з «резким стуком пролетки в тишине». 

У віршах «Работа» і «В ответ» Брюсов на противагу ідеї спонтанності, «стихійності» 
поетичного твору, популярної серед символістів, стверджував необхідність свідомої праці 
над віршем. Він порівнював поетичну мрію з волом, а поета с його погоничем. Не випадково 
у вірші «Работа» поет звернувся і до теми щоденної праці, яка продовжила тему міста. Під 
впливом втоми від штучних настроїв він все більше цікавиться реальною дійсністю:

Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!
Я хочу изведать тайны,
Жизни мудрой и простой,
Все пути необычайны.
Путь труда, как путь иной…

Розширить уявлення учнів про ідейно-тематичну різноманітність символістської лірики 
вірш «Каменщик», який можна розглядати як зразок громадянської поезії. За формою – це 
діалог між поетом і каменярем:

– Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты нам строишь? Кому?
– Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
строим мы, строим тюрьму.
– Каменщик, каменщик, с верной лопатой,
кто же в ней будет рыдать?
– Верно, не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.
– Каменщик, каменщик, долгие ночи
кто ж проведет в ней без сна?
– Может быть, сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.
– Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
тех он, кто нес кирпичи.
– Эй, берегись, под лесами не балуй…
Знаем все сами, молчи.

Учні усвідомлюють, що серед усіх життєвих шляхів В. Брюсов обирає «путь труда, как 
путь иной», осягаючи таємниці «жизни мудрой и простой».

Узагальнюючи, учитель зазначить, що збірка «Urbi et Orbi» є зразком символістської 
поезії, в якій переважають мотиви самотності, гірке очікування забуття, усвідомлення того, 
що «лишь растет презрение и к людям, и к себе»:

Я жить устал среди людей
и в днях, устал от смены дум, желаний, вкусов,
от смены истин, смены рифм в стихах.
Желал бы я не быть Валерий Брюсов.
Зауважимо, що цю збірку можна вважати кульмінацією творчості В. Брюсова. В наступ-

них поет працюватиме над вдосконаленням форми, шліфуванням витонченого, точного і 
водночас чеканного вірша.
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Робота в мікрогрупах передбачає дослідження поетичної мови, віршованих форм творів 
В. Брюсова. Старшокласники зроблять висновок про те, що поетична тематика модерніст-
ських творів вимагала нової мови. В. Брюсов зробив значний внесок у розвиток форми 
вірша, активно використовував неточні рими, «вільний вірш», розробляв «довгі» розміри 
(12-стопний ямб із внутрішніми римами: у вірші «Встреча»: «Близ медлительного Нила, 
там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра // ты давно меня любила, как Озириса 
Изида, друг, царица и сестра…», 7-стопный хорей без цезури в «Конь блед»: «Улица была 
как буря. Толпы проходили // Словно их преследовал неотвратимый Рок…»), використовував 
чергування рядків різного метра (так звані «рядкові логаеди», як у вірші «В Дамаск»: «Губы 
мои приближаются // К твоим губам…»). Одночасно із Зінаїдою Гіппіус В. Брюсов розробив 
тонічний вірш. Термін дольник запропонований саме В. Брюсовим у праці «Наука про вірш».

Робота з літературознавчим словником передбачає визначення терміну «дольник». Учні 
з’ясують, що це вірш, заснований на неспівмірності ритмічних груп, «вид тонічного вірша, 
в рядках якого витримується однакова кількість наголошених складів, а кількість ненаголо-
шених між ними коливається від жодного до двох («міжударний інтервал»). Дольник часто 
зустрічається у англійській, німецькій та російській поезіях. Існує багато модифікацій доль-
ника, включаючи такі, що не зберігають рівної кількості наголошених складів».18

Проаналізувавши окремі поетичні твори збірки «Urbi et Orbi», учні усвідомлять істин-
ність думки французького теоретика символізму Ж. Мореаса, який стверджував, що символ 
народжується там, де неможливо зобразити предмет. Він покликаний виразити алегоричне 
й невимовлене шляхом відповідностей між двома світами – світом зовнішнім і світом мрій, 
ідеалів. Таємниця, або Ідея, криється в глибині матеріальних речей. Поет-символіст прагне 
втілити цю ідею, надати їй почуттєво збагненної форми. Поєднання реального та ідеально-
го – основа символічного світосприйняття.

На етапі рефлексії пропонуємо учням ознайомитися з віршем В. Брюсова «Юному поэту»:

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

У ході бесіди з’ясовуємо рівень осмислення цього твору старшокласниками:
• Які враження справив на вас поетичний заповіт Брюсова?
• У чому своєрідність світобачення В. Брюсова?
• Які образні вислови вас найбільше вразили?
• Яким би було ваше послання до поетів?
Повторне звернення наприкінці заняття до самостійно обраного учнями епіграфу – рядків 

із сонету І. Северяніна – забезпечить формування цілісного сприйняття образу російського 
поета-символіста.

18  Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – С. 541
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Завдання для домашнього опрацювання:

1. Виразне читання та аналіз одного із віршів В. Брюсова (на вибір учнів).
2. Творча робота: «Моє послання другу – юному поету».
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СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Символізм як естетико-філософська основа модерну зародився у Франції у другій поло-

вині ХІХ століття і поширився в інших європейських країнах. Символістами були бельгій-
ський драматург М. Метерлінк, німецький – Г. Гауптман, норвезький – Г. Ібсен, австрійський 
письменник Р.М. Рільке, англійський – О. Уайльд, російські поети К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 
В. Брюсов, О. Блок.

Актуалізуємо учнівські знання про основні ознаки європейського та найсуттєвіші риси 
українського символізму. Зазначаємо, що на ранньому етапі українського символізму його 
тенденції виявляються у творчості О. Кобилянської, П. Карманського, Г. Чупринки, М. Во-
роного, М. Філянського, В. Пачовського, Б. Лепкого, П. Тичини, М. Хвильового.

Елементи символізму наявні у творчості художників-членів спілок «Музаґет» і «Ґроно» – 
М. Жука, М. Бурачека, А. Петрицького, Ю. Михайлова, а на Західній Україні – О. Новаків-
ського, раннього П. Ковжуна, Л. Ґеца, О. Сорохтея та інших. Нова генерація українських 
живописців відмовилась від побутовизму в картинах з їх літературно розробленим сюжетом, 
зовнішньою оповідністю, соціальною тенденційністю.

Еволюцію українського символістського живопису мож-
на визначити як перехід від наслідування реальної дійсно-
сті, життєвої правди до міфотворчості з високим ступенем 
перетворення цієї дійсності. Українські митці-символісти в 
образотворчому мистецтві, як і їхні європейські попередни-
ки й сучасники, намагалися знайти синтез кольорів і ліній 
для висловлення основної ідеї твору.

Олекса Новаківський пройшов шлях від естетики імпре-
сіонізму до символіко-експресивної форми, де реалізував 
себе як художник глибоких почуттів, майстер колориту, 
автор філософських полотен.

Принциповою особливістю творчого мислення О. Нова-
ківського, що споріднює його з естетикою символізму, є міфо-
логізація реальності. Він, перевтілює дійсність в ідеальні, іншомовні образи, які черпає з укра-
їнської народної міфології («Дзвінка», «Русалка»), з грецького епосу («Леда») або із євангельської 

Олекса Новаківський
Автопортрет з дружиною
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чи старозавітної історії («Мойсей», «Мати Милосердя», «Благовіщеня», «Українська Мадонна»). 
Художник вдається до монументальних алегорій («Пробудження», «Повінь», «Виховання», «На-
ука», «Мистецтво»), міфологізує історичне минуле народу, представляючи його в героїчних 
постатях, втілюючи в них ідеал сили і державної волі свого народу («Ярослав Осмомисл», «В’їзд 
Богдана Хмельницького до Києва»). У цих, ідеальних, далеких від реальності образах О. Нова-
ківський виразив умонастрої сучасного йому галицького суспільства.

Символічне, міфологізоване мислення дозволяло йому 
охопити широке коло масштабних тем суспільно-патріо-
тичного і філософського звучання. Це, передусім, картини 
національного відродження («Пробудження», «Стрілець-
ка Мадонна», «Мати Милосердя»), ідеали гордо нескоре-
ного духа нації («Ярослав Осмомисл», «Довбуш – володар 
гір»), образи представників її інтелектуальної еліти («Князь 
Церкви», «Мойсей», «Портрет О. Барвінського»). Мислен-
ня міфопоетичними образами зближує поетику О. Нова-
ківського із творчістю таких його видатних сучасників в 
українській літературі, як пізній І. Франко, Леся Українка, 
М. Коцюбинський.

Символічного звучання в інтерпретації О. Новаківсько-
го набувають навіть натюрморти: соковиті, напоєні світлом 
і барвами життя мотиви квітів та овочів. У них нерідко 
укладені у центричні монументальні композиції, що звучать 

як гімн красі й повноті життя («Багатство України», «Хризантеми», «Азалія», «Квіти», 
«Натюрморт» та ін.).

У ході короткої характеристики творчості українського живописця-символіста Олекси 
Новаківського, акцентуємо увагу учнів на автопортретах митця, що можуть бути умовною 

візуалізацією естетики українського символізму: «Тривога 
і задума, що дивиться на нас із автопортрета отої пре-
красної голови слов’янського Мікеланджело, – вираз цей, 
при всій своїй піднесеності, сповнений беззахисності й не-
долі. Це обличчя візіонера, мрійника, який свою творчість 
настроїв на найвищий лад, залишаючись непохитно вірним 
ідеї добра і краси, котрим присвятив свою думку та твор-
чість, увесь свій великий талант і своє велике серце».19

Глибше зрозуміти символістську естетику полотен ху-
дожника допоможуть спогади одного із численних шану-
вальників його таланту поета М. Вороного, які словесник 
зачитає в класі: «Новаківського не можна оглядати, його 
треба слухати… Його динамічні фарби, насичені при-
страсною музикою, дзвонять, гойдаються потужними 
акордами… Він передусім маляр-симфоніст і творить об-
рази-символи…»

Поглибити в старшокласників знання про символізм як стильову течію модернізму, роз-
крити її мистецько-історичні корені, з’ясувати роль цього явища в розвитку української літе-
ратури кінця ХІХ – початку ХХ століття доцільно у процесі вивчення творчості поета-естета 
Миколи Вороного.

19   Волошин Любов, Автопортрети Олекси Новаківського; альбом. Любов Волошин. – Львів. – 2004. – 156 с.

Олекса Новаківський
Довбуш – володар гір
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Олекса Новаківський

Музика квітів. Каштани і бузок Азалія

Творчість поета Миколи Вороного – це перша декларація ідей і форм українського сим-
волізму. «Любов, краса і шукання правди (світла, знання, початку чи Бога) – це сфери сим-
волічної поезії, вона найкраще може про це оповісти»20, – стверджував митець-естет. Поет 
підносив порив людського духу («Ікар»), відтворив нещастя Батьківщини («Краю мій рід-
ний») й індивідуальну драму («Vae victis!» («Горе переможеним!»)). Його поетичні цикли 
«Разок намиста», «За брамою раю», «Гротески» вирізняються емоційністю й драматизмом 
розвитку художньої дії. У патріотичних поезіях «За Україну!» та «Євшан-зілля» домінує, за 
висловом самого автора, «національний елемент… як поетична стихія».

Визначена мета заняття зумовлює застосування методу шкільної лекції з елементами 
бесіди. Рекомендуємо залучати учнів-членів пошукової групи до виконання випереджуваль-
них завдань літературознавчого характеру, пошуку відповідей на пізнавально-аналітичні 
запитання, проведення бесід різного типу (аналітичної, підсумкової), презентації різних 
видань художніх творів, проведення компаративного аналізу поетичних творів українського 
і французького символізму та декламування поезій.

Орієнтовне вступне слово вчителя
Постать Миколи Вороного по-різному трактувалася у вітчизняному літературознав-

стві. Його називали «співцем абстрактної краси», типовим представником новочасної укра-
їнської дрібнобуржуазної інтелігенції, декадентом, прихильником «чистого мистецтва». 
Підтвердження цього – погляди М. Вороного, висловлені у віршах, присвячених І. Франку, 
Лесі Українці. На початку ХХ ст. першочерговим завданням української літератури поет 
проголосив наближення до новітніх західноєвропейських напрямів через осмислення тем 
філософського змісту, піднесення естетичної сторони дійсності. Український літерату-
рознавець О. Білецький писав, що «ім’я Миколи Вороного міцно вписане в історію нової 
української літератури… Визначний майстер поетичного слова, талановитий перекладач 
«Інтернаціоналу», «Марсельєзи», творів прогресивних російських і західноєвропейських 
письменників, – він своєю плідною діяльністю сприяв розширенню горизонтів української 
літератури, виробленню нею нових форм, налагодженню нових зв’язків з іншими літера-
турами світу» 21. Пошук поетом шляхів модернізації вітчизняного письменства мав свою 
глибинну суперечливість – не нехтуючи реалістично-моралістичною традицією, поет на-
магався на її основі створити щось нове.
20    Дорошкевич О. До історії модернізму на Україні // Жовтень. – 1925. – С.74-75.
21 Кислий Ф. Микола Вороний // Дніпрова хвиля. – К., 1992. – С.524.
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У 1901 році Микола Вороний зі сторінок «Літературно-наукового вісника» звернувся до 
українських письменників із відкритим листом, у якому закликав до написання літературних 
творів «…хоч з маленькою ціхою оригінальності, з незалежною свобідною ідеєю, з сучасним 
змістом.., де було б хоч трошки філософії, де хоч клаптик яснів би того далекого блакитного 
неба, що від віків манить нас своєю недосяжною красою, своєю незглибною таємничістю» 22. 
Поета більше цікавило естетичне звучання, досконалість форми, ніж соціальний аспект 
художніх творів. Тогочасною літературною критикою, а саме С. Єфремовим, цей лист був 
оголошений маніфестом українського модернізму, а сам М. Вороний – «ідеологом» модер-
нізації української літератури.

У 1903 р. М. Вороний видав альманах «З-над хмар і з долин», метою якого було наблизити 
українське літературне видання до новітніх течій європейської літератури. Наголошува-
лося на відмові від народницького шаблону, подоланні естетичної глухоти, тобто на необ-
хідності естетичного оновлення національної літератури. Поет проголосив себе першим 
українським митцем-естетом, «артистом». Це дало підстави вважати його провідником 
«чистого мистецтва» в українській літературі, що неоднозначно сприймалося більшістю 
українських письменників-реалістів.

У певні періоди в творчому доробку М. Вороного переважали різні модерністські тен-
денції – від романтизму до неоромантизму та символізму.

За життя поета прогресивна критика справедливо порівнювала його доробок із творами 
французьких символістів Шарля Бодлера і Поля Верлена. М. Вороний, як і П. Верлен – один 
із його найулюбленіших поетів французького символізму, обстоював, перш за все, красу 
поезії, її естетику.

Творчість М. Вороного – різноманітна й неоднорідна за змістом і стилістикою – зба-
гатила українську літературу й дала потужний імпульс новаторству молодих майстрів 
слова почату ХХ століття.

Для аргументації тези про наслідування М. Вороним поетичних традицій П. Верлена 
проводимо художній аналіз вірша М. Вороного «Краса!».

Учень-декламатор виразно читає вірш.
Актуалізації учнівських знань про розвиток модерністських тенденцій у національному 

літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття сприятиме запитання:
• Які естетичні пріоритети домінували в творчості письменників-модерністів початку 

ХХ століття?
Модернізм як художнє явище виник із бажання протиставити нові ідеї естетизму тра-

диційній народницькій літературі, тому для поетів нової доби нові ідеї починалися голов-
ним чином ідеєю краси, яка була символом пріоритету естетики над усім іншим. Педагог 
зауважить, що М. Вороний найбільше з усіх поетів-модерністів декларував новий ідеал, 
що дало підстави літературознавцю С. Єфремову назвати його «жрецем краси, пуристом 
художнього слова».

Запитання та завдання для учнів:
• Визначте основний мотив поезії «Краса!».
• За допомогою яких художніх засобів автор розкриває ідею твору?
• Прокоментуйте останню строфу вірша.
Учні скажуть, що у вірші «Краса!», який став вершиною модерністської поезії М. Воро-

ного, задекларований пієтет митця перед Красою, яка для поета – найвищий ідеал, богиня, 
«натхненна чарівниця». Він переконаний, що у швидкоплинному житті вічними цінностями 
залишаються Краса і Україна:

22 Літературно-науковий вісник. – К., 1901. – Кн. 9. – С.14
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Її я славлю, і хвалю,
І кожну їй хвилину
Готов оддати без жалю.
Мій друже, я Красу люблю…
Як рідну Україну!

Учні повинні зрозуміти, що в останніх рядках відчувається поверховість естетизму мо-
дернізму М. Вороного, неусвідомлене небажання відокремитися від народницьких традицій. 
Автор визначає міру своєї любові до краси, порівнюючи з найдорожчим – з любов’ю до 
рідної землі.

• Що вам дає підстави назвати вірш «Краса!» поетичним маніфестом символізму?
• Яке естетичне кредо проголошено поетом?
• Розкрийте вимоги до поетичних творів, задекларовані у віршах М. Вороного «Краса!» 

та П. Верлена «Поетичне мистецтво». Порівняйте їх.
У коментарі вчитель зазначає, що М. Вороний розділяв погляди П. Верлена щодо модер-

ністської поезії. Так, у листі до І. Франка поет писав: «люблю навіть щирий гарний сімболізм 
(авт. – символізм), який хоч часом не має певного змісту, але дає певний настрій. Суть 
річи, котрі тяжко зрозуміти, але відчути їх можна. Адже ж поезія римами, ритмами, 
зворотами милозвучної мови близько стосується до музики, а музика раз-у-раз дає нам такі 
зразки. І коли се вільно допускати в одній сфері штуки, то чому ж не вільно допускати в 
другій?»23. Ця теза свідчить про близькість естетичних поглядів М. Вороного та П. Верлена, 
який акцентував на милозвучності поезії, відшукуванні найтонших нюансів і відповідностей 
між звуком, тоном і почуттям. Вороний згадував, що слідом за Верленом обрав своїм гаслом 
фразу «De la musique avant toute chose!» («Музики передусім!»). Наголошував він і на своєму 
тяжінні до комбінованих повторів, рефренів, що також, як йому здавалось, було даниною 
французькій традиції віршування.

Вірш «Краса!» М. Вороного викликає безпосередні асоціації з поезією Ш. Бодлера «Гімн красі».
Учень виразно читає вірш Ш. Бодлера «Гімн красі».
Зауважимо, що творчість французького поета-предтечі символізму Ш. Бодлера мала зна-

чний вплив на розвиток українського модернізму. Про нього писали І. Франко, Леся Укра-
їнка, В. Стефаник. Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. твори французького поета було 
перекладено українською мовою.

У вірші Ш. Бодлера Краса уособлена в образі незворушної і непохитної статуї, таємницю 
якої осягнути неможливо. Поет утверджує думку, що Добро й Зло як категорії 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!

(Переклад Д. Павличка)

Основою своєї естетичної програми Ш. Бодлер вважав «видобування краси із зла». У його 
розумінні природа не може бути джерелом оновлення почуттів людини, тому постає її во-
рогом. Поет шукає натхнення в «іншій природі» – у творах мистецтва i людській праці. Від-
чуття «жахів життя» штовхало поета до пошуків нової незнаної краси, що зростає на ґрунті 
розкладу й відчаю. Поет демонстративно нехтує традиційними моральними цінностями і 

23  Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ. – Ф. №3. – Од. Зб. №1614.
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схиляється перед Сатаною. У відчаї він розуміє призначення поезії як засобу вирощування 
квітів (тобто Прекрасного) зі зла.

Учні дійдуть висновку, що у поезії Ш. Бодлера сфокусовано суперечності епохи та сприй-
няття поетом сучасного світу як царства зла.

Для встановлення культурологічних зв’язків між українською та світовою література-
ми доречним буде проведення короткої усної екскурсії сторінками різних видань художніх 
творів, перекладених українською М. Вороним. Серед його перекладів твори В. Шекспіра, 
О. Пушкіна, Л. Гумільова та японська поезія.

Наступний етап заняття передбачає ознайомлення з ранньою модерністською лірикою 
М. Вороного, осмислення якої вимагає достатнього розвитку асоціативного мислення й від-
творюючої уяви учнів.

Старшокласники повинні усвідомити, що багатьох творах, зокрема у віршах, присвячених 
І. Франку, Лесі Українці, Т. Шевченку, М. Лисенку («Пам’яті Миколи Лисенка», «Серце му-
зики», «Пам’яті Івана Франка», «Гей, хто має міць», «На Тарасовій горі», «До моря» тощо) 
М. Вороний висловив своє розуміння ролі митця у суспільстві.

На етапі актуалізації опорних знань учнів учитель виразно читає вірш «Іванові Франкові», 
вивчення якого передбачено чинною Програмою з української літератури в 10 класі.

Розуміння старшокласниками новаторських естетичних декларацій М. Вороного щодо 
розвитку української літератури формуємо у процесі евристичної бесіди за такими орієн-
товними запитаннями:

•  Що вам відомо про історію написання послання «Іванові Франкові»?
•  У чому, на вашу думку, полягає новаторство М. Вороного у художній інтерпретації 

теми ролі поета й поезії в суспільстві?
У ході коментованого читання твору з’ясовуємо, що у посвяті до поеми «Лісова ідилія» 

І. Франко прокоментував модерністські відозви «друзяки давнього, ідеаліста непоправного» 
М. Вороного. Натхненний новітньою філософією, сам автор у поетичному посланні «Іванові 
Франкові» (1902) розгортає уявну дискусію з корифеєм традиційної української літератури 
щодо способів художнього осмислення буття. Епіграфом до твору він бере слова французь-
кого поета-символіста Ш. Бодлера: «Предметом поезії є тільки вона сама, а не дійсність». 
Дотримуючись традиційних мотивів європейської символістської поезії з її протиставленням 
поетичної одухотвореності сірій буденності, автор бачить життя як

…дві противні сили,
Що між собою в бій вступили.
Одна з них – велетень-гнобитель,
А друга – геній-визволитель.

Учні повинні зрозуміти підтекст поезії про філософію двох контрастних світів: світу 
людського тіла – «велетень-гнобитель» (суспільне життя, соціальні проблеми, матеріальні 
потреби) і світу духовного – «геній-визволитель» (вищі моральні цінності, ідеали, духовні 
потреби, мистецтво), які драматизують життя людини. Головне призначення митця-симво-
ліста – осягнення вищого таємничого світу мрій та ідеалів. М. Вороний вважає, що душа 
поета шукає відради й забуття:

Душа бажає скинуть пута,
Що в їх здавна вона закута..,
Бажає ширшого простору –
Схопитися й злетіти вгору.
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Розуміння М. Вороним ролі поета в житті суспільства не було співзвучним із думками 
багатьох його сучасників, які вимагали від художника слова лише служіння революційними 
ідеям. Натомість він так сформулював кредо митця-модерніста:

…життя нікчемне
Забути і пізнать надземне,
Все неосяжне – охопити,
Незрозуміле – зрозуміти!

Доцільним завданням для учнів буде порівняння розумінням сутності життя українським 
поетом М. Вороним та російським символістом О. Блоком:

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Митець – це філософ, співець краси і почуттів. Автор гідно відстоює право митця на 
творчість за законами краси:

А як поет – без перепони
Я стежу творчості закони;
З них повстають мої ідеї –
Найкращий скарб душі моєї.

Поет наголошує на модерності своїх творів, тому що «не бере життя байдуже», вказує, 
що творить «не для шаблону». Однак, у власній творчості він майже не дотримувався за-
декларованих ним прийомів «чистого мистецтва». Таким неоднозначним був кодекс мит-
ця-модерніста М. Вороного.

Учень виразно читає вірш «Мавзолей».
• Як змінюється під впливом символізму світобачення поета?
• У чому своєрідність образності лірики М. Вороного?
• Які образні вислови найбільше вразили вас змістом і формою?
Учні повинні дійти думки, що у вірші «Мавзолей» (1901) Вороний-символіст, взявши 

епіграфом слова Гете: «Увесь час пориватися до вищого буття», відстоює право митця на 
служіння вищим духовним ідеалам. Цей символістський текст багатозначний. Так, душа 
митця асоціюється з кришталевим мавзолеєм, храмом сповненим скарбом «мрій, звуків, 
фарб, ідей». Автор, нехтуючи традиційним образом, прагне виразити індивідуальні емоції 
за допомогою символізованої мови, тобто символ стає головним зображувальним засобом. 
У творі домінує мальовничий образ-символ чарівної «богині Краси», якій вірно служить 
митець-естет. Із позицій модерністського світобачення оспівується краса як найвища духовна 
цінність. Автор дбає про милозвучність тексту, добирає виразні порівняння та метафори 
(«там з небуття встає життя», «в танці мрій») для відтворення світовідчуття ліричного 
героя. Український поет сам відзначав схожість свого вірша «Мавзолей» із верленівською 
«Осінньою піснею», вказуючи на подібність структури, ритміки, звукопису.

Цікавим буде порівняння поезії «Мавзолей» з творами французьких символістів, які розкри-
вають тему поета і поезії. Рекомендуємо також проаналізувати твір Ш. Бодлера «Альбатрос».

Учень виразно читає вірш.
Порівнюючи твори, потрібно звернути увагу на те, що вони мають двопланову структуру, 

де на передньому плані – предмети, емпіричні явища, конкретні деталі, за якими ховається 
ідея, абстракція, що перетворює образи в символи.
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У поезії «Альбатрос» поет уособлений в образі альбатроса, який символізує світ пре-
красного, добра:

Поет подібний теж до владаря блакиті,
Що серед хмар летить, мов блискавка в імлі.
Але, мов у тюрмі, в юрбі несамовитій
Він крила велетня волочить по землі.

(Переклад М. Терещенка)

«Юрба несамовита» – це дійсність, а велетенський птах-поет може жити тільки «серед 
хмар».

• Як у поезії Ш. Бодлера розкрита символістська філософія двох світів? (У протистав-
ленні поета і натовпу втілюється мотив боротьби добра і зла).

• Яким є призначення поета-символіста? (Душа ліричного прагне до духовних висот, 
«жадає висоти»).

• Які символи використовує автор у тексті поезії? (Море символізує життя; корабель, 
човен – людську долю; грім, гроза, блискавка – життєві негаразди).

Учні скажуть, що вірш Ш. Бодлера утверджує божественну природу людини, силу мис-
тецтва, що з найбільшою повнотою втілена у постаті поета, «трепетний дух» якого утікає 
від «земної хвороботворної гнилі», щоб злетіти ввись. У авторському розумінні – мистецтво 
та особистість вищі за натовп.

Поетика символізму яскраво виражена у вірші М. Вороного «Vae victis!» («Горе перемо-
женим!»)

Після виразного читання твору учні відповідають на запитання:
• Чи можна на підставі емоційної домінанти визначити приналежність твору до симво-

лізму?
• Які почуття відтворено в поезії «Vae victis!» («Горе переможеним!»)? Назвіть їх витоки.
• Які специфічні ознаки символізму знайшли яскраве вираження у вірші?
Учні дійдуть висновку, що в аспекті символістських тенденцій у вірші «Vae victis!» («Горе пе-

реможеним!») розкрито проблему самотності людини в суспільстві, відтворено передчуття нею 
катастрофізму, душевної розпуки, марності прожитих літ. У творі досить чітко вимальовується 
характерний для символізму конфлікт ідеалу й дійсності, що виростає з філософії двох світів: дух 
і плоть розривають людину між прагненням до вищого і неминучим існуванням у земному світі:

…я боровся, шукав ідеала,
Мов свобідний орел, моя думка в просторах шугала –
В просторах життя!
І мов нагла мара мені світ весь од сонця закрила…
У гонитві даремній минули найкращі літа.

Із позицій символізму автор передає світовідчуття ліричного героя: «Я знемігся, згорів…», 
«Мою душу самотню пожерла гадюка-нудьга», «Я безсилий, хилюсь я, хоч ще молоде моє 
тіло…». Зосередженість на трагізмі власних почувань зумовлює потребу їх виразу в гіпер-
болізованому вигляді. М. Вороний персоніфікує почуття туги, тривоги, відчаю, перетворює 
їх на зловісних супутників, присутність яких постійно відчутна. Автор вдається до симво-
лізації елементів пейзажу: «Наді мною реве хуртовина; зграї гарпій проклятих…». Текст 
насичений зоровими образами-символами: «гадюка-нудьга», «свобідний орел», «нагла мара», 
«зграї гарпій», які вказують на самотність героя, приреченість на душевні терзання. Настрій 
постійної туги виражається за допомогою виразних художніх засобів. Так, епітети «душу са-
мотню», «нагла мара», «гарпії прокляті», метафори «серце на попіл зотліло», «мрії гасли», 
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«вломились напружені крила» передають сконцентровані емоції. Інтонація вірша будується 
на повторах, які сприяють його ритмічній виразності. Важливо усвідомити, що за допомо-
гою прийомів символістського стилю автор розкриває глибокий підтекст твору – вказує на 
незахищеність земного життя людини.

У ході підсумкової бесіди школярі дійдуть висновку про символістські особливості ран-
ньої лірики М. Вороного:

 декларування модерністських естетичних поглядів;
 продовження традицій європейського символізму;
 розкриття філософії двох контрастних світів – матеріального і духовного;
 осягнення вищого (духовного) світу як головне покликання поета;
 оспівування краси як найвищої духовної цінності;
 глибокий підтекст твору;
 вживання ускладнених символічних образів-понять;
 домінування мотивів смутку, туги, відчаю, самотності;
 широке використання засобів підвищеної виразності;
 мелодійність та ритмічна виразність поезії.

Отже, творчість українського поета-символіста Миколи Вороного розглянуто в контек-
сті світової модерністської поезії, що сприяє усвідомленню старшокласникам української 
літератури як невід’ємної складової світового літературного процесу, вихованню культури 
міжнаціонального спілкування в процесі вивчення художніх творів європейських митців.

Завдання для самостійного домашнього опрацювання:
1. Письмове завдання: «Визначте мотиви модерністської лірики Миколи Вороного».
2. Письмова робота: «Художній світ поета-символіста Миколи Вороного».
3. Творча робота: «М. Вороний – послідовник символістських традицій французьких 

поетів чи самобутній український митець-модерніст?»
4. Підготуйте повідомлення про міфологічні, фольклорні та літературні джерела худож-

ніх образів М. Врубеля: давньогрецькі міфи; давньоруські билини; В. Шекспір «Гамлет», 
«Ромео і Джульєтта»; Й.В. Ґете «Фауст»; О. Пушкін «Казка про царя Салтана», «Пророк»; 
М. Лермонтов «Демон», «Герой нашого часу»; Л. Толстой «Анна Кареніна»; А. Франс «Свя-
тий Сатир» (індивідуальні завдання).
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СИМВОЛІЗМ У ЖИВОПИСІ

Матеріал до оглядової лекції
У методичній науці завжди актуальним є питання про зв’язок мистецтв у процесі вивчен-

ня літератури. Так, реалізація принципу історизму вимагає залучення інших видів мистецтв 
для глибшого осягнення історичних образів, наочного уявлення про героїв і час. Функція 
мистецтв розглядалася і як ілюстрація до літературного твору. Тоді ж сформувався ще один 
погляд, прибічники якого наполягали на необхідності рівноправ’я мистецтв на уроках літера-
тури з метою посилення емоційного звучання літературного твору, ефективного естетичного 
виховання учнів, загального художнього розвитку, що висуває на перший план проблему кон-
текстного вивчення літератури. Мистецтво як таке вимагає повної душевної віддачі не лише 
від художника в широкому сенсі слова, але й від читача, глядача, слухача. Без відповідного 
рівня літературних знань, засвоєння фактів історії культури, історії суспільства сприйняття 
школярами мистецтва спотворене. В. Маранцман вважає, що в союзі з живописом, музикою, 
театром, кіномистецтвом література швидше знайде шлях до серця учня, збудить думку, 
оживить уяву, схвилює його почуття. Це не означає, що треба одночасно використовувати 
всі види мистецтв. Під час вивчення кожного літературного твору слід ретельно підібрати 
музичний або живописний твір, які дадуть змогу зрозуміти місце і значення цього твору в 
світовій художній культурі, побачити, як різними художніми засобами різні автори різних 
видів мистецтв осмислюють одну й ту саму проблему, що сприяє більш цільному сприйняттю 
твору мистецтва.

Одним із способів освоєння художньої культури є робота з інтерпретаціями. Діалогічна 
сутність художньої культури передбачає множинність інтерпретацій мистецьких явищ.

Художній твір, осмислений істориками мистецтва, дає змогу зрозуміти не лише автора та 
епоху, але й всі ті епохи, котрі так чи інакше інтерпретували цей твір. Крім того, багатозначність 
або принципова можливість кількох інтерпретацій, є суттєвою стороною будь-якого твору мисте-
цтва. Діалогічна сутність художньої культури виявляється у постійній взаємодії видів мистецтв, 
що дає підстави припустити, що творча діяльність учнів у процесі спілкування з мистецтвом, 
очевидно, має будуватися також в системі діалогу мистецтв. У процесі лекції (теоретичні знання) 
і на практичних заняттях (різні форми роботи) учні навчаються бачити взаємозв’язок мистецтв, 
вести діалог з творами мистецтв, одержують навички тлумачити різні інтерпретації та створю-
вати власну інтерпретацію мистецького твору, включаючи літературний.

Найбільш плідними є дослідження з проблеми взаємодії мистецтв, пов’язані з обґрунту-
ванням необхідності типологічного вивчення всіх видів художньої культури. Вчені перекон-
ливо довели, що загальні характеристики культури фокусуються в мистецтві, виводячи на 
передній план певний вид мистецтва або його жанр. Тому так важливо вміти орієнтуватися 
в контексті художньої культури кожному, хто сприймає мистецький твір, зокрема літератур-
ний, а також мати знання про простір, який оточує цей твір, його зв’язки з іншими видами 
мистецтв. Отже, щоб сприймати культурно-мистецькі цінності в усій їх повноті, необхід-
но знати їх походження, процес творення, закладену в них пам’ять епохи. Кожний з видів 
мистецтв є унікально своєрідним і тому більшою чи меншою мірою відповідає потребам, 
запитам, особливостям змісту різних типів художньої культури, а відтак одержує певне місце 
в даній культурі, завойовує певний соціальний та естетичний престиж. Вивчення літератури 
в контексті художньої культури передбачає послідовно історичний підхід до аналізу їх зв’яз-
ків. Так, зрозуміти специфіку живописного або музичного твору можна за умови зв’язку їх 
з іншими видами мистецтв. Розгляд особливостей кожного виду мистецтв безпосередньо 
залежить від того, як розуміє, тлумачить дослідник художню діяльність, ті її закономірності, 
які є спільними для всіх мистецтв.
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Особлива роль художньої літератури в діалозі мистецтв підтверджується тим, що, як твер-
дять учені (Ю. Лотман, М. Бахтін), внаслідок неповної чуттєво-наочної зреалізованості своїх 
образів література легко вступає в синтез із тими видами мистецтв, які спроможні довести їх 
до зримої виразності: з образотворчим мистецтвом, акторським втіленням, музикою. Універ-
сальність «будівельного матеріалу» літератури – слова дає змогу їй самій відтворити увесь 
інший художній світ. Емоційний, смисловий, часовий простір, який містить літературний 
твір, уже передбачає широкий контекст для його пізнання. З одного боку, під час вивчення 
літератури контекст художньої культури, який сприяє діалогу літератури з іншими видами 
мистецтва, необхідний, оскільки лише в такому разі літературний твір стає фактом духовної 
культури, а його життя у часі – це зустріч з читачами-носіями культури кожного наступного 
покоління. З іншого боку, саме широкий контекст художньої культури створює передумови 
для розуміння в максимальній повноті літературного твору: література невід’ємна частина 
культури, її неможливо зрозуміти поза цільним контекстом всієї культури даної епохи.

Одним з головних завдань літературної освіти в умовах профільного навчання є макси-
мальне використання морального потенціалу мистецтва як засобу формування і розвитку 
етичних принципів та ідеалів духовного розвитку особистості. Механізми впливу мистецтва 
на людину всебічно вивчаються різними галузями наукового пізнання: психологією, етикою, 
мистецтвознавством.

У цьому контексті чільною є проблема сприйняття мистецтва. Вагомий внесок щодо 
особливостей художньо-психологічного аналізу зробив Виготський, який вважає, що справ-
жня реакція на мистецький твір (літературний, музичний, образотворчий) починається з 
акту чуттєвого сприйняття, яке впливає на почуття і уяву того, хто сприймає мистецтво. 
Виокремлюючи почуття насолоди, яке людина зазнає, милуючись твором мистецтва, Ви-
готський зазначає, що «художня насолода» вимагає активної діяльності психіки, розвитку 
емоційної сфери людини.

Таким чином, вплив зокрема образотворчого мистецтва на особистість являє собою ціль-
ний системний акт, у якому відбувається взаємодія таких складових як впливовий стимул 
(живописний твір з його системою зображувальних засобів), художня свідомість особисто-
сті (психологічні механізми впливу) та ефект «післядії» художнього твору на людину. При 
цьому розрізняють три типи психологічного впливу мистецтва на особистість: перший тип 
опосередкований психологічним механізмом емпатії і ґрунтується на співпереживанні і спі-
вучасті, тобто «ефект присутності»; другий тип – психологічним механізмом відчуження і 
ґрунтується на спогляданні досконалості художньої форми твору мистецтва, тобто «ефекті 
відчуження»; третій тип – психологічним механізмом катарсису й відповідного переживання. 
Цим трьом типам впливу мистецтва відповідають і три варіанти його впливу на духовний 
світ особистості, що цілком закономірно.

Естетичне виховання старшокласників на уроках літератури, заняттях курсів за вибором 
передбачає знайомство з естетичними категоріями: «прекрасне», «потворне», «трагічне», 
«комічне» тощо. Завдання мікротеми спецкурсу – допомогти учням побачити шляхи фор-
мування естетичного ідеалу в світовому мистецтві зарубіжжя, сформувати уміння й навички 
роботи в системі діалогу мистецтв (літератури та живопису) і культурних епох.

В історії розвитку художньої культури естетичні категорії розвивалися у відповідності 
із запитами культурної епохи, а також у відповідності із соціальною приналежністю людей. 
Постійний діалог людини із світом знайшов відображення в мистецтві, зокрема в понятті 
«символ епохи». Поняття «символ» – багатоаспектне за своєю суттю, воно давно привертає 
увагу філософів, мистецтвознавців, лінгвістів. В естетиці і філософії мистецтва поняття 
«символ» відображає специфіку образного освоєння життя мистецтвом, тісно взаємодіє з 
поняттям «образ». На наш погляд, багатогранне трактування поняття «символ» дає змогу 
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пов’язати його з естетичними категоріями в їх історичному контексті та їх образному відо-
браженні в мистецтві.

Слід нагадати, що мистецький контекст вибудовується на основі літературних знань учнів. 
Залучені до роботи твори живопису, музики, архітектури, скульптури сприяють створенню 
емоційної реакції школярів, у зіставленні з літературним твором допомагають орієнтуватися 
у формах діалогу культурних епох, явищ, художніх творів. У противному випадку заняття 
перетворяться на уроки мистецтвознавства і позбавлять їх емоційного насичення у спілку-
ванні з мистецтвом, оскільки кількість годин, виділена навчальним планом на «художню 
культуру», є суто символічною.

Залучаючи учнів до аналітичної діяльності в поетапному засвоєнні ними поняття «діа-
лог», організовуємо завдання з орієнтацією на розвиток художньої уяви, що впливає на фор-
мування уміння власної інтерпретації, яке на заняттях літературного спецкурсу є провідним.

Світова культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – час духовного відродження, атмосфера 
якого позначена незвичним злетом духовності й художньої культури. Художники порубіжжя 
прагнули створити нове мистецтво, експериментували зі словом, фарбою, звуком, ритмом; 
синтез мистецтв постав вищим естетичним ідеалом епохи. Кожний художник обирає щось 
близьке для себе і по-своєму інтерпретує спадщину минулого, у відповідності з власним 
розумінням призначення нового мистецтва. Одне з головних питань літератури цього пе-
ріоду – пошук художником власного призначення.

Нагадаємо учням, що В. Брюсов – один з духовних «вождів» російського символізму, 
М. Гумільов їм відомий як засновник акмеїзму, проте в юності він захоплювався символіз-
мом, був палким прихильником творчості В. Брюсова. Проте слід зауважити, що попри те, 
що В. Брюсов вважається лідером символізму, поету були чужі його основні ідеї, згодом ці 
розходження збільшувались. Так, йому була абсолютно чужою ідея релігійної соборності, 
водночас приваблювала інша ідея – створити нове мистецтво. Знайомство з поезією фран-
цузьких символістів підказало йому мету подальшої діяльності, бути вождем нового напря-
му – декадентства – стало його життєвою метою, про що він писав у своєму щоденнику в 
1893 р. Дослідники творчості В. Брюсова відзначають, що його приваблювали мужні та мону-
ментальні образи грецької й римської давнини, які були взірцем для наслідування. Він мріяв 
бути подібним до них, тому в своїй поезії робив їх своїми сучасниками. Творчості В. Брюсова 
притаманне трактування історико-міфологічних сюжетів у позаісторичному плані.

У творчості поета органічно пов’язані символізм, романтизм і класицизм. Останній – це 
ідеалізація, використання тем і образів античної культури, жанрів класицизму, це раціона-
лістична основа його поезії, чіткість композиції. Надзвичайно сильними були і тенденції 
неокласицизму, спрямування в минуле.

Слід звернутися також і до творчості О. Блока, яку дослідники окреслюють як втілений 
зразок естетичного ідеалу срібного віку, синтезу мистецтв. Поезія О. Блока, яка має сим-
волістичні ознаки, тісно пов’язана з музикою, живописом, з творами відомих художників і 
композиторів минулих епох та його сучасників.

Так, відома драма «Роза і хрест», ніби навіяна образами західної середньовічної куль-
тури. Бертран – символічний образ, який виражає сприйняття Росії О. Блоком. Дослідники 
відзначають, що через болісні рубежі своєї творчості, через роздвоєння, метання він набував 
цільності у власному поетичному світі, а сприяв цьому тісний зв’язок із світом художників 
М. Нестерова, В. Васнецова. Численні дослідники його творчості відзначають інтерес до 
живопису М. Врубеля. О. Блок вважав, що М. Врубель найяскравіше відображає настрій своєї 
епохи. В одному з листів до матері він підкреслював, що з «Врубелем пов’язаний пожиттє-
во…» (Порівняймо художні образи картини М. Врубеля «Демон, що сидить» (1890 р.) і вірш 
О. Блока «Демон» (1910 р.), який був написаний саме під враженням картини М. Врубеля).
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Творчість М. Врубеля припадає на кінець ХІХ – початок ХХ ст. – період формування 
нового стилю, який в Росії одержав назву «модерн», а в інших країнах це «арнуво» (Франція, 
Бельгія, Англія), «югендстиль» (Німеччина), ліберті (Італія) та ін.

Як уже зазначалося, Р. Ніцше, А. Бергенсон та інші філософи в модерні вбачали стиль 
життя нового суспільства, в якому навколо людини має створитися цілісне, естетично наси-
чене просторове середовище.

Образотворче і декоративне мистецтво модерна вирізняє поетика символізму – теоретич-
ної основи модерну. Відомо, що в модерні ідеї подеколи були запозичені саме у символістів, 
творчість яких хоч і була дещо суперечливою, проте орієнтована на вишуканий, тонкий смак. 
Виняткове значення у модерні, а відтак і символізмі, мали особливі принципи формотво-
рення. Значне місце в художній техніці займав орнамент (з лат. прикраса, оздоба), зокрема 
рослинний. Кольорова гама була переважно холодних, бляклих тонів. Модерн охопив усі 
види пластичних мистецтв – архітектуру, живопис, графіку, декоративно-прикладне і теа-
трально-декоративне мистецтва. Прибічники модерну прагнули до здійснення художнього 
синтезу в різних галузях.

Прикметною рисою епохи був універсалізм художників, які займалися різними видами 
творчої діяльності.

Слід зауважити, що епоха порубіжжя – це час знаменних відкриттів у галузі природничих 
наук, передусім фізиці та математиці, які ставили під сумнів попередні уявлення про будову 
світу. Кінець ХІХ ст. висунув низку питань, пов’язаних з мистецтвом, мораллю, релігією, 
загострився інтерес до філософії Платона, Канта, згідно із якою символісти розглядали мис-
тецтво як форму діяльності людини, вивільняли його від усякого раціонального начала. 
Відтак творчість художника розглядалася як індивідуальне виявлення особистості.

В образотворчому мистецтві джерела символізму лежать у деяких аспектах живописного 
й літературного романтизму, в якому вже з’явилися незвичні теми, поетичні ілюзії й душевні 
збурення.

М. Врубель був попередником символізму. Його особистість пояснює характерну осо-
бливість мистецтва, яке не покладається на холодний розум, воно зігріте живим мистецтвом.

Звичайно, М. Врубель зв’язаний міцно з російською традицією. Водночас він йшов у 
мистецтві своїм власним шляхом, був романтиком, символістом, одним із шукачів істини, 
ним пишається мистецтво не лише російське, а й світове, в якому він зайняв достойне місце.

М. Врубель – яскраво виражений художник-символіст − з ранньої юності виявляв інте-
рес до літератури і філософії. (Принагідно нагадаємо, що літературний символізм значно 
випереджає в своєму розвитку символізм у живопису: В. Брюсов, О. Блок, А. Бєлий, В. Іва-
нов). Водночас М. Врубель захоплювався театром, музикою. Його притягали символічні 
світовідчуття, котрі він бачив у драмах, проте основний його інтерес – живопис. У 1880 р. 
М. Врубель вступив до Петербурзької Академії мистецтв. За два роки навчання він виявив 
себе найталановитішим учнем, малював пером, захоплювався аквареллю, хоча всі видатні 
полотна створені в техніці масляного живопису. М. Врубель не був абсолютним символістом, 
у його творчості зустрічається як символізм, так і реалізм. Очевидно, позначився вплив його 
вчителя П. Чистякова, який поєднував у собі традиційно класичні естетичні переконання та 
реалістичний метод. М. Врубель успадкував від учителя поняття високого мистецтва, доско-
налої техніки, яка ґрунтувалася на знанні законів натури, дійсності, реалізму. Раннім роботам 
художника притаманні схильність до імпровізації, фрагментарність, гонитва за миттю, що 
зникає («Натурниця в обстановці Ренесансу», 1883).

У 1884 р. на запрошення А. Прахова Врубель їде до Києва для здійснення реставраційних 
та монументальних робіт. Тут він опинився в новому для себе світі давньоруського і візан-
тійського мистецтва. Художник реставрує купол Софійського собору і працює над розписом 



60

іконостасу Кирилівської церкви. Однак стиль, екзальтованість його героїв суперечать стилю 
візантійського живопису. Врубель це розуміє і вирішує їхати до Італії, де знайомиться з 
творами венеціанських художників. Вивчення колориту візантійських мозаїк відобразилось 
на кольоровій гамі чотирьох ікон, які художник одночасно писав для Кирилівської церкви. 
Перебуваючи у Венеції, Врубель гостро відчув любов до Батьківщини і бажання поверну-
тися додому. Венеціанські враження помітні лише в двох роботах художника «Східна каз-
ка», виконана лише в ескізі, та «Дівчинка на фоні персидського килима» – велике полотно, 
виконане маслом. Це портрет дочки власника позичальної каси. Його можна назвати пор-
третом-фантазією. Художник зробив дівчинку героїнею східної казки, посадив її в намет з 
важких маслянисто-червоних килимів, одягнув у рожеву атласну сукню, обвішав намистом 
з перлів. Маленька красуня дивиться сумними очима, а біла троянда мало не падає з її ма-
ленької руки з важкими перстнями. Саме в цій картині простежується зародження реального 
символізму, оскільки органічне поєднання реального і фантастичного – найважливіша ознака 
модерну. Врубель прагнув виявити сутність зображеного, розкрити його душу, ілюзіонувати 
її, позбавити сірості.

У своїх роботах художник намагався створити враження реального існування простору 
і предметів, немов би стерти межу між реальним і зображеним світом. Для Врубеля було 
надзвичайно важливим не стільки розуміння тонкощів техніки в картині, скільки відчуття 
насолоди, яке одержує глядач від живописного мистецтва. Насолода для нього основний 
критерій в оцінці будь-якого мистецького твору. Пластика і живописна техніка захоплюють 
художника в кожній темі, однак із настанням зрілості теми чимдалі віддаляються від повсяк-
денного. Водночас любов до роботи з натури не зникає, а живить художника. Для Врубеля 
найважливішим є процес роботи, а не її результат, струм енергії, який захоплює його під час 
роботи, а не виготовлення завершених речей. Проте саме про нього говорили сучасники: є 
якась «безпомилковість» в усьому, що він робив.

Коли ми знайомимось з композиціями Врубеля, створеними в київській Кирилівській 
церкві («Сходження св. Луки», «Янголи», «Голова Спасителя», «Мойсей» та ін.), то відчуємо 
себе в реальному світі, однак ця реальність неземна. Постаті в композиціях ніби позбавлені 
плоті, лики гранично одухотворені, фарби – дивовижно примарні. У просторовому рішенні 
сцени неконкретні. Під час роботи над Кирилівською церквою Врубель піймав себе на думці, 
що відчуває якусь таємницю. Це спонукало до розвитку його релігійної свідомості. Вперше 
художник торкнувся таємниці воскресіння Христа, коли розписував Володимирський собор 
у Києві в 1885 році. Врубель написав «Воскресіння Христа», «Надгробне голосіння», «Воз-
несіння» та інші роботи.

Особливо виразним був ескіз «Надгробний плач», у якому дивовижно поєднані безплот-
ність, одухотвореність й неземна краса. «Надгробний плач» ніби пройнятий «внутрішнім 
світлом», що засвідчило абсолютно нову рису у живописі. Художник спробував утвердити 
релігійні образи в їх духовній і душевній людській, земній значущості та цим самим розкрити 
їх як силу, яка духовно перевершує людину. Врубель створює чотири варіанти «Надгробного 
плачу», де в усіх, крім четвертого, ескізах зображено дві постаті – це мати і мертвий син. 
Уся скорбота зосереджена в очах матері, повних непролитих сліз. Мати не відриваючись 
дивиться на сина, немов би мовчки задає питання про таємницю смерті. Ні слова, ні пору-
ху – лише погляд.

У першому акварельному ескізі «Надгробного плачу» для Володимирського собору ху-
дожник став на новий і серйозний для себе шлях зображення виключно за силою тлумачення 
і вираження задуму. У другому і третьому варіантах ці риси досягають особливої сили і 
водночас простоти зображення. Характерна особливість цих ескізів – сяючі німби навколо 
голів сина і матері, символи вічності й життя.
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Останній ескіз завершує весь задум. Зображені фігури ніби застигли, постать Христа 
пройнята згасаючим світлом, яке складається з приглушених співзвучностей кольору: зе-
ленкуватих, помаранчевих, густо-бузкових, постать Матері зображена у важких непрозорих 
тонах – глухо-бузковому і пурпуровому. І все це тоне в холодному темно-синьому бездонному 
небі. Ескіз представлений ніби як космічний символ розв’язання скорботної великої трагедії.

Проте робіт Врубеля у Володимирському соборі ми не побачимо, крім орнаментів у 
бокових нефах.

Його ескізи не були здійснені з невідомих причин. За одними джерелами, вони були 
відхилені як такі, що не відповідають духу православ’я і надто неординарні за формою, за 
іншими – художник не представив їх вчасно, відтак ескізи навіть не розглядались. Врубель 
як художник-символіст насичує образ глибокими переживаннями, які і створюють цей сим-
вол. Форма втілення образу стає немов би його плоттю – звідси зв’язок між символізмом 
і класичним мистецтвом Греції, Риму. Звідси інтерес символістів до пам’ятників античної 
культури, вивчення ритму, стилю світових геніїв мистецтва і в тому числі літератури.

Теоретики мистецтва не завжди погоджувалися з символістами і подеколи висловлювали 
критичні думки, що в свою чергу стимулювало нове мистецтво до протесту проти монополії 
реалізму в мистецтві в цілому. Для символістів характерним є органічна єдність двох скла-
дових: перше – це образ природи, втілений в звук, фарбу, слово, і друге – переживання, яке 
спонукає до вільного розташування матеріалу цих звуків, фарб, слів, щоб глибоко його вира-
зити. Символізм сучасного мистецтва не відкидає реалізму, романтизму і навіть класицизму, 
оскільки будь-який твір мистецтва певною мірою символічний. Сучасне мистецтво спрямо-
ване в майбутнє, яке вже відчувають його творці – представники різних видів мистецтв, але 
в них відбувається боротьба виродження (минулого) з відродженням (майбутнім). Можливо, 
саме це хотів сказати Врубель своїми роботами в ранній період творчості.

Методичний коментар
З цієї теми доцільно провести шкільну лекцію із залученням самостійної роботи учнів. 

У лекції важливо зробити акцент на проблемі органічного взаємозв’язку літератури, живопи-
су, музики, театру періоду розвитку символізму, які цілеспрямовано стверджували естетику 
суспільного життя. Мистецтво не лише відображало оточуючий світ, але й перетворювало 
його. Слід показати в лекції, що мистецтво порубіжжя було тісно пов’язане з духовними 
пошуками в суспільному житті. Важливим є також аспект взаємодії літератури і живопису, 
тобто прочитанні літературного тексту як своєрідного діалогу з образотворчим мистецтвом. 
Це дає змогу розкрити внутрішні зображувальні можливості кожного виду мистецтва, ін-
терпретувати літературний текст через контекст твору живопису. Розкрити цю тезу доцільно 
на матеріалі прочитання творів В. Брюсова, О. Блока, для яких своєрідним контекстом є 
творчість М. Врубеля, в якій яскраво виражена стилістика нового живописного методу, що 
ліг в основу стилю модерн. При цьому не слід абсолютизувати символізм у чистому вигляді, 
оскільки представники цієї стильової течії не відкидали реалізм і романтизм.

Запитання і завдання
1. Що приваблювало письменників і художників у символізмі? Дайте розгорнуту відповідь.
2. У чому своєрідність творчої манери яскравого послідовника символізму М. Врубеля?
3. Підготуйте повідомлення про значення київського періоду становлення символізму в 

творчості М. Врубеля.
4. Знайдіть в Інтернеті ескізи художника до розпису Володимирського собору і поміркуй-

те над питанням: «Що вам допомагає прочитати «Надгробний плач»? Чи вдалося художнику 
зобразити «внутрішнє світло», втілене в образи ескізу?
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М. ВРУБЕЛЬ –
ОСНОВОПОЛОЖНИК СИМВОЛІЗМУ В ЖИВОПИСІ

Матеріал до оглядової лекції
Сучасний стан літературної освіти, зокрема в умовах профільного навчання, вимагає від 

загальноосвітньої школи значної перебудови. Модернізація освіти в Україні передбачає най-
повніше використання морального потенціалу мистецтва як засобу формування і розвитку 
естетичних принципів та ідеалів з метою духовного розвитку особистості. За роки навчання 
випускник школи має не лише підготуватися до дорослого життя, але й наздогнати людство 
в його культурному розвитку для повноцінної самореалізації.

У зв’язку з цим якісно змінюється не лише зміст освіти, але й структура навчальних 
предметів, технологія викладання, методи, прийоми, засоби, орієнтовані на реалізацію ідеї 
гуманізації процесу навчання, формування гуманітарного мислення.

Особливого значення у зв’язку з цим набуває роль і функції літературних курів за вибо-
ром у профільній школі, які сприяють духовному збагаченню учня шляхом поглибленого 
сприйняття художнього твору в культурно-історичному контексті.

Одним з найважливіших шляхів досягнення цієї мети є використання органічного взає-
мозв’язку різних видів мистецтв під час вивчення літератури як провідного виду мистецтва 
й єдиного предмета, в курсі якого старшокласники спілкуються безпосередньо з мистецтвом.

Найбільш розповсюдженим видом інтегративних зв’язків на заняттях спецкурсу є 
співдружність словесного й образотворчого мистецтва. Внутрішній зв’язок літератури із 
живописом виявляється у тому, що письменник з метою відбиття і збереження в пам’яті 
читача зорових відчуттів, створює художні образи, спираючись на асоціації, контекст, сло-
ва – символи, переносне значення слова. Таким чином, слово в художньому тексті виступає 
умовним знаком предметів, понять, тоді як у живописному мистецтві художник передає 
зорову подібність предметів, які він зображує з допомогою фарб, ліній, тонів, кольору. Цю 
опосередковано-візуальну якість літератури називають пластикою. Микельанджело свого 
часу висловлював думку про «вражаючу подібність» між живописом і поезією, що дає під-
стави називати її «промовляючим живописом».

Навіть у тих випадках, коли, як здається, художній текст захоплює силою чуттєво-зорових 
картин, все ж зображуваність тут не пряма, а опосередкована, оскільки словесні пластичні 
образи завжди сприймаються асоціативно і пов’язані із суб’єктивним сприйняттям чита-
ча. Тому в процесі роботи над художнім твором і живописом слід знаходити такі прийоми 
активізації сприймання, які сприяють дієвості процесу розвитку асоціативного мислення, 
художньої уяви, що і створює своєрідний контекст у вивченні різних мистецьких творів. 
Особливо яскраво цей контекст виражений у символістичному мистецтві, зокрема у твор-
чості О. Блока, В. Брюсова і М. Врубеля. Так, художник для О. Блока був знаком епохи, 
людиною, що зобразила в синьо-лілових фарбах напружено-тривожний час, світ, сум за не-
втіленою гармонією. Врубель був для поета генієм, якого до кінця не зрозуміли за його життя. 
Про це О. Блок говорив у своїй промові на похороні художника, з якої пізніше народилася 
стаття «Пам’яті Врубеля». Поет нерідко зіставляв себе з Врубелем, дивився крізь призму 
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його кольорів і асоціацій, − свідчать про це алюзії в його відомій промові «Про сучасний 
стан російського символізму». Близькість цих двох художніх світів підтверджується самою 
творчістю О. Блока, в чому легко переконатися, якщо зіставити образи картини Врубеля 
«Демон, що сидить» (1890) і поезії О. Блока «Демон» (1910), яка була написана під впливом 
картини М. Врубеля. Слід зазначити, що свою картину художник задумав ще в Києві. Після 
першого показу вона була сприйнята неоднозначно, проте стала символом нової епохи – 
епохи символізму й релігійного реформаторства, яким тоді захопилася світська культура. 
Ця подія збіглася з «мамонтовським» періодом у житті Врубеля, який розпочався у 1889 
році, коли художник з Києва переїхав до Москви. Відомий шанувальник мистецтва і меценат 
Савва Мамонтов відразу полонив Врубеля своєю широтою натури і глибоким розумінням 
таланту художника. Саме тоді Врубель почав думати про образ, який давно його хвилював, 
образ Демона (у перекладі з грецької – божество, дух, злий до людей, диявол, уособлення 
якихось темних сил). Перша, київська, спроба зобразити Демона, до нас не дійшла: Врубель 
її знищив. Пізніше він знову повертається до цього образу. Врубель був одержимий образом 
Демона, який ніби вимагав від художника свого втілення, переслідував його невідступно. Це 
був образ, який зв’язував Врубеля зі собою якимись містичними відносинами. Здавалося, 
що «Демон» приходив до художника в особливу, конче необхідну хвилину і кликав до себе. 
Пояснити цей феномен складно. Можливо, це пов’язано з певними життєвими ситуаціями 
художника. У 1896 році Врубель одружився зі співачкою Н. Забелою, яка невдовзі – на за-
прошення С. Мамонтова – стала провідною актрисою його Приватної опери. Наступні п’ять 
років виявилися для Врубеля надзвичайно плідними в творчій діяльності й щасливими в 
подружньому житті. Саме в ці роки художник створив майже всі свої видатні картини, часто 
брав участь у персональних виставках, які мали неабиякий успіх.

У 1901 році у Врубеля народився син Савва, який з’явився на світ з уродженим дефектом 
на обличчі, що надзвичайно пригнічувало батька. Дослідники творчості художника відзнача-
ють, що саме на порубіжжі століть його доля зазнала дивовижних змін: він втратив батька, 
якого попри суперечності в поглядах віддано любив. Оточуючі почали помічати в поведінці 
Врубеля певні дивацтва: непомірно зростала думка про себе, він зверхньо ставився до своїх 
колишніх приятелів і колег. На початку 1902 р. В. Бехтерев виявив у художника страшну 
невиліковну хворобу, яка віщувала божевілля. Прогнози великого психіатра справдилися. 
Після смерті малолітнього сина, яка сталася в 1903 р., Врубель перетворився на постійного 
пацієнта психіатричної лікарні. Незадовго до цього він написав страшну за своєю зреченістю 
картину – «Демон повалений». Цей роковий образ надзвичайно хвилював Врубеля, спонукав 
до буйної фантазії. У пошуках образу Демона художник повністю відмовляється від кольору, 
а бере лише білила і сажу. Для фону він використав фотографію, яка в перевернутому вигляді 
зображувала візерунок, дивовижно складний, подібний до кратера, що згасає.

У «Демоні» Врубель шукав поєднання чоловічого й жіночого начал. Він мріяв про сво-
боду духу, про сильного, розкутого героя. Образ Демона ще не був достатньо ясним і вираз-
ним для художника. Протягом чотирьох років він продовжував роботу над своїм «Демоном», 
який залишався для нього духовною спрагою і надією. Врубель був переконаний, що «Де-
мон» прославить його і що б він не писав у ті роки, цей образ жив у ньому, був присутній і 
брав участь в усьому його житті. Полотно з численними зображеннями Демона переїжджа-
ли разом з художником з однієї квартири на іншу, з однієї майстерні до іншої, проте образ 
«Демона» йому не давався.

«Демон, що сидить» – перша картина з демонічної 
«сюїти» (з франц. – ряд, послідовність), зроблена в живо-
пису, рисунку, скульптурі. Художник тоді поставив перед 
собою складне завдання: зобразити засобами живопису те 
невловиме, що називається «настроєм душі», «Демон, що 
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сидить» молодий, ним володіє туга за живим світом, який цікавий і гарний, проте від котрого 
він відірваний.

«Демон, що сидить» – сумний, тужливий, по микельанджеловському могутній, у глибо-
ких роздумах безсило обхопив руками коліна. За ним простягається дивовижний пейзаж з 
червоними, золотистими «мозаїчними плямами»: вогненне небо з темно-бузковими хмарами, 
фантастичні квіти, гармонійно зрощене нагромадження кристалічного каміння й зливків, 
котрим уподібнюються форми самого «Демона». Оточений скелями, що горять, як самоцвіти, 
«Демон» здається злитим з ними, він ніби виростає з них і володарює над світом. Врубель 
свідомо обирає «тісний» формат полотна, який зрізує зверху постать «Демона» і тим самим 
підкреслює його скутість. Десь у звабному своєю нескінченністю всесвіті і квітах, що сим-
волізують щедроти життя, мав існувати герой. Художник у зображенні простору прагнув 
поєднати і початок нескінченності, і чіткість межі.

У постаті Демона немає владного торжества, в ній виражена туга і в нахилі голови, і в по-
гляді. Водночас художник підкреслює, що «Демон» для нього є ідеалом прекрасної людини. 
У погляді на цю картину в глядача складається враження фантастичного світу, казково-пре-
красного і водночас якогось неживого, ніби скам’янілого.

«Демон, що сидить» – це міф, витворений Врубелем про себе самого ще в молоді роки. 
Образ Демона сумний, проте це сум юності, ще такої далекої від відчаю, сповненої віри 
у свої сили. Якого б значення не надавав художник цій картині, – це для нього було лише 
передчуттям «Демона» справжнього. Кілька років по тому Врубель створив скульптурну 
голову Демона – це був зовсім інший образ: під масивною гривою волосся прихований не-
самовитий лик з випнутими з орбіт очима. Скульптурний образ Демона настільки вражає, 
що його рідко експонують у музеях.

Коли Врубель закінчив картину «Демон, що сидить», він одразу розпочав роботу над 
ілюстраціями до творів М. Лермонтова. Передусім його приваблювала поема «Демон», сюжет 
якої сходить до біблійного міфу про янгола, який повстав проти Бога, за що і перетворився 
на Духа зла. Янгол, який занепав, – один з улюблених образів світової поезії. Д. Мільтон, 
Дж. Байрон, Т. Мур, В. Гете, О. Пушкін пропонували свої варіанти біблійної легенди та 
власну інтерпретацію її героя, разом з тим в кожному випадку зберігався основний мотив – 
ворожість демона небесам і Богу, відчуженість зухвалого носія зла від світу. Так, біблійний 
демон як поетичний образ одержав стійке символічне значення, втілюючи собою ідею бунту, 
неприйняття світу, гордої самотності. М. Лермонтов, звертаючись у поемі до історії демона, 
передусім вбачав в ньому символічний смисл й співвіднесені з ним філософсько-етичні ідеї. 
Врубель був єдиний, хто в ілюстраціях, які він створив у 1891 році, знайшов рівнозначне 
вираження «Демона» М. Лермонтова. Відтоді вже ніхто не робив спроби ілюструвати поему. 
Демон Врубеля – не диявол чи носій зла, «нечиста сила». Його Демон – символ бунтівного 
начала, янгол, який повстав проти Бога. Художник точно вгадав задум М. Лермонтова, хоча 
значно пізніше звернувся до ілюстрації поеми. У М. Лермонтова Демон, хоча і страждає, 
все ж він «царь познания и свободы». У Врубеля – у ньому переважає туга й тривоги. З усіх 
ілюстрацій до поеми Врубелю найбільше вдався розлючений, скорботний, самотній лик на 
фоні гірських вершин, хоча Демон у сценах спокуси Тамари також яскравий і переконливий, 
коли торжествує перемогу над нею. Ілюструючи «Демона», Врубель одержав можливість 
ще більше вигострити прийоми зображення, сформовані під час створення «Демона, що 
сидить». Іншими словами, ілюстрації Врубеля до лермонтовського «Демона» парадоксаль-
ним чином можна розглядати як своєрідні «етюди» й коментарі до вже написаного шедевру.

Крім «Демона», Врубель виконав кілька ілюстрацій до повісті «Герой нашого часу», 
поеми «Ізмаїлбей», до окремих поезій Лермонтова. Відлуння образу Демона ми бачимо в 
«Портреті військового (Печорін на канапі)». Для Врубеля Печорін – земна іпостась Демона. 
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Всі ці роботи виглядають як станковий живопис (рід образотворчих мистецтв, твори якого 
носять цілком самостійний характер і не мають прямого декоративного чи утилітарного при-
значення). Вони великого формату і не розраховані на обов’язковий зв’язок з літературним 
текстом. Доречно буде зазначити, що весь лермонтівський цикл – вершина майстерності 
Врубеля-графіка.

Як уже було сказано вище, на утвердження символізму в творчості Врубеля вплинуло 
його захоплення філософією Канта, Ніцше, Гете. Особливо йому імпонувало твердження 
про те, що будь-яке ціле єдине і одночасно множинне, і що в кожному одиничному явищі 
символічно міститься і загальне. Шлях до істини можливий, коли людина вміє відірватися від 
одиничного, пов’язавши в загальне кілька випадків. Це твердження було логічним переходом 
до символізму, котрий вирізнявся конкретністю. В історичному відношенні є примітним той 
факт, що «Демон» М. Лермонтова в епоху дворянсько-революційного романтизму був обра-
зом-героєм політичного бунту проти самодержавства, кріпосництва. На початку наступного 
століття, на рубежі першої російської революції, «Демон» Врубеля постав як романтичний 
герой ідейно-естетичного бунту проти дріб’язковості й буденності міщанства.

Врубель з «Демоном» звернувся до людей тоді, коли російський літературний символізм 
ще не створив нічого художньо значущого. В цьому він випередив літературу, що ще раз 
підтверджує органічну єдність, взаємовплив, взаємозбагачення різних видів мистецтв, у 
тому числі літературного. Художня мова Врубеля в усі часи була доступною не лише живо-
писцями, але й глядачами.

Усі художні твори майстра індивідуальні і неповторні. Йому вдалося схвилювати душі 
сучасників, відкривши їм можливість глибокого осягнення емоційного змісту картини. Ба-
гатьох митців хвилювали питання пізнання світу через мистецтво, відповіді вони знаходили 
в гармонії живописного синтезу Врубеля. Він як представник символізму стверджував, що 
звичайною мовою неможливо виразити думки, емоції, почуття, що хвилюють душу – для 
цього потрібна нова мова. Існує думка, що Врубель знайшов свою техніку, художню мову, 
стиль ще в київські часи, а подальший період творчості був часом розвитку й удосконалення 
знайденого раніше.

Символістичні, фантастичні й абстрактні художні образи Врубеля мають цілком реальне 
обґрунтування і не мають нічого спільного з явищем «таємниця Врубеля». Ніяка релігійна 
й містично-філософська легенда про Врубеля не в змозі розкрити справжню таємницю ху-
дожника, складність його світогляду. Ключ до розкриття цієї таємниці – лише в його творах, 
які слід аналізувати у зв’язку з конкретними фактами його життя у певному середовищі, з 
роботою його свідомості, яка виявлялася у словесних висловлюваннях, чернетках, листах 
до рідних. Услід за ілюстраціями до творів Лермонтова знову з’являється «Демон, що ле-
тить». Художник бачить його в польоті, охопленого тугою, розумінням своєї самотності, 
марності надій і боротьби. Його образ подібний до «Демона, що сидить», але в ньому вба-
чається ще більше розчарування, на обличчі – глибока скорбота. Демон сповнений стрімкої 
сили, про те політ його безцільний. Картина лишилась незавершеною, хоча писалася в період 
творчого піднесення і спокійної упевненості в своїх силах. Все це мало бути відображеним 
у ній, а сама картина мала стати гімном свободі й красі. У цій новій спробі теми Демона 
відбилися нові ідеї й віяння, які з’явилися в Росії і позначилися на мистецтві в цілому. З’яви-
лися перші переклади творів Ніцше, які Врубель із захопленням читав. Проте ніхто ще не 
почув у них відголос геніальних антиномій (суперечностей) Достоєвського, а модна на той 
час драматургія Ібсена ніби адаптувала ніцшеанство для інтелігентів, які зналися на мисте-
цтві. Врубель пристрасно взявся до роботи і зрештою залишив її. Причини досі не з’ясовані, 
хоча існує припущення, що на картині було зображено не зовсім той образ, який задумав 
художник. При всьому прагненні до свободи цей образ все ж пов’язаний з настроями зане-
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паду та приреченості. Отже, філософія мистецтва символістів спиралося на філософські 
ідеалістичні вчення Заходу. В образотворчому мистецтві джерела символізму лежать у дея-
ких аспектах живописного і літературного романтизму, в якому вже з’явилися дивні теми, 
поетичні ілюзії й душевне сум’яття.

У 1902 році з’являється картина «Демон повалений». 
Це основний за задумом твір художника з його Демоніади. 
В ньому він вбачав сильне і величне в людині, в трагічному 
протиріччі незламного духу і водночас його безпорадність, 
приреченість його, поваленого з гірських вершин у безод-
ню. Величність духу й безсилість тіла – це головні проти-
річчя, що борються між собою. На цій картині Демон зазнав 
краху, але лишився незламний духом. У кожному вигоні 
зламаного тіла, у кожній складці величних і неприступних 

гір чується відгомін битви, яка щойно завершилася. Проте відчувається відлуння цієї згаслої 
боротьби. Демон напівоголений, проте лежить на плащі, прикріпленого дорогоцінним камін-
ням до його спини. Природа, що його оточує, надзвичайно сувора. Заломлені над головою 
руки разом із викривленим обличчям створюють психологічний образ всієї композиції.

Відомо, що Врубель не був задоволений вирішенням цієї картини, він не відчував ви-
разності сили духу «Демона» і безпорадності тіла. Проте художника так захопила ця тема, 
ніби не Демон, а він сам брав участь у сутичці з Богом. Врубель працював по 24 години на 
добу, забувши про дружину, сина, друзів, світ відсунувся кудись далеко, лишилися тільки 
він і Демон та насолода виснажливої, нещадної боротьби. Художник багато разів перепи-
сував картину, змінював і все одно його не полишало відчуття, що «Демон» виходить не 
таким, яким він бачить його в уяві. Навіть коли «Демона поваленого» було виставлено в залі 
«Світу мистецтв», Врубель не заспокоївся: він приходив до своєї картини, щось змінював 
у його обличчі, зображуючи його то скорботним, то злісним, то страшним і водночас для 
художника – завжди прекрасним. О. Бенуа, який спостерігав за цією гарячковою роботою 
над «Демоном поваленим», писав: «…є щось глибоко правильне в цих жахливих і водночас 
прекрасних картинах, які хвилюють до сліз… Його Демон залишився вірним своїй натурі. Він, 
який полюбив Врубеля, все ж і ошукав його. Художник бачив то одну, то іншу сторону свого 
божества, то відразу обидві, і в гонитві за цим невловимим він швидко почав просуватися 
до безодні, в яку штовхало його захоплення проклятим».

«Демон повалений» захоплює глядача не стільки живописною майстерністю, скільки 
зоровим втіленням трагедії художника.

Демон у Врубеля – це художник, бентежний і пристрасний, який протестує й трагіч-
но переживає крах ілюзій. Його полотна набувають особливого «врубелевського стилю» і 
вражають гармонією і контрастом одночасно. Дійсність перетворюється ним на фантазію. 
Його нервовий і різкий пензель утворює своєрідну живописну мозаїку, створену з гострих 
«гранованих» кусків різного кольору, що світяться зсередини. Поєднання кольорів на його 
картинах мають символічний смисл, а натура для нього не має ніякого значення: він творить 
свій власний фантастичний світ, мало подібний до реальності. Врубелівська «огранка» по-
кликана виявити певну глибинну сутність предмета, розпізнану лише художником. Контури 
постатей і предметів то нервові, поспішливі, незграбні, то повільні й спокійні, виявляють не 
стільки конкретну форму, скільки сутність явища і ставлення до нього художника. Всі його 
картини виконані в особливому сутінковому колориті, огорнуті серпанком невідгаданої таєм-
ниці. Починаючи з 1890-х років, домінуючим кольором у картинах Врубеля стає таємничий 
ліловий – колір готичних вітражів і вечірніх сутінків.

Отже, тема Демона захопила художника на все життя, у ньому він вбачав певний символ, 
який то зникав, то знову з’являвся, але ніколи не полишав його.
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Врубель пробував свої сили в різних жанрах і техніках – у монументально-декоративних 
панно, декоративній скульптурі, театрально-декораційному живописі, прикладному мисте-
цтві і навіть в архітектурі. Він прагнув бути універсальним художником. Поштовхом до 
цього була участь у діяльності мамонтовського гуртка в Абрамцеві, де, крім нього, працю-
вали Васнецов, Паленов, Коровін, Серов.

Врубель із захопленням займався майолікою (від 
назви італійського острова Майорка – вид керамічних 
виробів з кольорової глини, укритих непрозорою по-
ливою) протягом багатьох років. Він робив невеликі 
станкові скульптури, архітектурні маски, блюда. Для 
нього в мистецтві не існувало нічого дрібного: мис-
тецтво – завжди мистецтво, незалежно від того, чи 
це монументальний розпис, чи маленька акварель чи 
кахельний камін. Після відвідання Італії Врубель на-
писав два панно – «Венеція» та «Іспанія» – шедеври 
символістичного мистецтва. В цих роботах художник 
виражає узагальнені образи країн. Він аналізує побаче-
не і виділяє головне, символічне в них: у Венеції – кар-
навал, в Іспанії – таверна, гітара. Багатозначна таємни-
чість постатей, настрій загадковості, фрагментарність 

у розташуванні фігур, що передає тісняву карнавального натовпу, хоча фігур всього декілька, 
ледь видна перспектива вулиці створює враження достовірності до самих дрібниць – харак-
терні риси символічного зображення карнавалу. За своєю живописною красою «Іспанія» – 
одна з довершених картин Врубеля. Тут все живе, кожний кусок полотна – все в органічній 
гармонії. Основні тони – червонувато-бузковий і оливковий – подані в багатому розмаїтті 
відтінків. Контраст бузкового сутінку кімнати і яскравого сонячного дня за вікном, сяюча 
хустка жінки створюють світові ефекти, які в живопису Врубеля зустрічаються досить рідко. 
Приблизно в цей час написана картина «Ворожка»: молода чорнява жінка сидить на фоні 
килимів, перед нею розкинуті карти, проте вона не дивиться на них, обличчя спрямоване в 
далину, погляд ніби бачить невідворотність долі. В обох творах жіночі образи зовні подібні, 
проте духовний зміст – протилежний. У підтекстах цих обох образів чітко виражені дві 
іпостасі Врубеля: реалізм і романтизм, причому тенденції поглиблення реального образу до 
символу виявляються у більш чіткій формі. В одних творах художника панує реальна основа, 
в інших – романтично-символічна або алегорична концепція образу.

Улітку 1896 року в Нижньому Новгороді відкрилась Всеросійська виставка з Художнім 
відділом. Врубелю було замовлено два великих декоративних панно, теми для яких обирав 
сам художник – «Принцеса Греза» і «Микула Селянович». На жаль, до наших днів вони не 
збереглися і оцінювати їх можна лише по ескізах.

«Микула Селянович» – російська билина, що розповідає про те, як пахар Микула по-
соромив зверхнього богатиря Вольгу, який нахвалявся своєю силою, проте не міг підняти 
вузлика з сирою землею. Зіштовхнення двох героїв Врубель зобразив як зустріч двох епічних 
велетнів: один – суцільний спокій і упевненість, другий – хвилювання і лють. Ця картина 
приголомшує глядача за своєю силою і рухом – в цьому його краса і досконалість. На де-
коративне панно певною мірою вплинув модернізм. З одного боку, модернізм покликаний 
розвивати і підтримувати молоде обдароване покоління, з іншого – відроджувати забуте 
минуле: збуджує інтерес до пам’яток живопису ХVІІІ століття, відновлює культ німецьких 
романтиків Гете, Данте, викликає інтерес до Софокла, Еврипіда, відновлюючи старовинний 
театр. Змінилися думки про моральні цінності, постало питання про творче ставлення до 
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життя: раніше творче зростання пов’язувалося з релігійним ставленням до життя, проте 
сама релігія втратила здатність торкатися життя. Сутність релігійного сприйняття перейшла 
в іпостась художньої творчості.

Потяг до казкового фольклору, до національних витоків виник в ті роки не лише у Врубе-
ля. Ця хвиля почала підніматися ще у 80-і роки, коли митці поступово відходили від проблем 
сьогодення і занурювалися у глибини душі, глибини історії, глибини фантазії.

Вся казкова билинна тема у Врубеля є контрастом до теми Демона. У Демоні все на межі 
напруги, все драматично, а тут м’яко показана трагедія інтелекту, що втратив ґрунт, ту саму 
сиру землю, на якій міцно стоїть Микула Селянович. Демона роздирали нерозв’язувані пи-
тання про смисл буття, а персонажі народного епосу ними не переймаються.

Врубель вникав у першоджерела. Створюючи в 1901 році полотно «33 богатирі», він 
вживався у світ билинних сказань. Його картина написана майже одночасно з «Богатирями» 
Васнецова, які в порівнянні з Врублевським витязем видаються легковажними і майже про-
заїчними. Врубель у своїй роботі намагався ближче підійти до стилістики фольклору.

Врубель як художник-символіст наділяє образи, навіяні пое-
зію, билинами, новим загальнолюдським і космічним смислом. 
Так, тривожний смуток плинної миті яскраво виражено в картині 
«Царівна-Лебідь», яку не всі вважають шедевром. Врубель був 
залучений Мамонтовим до своєї Приватної опери як театральний 
художник. Його дружина Н. Забела виступала в головних ролях 
опер «Садко», «Царева наречена», «Казка про царя Салтана», 
створених композитором Н. Римським-Корсаковим. Врубелі за-
приязнилися з композитором. Н. Забела мала великий успіх осо-
бливо в ролі Царівни-Лебедя у спектаклі «Казка про царя Салта-
на». Її зображення на фото в театральному костюмі, подароване 
композитору, підштовхнуло Врубеля до створення цього про-
низливого полотна. Попри те, що в оперному зображенні героїні 
очевидним є театральне відлуння, художнику вдалося створити 
зворушливий музичний образ тендітної потойбічної істоти, заки-
нутої у наш світ. Критики відзначали «нематеріальність» живо-
писної матерії, якимось чудом вираженої художником.



69

Вікна абстрактного палацу, розміщеного на задньому пла-
ні, світяться помаранчевим світлом і по суті є елементами 
театрального задника, перенесеного художником на полотно. 
Оперення Царівни-Лебедя, на якому грають промені згасаю-
чого сонця, показують, наскільки віртуозно володів Врубель 
пензлем. Фарби, що переливаються, найтонші переходи сіро-
го й рожевого кольорів роблять цей вибір таким, що реально 
«звучить» – «звучить» неземною музикою. Пишний декора-
тивний кокошник на голові у Н. Забели повністю відповідає 
театральному. Реалістична деталь – срібляста оторочка на 
костюмі – наближає до нас образ зображеної Врубелем роман-
тичної героїні. По суті, це і є прорив до потойбічного, до чого 
закликали символісти: гордий і величний, сумний і закликаю-
чий «птах з обличчям діви…» – невловима душа зарослого 
озера в мерехтливому, обсипаному самоцвітами вбранні, в 
передвечірній час, вона постає перед нами провісницею чо-
гось незвичного, млосного і страшного. Перед тим, як попли-
вти до неземних берегів, вона повернула до глядача своє пре-
красне, ніжне й сумне обличчя з тугою і докором у ньому.

Казкове і реальне переплітаються у «Пані», який одно-
стайно визнано вершиною якщо не всієї творчості Врубеля, 
то його казкової сюїти. Картину було написано за два-три 
дні. Поштовхом послужило читання оповідання А. Франка 
«Святий Сатир», яку художник спочатку теж так назвав, а 
потім змінив назву на «Пан». Пан – персонаж давньогрець-
кої міфології, проте на художньому полотні він помітно 
«обрусів». що є характерним для Врубеля тих часів, зако-
ханого в російський фольклор. Водночас ніч тут є типово 
символістською і тим самим «вікном» у невідоме, в інші 
світи, неприступні для денної свідомості. Пан як божество 
лісів і полів виступає її символом. Він і написаний на фоні 
типово російського пейзажу – поля, що причаровує своєю 
непомітною красою, річки і беріз, що ніби заснули в нічній 
тиші. Саме бог у цьому контексті ніби виростає у нас на 
очах з укритого мохом пня. Обличчя Пана має якусь дивну 
притягальну силу. Особливо вражають його бездонні голубі 
очі, які світяться зсередини. Серп місяця заповнює простір 
картини фантастичним світлом, одночасно перегукуючись 
з ріжками божества. Сопілка в руках Пана потрапила на 
полотно з грецької міфології. Відповідно до міфів – це його постійний атрибут. Пан виступає 
суддею у змаганнях пастухів з допомогою цієї сопілки.
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До творів на теми казкового епосу належать картини «Бузок» і «До ночі». В них художні 
образи Врубель підносить над повсякденним. Саме в цих двох картинах більше, ніж в інших 
творах художника, відображено живе відчуття природи. Картина «Бузок» пов’язана з хутором 
художника М. Ге в Чернігівській губернії, де Врубель побачив і був зачарований кущами буз-
ку. Бузок став темою найскладнішого твору художника, в якому він спробував виразити своє 
філософське кредо і власне прагнення до подолання прірви між формою – видимістю і сутні-
стю – смислом. Це прагнення (а не досягнення) завжди було дороге для художника. Будь-яке 
«знаходження» він вважав рівнозначним смерті, оскільки воно унеможливлює подальший 
рух і розвиток. Розсипаючи по полотну квіти бузку, ніби «збиваючи» хмаринку квіткового 
кольору, Врубель віртуозно розігрує тему з варіаціями, і назва цієї теми – «перетворення Ха-
осу в Космос». За великим рахунком, «Бузок» – це досконале оформлення живописної мови.

Ця картина примирила Врубеля з Бенуа, який, стоячи перед картиною, відчув запах весня-
них квітів. Один із сучасників пізніше (коли Врубель втратив зір) зазначив: природа осліпила 
його за те, що він надто пильно вглядався в її таємниці.

Картину «До ночі» Врубель написав услід за «Бузком». Створена вона була там же, в Черні-
гівській губернії. Це ще один досвід чутливого прислухання до «голосів» природи в творчості 
художника. Цікаво, що в процесі роботи над картиною. Врубель користувався фотографіями 
коней, спеціально для цього зробленими. Вперше полотно було представлено під назвою «Коні». 
Дружина назвала картину «Степ», підкреслюючи цим джерело натхнення Врубеля – повість 
А. Чехова з такою ж назвою, яка справила на художника величезне враження.

В усіх полотнах цього циклу Врублевський метод досягнення в художньому творі ор-
ганічної єдності реалізму і фантастичності, перетворення натури в художній символ стає 
досяжним і доступним для розуміння глядача.

Досить помітне місце в художній спадщині Врубеля займає портретний живопис. У цьо-
му жанрі художник теж виступає як новатор. Для кожного нового портрету він віднаходить 
нові прийоми, роблячи спробу виявити «іншого» (портретованого), знайти його, пояснити, 
помістити в несподіваний контекст. Майже всі портрети Врубеля пройняті духовним драма-
тизмом. У кінці життя художник створив (не встигнув завершити) відомий портрет В. Брю-
сова (1960 р.). Він настільки точно втрапив у саму серцевину брюсовського внутрішнього 
світу, що той не один раз говорив про те, що все життя хотів бути схожим на цей портрет. 

У 1904 році Врубель створює цілу серію портретів своєї дружини 
Н. Забели, проте жодний з них не був повторений, а завжди зовсім 
новий і прекрасний. Художник зображував дружину в різних позах, 
на різних фонах, але він вибирав завжди такі кольори, відтінки з пе-
реважанням зеленого, сиво-голубого, сірого, що риси обличчя зда-
валися злегка розмитими, погляд затуманений з тінню ледь помітної 
посмішки. Все це створює враження, що жінка – поза віком і поза 
часом. В один з найщасливіших періодів життя Врубель створює пор-
трет дружини в літньому туалеті «Empire», виконаному за задумом 
художника. Техніка його символістичних робіт останнього періоду 
здається незбагненною. Під впливом школи Чистякова Врубель освоїв 
методику «об’ємного рисунку», в якому форма не вимальовується, а 
«ліпиться» послідовно від загальних – до дрібних, детальних планів. 
Крім того, художник вирішив знехтувати «підчищанням» ліній побу-
дови зображення в кінці роботи над полотном. Ця технічна новація, 
яка створює подеколи враження незавершеності, стала основою нової 

«декоративності» художника. Декоративно, театрально, мозаїчно, орнаментально – все це 
передбачення естетики символізму, що стрімко наближався, у якому за тонкою пеленою 
реальності прозріває недоказане.
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До 1906 року періоди помутніння свідомості (художник впадав то в манію звеличення, 
то в повне самознищення) змінювались короткочасними періодами просвітління, тоді Вру-
бель продовжував інтенсивно працювати. В 1905 році його обрали академіком живопису. Це 
була остання подія, сприйнята ним свідомо. В 1906 році художник втратив зір і протягом ще 
чотирьох років перебував у передсмертному мороці. Помер Врубель 14 квітня 1910 році в 
петербурзькій клініці доктора Барі. Під час похорону О. Блок виголосив промову, назвавши 
художника автором «креслень, поцуплених у вічності» та «провісником інших світів».

Залишений у спадок творчий доробок Врубеля важко переоцінити. Він був великим ху-
дожником, його творчість допомагає поглянути на світ по-новому, зрозуміти істинні цінності. 
Все це він виражав у символі: композицію, колір, світлотіні. Врубель був єдиним художни-
ком, який дав нове життя великим поетичним твором символізму, що бере початок в епосі, 
у Шекспіра, Гете, Лермонтова та ін. Світ Врубеля пройнятий «струмом високої напруги». 
В цьому таємниця його символістичних образів. У Врубеля не було прямих послідовників, 
проте риси символізму, ним закладені, можна побачити у багатьох художників.

Методичний коментар
Найдоцільніше з цієї теми провести проблемну лекцію і практичне заняття із самостій-

ною творчою роботою учнів.
У лекції слід зробити акцент на виникненні символістичних образів Врубеля, їх джерелах, 

впливі культури кінця ХІХ ст. на його творчість. Особливу увагу слід приділити темі Демона 
в мистецтві художника 1890-х – початку 1900-х років, тенденціям символізму в станкових ро-
ботах. Показати на прикладах звернення до загальнолюдських культурно-історичних образів: 
епосу, міфу, казці, світової поезії як матеріалу для творчості та злитті в творчості художника 
традицій літератури, музики, театру.

Символізм Врубеля був обумовлений його світовідчуттям, прагненням проникнути в при-
ховані надра реальності. Врубель як основоположник неореалізму і символізму в живописі 
був причетний до створення модерну в мистецтві. Модерн у мистецтві Врубеля не визначає 
вищих цінностей ні змісту, ні форми його художніх образів. Він значно вищий і людяніший.

Запитання і завдання:
1. У чому виявляється символізм живописних творів Врубеля? Чому він звертався до 

різних джерел?
2. Як розвивалася тема Демона в творчості художника? Що спонукало звернутися до 

цієї теми?
3. Зробіть порівняльний аналіз картини «Демон, що сидить» і поеми М.Лермонтова «Демон».
4. Як художні образи Врубеля асоціюються з літературними творами?
5. У чому своєрідність портретів Врубеля?
6. Як ви розумієте смисл символіки картин «Царівна-Лебідь», «Пан», «Бузок»?
7. Як ви думаєте, чи потрібний був символізм для розвитку мистецтва в цілому періоду 

порубіжжя? Аргументуйте відповідь.
8. У процесі підготовки відповідей на запитання і виконання творчого завдання скори-

стайтеся Інтернетом.
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СИМВОЛІЗМ У МУЗИЦІ
Літературний символізм і мистецько-художня концепція О. Скрябіна

Матеріал до оглядової лекції
Вирішення проблеми сучасної освіти вчені вбачають у культурологічній гуманітарній 

моделі, коли вчитель, учень і зміст навчальної дисципліни як цілісний культурний «текст» 
виступають суверенними суб’єктами, а відносини між ними мають характер спілкування 
«на рівних», тобто характер діалогу.

Найбільшою мірою це стосується літературної освіти, оскільки діалогічною є сама приро-
да предмета. Як частина художньої культури, література знаходиться у постійній та складній 
взаємодії з іншими видами мистецтва.

Оскільки сприйняття художнього твору також має діалогічний характер, виявлення зако-
номірностей цього процесу, керування ним – найважливіше завдання методики викладання 
літератури. Ідея діалогу є досить перспективною і сприяє осягненню вербального мистецтва 
як на рівні одного виду мистецтва, так і на рівні окремого художнього твору. Діалог мистецтв 
має стати основою системи літературної освіти, її змістом і формою на всіх етапах і рівнях 
вивчення художнього твору.

Здобутки досліджень цілою низкою вчених проблеми діалогу мистецтв стали методоло-
гічною основою всієї шкільної гуманітарної освіти. Спільною думкою в дослідженнях пси-
хологів, літературознавців, методистів є осягнення саме діалогічної сутності мистецтва. Це 
концептуальне положення поширюється як на окремий художній твір, усю творчість автора, 
так і на культуру в цілому, де мистецтво є частиною цілого і розглядається як галузь творчої 
діяльності людини, як спосіб пізнання дійсності, а відтак ідея діалогу стає провідною.

Механізм діалогу полягає в тому, що читач, глядач, слухач має завершувати роботу, роз-
почату художником, який реалізує свій задум усією зовнішньою і внутрішньою сутністю 
твору, спрямовує думки і почуття реципієнта в «бажане русло». Художній твір – це завжди 
можливість спілкування з особистістю автора.

Осягнути художній твір на рівні авторської ідеї − завдання складне, проте лише за умови 
ефективного методичного забезпечення досягнення цієї мети стає можливим, що сприяє 
успіху в удосконаленні системи літературної освіти в цілому. З іншого боку, особистісне 
ставлення реципієнта до художнього твору, набуття учнем особистісного смислу в літератур-
ному тексті або іншому художньому творі робить процес сприйняття «актом співтворчості», 
плідним діалогом з автором. Саме такий шлях уможливлює не лише осягнення художнього 
твору, а й збагачення особистості, формування її якостей, світогляду засобами літератури, 
ширше – художньої культури в цілому.

Технологія введення інших видів мистецтв в урок літератури надзвичайно складна. Об-
меження на рівні міжпредметних зв’язків має перейти в іншу якість, трансформуватися в 
проблему співдружності мистецтв на уроці літератури, коли вивчається специфіка кожного 
з мистецтв, а тому методи і прийоми навчання мають бути своєрідними, з урахуванням осо-
бливостей різних видів мистецтв.

Зміст вищого ступеня аналізу літературного твору – вихід за межі тексту, широкі уза-
гальнення тощо – найактуальніша проблема сучасної методики літератури, вирішення якої 
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полягає в бажаному і можливому переведенні учнів на рівень розгляду літературного твору 
в контексті світової художньої культури.

Ідея діалогу дає змогу особистісному началу проявитися у творчій діяльності учня-чи-
тача, оскільки саме в діалозі реалізується художній тип людини. Цю проблему почав розро-
бляти ще К. Юнг, актуальною вона залишається і нині в методичній науці. Так, врахування 
того факту, що один осмислює художній твір як аналітик, інший – як інтерпретатор; один 
«бачить» музику, інший «чує» картину, сприятиме вирішенню методичних завдань прилу-
чення учнів до мистецтва, формуванню компетентного читача. Осягнення літератури в її 
діалогічних зв’язках з іншими видами мистецтв – завжди шлях до автора, до об’єктивного 
смислу творення і водночас – шлях до себе, до власного «Я», яке твориться кожної миті 
спілкування з мистецтвом.

Йдеться про зв’язки, взаємовплив, взаємозбагачення різних видів мистецтв, їх взаємодію, 
яка підкреслює, а не підміняє своєрідність, специфіку кожного виду, і не слід боятися «зма-
гання» мистецтв, тоді кожний з його видів виявляє свої переваги, а вміле їх використання в 
процесі аналізу твору дасть змогу довести, що література конкретніша, ніж музика, і дина-
мічніша, ніж живопис, що є цілі галузі життя, підвладні лише їй, літературі.

У методиці викладання літератури лише накреслено перспективу розробки проблеми – 
з’ясувати, які функції суміжних мистецтв на різних етапах літературного аналізу, як, коли і 
навіщо вони включаються в нього. Одне з головних завдань – оволодіти мовою різних видів 
мистецтв з метою формування в учнів основної якості – естетичної чутливості.

Абсолютно очевидною є чіткість розподілу мистецтва на різні види: виражальні і обра-
зотворчі, просторові і часові. Кожен із них володіє специфічними особливостями. Водночас 
це безкінечний процес взаємодії, взаємовпливу, взаємопроникнення засобів художньої ви-
разності, адже мистецтво звуку і кольору не лише близькі, але й доповнюють одне одного. 
Безмежне у часі образотворче мистецтво працює з простором, тоді як музичний твір, обме-
жений часом звучання, абсолютно безмежний у просторі.

Література і музика як форми художньо-естетичної свідомості відображають реальну 
дійсність, але як види мистецтв мають свою специфіку. Література, користуючись мовними 
засобами та поняттями, здатна всебічно й конкретно відтворити суспільне життя, людину 
в усій повноті її діяльності та духовного буття. Музиці ж властиве безпосереднє виражен-
ня внутрішнього світу людини, її почуттів, настроїв, переживань в узагальнених художніх 
образах.

Сприймання музичного твору індивідуально-суб’єктивне, варіативне, неповторне. Проте 
естетична ідея, втілена автором засобами художньої виразності, є інваріантною. В осягненні 
музичного твору найважливішим є те, що митець не стільки повідомляє свою думку, скіль-
ки викликає у слухача-реципієнта власну, спонукаючи його до роздумів над своїм душев-
ним станом, до емоційного осмислення особистих переживань. Музичне сприймання – це 
активний процес, в якому відображається вся багатогранність особистості (особливості її 
пізнавальної та емоційної сфер), актуалізується життєвий досвід, знання, уміння, зокрема 
аналітичні. В основі цієї складної аналітико-стимулюючої діяльності лежить здатність виді-
лити і об’єднати основні елементи звукової тканини твору, їх осмислення на основі активі-
зації емоційно-образних асоціативних комплексів та осягнення логіки музичного розвитку 
з метою створення власної слухацької інтерпретації.

Як бачимо, передумови різних видів мистецтв лежать у сфері психології сприйняття 
людиною слова, звуку і кольору. Людина сприймає їх гармонійно завдяки синестезії – здат-
ності відчувати мистецьке явище відразу декількома органами чуття. Проблемами синесте-
зії займався видатний теоретик і практик живопису В. Кандінський. Велику увагу цій про-
блемі приділяв яскравий представник символістичного мистецтва, композитор і музичний 
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виконавець О. Скрябін – автор «Поеми вогню» і «Поеми екстазу», написаних одночасно в 
музичній і колірній інтерпретаціях.

Олександр Скрябін народився 1872 року в Москві у ро-
дині дипломата і піаністки. Батько володів кількома схід-
ними мовами і протягом багатьох років служив у країнах 
Близького Сходу, мати була талановитим музикантом, але 
рано померла, і майбутній композитор виховувався у тіт-
ки й бабусі. Музичні здібності О. Скрябіна проявилися у 
трирічному віці, а в п’ятирічному хлопчик грав на роялі 
обома руками, вільно підбираючи будь-яку почуту мелодію. 
Навчаючись за сімейною традицією в кадетському корпусі, 
О. Скрябін одночасно брав уроки музики у відомого мос-
ковського педагога М. Звєрєва, в якого вчилися пізніше ви-
датні піаністи-віртуози.

На початку 80-х років ХІХ століття О. Скрябін уже 
був автором багатьох фортепіанних творів, написаних під 
впливом Ф. Шопена, проте досить оригінальних. О. Скря-
бін рано набув слави піаніста-віртуоза з абсолютно само-
бутньою, неповторною манерою гри – легкою, привабли-

во-заворожуючою. У 1892 році він закінчив Московську консерваторію із золотою медаллю 
і розпочав самостійне творче життя. З допомогою відомого російського музичного діяча і 
видавця М. Бєляєва О. Скрябін знайомиться і входить у коло визначних музикантів і ком-
позиторів О. Глазунова, А. Аренського, М. Римського-Корсакова та ін. Наставник і друг 
М. Бєляєв допомагає О. Скрябіну організувати перші закордонні гастролі, видає його твори.

На початку ХХ століття композитор і виконавець – автор музичних творів різних форм і 
жанрів (від етюдів до симфоній). Один із сучасників О. Скрябіна згадував, що в ранні роки і 
протягом усього наступного творчого життя він володів магічною здатністю з перших узятих 
ним акордів на фортепіано встановлювати психологічний контакт з аудиторією, яку заворо-
жував не лише його видатний музичний талант, а й випромінювання від його особистості 
надзвичайної привабливості, чарівності: відчувалася непересічна натура.

На початку другої половини творчості (1903) – часі, насиченому передчуттями революції 
1905-1907 років, О. Скрябін відчуває творче піднесення. У цей період він створює свої фун-
даментальні твори, в які входить і «Поема екстазу». Основною темою тих років стає тема 
героїчної особистості в космічних масштабах, яка стверджує себе в боротьбі і перемагає. 
Саме з цього часу О. Скрябін підпорядковує свою творчість філософському осмисленню. 
Перебуваючи в Женеві, він вивчає праці відомих філософів, зближується з Г. Плехановим, 
який вплинув на його світогляд, але не переконав до кінця в теорії матеріалізму. О. Скрябін 
залишився для нас як композитор-філософ, який створив свою цілком оригінальну систему 
поглядів на роль і завдання мистецтва.

Протягом майже шести років (1904-1910) О. Скрябін живе життям мандрівного музи-
канта – Швейцарія, Італія, Франція, турне містами США. Водночас саме в цей період він 
досягає вершини своєї творчості: створює видатну Третю Симфонію («Божественну поему»), 
«Поему екстазу», «Трагічну», низку етюдів та інших фортепіанних п’єс. Слід відзначити, 
що «Поема екстазу» не відразу знайшла розуміння у таких відомих музичних діячів як 
М. Римський-Корсаков і С. Рахманінов. Світове переможне визнання твір одержав після 
його блискучого виконання видатним диригентом М. Альтшулером у Нью-Йорку в 1908 році. 
Особливо слухачів вразила кода (з італійської – кінцівка, завершення, у якому стверджується 
і яскраво звучить основна тема музичного твору), охоплена морем світла, пройнята перемож-

Олександр Скрябін
(1872-1915)
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ним звучанням восьми валторн (з німецької – мисливський ріг, мідний духовий інструмент, 
відіграє надзвичайно важливу роль в оркестрі; звук м’який, шляхетний, передає і підсилює 
урочистий настрій; в оркестрі їх зазвичай чотири).

Проблема вивчення культурно-художнього контексту скрябінської творчості непроста і 
досить суперечлива. Важливо усвідомити унікальну природу самої особистості О. Скрябіна, 
яка ставить його певною мірою поза часом і простором. Сучасники композитора відзначали 
абсолютну автономність його мистецтва, незалежність від зовнішніх умов і впливів. Проте не-
вдовзі з’ясувалося, що ідеї і музика О. Скрябіна значною мірою живилися повітрям епохи та її 
середовища, а його творче «Я» в пошуках засобів самореалізації певним чином перетворювало 
духовно-художній досвід свого часу. Так чи інакше, факт приналежності О. Скрябіна до культури 
Срібного віку безсумнівний, а концепція «генія-одинака» була зруйнована, і справа життя ком-
позитора із розряду «нонсенсу», напівбожевільної фантазії поступово перемістилася в епіцентр 
духовних шукань цілої епохи. Цікаво, що в цій причетності до свого часу музичні імпульси 
для О. Скрябіна відігравали не головну роль. Відповідно до біографічних джерел, композитор 
залишався достатньо байдужим (або критичним) до музики своїх сучасників, надаючи перевагу 
товариству літераторів, художників, філософів. Справді, духовну ауру епохи його творчість вби-
рала, певним чином оминаючи посередництво музичної ланки. Це вже саме по собі визначило 
його новаторський склад і повноту позамузичних асоціацій.

У музикознавчій літературі вже знайшли відображення багатогранні зв’язки О. Скрябіна 
з російським символізмом. Є підстави стверджувати, що його творчість причетна і до мо-
дерну, втім у такому подвійному впливі немає суперечності: обидва явища існували в епоху 
О. Скрябіна, складним способом переплітаючись і взаємодіючи між собою. Співвідношення 
модерну і символізму як феноменів культури в сучасній науці розглядається на рівні стилю 
і методу; можна тут говорити і про традиційний зв’язок «форма – зміст», якщо враховувати, 
що символізм визначав внутрішній смисловий рівень художніх творів, а модерн був спосо-
бом їх стильової реалізації. Не випадково ці явища обґрунтовувались у межах різних видів 
мистецтв: модерн охоплював середовище образотворчого мистецтва, зодчества і дизайну, 
тоді як символізм – суто «духовну» сферу поезії і філософії. У такому ж співвідношенні зо-
внішнього і внутрішнього в музиці вони живили творчість О. Скрябіна. Зв’язок композитора 
з символізмом відзначали його сучасники. Філософська система О. Скрябіна склалася до 
1904 року, коли визначився певний етап в історії російського символізму. Для О. Скрябіна 
відбір та інтерпретація філософських поглядів Ф. Шеллінга, А. Шопенгауера і Ф. Ніцше ціл-
ком збігалися із символістичним середовищем у музиці і літературі. Він мав прямі контакти 
з К. Бальмонтом, В’яч. Івановим та ін. Все це обумовило певну спорідненість естетичних 
принципів і, відповідно, напрям художніх пошуків. Погляд на мистецтво був головною темою 
символістського дискурсу. У своїй статті «Форми мистецтва» А. Бєлий розташовує види 
мистецтва «в порядку їх досконалості», завершуючи цей ієрархічний ряд музикою. Можна 
погоджуватися з такою теорією або спростовувати її, але художня практика початку мину-
лого століття давала немало підтверджень тієї ієрархії мистецтв, яку пропагували теоретики 
символізму. Маємо численні приклади музичності у суміжних мистецьких сферах – від жи-
вописних «сонат» М. Чюрльоніса до поетичних «симфоній» А. Бєлого. Все це підтверджує 
існування явища синестезії, про яке йшлося вище. Комплексна чуттєвість передбачалась 
естетичним кодексом символізму. Найповніше цей принцип планувалося здійснити в Міс-
терії (з грецької – таїнство) – грандіозному акті, який зобов’язаний об’єднати заради певної 
надзавдання засоби і можливості всіх видів мистецтв. Причому таке об’єднання мало здійс-
нитися під егідою музики: не випадково найближчим прообразом нової містерії вбачалися 
музичні драми Вагнера.

Багато з викладених ідей були близькими для О. Скрябіна, хоча й інтерпретувалися ним 
ці ідеї суто індивідуально. Вершиною мрій композитора був власний задум Містерії, який 
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він не встиг здійснити, але який ретроспективно осяяв усю його творчість зрілого і пізнього 
періодів.

Найважливішою складовою цього задуму була ідея синтезу мистецтв – взаємодія різ-
них видів мистецтва, при якій кожен з них, за певного ступеня самостійності набуває нової 
якості. Синтез передбачає конфлікт різних видів мистецтва, який і народжує ту нову якість, 
що відрізняє синтетичний витвір мистецтва від його додаткових складових, тобто означає 
створення якісно нового художнього явища, яке не зводиться до суми його компонентів.

Символісти успадкували ідею синтезу мистецтв від романтиків і зробили її обов’язковою 
умовою здійснення містеріального акту. Скрябінська містерія мала включати в себе не лише 
звук, слово, рух, але й реалії природи. Синтетичні задуми О. Скрябіна прихильно вітали 
поети-символісти. Про це свідчить стаття К. Бальмонта «Світлозвук у природі і світлова 
симфонія Скрябіна», присвячена «Прометею». Символісти, впевнені в обмеженості окремих 
видів мистецтв, шукали шляхи до вищої форми – містерії, яка буде здатна перетворити світ. 
Радикаліст-символіст В’яч. Іванов на прикладі М. Чюрльоніса – музиканта в живописі – 
говорить про художників як про самотніх людей в сучасній культурі, які знаходяться ніби в 
«проміжному, нейтральному положенні між окремими видами мистецтв», тому саме життя 
розв’язує цю суперечність шляхом «зрушення одного виду мистецтва у бік іншого, звідки і 
з’являються нові засоби образотворчості».

Від такого радикалізму О. Скрябіна убезпечила надто очевидна могутність його музич-
ного генія, яка інтуїтивно «тягнула» його на шлях чистої, абсолютної музики, не зважаючи 
на привабливість синтетичних проектів.

Композитор досить неоднозначно ставився до літературного компонента своєї творчості. 
З одного боку, його дуже приваблювало слово, про що свідчать назви його творів, коментарі 
(прозові чи поетичні), детальні авторські ремарки в нотному тексті, нарешті самостійний 
поетичний досвід. До того ж, не можна оминути увагою лібрето задуманої опери і текст «По-
переднього дійства» (1900). З іншого боку, задумані твори не були здійснені автором. Все, 
створене О. Скрябіним, за винятком двох романсів, лише розуміє слово, але не матеріалізує 
його музично. О. Скрябін, який явно тяжіє до слова, віддає перевагу його беззвуковому ва-
ріанту. Сміливий теоретик, він виявився у питанні синтезу мистецтв обережним практиком, 
який постійно дослухається до свого внутрішнього музичного «Я». Щаслива здатність поро-
зумітися безсловесною мовою музики, як стверджують дослідники, врятувала композитора 
від основного протиріччя символізму – потреби і неможливості виразити себе. Обмежившись 
сферою чистого інструменталізму, геній О. Скрябіна бездоганно втілив романтико-симво-
лістське уявлення про музику як вище з мистецтв, здатне найбільш адекватно осягнути світ.

Очевидно, саме тому прикладів чистого синтезу мистецтв у О. Скрябіна зовсім неба-
гато, яким би яскравим не здавався «Прометей». Набагато більше приводів говорити про 
синестезію – комплексну чуттєвість. Переважна більшість творів О. Скрябіна демонструє 
цю якість не стільки в реальному поєднанні музики зі словом, кольором, жестом, скільки 
в асоціативному освоєнні їх музикою. Йдеться про гармонію фарб, ритмічну пластику або 
філософсько-поетичну ідею – повнота асоціацій не зачіпає власне музичну природу скря-
бінських творів різного жанру. Висловлюючись словами Б. Пастернака, музика О. Скрябіна 
воістину «перевершує себе, щоб бути собою».

Скрябінські теми-символи органічно вписуються в систему символістської поетики. Як 
і категорію символу в цілому, їх вирізняє двоєдина різноспрямована структура, де «вектор 
смислу» поєднується з багатозначністю, а сила впливу – із загадковістю, незбагненністю 
образу в його «останній глибині». Композитор володів даром тайнопису або, за В. Брюсовим, 
«ключами таємниць». Про це свідчать його пізні музичні мініатюри з характерними підзаго-
ловками – «Загадка», «Маска», «Дивина»… Повертаючись до ідеї перетворення, відзначимо, 
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що підсумок цього процесу невід’ємно пов’язаний у О. Скрябіна зі сферою екстазу (з грець-
кої – зміщення, несамовитість). Екстатичність – це саме те слово, яке з найбільшою чіткістю 
виражає своєрідність життя скрябінського духу, який справді опинився поза собою, вийшов із 
себе, з рамок своєї обмеженої в часі і просторі особистості, щоб пережити всесвіт у його русі. 
Так німецький дослідник Б. Шлецер характеризує основний зміст творчості О. Скрябіна, що 
має в музичних творах як загальноемоційний, так і драматургійно-концептуальний смисл. 
Природа екстатичних станів у музиці О. Скрябіна достатньо складна. «Несамовитостями» 
та «сп’яніннями» наповнені заключні частини багатьох творів композитора, які він розумів 
як вихід за рамки власного «Я» і злиття з Єдиним. Ознаки такого фінального апофеозу і ек-
статичної образності знаходимо в кодах сонат і симфоній. Примарне мерехтіння «загубленої 
вдалині» зірки перетворюється на засліплююче світло – акт перетворювання завершений.

Третій період творчості О. Скрябіна ознаменований задумом «Прометея» (1910) і вклю-
чає творчість композитора, що розгорталася під знаком «Містерії», про яку йшлося вище. 
Головну роль серед засобів виразності композитор відводить гармонії, в якій зроблено най-
більш яскраві відкриття.

Розглянемо докладніше найвизначніший твір О. Скрябіна «Прометей» («Поема вог-
ню») – твір для великого симфонічного оркестру і фортепіано, з органом, хором і світло-
вою клавіатурою. Ідеї світломузики висувалися ще в XVIII столітті переважно вченими. 
Аналогія «спектр – октава» (октава з латинської – музичний інтервал у 7 основних звуків) 
була запропонована І. Ньютоном, введено «семиколірний» розподіл спектру і встановлено 
відповідність між сімома кольорами і сімома звуками гами (послідовне звучання нот у межах 
октави), згідно з яким: нота «до» – червона, «ре» – фіолетова, «мі» – синя, «фа» – блакитна, 
«соль» – зелена, «ля» – жовта, «сі» – помаранчева. Пізніше було побудовано колірний клаве-
син – перший кольоромузичний інструмент. Результат експерименту поставив під сумнів до-
цільність безпосередніх відповідностей «звук – колір». Критики вважали мистецтва музики 
і живопису цілком самодостатніми. У ХІХ столітті французькі і російські поети-символісти 
захопилися процесом «забарвлення» звуків. На думку німецьких романтиків, людина втра-
тила органічність: життя і мистецтво відокремилися одне від одного, шлях до відновлення 
зв’язку вони вбачали саме у синтезі мистецтв. Ідеї «синтезу» проходять через усю естетику 
романтизму. Вона розглядається як загальна теорія мистецтва. Живопис, музика, поезія, 
архітектура – явища єдиного художнього мислення, вважали романтики.

Зразок звукового матеріалу «Прометея» О. Скрябіна

Зародження і реалізація задуму «світлової симфонії» у О. Скрябіна пов’язані з його тя-
жінням до символічного асоціативного мислення та здатністю сприймати музику «візуаль-
но», пластично і в певних кольорах. Програма «Прометея» пов’язана з античним міфом 
про Прометея, що викрав небесний вогонь і подарував його людям. Образ Прометея, якщо 
судити за творами Брюсова, В’яч. Іванова, Гете, Байрона, Шевченка, Лесі Українки, а також 
Бетховена, Ліста, Рубенса та ін., відповідає міфотворчому настрою символістів і тому зна-
ченню, яке надавалося в їхніх творах міфологемі вогню�. До вогненної стихії постійно тяжіє 
і О. Скрябін. Демонічне, богоборче начало присутнє в його «Прометеєві», в якому вгаду-
ються риси Люцифера, якого тлумачать насамперед як «носія світла» (lux + fero). Можливо, 
ця символіка частково зумовила ідею світлового зображення в поемі. У верхньому рядку 
партитури за допомогою нот, що довго витримуються (як звукова пауза), О. Скрябін створив 
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тонально-гармонійний план твору й одночасно його кольоросвітлову драматургію. За заду-
мом композитора, простір концертного залу повинен забарвлюватися в різні тони, відповідно 
до змінних тонально-гармонійних звукових засад. При цьому партія «Луце», призначена для 
спеціального світлового клавіру, ґрунтувалася на аналогії між кольорами спектру (червоний, 
помаранчево-рожевий, жовтий, зелений, бузковий, пурпурово-фіолетовий, металево-блиску-
чий і знову червоний). Водночас світломузичний задум був пов’язаний з труднощами його 
втілення. Вони посилюються також тією обставиною, що композиторові уявлявся складні-
ший образотворчий ряд, який не зводиться до простого освітлення простору. Він мріяв про 
рухомі лінії і форми, величезні «вогненні стовпи», «рухливу архітектуру» тощо.

2-го березня 1911 року в Москві під керівництвом видатного диригента С. Кусевицького, 
який зрозумів сутність неординарного таланту і задумів О. Скрябіна, пролунав «Прометей», 
партію фортепіано виконав автор. Перший світломузичний твір, неперевершене виявлення 
людського духу, став підсумковим і головне – новим словом у мистецтві.

Саме у «Прометеєві» О. Скрябін вперше здійснює згадану звуко-кольорову техніку, коли 
вся музична тканина підпорядкована обраному композитором гармонійному комплексу. 
О. Скрябін так говорив про музичну мову поеми: тут жодної зайвої ноти немає, це – суво-
рий стиль. Подібна техніка стоїть у ряді найбільших музичних відкриттів ХХ століття. Для 
самого О. Скрябіна вона означала новий ступінь втілення в музиці принципу абсолютного 
злиття форми і гармонії.

Вплив музичної логіки на твори візуальних видів мистецтва (живопис, графіка, архі-
тектура) відтак стає очевидним. Перенесення принципу побудови музичної композиції на 
композицію візуальну відзначав швейцарський музикант, живописець, графік П. Клее, який 
звернув увагу на схожість самого процесу часового розгортання композиційної форми музич-
ного і живописного творів. Він сам переніс із музики в живопис принцип всілякої видозміни 
матеріалу в процесі вигадування, його варіювання, трансформацію, представлення одного і 
того ж об’єкта у множинності і мінливості.

Литовський живописець і композитор М. Чюрльоніс, згаданий вище, ніколи не відокремлю-
вав свою музичну творчість від творчості живописної. Він використовував часовий чинник вмісту 
форми, що виявлялося насамперед у створенні багаточастинних творів. Цикли картин «Соната 
весни», «Соната сонця», «Соната моря» побудовані за всіма принципами форми сонати в музиці, 
витриманими згідно з музичними законами цього жанру. Подібно О. Скрябіну, М. Чюрльоніс 
вірив у внутрішнє таємниче перетворення людства через мистецтво.

Цікаво, що як естетичний феномен скрябінська ідея зорової музики виявилася надзви-
чайно співзвучною художникам російського авангарду.

Реальна естетична потреба в синтезуванні музики і кольору назріла лише на межі ХІХ-ХХ 
століть, коли музика і живопис у своєму послідовному розвитку набули нових естетичних 
точок дотику і взаємодії. Композитори ніби сперечалися в досягненні неможливого – зобра-
зити світло (колір), яке можна побачити шляхом ускладнення гармонії та інструментування. 
Назви цих творів свідчать про творчі пошуки та запозичення у живописі. Так, у Ф. Ліста – 
це «Блукаючі вогні», «Сірі хмари» і серія музичних п’єс за картинами художників епохи 
Відродження; у М. Мусоргського – «Картинки з виставки» та «Світанок на Москві-річці». 
Яскраво це виявилося у творах К. Дебюссі «Віддзеркалення в річці», «Золоті рибки», «Мі-
сячне сяйво». У творчості М. Римського-Корсакова були фортепіанні твори, які несли в собі 
світло – «До вогню», «Темний вогонь», але саме О. Скрябін вперше у світовій історії музики 
увів до партитури своєї симфонічної поеми «Прометей» партію світла згідно зі «слухом у 
кольорі». За ним включають до своїх партитур світло композитори І. Стравінський, Б. Барток 
в Англії, радянські музиканти Р. Щедрін, О. Немтін.

Цікаво зазначити, що французький архітектор і композитор, грек за походженням 
Я. Ксенакіс завжди прагнув просторово опредметнювати, аудіовізуалізувати свої твори. 
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У 1975 році він винайшов музичний комп’ютер, який дозволяв створювати музику за до-
помогою малюнка, без спеціальних знань у сфері музики або інформатики. Я. Ксенакіс 
збудував структуру проекту архітектурного виставкового павільйону фірми «Філіпс» на 
основі музичної партитури «Метастазіс» за принципом розвитку маси звукових хвиль. 
Експозиція ознаменувала відкриття нового синтетичного мистецтва. Водночас архітектура 
павільйону виявилася просторовим відображенням драматизму і гостроти музики Я. Ксе-
накіса. В одному з інтерв’ю він зазначив, що незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо, 
але між архітектурою і музикою існує місток, що ґрунтується на людських психологічних 
процесах, однакових в обох випадках. Композитори використовують симетрію, яка існує і 
в архітектурі. Опуклі й увігнуті поверхні мають велике значення як для звукової, так і для 
візуальної сфери. Як і О. Скрябін, Я. Ксенакіс користується динамічними поняттями маси і 
ваги, але, маючи одночасно і архітектурну освіту, він поглиблює розуміння синтезу, втілює 
його в архітектурні композиції.

Як бачимо, у творчості композиторів, живописців, архітекторів простежується одна 
мета – об’єднати різні види мистецтва для досягнення вищої гармонії. Звісно, не всім вдалося 
повною мірою втілити свої ідеї в життя, але О. Скрябін, безперечно, зробив істотний внесок у 
розроблення принципів синтезу музики і кольору, а його послідовники – у здійснення задумів 
синтезу музики і живопису, музики і поезії, музики і архітектури.

Отже, у синтезі, як і синестезії, відбувається взаємодія, взаємовплив, об’єднання засобів 
художньої виразності, при цьому вони спрямовані на розкриття різних сторін єдиного змісту 
і багатократно посилюють естетичну дію на людину.

Методичний коментар
Основу розуміння будь-якого музичного твору складає осмислення мистецького змісту, 

що передбачає розкриття типологічних рис твору, історичного значення, естетичної вар-
тості, аналітичний розгляд взаємодії всіх сторін музичного тексту: звукової, інтонаційної, 
композиційної. Самостійним видом аналізу музичних творів, який ґрунтується на психології 
музичного сприйняття, є художній аналіз. Орієнтуючись на інтереси та можливості учнів, 
учитель має розкрити єдність змісту і форми кожного музичного твору, зробити цікавим і 
зрозумілим чарівний світ музики. Емоційно-змістовий аналіз музичного твору передбачає 
проблемно-пошукові запитання і творчі завдання, учнівські спроби аналізу – інтерпретації 
втіленого в музичному творі світовідчуття, аналіз особливостей інтонаційної побудови твору, 
словесна анотація до музичного твору. В педагогічній практиці не останню роль відіграє 
культурологічний, візуально-асоціативний, емоційно-слуховий, вербально-змістовий аспекти 
аналізу музичного твору. Інтегративні процеси в мистецтві передбачають урахування взає-
модії і взаємовпливів зокрема художньої літератури, образотворчого мистецтва і музики в 
процесі аналізу музичних творів.

Учитель має використовувати особливий контакт, який виникає у процесі взаємодії сло-
весного і музичного мистецтв – літературний опис музичного твору, вербалізація музичних 
вражень. Таке «перекодування» музичного твору є важливими етапом художнього аналізу, 
реалізує основну дидактичну функцію – розвиток почуття форми та формування емоційного 
відгуку на музику. Процес «перекодування» стає можливими тому, що мови різних видів 
мистецтв переносять художню інформацію через ті ж самі елементи змісту. Він передбачає 
два етапи: осмислення музичного тексту і його вербальний опис.

Аналізуючи музичний твір, учитель має пам’ятати про комплексну природу мелодії, врахову-
вати особливості мистецької доби, художнього напряму, жанру, стилю тощо. Процес художнього 
аналізу відштовхується від загального емоційно-образного сприйняття учнями мелодії, розуміння 
смислової виразності музичного матеріалу, що сприяє осягненню музичного образу.
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Доцільно використовувати метод порівняльного аналізу художніх творів різних видів 
мистецтв або тільки музичних – різних за жанром, стилем, виражальними засобами. Учні 
вчаться виробляти власну оцінку музичного твору, враховувати культурологічний контекст. 
У процесі знайомства з музичними творами О. Скрябіна проблемний метод стає визначаль-
ним, а вербальний опис музичного твору – аналітичним, з урахуванням таких компонентів: 
історичний період (романтизм), стильовий напрям (символізм, модернізм, неоромантизм), 
форма фіксації музичного твору (аудіовізуальна) тощо. Під час аналізу музичного тексту 
необхідно ознайомити учнів з основними етапами життя і творчості композитора, його вір-
туозною виконавською діяльністю. Виконання творчих завдань з висловленням власних 
вражень від почутої музики, створенням вербальних описів музичного твору, визначенням 
ідей і смислів, художніх образів музичного тексту – все це впливає на розвиток творчого 
мислення, гуманістичних цінностей, підвищення духовного рівня особистості.

Ефективність розвитку естетичного смаку старшокласників знаходиться у прямому зв’яз-
ку з кількістю і якістю високохудожнього музичного матеріалу. Емоційна активність учнів, 
що виникає в результаті осмисленого сприйняття музичного твору, стає повнішою і глиб-
шою – тоді вона переходить у сферу свідомості. Вербальний опис музичного тексту з’явля-
ється внаслідок пережитого відчуття певного духовно-емоційного стану, коли асоціативні 
уявлення наповнюють змістом звукову тканину через емоційно-почуттєве переживання туги, 
захопленості, роздумів, радості тощо. Саме у вербальному описі реалізуються пізнавальні 
та мисленнєво-перцептивні здібності, задані музикою як об’єктом сприймання, формується 
особистісний життєвий і естетичний досвід учня-слухача, а також мовленнєва культура.

Все це спонукає учнів до особистісної рефлексії та саморозвитку, забезпечує ціннісно-ес-
тетичне ставлення до мистецтва, художньої культури в цілому.

Запитання і завдання:
• Знайдіть з допомогою комп’ютера найвиразніший уривок з творів О. Скрябіна і спро-

буйте визначити його виражальні засоби (ритм, тон, темп тощо).
• Визначте з допомогою іншого музичного твору О. Скрябіна особливості і своєрідність, 

специфіку музичного художнього образу.
• Які ознаки символізму ви побачили в музиці О. Скрябіна? Що спільне і відмінне між 

музичними і поетичними творами символізму?
• Поміркуйте: чи необхідним був етап символізму в розвитку світової художньої культури. 

Аргументуйте свою відповідь з допомогою різних видів мистецтв.
• Які тенденції символізму ввібрала в себе сучасна класична та естрадна музика? Під-

твердьте або спростуйте тезу.
• Спробуйте дати вербальний аналіз будь-якого уривку з музичних творів О. Скрябіна. 

Висловіть власні враження про музику композитора. 
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ІМПРЕСІОНІЗМ ЯК СТИЛЬОВА ТЕЧІЯ МОДЕРНІЗМУ

Оглядова лекція
Основу розуміння імпресіонізму як художнього явища кінця ХІХ – початку ХХ століття 

забезпечить оглядова лекція про його стильові домінанти. Усний виклад дасть можливість 
вчителеві презентувати старшокласникам великий за обсягом інформаційний матеріал – 
розкрити специфіку імпресіонізму як стильової течії модернізму на прикладі творів різних 
видів мистецтва.

На етапі мотивації навчальної діяльності учнів виправданою є декламація вірша Осипа 
Мандельштама «Імпресіонізм». Такий поетичний початок заняття не лише надасть йому 
емоційної забарвленості, а й наочно продемонструє зв’язок творів літератури та живопису:

ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
Он понял масла густоту
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

Зауважимо, що імпресіонізм як художнє явище оформився в живописі, а в літературу 
прийшов як мистецтво змалювання картин для очей. Саме для цієї стильової течії модерніз-
му характерна тісна взаємодія літератури і живопису як видів мистецтва, особливо активне 
використання літературою художніх засобів опосередкованого самовиразу, притаманних 
імпресіоністичному живопису.

Клод Моне
Бузок на сонці
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Декламацію поезії О. Мандельштама доречно провести в супроводі слайд-шоу полотен 
художників-імпресіоністів. На думку багатьох мистецтвознавців картина «Бузок на сонці» 
французького живописця Клода Моне надихнула російського поета на створення вірша «Ім-
пресіонізм».

Виявляючи враження учнів від первинного сприйняття імпресіоністичних творів живо-
пису та поезії О. Мандельштама, акцентуємо на вишуканості справжніх шедеврів імпре-
сіонізму – глибокому підтексті, часом прихованому за спрощеними образами і сюжетами. 
У ході короткої бесіди визначаємо специфіку імпресіоністичного живопису, на яку вказує 
О. Мандельштам: художник зобразив не бузок, а його запаморочення, тобто не предмет, а 
його стан. Отже, митці-імпресіоністи (спочатку художники, а потім і письменники) зміщу-
вали акценти з конкретного образу на абстрактне поняття.

Наступний етап уроку передбачає проведення словникової роботи для з’ясування сут-
ності поняттям імпресіонізм.

З’ясуємо, що французьке слово impressionnisme похо-
дить від impression, що означає «враження». Загальновжи-
ване його розуміння, це, насамперед, – результат дії суб’єк-
та на об’єкт або навпаки. «Враження» – це сліди, відбитки 
ідеального, тобто такі, що закарбовуються в психічній і 
духовній сферах людини.

Поняття походить від назви картини французько-
го художника Клода Моне «Враження. Сонце сходить» 
(«Impression. Soleil levant», 1872), на якій представлено па-
нораму гаврського порту: корабельні щогли і портові кра-
ни, що наче тонуть у хиткім тумані, й пурпурові відблиски 

багрового сонця. (Згадування про картину супроводжується її демонстрацією.) Оприлюд-
нення роботи на виставці 1874 року вважають умовною датою зародження імпресіонізму як 
напряму в світовому мистецтві. Зауважимо, що безпосередні риси стильової імпресіоністич-
ної манери прослідковуються в окремих художніх творах попередніх двох десятиліть, що 
передували історичній виставці, на якій експонувалася картина.

Повідомлення одного із підготовлених учнів інформації про зародження імпресіонізму 
як стильової течії модернізму сприятиме глибокому усвідомленню старшокласниками його 
особливостей.

Весною 1874 року група молодих художників організувала власну виставку картин, серед 
яких була і картина К. Моне «Імпресіонізм». Художник пізніше згадував: «Мене запита-
ли назву цієї картини для каталогу, вона дійсно не могла зійти за вид Гавра. Я відповів: 
«Поставте «Враження». І цей твір позначили в каталозі саме так – «Враження. Сонце 
сходить».

Картини молодих художників, представлені на виставці, відвідувачам здавалися во-
рожими традиційній манері живопису. Реакція критиків на це новаторство також була 
несхвальною. Художників звинувачували у тому, що вони пишуть лише для епатажу публіки. 
У назві статті Луі Леруа «Виставка імпресіоністів» вперше було вжито слово, яке стало 
назвою стильової течії модернізму. Хоча первісно у французькій критиці слово «імпресіо-
нізм» вживалося з іронічним відтінком.

Найбільш великодушні відвідувачі розглядали роботи імпресіоністів як насмішку, як 
спробу пожартувати з чесними людьми. «Імпресіоністи викликають враження кішки, якій 
раптом заманулося прогулятися по клавішам фортепіано, чи мавпи, яка заволоділа ящиком 
із фарбами», – писала паризька газета «Фігаро». «Мистецтво, яке настільки низьке, що не 
гідне навіть засудження», – практикувався у красномовстві критик Поль де Сен-Віктор. 

Клод Моне
«Враження. Сонце сходить»
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«Шпалери в початковій стадії обробки більш завершені, ніж цей морський пейзаж…», – 
говорив інший поціновувач мистецтва.

Хтось навіть придумав анекдот, що метод цих художників полягає в тому, що пісто-
лет заряджається декількома тюбиками фарби, після чого з нього стріляють у полотно і 
завершують роботу над картиною надписом.

Імпресіоністичний живопис довго не сприймали й висміювали, публіці картини здавалися 
невмілими, незавершеними, хаотичними. Потрібні були роки жорстокої боротьби, перш 
ніж угрупування художників-імпресіоністів зуміло переконати публіку не тільки в своїй 
щирості, але і в своєму таланті.

Ця група художників включала К. Моне, Е. Мане, О. Ренуара, Е. Деґа, К. Піссарро, А. Сі-
слея, П. Сезанна и Б. Морізо. Об’єднавшись майже випадково, вони спільно розділили свою 
участь, так само як і прийняли назву «імпресіоністи», назву, придуману як глузливу насмішку 
журналістом-сатириком.

Проводимо бесіду за такими запитаннями:
• Чому мистецтво, що спершу було гнівно засуджене, згодом отримало світове визнання 

і славу?
• Чим привертають вашу увагу твори імпресіоністів?
• Які нові підходи до створення художнього образу відкриває мистецтво імпресіонізму 

в порівнянні з реалізмом?
Запитання, що викликали в учнів труднощі, необхідно обговорити після лекції вчителя.
Основні положення, які учні повинні засвоїти під час викладу теоретичного матеріа-

лу про мистецтво імпресіонізму, конкретизуватимуться при вивченні тем монографічного 
характеру, зокрема на прикладі живопису К. Моне, художньої прози М. Коцюбинського та 
поезії А. Фета.

Орієнтовний матеріал для лекції вчителя
Головним об’єктом мистецтва ХХ століття стає неповторна духовно багата індивіду-

альність зі складними взаємозв’язками зі світом. Реалізм, що розглядав людину насамперед 
як частину природного й соціального світу, був обмежений у підходах до змалювання вну-
трішнього життя індивіда як цілісного і самодостатнього об’єкта. Спроби зображення 
духовно-психічної сфери людини репрезентували прояви тієї тенденції, яка готувала поя-
ву нового світосприйняття, нового мистецтва XX століття. Художник-реаліст значну 
увагу приділяє матеріально-предметній сфері, через яку намагається передати і духовний 
світ людини. У системі реалізму, передусім, відтворюються враження самого митця. Ми-
тець-імпресіоніст також передає власні враження, але намагається максимально зблизити 
їх із враженнями зображуваної людини. Він зображує свій об’єкт передусім не через матері-
ально-предметну чи раціональну сфери, а через почуття й переживання, тобто враження і 
цієї сфери. Для художника-реаліста – це його власні враження від навколишнього світу, для 
імпресіоніста – це передусім враження від внутрішнього світу, через який митець зображує 
людину, тобто – враження від вражень.

Сонячне світло, мінливе і рухливе повітря, вічний рух природи, яка не знає цілковитої 
непорушності, тріпотіння спокійної поверхні води, шелест листя, мерехтлива синь від 
тіней на білому снігу… Хіба це не живі, реальні явища оточуючого світу, що завжди існу-
вали, але раніше були наче не помічені художниками і вперше знайшли втілення в картинах 
імпресіоністів.

Імпресіоністи, утверджуючи думку про те, що художник повинен писати тільки те, 
що він бачить, і так, як він бачить, зробили звичайність сьогоднішнього, «сучасного» дня 
надбанням мистецтва.
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Ознаки імпресіоністичного стилю – це відсутність чітко заданої форми, прагнення 
передати предмет в уривчастих, миттєво фіксуючих кожне враження штрихах, що скла-
дають єдине ціле.

Імпресіоністи сконцентрували свою увагу на яскравій стороні реального світу, не загли-
блюючись у сутність подій, поставили за мету наповнити мистецтво сонцем, утвердити 
відкритий яскравий живий колір і тим самим замкнули своє мистецтво у сфері нічим не 
засмученої радості. Життєствердний оптимізм, щастя життя є найбільш привабливим 
в імпресіонізмі. Однак це свідчить і про обмеженість його можливостей. Якою б не була 
трагічна об’єктивна дійсність, яким би не душевний стан, в усіх творах імпресіоністів 
панує святкова емоційна налаштованість.

Майже одночасно з художниками-імпресіоністами заявили про себе композитори і скуль-
птури, романісти й новелісти, поети і драматурги, чия творчість базувалася на миттєвих 
враженнях від побаченого.

Імпресіонізм у літературі став лише стильовим рухом, який спочатку збігався з сим-
волізмом, а згодом позначився на стилі всієї модерністської прози. Він постав як спроба 
відходу від народницької традиції, намагання накреслити нові шляхи розвитку мистецтва.

Імпресіоністична стильова тенденція складається на певному етапі розвитку літера-
тури як схильність ряду письменників до зображення світу через враження. Імпресіоніс-
тична течія – це коло письменників з імпресіоністичним світобаченням, які виступають у 
літературі з близькими ідейними, естетичними настановами.

Письменники-імпресіоністи відтворювали світ таким, яким він видався у процесі безпосе-
реднього сприйняття, створювали фрагментарну, етюдну, незавершену картину, відтворювали 
деталь предмета чи явища. Їхня стилістика відзначалася недомовленістю, уривчастістю опові-
ді, частим використанням метафоризованих епітетів, численних означень та детальних описів.

«Бачити, відчувати, виражати – в цьому все мистецтво», – так формулювали своє 
розуміння художньої творчості брати Гонкур, яких вважають основоположниками нового 
напрямку в європейській літературі. Їхня зріла творчість 60-их років ХІХ ст. засвідчила 
утвердження нової, «артистичної» манери письма. Пізніше вплив імпресіоністичної пое-
тики відчутний у прозі М. Пруста, в поезії – у Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо.

В українській літературі імпресіонізм перш за все пов’язують з іменем М. Коцюбинсько-
го. Елементи імпресіоністичної стильової манери позначилися на творчості В. Стефаника, 
О. Кобилянської, Г. Косинки, А. Головка, М. Хвильового, М. Івченка.

У ході лекції акцентуємо увагу на творчості видатних композиторів-імпресіоністів К. Де-
бюссі, М. Равеля, Дж. Пучіні, музика яких належить до вершинних надбань світового мис-
тецтва, та літературних творах, що покладені в основу окремих музичних композицій:

Ленивый обморок полдневной духоты,
Единственный ручей в осоке слышишь ты,
Напевно брызжущий над флейтою двуствольной,
И если ветерок повеет своевольный,
Виной тому сухой искусственный порыв,
Чьи звуки, горизонт высокий приоткрыв,
Спешат расплавиться в непостижимом зное,
Где вдохновение рождается земное!
С. Малларме (Переклад Р. Дубровкіна)
Витончена і життєрадісна еклога французького поета Стефана Малларме «Післяполу-

денний відпочинок фавна» ніби паралель імпресіоністичному пейзажу. Пропонуємо учням 
прослухати фрагмент музичної композиції – оркестрову «Прелюдію до «Післяполуденного 
відпочинку фавна» Клода Дебюссі (по еклогу С. Малларме). Притишене звучання музики, 
про яку розповідається, може супроводжувати цю частину лекції.
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Орієнтовний матеріал для продовження лекції

 «Прелюдія до «Післяполуденного відпочинку фавна» К. Дебюссі стала своєрідним мані-
фестом музичного імпресіонізму. Твір Малларме привабив композитора перш за все яскравою 
живописністю міфологічних істот. У прелюдії, як і в еклозі Малларме, відсутні розвинутий 
сюжет і динамічна дія. В цілому основа цього твору – один мелодійний образ «томління». 
Для оркестрового втілення цього образу Дебюссі використовує специфічний інструменталь-
ний тембр – флейту в низькому регістрі. Малларме, почувши вперше музику Дебюссі, був 
вражений її близькістю до свого поетичного задуму: «Ваша ілюстрація «Фавна» не тільки 
не дисонує з моїм текстом, навпаки, вона перевищує його ностальгією, мрійливістю і ба-
гатством». Музика Дебюссі проникнута чуттєвим томлінням, навіяним спогадами про 
жаркий літній день. Античний сюжет став способом вираження сучасних авторові почут-
тів з притаманним йому замилуванням миттєвими враженнями, що було характерно для 
стилю імпресіонізму.

Своєю пластичністю, виразністю «Фавн» Дебюссі нео-
дноразово привертав увагу хореографів. Твір отримав інтер-
претацію у балетній виставі російського хореографа Сергія 
Дягілева. Легендарний танцюрист Вацлав Ніжинський втілив 
образ міфологічного фавна у хореографічній картині.

У літературній критиці немає одностайний тверджень 
щодо імпресіоністичної манери письма С. Малларме. Однак 
взаємовплив його творчості та інших видів імпресіоніс-
тичного мистецтва очевидний, оскільки прослідковується 
не тільки на прикладі музики. Так, тісна дружба пов’язува-
ла поета з Едуардом Мане. Художник-імпресіоніст ство-
рив численні ілюстрації до творів С. Малларме, зокрема і 
до «Післеполуденного відпочинку фавна». Окрім того, написав портрет поета, що став 
визнаним шедевром імпресіоністичного живопису. Цей портрет можна порівняти з фо-
тознімком, який вихопив момент, що зафіксував замріяного поета в момент відпочинку.

У музичному мистецтві термін «імпресіонізм» виник стихійно, під впливом художніх 
віянь французької культури. Музику імпресіонізму зближує з імпресіонізмом у живописі бар-
вистість, прагнення до втілення швидкоплинних вражень, до одухотвореної пейзажності, 
до створення колоритних жанрових замальовок і музичних портретів. Свого часу французь-
кий композитор Ерік Саті писав: «…чому б… не скористатися такими ж образотворчими 
засобами, які ми бачимо в Клода Моне, Сезанна, Тулуз-Лотрека й інших? Чому не перенести 
ці засоби на музику? Немає нічого простішого». Про синтез різних видів модерністського 
мистецтва свідчить уже той факт, що першим, хто спробував використати термін «ім-
пресіонізм» у музиці, був не композитор, а художник О. Ренуар – один із тих живописців, 
чиї роботи експонувалися на славнозвісній виставці 1874 року в Парижі.

Нова назва закріпилася за композиторською школою, яку очолив К. Дебюссі – французь-
кий композитор, піаніст, диригент, критик, якого вважають основоположником імпресі-
онізму в музиці. Цікаво, що термін «імпресіонізм» композитор не любив.

Витоки музики Дебюссі знаходяться у французькій символістській поезії та імпресіоніс-
тичному живописі. Митець прагнув втілити у своїх творах миттєві враження, найтонші 
відтінки людських емоцій і явищ природи, про що і заявляв у своїх висловлюваннях: «Це 
мистецтво вільне, іскристе, мистецтво вільного повітря, мистецтво порівняне зі стихіями, 
з вітром, небом, морем! Я тільки намагаюсь виразити з найбільшою щирістю відчуття і 
почуття, які переживаю: інше мало що для мене важить…» Його творчості притаманна 

Едуард Мане
Портрет Стефана Малларме 
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яскрава самобутність, поетичність, переживання світлих, радісних емоцій, тонкого зву-
копису, різноманітності кольорів.

У симфонічній п’єсі «Море» К. Дебюссі намагався передати різні стани морської стихії, 
зміну світлових ефектів і фарб на морі в різний час дня через блиск і водночас прозорість 
оркестрової палітри. У першій частині «На морі від зорі до полудня» розгортається карти-
на повільного спокійного пробудження моря на світанку: шелест хвиль, мерехтіння перших 
сонячних променів на них. У другій частині «Гра хвиль» панує яскраве сонячне освітлення. 
В останній, найбільш динамічній частині «Розмова вітру з морем» розгортається картина 
бурі як захоплюючого гімну морю і сонцю. Ця музика підтверджує слова поета С. Малларме, 
який писав, що композитори-імпресіоністи вчилися «чути світло», передавати у звуках рух 
води, коливання листя, подув вітру й переломлення сонячних променів у вечірнім повітрі.

Один із найбільш значних творів К. Дебюссі – опера «Пеллеас і Мелізанда», написана за 
драмою М. Метерлінка. У ній композитор досягнув повного злиття музики та дії. Дебюс-
сі відтворює сутність неясного, символічно-туманного поетичного тексту. Цьому твору 
притаманне імпресіоністичне забарвлення, символістська недомовленість і тонкий психо-
логізм, яскрава емоційність у вираженні почуттів героїв.

Композитор збагатив засоби музичної виразності, оркестрову і фортепіанну палітри. 
Він створив імпресіоністичну мелодику, яка відрізняється гнучкістю нюансів і водночас 
мінливістю настроїв, витонченістю, вишуканістю мелодики, колористикою гармонії.

Учні колективно визначають специфіку імпресіоністичних творів мистецтва та роблять 
тезисні записи в зошитах:

• відтворення миттєвих вражень від безпосереднього споглядання дійсності; точне фік-
сування сприйнятого в конкретний момент;

• фрагментарність подій, відбитих у свідомості персонажа;
• акцентування на внутрішньому світі людини;
• несподівані, неспіввідносні з буденною поведінкою героя риси його характеру;
• відсутність наскрізної дії в сюжеті й композиції;
• пейзаж як засіб психологічної характеристики, а не тло подій;
• використання колористичних деталей, багатство кольорів і тонів;
• точність та експресивність мови для відтворення найтонших нюансів людських по-

чуттів;
• мовні засоби: ускладнене асоціювання, оригінальна тропіка, уривчаста синтаксична 

будова речень, послаблення логічних зв’язків, використання інверсій, безсполучникових 
конструкцій тощо.

На етапі рефлексії рекомендуємо проведення письмової творчої роботи, що передбачає 
з’ясування естетичних вражень учнів від сприйняття полотен художників-імпресіоністів. 
Обов’язковою умовою виконання роботи є її імпресіоністична стилізація, врахування учнями 
специфічних ознак імпресіонізму як стильової течії модернізму.

Домашнє завдання для мікрогруп.
1. Зробити повідомлення про життєвий і творчий шлях художника-імпресіоніста К. Моне.
2. Охарактеризувати одну із картин К. Моне в аспекті стильових особливостей імпресі-

онізму (на вибір учня).
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ІМПРЕСІОНІЗМ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

Оглядова лекція
У структурі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» 

передбачено вивчення монографічної теми, присвяченої імпресіоністичному живопису. Таке 
заняття забезпечить розуміння старшокласниками специфіки втілення імпресіоністичного 
світобачення у різних видах мистецтва та їх взаємовплив. «Межі окремих мистецтв зовсім 
не настільки абсолютні, як вважають теоретики. Мистецтво щохвилини переходить одне в 
друге. Один ряд мистецтва знаходить своє продовження й завершення в другому», – писав 
свого часу французький письменник Ромен Ролан.24 У сучасному мистецтві відбувається 
інтенсивний процес взаємодії й взаємозбагачення літератури, живопису, музики, театру, кіно, 
диференціація й інтеграція видів мистецтв, дифузія жанрів на їх шляху до нового синтезу, 
створення нових художніх образів, форм, стилів, що відображають багатогранність склад-
ного, напруженого ритму життя, героїки й трагізму сучасного світу.

Наприкінці ХХ – початку ХХ століття імпресіонізм як анти-раціоналістичне мистецтво 
загострив проблему ірраціонального, чуттєвого й несвідомого у внутрішньому світі людини. 
Живописний імпресіонізм був протиставленням академічному мистецтву, літературний – 
пошуком нових (нереалістичних) художніх засобів проникнення у внутрішній світ людини 
і розвивався у взаємодії з неоромантизмом, символізмом та іншими стильовими течіями 
модернізму. Імпресіонізм як стильова течія модернізму розвинувся в літературі під впливом 
живопису через подібність специфічних мистецьких прийомів. Техніка імпресіоністичного 
живопису базується на твердженні, що всі відтінки розподіляються на основні і додаткові 
кольори. Швидкими, легкими рухами пензля художник наносять на полотно кольорові пля-
ми, які зливаються в єдине видовище під час їх споглядання з певної віддалі. У картинах 
проглядається відсутність чітко заданої форми і прагнення передати предмет уривчастими 
штрихами, що ніби фіксують кожне враження. Головна ідея живописного імпресіонізму в 
тому, що у природі жоден колір не існує сам по собі. Єдиним творчим джерелом кольору є 
сонце, яке своїм світлом покриває всі предмети, щомиті подаючи їх у новому кольорі.

Ознайомити учнів з імпресіонізмом як оригінальним художнім явищем в європейському 
живописі доцільно у ході занять спецкурсу: уроку-панорами «Видатні художники-імпресі-
оністи Франції» або уроку-портрету «Клод Моне – художник-імпресіоніст».

Подаємо орієнтовний варіант проведення уроку-портрету «Клод Моне – художник-ім-
пресіоніст».

Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

М. Заболоцький

Коментуючи пропонований епіграф до заняття, старшокласникам необхідно навести при-
клади взаємозв’язку творів літератури й живопису.

Учні зроблять коротке повідомлення про основні етапи життя французького художника 
Клода Моне. Зазначимо, що врахування біографічного контексту сприяє створенню макроо-
бразу художнього твору в естетичній свідомості школярів. Такий підхід робить матеріал уро-
ку особистісно-значущим для учнів, стає підґрунтям для сприйняття ними модерністських 
творів. Джерелом інформації про французьких художників-імпресіоністів може бути книга 
Джона Ревалда «Історія імпресіонізму», розрахована на широке коло читачів. Зосереджуємо 
увагу учнів на подіях життя К. Моне, що мали вплив на формування його світогляду, розвиток 

24  Роллан Р. Собрание соч.: В 20 т. – Л., 1935. – т. 16.
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творчої манери. Розповідь про митця супроводжуємо демонстрацією його портрета (робота 
художника-імпресіоніста Огюста Ренуара) та кількох автопортретів.

Орієнтовний матеріал для індивідуальних повідомлень учнів
Клод Оскар Моне народився в Парижі 14 листопада 

1840 року, потім жив у Гаврі, де його батько володів бака-
лійною крамницею. У шкільні роки майбутній художник був 
енергійним, непосидючим хлопчаком, полюбляв час прово-
дити біля річок чи скель, часто пропускаючи занняття в 
школі. Розважався, розмальовуючи обкладинки зошитів 
портретами-карикатурами своїх учителів. У цій забаві він 
незабаром досяг досконалості, і настільки зміцнив свою 
репутацію карикатуриста, що навіть почав брати платню 
за «портрети».

У юнацькому віці К. Моне відбував військову повинність 
у Африці. «Сім років служби, що страхали багатьох, – по-
яснював він згодом, – були для мене привабливими. Мій друг, 
що служив у полку африканських стрільців і обожнював 
військове життя, заразив мене своїм ентузіазмом і прище-
пив мені свою любов до пригод. Мені вдалося завдяки влас-
ній наполегливості, потрапити в африканський полк. Я 
провів в Алжірі два незабутніх роки. Невпинно я бачив щось 
нове; у хвилини дозвілля я намагався відтворити усе, що 
бачив. Ви не можете собі уявити, до якої міри я збільшив 
свої знання і як сильно виграло від цього моє бачення. Спо-
чатку я не міг до кінця усвідомити це. Враження світла і 
кольору, які я там отримав, класифікувалися лише пізніше; 
у них полягав сенс моїх майбутніх досліджень»25.

Захворівши в Алжирі, К. Моне був демобілізований до-
дому. Доки тривало його одужання, він малював із подвій-
ною енергією. Незабаром юнак їде до Парижу, де вступає 
до студії художника Глейра, однак займався він там всу-
переч своєму бажанню. Бунтівник за вдачею, він разом зі 
своїми новими друзями знайомився з художнім життям 
поза школою Глейра – з новими мистецькими рухами та 
ідеями. Серед учнів художньої студії були й ті, хто згодом 
вирізняться своїми скандальними роботами на знаменитій 
виставці у Парижі. На той час К. Моне ще не мав змоги 
представити свої роботи на розсуд журі «Салону», але 
серед його товаришів по студії Глейра було багато тала-
новитих, які це зробили. Організація виставки супроводжу-
валася інтригами, необ’єктивними рішеннями журі. Небез-
пека бути знехтуваними погрожувала тільки тим, хто ще 
не досяг визнання серед поціновувачів справжнього мисте-

цтва. Парадоксально, але «Салон» привабив величезну кількість відвідувачів. Публіку, зви-
чайно, інтригував незвичайний характер знехтуваних робіт, які преса називала «сміхотвор-
ними».
25  Із листа Моне до Тьебо-Сиссона.  

Клод Моне.
Автопортрет у береті

О. Ренуар
Клод Моне читає газету

К. Моне
Автопортрет у майстерні
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К. Моне
Клод Моне в своєму човні-студії

У житті К. Моне були важкі періоди. Після смерті дру-
жини він один виховував двох дітей. Його постійно переслі-
дували кредитори. Важкі душевні втрати переніс великий 
художник в кінці життя, коли померла його друга дружина 
Аліса і старший син Жан. У К. Моне були серйозні проблеми 
із зором, однак він продовжував писати картини. Худож-
ник вважав себе щасливою людиною, адже він займався 
улюбленою справою. 5 грудня 1926 р. Клод Моне помер. 

Навіть геніям не завжди вдається досягти публічного 
визнання. Талант французького художника-імпресіоніста 
Клода Моне був визнаний у всьому світі.

Під час короткої бесіди акцентуємо увагу учнів на портретах художника:
• З якими періодами життя К. Моне співвідносяться його портрети?
• Яка із робіт, на вашу думку, найбільш глибоко передає внутрішній світ митця-імпресіоніста?
• Охарактеризуйте портрет К. Моне, створений О. Ренуа-

ром та його автопортрети.
На наступному етапі заняття продемонструємо міські пей-

зажі К. Моне, які сам художник називав «експериментами зі 
світлом і кольором». Із балкону Лувру він написав декілька 
міських пейзажів, вигляд церкви Сен-Жермен л’Оксерруа, а 
також «Сад інфанти» з Пантеоном на задньому плані. При-
вертає до себе увагу цілісність сприйняття художником того, 
що відбувалося довкола. Так, споглядаючи картину «Бульвар 
Капуцинів в Парижі», у глядача створюється враження осо-
бистої присутності на цьому нескінченному святі життя, на-
повненому сонцем, світлом, гомоном натовпу.

Поетичним коментарем до міських пейзажів К. Моне ста-
нуть рядки із вірша П. Верлена «Калейдоскоп».

Эта улица, город – как в призрачном сне,
Это будет, а может быть, все это было:
В смутный миг все так явственно вдруг проступило -
Это солнце в туманной всплыло пелене.
Это голос в лесу, это крик в океане.
Это будет – причину нелепо искать,
Пробужденье, рожденье опять и опять.
Все как было, и только отчетливей грани:
Эта улица, город – из давней мечты,
Где шарманщики мелют мелодии танцев,
Где пиликают скрипки в руках оборванцев,
Где на стойках пивнушек мурлычут коты.26

Актуалізуючи знання старшокласників, визначимо стильові ознаки імпресіонізму в поезії 
П. Верлена – фраґментарність зображення, прагнення до передачі перших вражень від пред-
метів і явищ. Відзначимо, що творчість французького поета-символіста справила значний 
вплив на розвиток імпресіонізму не лише в літературі, а й в інших видах мистецтва. Окремі 
літературознавці називають його «Поетичне мистецтво» не лише маніфестом символізму, 
а й імпресіонізму як стильових течій модернізму.
26  Переклад А. Ревича.

К. Моне. 
Портал Руанського собору, 
гармонія в ранковому світлі
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У ході подальшої роботи на занятті передбачається оз-
найомлення учнів із картинами К. Моне, що входять до 
окремих тематичних циклів. Художник часто у своїх робо-
тах повторював однакові сюжети, враховуючи різні нюанси 
освітлення, тонів і напівтонів певного об’єкту – кожному 
відтінку стану природи він присвячує окреме полотно. Ві-
домо, що протягом двох років К. Моне приїжджав до Руану 
і робив ескізи місцевого собору. Щопівгодини він нама-
гався зафіксувати швидкоплинні стани світло-повітряного 
середовища і передати ледве вловимі напівтони кольору. 
Так був створений цикл із 28 полотен із зображенням Ру-
анського собору. У серії статичних картин собор зображено 
в різні пори року, різний час доби, в різну погоду і при 
різному освітленні. Цей тематичний цикл займає важливе 
місце в творчості К. Моне.

Митець увіковічив образ собору в імпресіоністичній 
манері. Не надаючи особливого значення архітектурним 
особливостям готичної споруди, автор зосередився на пере-
дачі рефлексів кольору на камінні будівлі при різних кутах 
заломлення сонячних променів. На картині зображення 

Руанського собору ніби розчиняється в світло-повітряному середовищі, характерному для 
певного періоду доби: вдосвіта він оповитий вологими парами повітря, на заході сонця – 
осяяний теплими рожевими променями, коливання яскравого полуденного світла додають 
йому потужності. У вітряну погоду камінний портал споруди здається рябим, а в сонячні 
дні – темно-сірим.

Співвіднесення живописних полотен К. Моне з поезією російського поета «срібної доби» 
Максиміліана Волошина сприятиме розвитку асоціативного мислення та естетичних смаків 
старшокласників. Наголосимо, що у цілком імпресіоністичній манері ним створено ліричний 
цикл «Париж».

У 1905 р. поет відвідав знаменитий готичний собор, враження про який передав у циклі 
віршів «Руанський собор». М. Волошин надавав великого значення символіці кольору. Так, 
цей цикл приголомшує читача яскравими візуальними образами, що є специфічними мис-
тецькими прийомами імпресіонізму в живописі:

Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора
К светлым пространствам ночей.
В тверди сияюще-синей,
В звездной алмазной пыли,
Нити стремительных линий
Серые сети сплели.

Віртуальна екскурсія садибою та музеєм К. Моне в Жіверні – 
наступний етап заняття.

Митець обожнював природу. Простий селянський будиночок 
в Жіверні, декоративний сад навколо нього були джерелом на-
тхнення для художника протягом останніх тридцяти років його 

К. Моне. 
Руанський собор, західний портал, 

похмурна погода

К. Моне.
Руанський собор опівдні
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життя. Відомо, що японський місток у саду К. Моне змалював у 18 варіантах, водоймище 
з білим лататтям – у 13 картинах, водяні лілії – на 48 полотнах. Багаторазово повторюючи 
певний мотив у променях світла в різний час дня, митець змінив загальноприйняте уявлення 
про картину як про закінчене самодостатнє художнє явище.

Цікавими є спогади К. Моне про мотивацію його звернення до образу латаття в картинах: 
«Я посадив його ради задоволення, навіть не думаючи, що його писатиму. І раптом неспо-
дівано до мене прийшло одкровення мого казкового, дивного ставка. Я взяв палітру, і з того 
самого часу у мене вже майже не було ніколи іншої моделі».

Художник побудував простору студію, яку згодом стали називати «Студією водяних лі-
лій». Саме в ній митець реалізував свій останній грандіозний творчий задум – створив панелі 
із зображенням водяних лілій, що утворили кругову панораму близько 70 м. Характеризуючи 
художню манеру К. Моне, учні повинні дійти висновку, що пріоритетним для майстра-ім-
пресіоніста є зображення на полотні світла та передача гри тіней.

Усвідомленому сприйняттю учнями імпресіоністичного циклу К. Моне «Лілії» сприя-
тиме поетичний супровід до пейзажів художника – вірші російського поета «срібної доби» 
Миколи Гумільова:

Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора,
Но каждою ночью так ясно мне снятся
Большие, ночные озера. 
На траурно-черных волнах ненюфары27,
Как думы мои, молчаливы,
И будят забытые, грустные чары
Серебряно-белые ивы.

Проблема взаємодії стилістичних напрямів європейського та українського живопису кін-
ця ХІХ – початку ХХ століття складна для учнівського сприйняття. Слайд-шоу «Шедеври 
українського імпресіонізму» продемонструє їм своєрідність видозмін та варіацій західноєв-
ропейського імпресіонізму в національному мистецтві України. Процес формування і роз-
витку імпресіоністичних живописних новацій в національному малярстві припадає на 1890 – 
І пол. 1910-х рр. Зауважимо, що імпресіонізм в українському живописі не став повноцінним 
мистецьким явищем, а виявився епізодично у творчості окремих майстрів. Українську модель 
імпресіоністичного живопису перш за все пов’язують з іменами О. Мурашка, А. Маневича, 
М. Бурачека, О. Новаківського, індивідуальний стиль яких забарвлений національною об-
разною своєрідністю.

Серед митців, які втілювали ідеї модернізму в українсько-
му живописі, був Абрам Маневич. Європейське визнання 
прийшло до нього у 1913 році після тріумфальної виставки у 
паризькій галереї Дюран Рюеля. Самобутнє мистецтво А. Ма-
невича увібрало у себе кольорову площинність модерну, пле-
нерність імпресіонізму, пластику його лінійних ритмів, що ор-
ганічно відповідало особистісному духовному світу майстра, 
його розумінню природи. Традиції вітчизняного реалістичного 
мистецтва та життєвий досвід, сформували вміння художника 
бачити у буденному – поетичне.

А. Маневич – співець провінції: повітових містечок, затишних околиць Києва. У багатьох 
художніх композиціях митця втілено ідею постійного руху життєвих сил природи. На його 
27  Водяна лілія (від фр. nenuphar).

А. Маневич
«Весна на Куренівці»



92

полотнах домінують дерева, в переплетінні віт яких створюється майже фантасмагоричні 
візерунки. Пейзажі А. Маневича сприймаються як симфонії, настільки безумовна музична 
гармонія їхніх форм та кольорових співвідношень.

Декламуємо вірш Василя Стуса «Життя-симфонія», створення якого навіяно враження-
ми від картини А. Маневича «Симфонія весни». Поет перейнявся натхненням та глибиною 
почуттів і настроїв художника. Твір віддзеркалює асоціативну розкуту художню свідомість 
українського поета, тонке сприйняття ним музики барв живописця.

Життя симфонія, «Симфонія весни»
і сатанинський, зойками Маневич.
Єврей по горло і по горло невір.
По горло маячний і мудрий сніг.
Пелюсточками, пальцями, руками
Як жалами співучими до віт
Березових, хистких, бузково тканих
В його лірично-фосфоричний світ…

Старшокласники повинні усвідомити, що почуття кольору як невід’ємна риса імпресіо-
ністичного мистецтва визначає і зображувальну поетику слова, образну структуру словес-
но-поетичного контексту. Колір у поезії стає емоційно-забарвленим виразом складної гами 
авторських настроїв і переживань, їх метафоричним осмисленням.

На підсумковому етапі заняття словесник зауважить, що науково-технічний прогрес був 
одним із чинників, які вплинули на появу і розвиток імпресіонізму в живописі. Так, у дру-
гій половині XIX ст. було розроблено технології виробництва дешевих синтетичних фарб, 
зокрема блакитного кольору, що забезпечило можливість зображення повітря й води – улю-
блених стихій імпресіоністів. Розвиток оптики розширив знання про структуру білого світла 
та явище кольорового контрасту. Художники-імпресіоністи стали використовували лише сім 
фарб кольорового спектру, змішуючи їх безпосередньо на полотні, а не на палітрі. Великий 
вплив на імпресіоністів мав винахід фотографії. Їхні картини, подібно до фотографій, були 
відкритими, справляли враження випадкових миттєвих фрагментів. Окрім того, поява нових 
видів пензлів – твердих, пласких та зміцнених сталевою оправою дала змогу художникам 
робити міцніші мазки, а використання пленерних мольбертів та переносних коробок для 
фарб і пензлів полегшило їхню роботу на природі.

Різнорівневе домашнє завдання для мікрогруп:
1. Підготувати повідомлення про імпресіонізм у російському живописі.
2. Зробити художній аналіз одного із імпресіоністичних пейзажів І. Левітана.
3. Підготувати виразне читання поетичних творів, присвячених А. Фету.
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ІМПРЕСІОНІЗМ У СВІТОВІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття

Програмою спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» передбачено 
вивчення творчості російського поета-імпресіоніста Афанасія Фета, поезія якого мала вплив 
на розвиток російської та світової культури.

На етапі актуалізації знань виявляємо рівень засвоєння учнями ключових понять імпресі-
онізму як стильової течії модернізму, а також з’ясовуємо естетичне враження про мистецькі 
твори імпресіонізму:

• Назвіть характерні ознаки імпресіонізму як мистецької течії модернізму.
• Які враження справили на вас картини художників-імпресіоністів? Охарактеризуйте 

їхню творчу манеру.
У ході короткої бесіди відзначимо, що імпресіонізм як художнє явище виник насамперед 

у живописі, починаючи з експонування в Парижі в 1874 р. картини Клода Моне «Враження. 
Сонце сходить». Головним його принципом є відтворення миттєвих, найточніше фіксування 
сприйнятого в конкретний момент. Імпресіоністичні прийоми виявилися у фрагментарній ха-
рактеристиці героїв, у ліризованих описах природи, у використанні колористичних художніх 
деталей для передачі емоційної тональності оповіді. Найвизначнішими представниками цієї 
стильової манери були художники Едуард Мане, Огюст Ренуар, Едгар Дега, Альфред Сіслей. 
Інтерес до імпресіонізму як до оригінального мистецького явища виявляли композитори 
(Клод Дебюссі, Моріс Равель), скульптори (Огюст Роден) і письменників.

Чітка мотивація навчальної діяльності на занятті забезпечує його педагогічну ефектив-
ність. На етапі підготовки до осмисленого сприймання учнями імпресіоністичної лірики 
А. Фета, словесник демонструє портрет поета, створений художником І. Репіним, а для ко-
ментарю використовує вірш (або його уривок) Володимира Соловйова «Пам’яті А.А. Фета»:

Он был старик давно больной и хилый;
Дивились все – как долго мог он жить.
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?
Не скрыл он в землю дар безумных песен;
Он всё сказал, что дух ему велел, -
Что ж – для меня не стал он бестелесен,
И взор его в душе не побледнел?
Здесь тайна есть… Мне слышатся призывы,
И скорбный стон с дрожащею мольбой…
Непримиренное вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой.

Епіграфом до заняття може бути висловлювання письменни-
ка Л. Толстого про А. Фета у листі до О. Горького: «Потрібно 
вчитися віршам у Пушкіна, Тютчева і Шеншина». Методично 
виправдано коментувати епіграф на різних етапах усвідомлення 
учнями навчального матеріалу.

Декламування віршів А. Фета (на вибір учителя) дає можли-
вість проілюструвати ознаки імпресіоністичного стилю в худож-
ній літературі.

Коротке повідомлення представником пошукової групи біографії А. Фета сприятиме форму-
ванню в учнів цілісного уявлення про життєвий і творчий шлях російського поета-імпресіоніста.

А. Фет. 
Портрет роботи 
І. Рєпіна (1882)
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Орієнтовний матеріал для повідомлення

Афанасій Афанасійович Фет народився в садибі Новоселки Мценського повіту Орловської 
губернії в листопаді 1820 року.

Його батько, Афанасій Шеншин, ротмістр у відставці, був багатим поміщиком із ста-
рого дворянського роду. Перебуваючи на лікуванні в Німеччині, він одружився на Шарлотті 
Фет. Німкеня поїхала до Росії, залишивши першого чоловіка і доньок. Згодом у неї народився 
хлопчик, якому дали ім’я Афанасій. Чотирнадцять років потому, духовна влада Орла вия-
вила, що дитина народилася до вінчання батьків, і Афанасій був позбавлений дворянського 
титулу та права носити прізвище Шеншин. Таким чином, його батьком називали першого 
чоловіка Шарлоти – німця Фета. Ситуація з народженням вплинула на подальшу долю 
майбутнього поета – він повинен був вислужити дворянські права. Лише в 1873 році А. Фет 
офіційно повернув собі дворянське прізвище Шеншин, але свої художні твори російський 
поет продовжував підписувати німецьким прізвищем, яке принесло йому поетичну славу.

А. Фет закінчив Московський університет, де навчався на юридичному, а потім на фі-
лологічному факультетах. У 1840 році він видав першу збірку – «Ліричний пантеон», однак 
вона не мала читацького успіху.

А. Фет вирішив стати військовим, адже офіцерський чин передбачав можливість одер-
жати дворянський титул. Однак він змушений був вийти у відставку в чині гвардійсько-
го штаб-ротмістра, так і не здобувши омріяного титулу: дворянство надавалося тільки 
полковникам.

У роки військової служби А. Фет пережив трагічну любов, що вплинула на всю його 
творчість. Це була любов до дуже талановитої й освіченої дівчини – Марії Лазич. Шану-
вальниця поезії А. Фета теж полюбила свого кумира, однак одружитися вони не змоги із-за 
бідності. Незабаром Марія загинула. Поет завжди пам’ятав про свою трагічну любов, і у 
багатьох його віршах відчувається її нев’янучий подих.

У 1850 році в Москві вийшла друга збірка поезій А. Фета, яка мала схвальні відгуки і 
від читачів, і від критиків. Наступна збірка опублікована у 1856 році. У цей період А. Фет 
знайомиться із відомими поетами, письменниками та літературними критикам. Особливо 
дружні стосунки склалися у нього з письменником Л.М. Толстим.

Після звільнення з військової служби А. Фет купив землю в Мценському повіті, зайнявся 
сільським господарством, одружився на М. Боткіній – рідній сестрі відомого лікаря. У селі 
Степанівці поет прожив сімнадцять років, лише іноді навідуючись до Москви. З 1877 року він 
жив у селі Воробйовка Курській губернії. У цей період вийшла збірка його творів «Вечірні вогні».

У 1892 році Афанасій Фет помер. Похований він у селі Клейменово – родовому маєтку 
Шеншиних.

Наступний етап заняття передбачає ознайомлення з лірикою А. Фета, осмислення якої 
вимагає достатнього розвитку асоціативного мислення й відтворюючої уяви учнів-читачів.

Учитель наголосить, що більшість поетичних творів А. Фета написано до створення 
славнозвісної картини К. Моне «Враження. Сонце сходить», однак імпресіоністичність його 
поезії очевидна. На основі миттєвих вражень митець створює яскравий, багатогранний світ 
навколо читача. А призначення поета розуміє як втілення невтіленого:

Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец –
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!
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Оскільки програма спецкурсу орієнтує на контекстне вивчення літератури, вчитель про-
понує учням висловити міркування про те, чому поезію часто порівнюють з живописом. 
Необхідно наголосити, що саме для періоду імпресіонізму характерне особливо активне 
використання літературою художніх засобів, притаманних живопису, що давало можливість 
розширити палітру засобів опосередкованого самовиразу.

Узагальнюючи учнівські відповіді, словесник відзна-
чить, що на думку А. Фета, поет – це людина, що бачить 
красу, прийнятну не кожним. Митця цікавить не предмет, 
а враження від нього. Імпресіоністичний стиль дав можли-
вість поету «заострить и умножить изобразительную силу 
слова», збагатить прийоми реалістичного письма.

У ході коментованого читання поезії «Ярким солнцем в 
лесу пламенеет костер» учні мають можливість перекона-
тися у майстерності А. Фета надавати конкретному образу 
глибини і багатозначності. Перше прочитання вірша викли-
кає відчуття цілком реальної картини. Барви твору яскраві, контрастні – від миготіння вогню 
до чорноти вугілля. Контрастні жар полум’я й холод попелу, контрастне протиставлення ночі 
й дня, яскравість нічного та невиразність денного пейзажів. Школярі повинні усвідомити 
своєрідність поезії: саме вночі пейзаж радісний і яскравий, а день, який повинен освітити, 
розвеселити картину, виявляється «лениво и тупо мерцающим». Саме темна ніч пов’язана з 
вогнем, із теплом, а світлий день холодний і невеселий. Так вимальовується підтекст вірша: 
ніч – пора творчості, свято уяви, і в диму полум’я виникають фантастичні фігури:

Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.

Поет змальовує похитування дерев не від поривів вітру, а у відблисках вогнища. Подібно 
до художників-імпресіоністів А. Фет знаходить особливі ракурси світла й відображення, в 
яких картина світу здається незвичайною.

Аналізуючи поезію «Весенний дождь», відзначаємо, що А. Фет як віртуозний художник 
помічає ледь вловимі порухи світла й повітря, найменші зміни кольорової гами пейзажу 
і, вибравши на словесній палітрі необхідні фарби, фіксує свої враження, перетворюючи 
миттєве у вічне. «В разрывы облак солнце блещет…» – так через сито з синім отворами 
ллються промені і, зливаючись з темними струменями дощу, створюють таку завісу, що «Уж 
от неба до земли, качаясь, движется». А сонячні бризки, що 
виникають від зіткнення двох начал – світла й темноти – 
розсипаються, перетворюючись на золотий пил, і крізь них 
просвічується зелена галявина лісу. Цей імпресіоністич-
ний пейзаж оживлює колоритна деталь: «И воробей своим 
крылом, в песке купаяся, трепещет». Метафоричність мис-
лення – характерна ознака стилю А. Фета.

Яскраво естетики імпресіонізму виражена у вірші «Ше-
пот, робкое дыханье…», художню цінність який свого часу 
високо оцінив Лев Толстой: «Каждое выражение – карти-
на. Фет достигает поразительного эффекта сиюминут-
ности происходящего, ощущения длящегося времени и, не 
смотря на отсутствие глаголов, присутствует внутренне 
движение, развитие действия».

Один із учнів виразно декламує вірш «Шепот, роб-
кое дыханье…». У ході короткої бесіди старшокласники 

 

І. Левітан.
Літній вечір. Річка

Ісаак Ілліч Левітан.
Автопортрет
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повинні переконатися, що вірш надзвичайно живописний. Словесник відзначить, що цей 
твір – «ряд волшебных изменений» у часі та просторі. Поет розміщує на загальному полотні 
декілька невеликих полотен, які обрамлено єдиною рамкою заданого поетичного настрою. 
Акцентуємо учнівську увагу на колоритному зображенні картини нічної природи, психоло-
гічній насиченості, напруженості людського почуття, відчутті органічної єдності духовного 
й природного життя. з’ясовуємо, що внутрішньому розвитку людського й природного пла-
нів відповідає кольорова симфонія вірша: від приглушених барв («серебро… ручья», «свет 
ручья, ночные тени…») – до яскравих контрастних тонів («В дымных тучках пурпур розы, 
отблеск янтаря…»). Ця еволюція в засобах живопису виражає плин часу (від ночі до зорі). 
Паралельно розвивається й почуття, настрій поета, сам характер його сприйняття людини та 
природи. У словах, що передають стан людини та природи, прихована динаміка. Прийомом 
«застиглого руху» передаються відчуття змін та безперервного розвитку.

Аналізуючи поезію А. Фета, учні повинні зрозуміти імпресіоністичну творчу манеру 
митця: цілісність художньої картини досягається відсутністю чітко заданої форми, викорис-
танням техніки уривчастих штрихів, що фіксують окремі враження. Словесник наголосить, 
що літературознавці називають поезію А. Фета відображенням дивного поєднання звука – 
слова – фарби. Проводячи паралель між живописом І. Левітана та літературними творами, 
дослідники найчастіше вказують на тяжіння до лірики імпресіоністичного походження творів 
російського письменника А. Чехова. Однак у контексті навчального матеріалу спецкурсу ме-
тодично виправданим буде порівняння способів творення художніх образів у поезії А. Фета 
та живописі І. Левітана. У ході короткого повідомлення про І. Левітана (перевірка виконання 
членами пошукової групи випереджувального завдання) старшокласники дізнаються, що ху-
дожник – митець, який намагався зробити повсякденне небуденним, увівши його в контекст 
вічного, і пропонував сприймати побут як частку Буття. І. Левітан постійно експериментував, 
шукав нових сполучень описового пейзажу з імпресіоністичним. Художник пильно стежив за 
новітніми художніми течіями європейського мистецтва, а на схилі років зблизився з творчим 
угрупуванням «Світ мистецтва» і його лідерами С. Дягілєвим і А. Бенуа.

І. Левітан.

   

 

   
Золота осінь Осінній день. Сокольники Березовий гай

У картині І. Левітана «Осінній день. Сокольники» реформування просторового мислення 
художника зовні непримітне. Відчуття тонкої поезії тут викликав не так сумний краєвид, 
як сум’яття, відчай, про які водночас говорять вітер, жовте листя, сповнена туги постать 
дівчини.

Учням-художникам пропонуємо передати поетичні пейзажі А. Фета засобами імпресіо-
ністичного живопису. Такий вид роботи доречно виконувати як вдома, так і під час заняття. 
Використовуючи атрибути, необхідні для малювання – палітри, мольберт, фарби, пензлі тощо 
вчитель має можливість змоделювати ситуацію присутності в художній майстерні. Виконан-
ня учнями-художниками робіт створюватиме атмосферу піднесеності, забезпечуватиме не-
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повторність вражень. Оскільки в мистецтві імпресіонізму панував культ вражень, важливо, 
щоб роботи учнів також були створені під враженнями від прослуханого.

Після виразного читання та коментування віршів «Учись 
у них – у дуба, у березы», «Какая грусть!», учні повинні 
дійти висновку, що А. Фет – представник школи «чистого 
мистецтва». Творчість поета характеризується прагненням 
відійти від щоденної дійсності в «светлое царство меч-
ты». Основні мотиви його поезії – любов і природа. Вірші 
вирізняються тонкістю поетичного настрою і високою ху-
дожньою майстерністю. Особливість поетики А. Фета в 
тому, що розмова про найголовніше обмежується прозори-
ми натяками. Будь-які зміни природи, стану душі знаходять 
відображення у віршах поета. Він був художником з винятково розвинутим почуттям краси, 
яке майстерно передавав у поезіях про природу.

Для організації подальшої роботи на занятті, вчитель 
презентує різні видання творів, перекладених російською 
мовою А. Фетом, зокрема: «Фауст» Й.В. Гете, поезія Горація, 
Овідія та інших римських поетів, «Енеїда» Вергілія, філо-
софські праці А. Шопенгауера «Світ як воля і уявлення» та 
«Про четвероякий корень закону, достатнього підстави». 
Такий прийом сприятиме усвідомленню школярами багато-
гранності творчої натури поета Афанасія Фета. Окрім того, 
учні повинні усвідомити, що розвиток національної літера-
тури можливий лише за умов глибокого осягнення вершин-
них надбань світової художньої культури.

Наступний етап роботи на занятті – повідомлення вчи-
телем або підготовленим учнем інформації про філософ-
ські погляди А. Фета, ознайомлення з історіософськими та 
культурологічними концептами, які знайшли відображення 
у його художніх творах. Філософсько-історичний та куль-
турологічний підходи до вивчення художньої літератури передбачають включення в аналі-
тичний процес цілого комплексу понять, крізь призму яких аналізується й інтерпретується 
художній твір.

Робота учнів з навчальною та довідниковою літературою філософського спрямування спри-
ятиме глибокому розумінню впливу філософії А. Шопенгауера на мистецтво імпресіоністів.

Старшокласники повинні знати, що німецький філософ А. Шопенгауер був предтечею 
нового світогляду, заперечував об’єктивне пізнання, піддавав сумніву можливості людського 
розуму та позбавляв буття людини логіки і цілеспрямованості. У метафізичному памфлеті 
«Світ як воля і уявлення» філософ-песиміст по-новому інтерпретував феномен людини, 
стверджуючи, що людина – це лише «носій світу», а світ є нашим уявленням про нього. Він 
«позбавлений усілякого змісту», є творінням абсурдної ірраціональної егоїстичної «світової 
волі», залежною від якої споконвічно є людина. А. Шопенгауер негативно оцінював можли-
вості індивідуального пізнання, називаючи інтелект другорядним феноменом у порівнянні 
з волею. Проте в інтерпретації волі він робив виняток щодо геніальних осіб, вважаючи їх 
«ясним дзеркалом світобудови». Шопенгаурівська оцінка геніїв довільно трактувалася в 
естетиці модернізму.

А. Шопенгаеур відстоював істину, сутність якої в тому, що людина у своїй діяльності 
здебільшого керується суб’єктивними уявленнями, а не раціональними мотивами. На межі 

І. Левітан.
Ненюфари

І. Левітан.
Весна.  Велика вода
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ХІХ – ХХ століть ця ідея була осмислена багатьма філософами, психологами і письменника-
ми. Сам німецький філософ-песиміст шукав натхнення здебільшого в літературно-мистець-
ких образах, «завжди звертався не так до професійних філософів, як до митців і літераторів, 
що шукають філософію, в яку вони могли б вірити».

Методичний прийом актуалізації опорних знань учнів забезпечує їхню психологічну 
готовність до сприймання поезії А Фета, а також демонструє контекст, яким передбачено 
глибоке розуміння мистецького явища.

Далі робота учнів спрямовується за допомогою запитань аналітичного характеру:
• Які філософські ідеї А. Шопенгауера знайшли втілення в полотнах художників-імпре-

сіоністів?
• Доведіть, використовуючи цитати поетичних творів, що вчення німецького філософа 

мало вплив на розвиток поезії А. Фета.
Контекстне вивчення імпресіоністичної лірики А. Фета передбачає використання на 

занятті спецкурсу музики як одного із видів мистецтва. Такий підхід підвищує рівень ес-
тетичного сприйняття учнями художнього твору, активізує їхню емоційну та мисленнєву 
діяльність. Вчитель наголосить, що не варто асоціювати музичний твір із своєрідною копією 
чи буквальним «перекладом» літературного твору мовою нот. Композитор може відмовитися 
від певних сюжетних ліній, епізодів, або ж навпаки – розкрити інші, щоб повніше передати 
внутрішню сутність героя, задум письменника. Зазвичай, у центрі музичного твору постають 
лише ключові моменти словесного тексту.

Ефективність музичної паузи, якою передбачено прослуховування фонозаписів романсів 
на вірші А. Фета, забезпечить учительський коментар про художню своєрідність лірики поета.

Поезія Афанасія Фета особлива. Музичні образи митець втілював у своєрідну сло-
весну форму. Композитор П. Чайковський відзначав: «…это не просто поэт, а скорее, по-
эт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые поддаются выражению словом». 
Іноді друзі-критики дорікали тим, що він пише, порушуючи закони граматики. Так, І. Тур-
генєв жартома говорив, що чекає від А. Фета вірша, в якому останні рядки треба буде циту-
вати беззвучно – лише порухами губ.

Читача захоплюють краса, природність та досконалість поезій А. Фета. Його вірші над-
звичайно виразні, образні, мелодійні та музичні. Поет зосереджувався на засобах музики: 
ритмі, відборі звуків, мелодії вірша, прийомах музичної композиції. Митець вважав, що 
«поэзия и музыка, не только родственны, но нераздельны… Нет музыкального настрое-
ния – нет художественного произведения». Його лірика стала прекрасним матеріалом для 
створення романсів багатьма російськими композиторами, зокрема П. Чайковським, С. Рах-
маніновим О. Варламовим та А. Гурлевим. Вірш «Слезы людские» покладено на музику 33 
композиторами! М. Салтиков-Щедрін справедливо відзначав, що романси на вірші А. Фета 
співає вся Росія.

У ході підсумкової бесіди необхідно актуалізувати знання старшокласників про характер-
ні ознаки імпресіонізму як літературно-мистецької течії модернізму (відтворення миттєвих 
вражень; фрагментарна, етюдна, незавершена картина, відсутність у сюжеті та композиції 
твору наскрізної ідеї; ліричне глибоко особистісне світобачення автора; психологізм у змалю-
ванні героїв; оповідь через випадково вихоплені деталі; експресивність мови для відтворення 
найскладніших нюансів людських почуттів; використання яскравих зорових і слухових об-
разів, колоритних деталей) та підвести до висновку про їх наявність у ліриці А. Фета. Учні 
повинні усвідомити, що пошук нових способів поетичної виразності дозволяє назвати ху-
дожню манеру А. Фета імпресіоністичною: прагнення передати враження від миттєвих явищ 
життя, показати світ в його рухливості, мінливості; тотожність стану природи і внутрішнього 
світу людини; здатність передати різнобарвну красу природи і багатство людської душі.
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Презентація учнями-художниками робіт на тему «Пейзажі А. Фета засобами імпресіоніс-
тичного живопису» налаштує школярів на емоційне завершення заняття. Коментуючи свої 
роботи, учні повинні пояснити особливості свого бачення картин, змальованих у віршах 
поета та власні враження про них.

У заключному емоційному слові вчитель висловить сподівання, що зустрічаючи схід сон-
ця, переживаючи власні відчуття, учні згадають і про impression А. Фета та тих художників, 
які не побоялися першими заявити, що бачать світ по-новому, по-модерному.

Домашні завдання для мікрогруп:
1. Підготувати коротке повідомлення про життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського та 

значення його стильового новаторства для розвитку української літератури.
2. Прочитати новели М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» та «З глибини».
3. Підготувати повідомлення про інтерпретацію творів М. Коцюбинського засобами різ-

них видів мистецтва (балет «Тіні забутих предків» (композитор – В. Кирейко), художній 
фільм «Тіні забутих предків» (режисер – С. Параджанов) тощо).
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НЕОРОМАНТИЗМ ЯК СТИЛЬОВА ТЕЧІЯ МОДЕРНІЗМУ

Оглядова лекція
Первинне поняття про неоромантизм як стильову течію модернізму формуємо в стар-

шокласників на уроках української літератури у процесі текстуального вивчення творчості 
Лесі Українки та Олександра Олеся, а також на уроках світової – під час ознайомлення з 
творчістю поетів-модерністів Шарля Бодлера та Гійома Аполлінера.

Заняття спецкурсу сприяють поглибленню знань старшокласників про специфіку неоро-
мантичної художньої літератури – конфлікт між буденним життям і високими душевними 
пориваннями особистості, домінування образів-символів, емоційну виразність, біблійні, 
міфологічні, історичні джерела сюжетів, ідею єдності людини і природи, алегоричність, 
ритмомелодичне багатство мистецького твору.

На етапі актуалізації опорних знань учнів словесник ознайомить їх із найбільш пошире-
ними в літературознавстві поглядами щодо самостійності явища неоромантизму в світовій 
художній культурі.

Проблема походження та інтерпретації неоромантизму перебуває в дискусійному про-
сторі. Традиційно неоромантизм визначають як відродження в кінці XIX – на початку XX 
століття літературних настроїв Європи першої чверті – середини XIX століття.

Неоромантизм як стильова течія раннього модернізму передбачав оригінальну моди-
фікацію романтичного типу творчості, для якого характерний інтерес до духовного життя 
особистості, пояснення її специфічної поведінки втручанням надприродних сил.
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Тлумачення цього поняття неоднозначні. Термін «неоромантизм» вживається у значенні 
умовної назви естетичних тенденцій, що виникли в літературі на межі ХІХ – ХХ століть. 
Такий підхід зумовлений тим, що неоромантизм використовував прийоми символізму (за-
гадковість, недомовленість), футуристичні звукові ефекти, урбаністичні пейзажі, елементи 
імажинізму, експресіонізму, необароко.

Американський філософ та культуролог Б.О. О’Догерті визначив «вік модернізму» як 
«постромантику». «Пост-» він розуміє як додаток до старого дискурсу (в даному випадку – 
до «романтизму»), а не справжнє новаторство.

Російський філософ С. Аверінцев, відповідно, пропонував розглядати феномен модер-
нізму як «пізній романтизм».

Російський поет і літературний критик А. Бєлий називав неоромантизм способом дифе-
ренціації символізму як епохи в культурі: «Символізм сучасного мистецтва… підкреслює, 
що реалізм, романтизм і класицизм – потрійний вияв єдиного принципу мистецтва»28. До-
слідник вказував на поєднання різних типів символізму і не виокремлював неоромантизм 
як самостійне мистецьке явище. Ідея про неоромантичність символізму виявилась близькою 
і О. Блоку.

 Сучасні літературознавці трактують неоромантизм як елемент романтизму в художній 
літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (М. Моклиця, З. Геник-Березовська); як загальну 
назву літературної епохи кінця ХІХ століття (Д. Наливайко); як окрему течію ранньомодер-
ністичної літератури (С. Павличко, В. Пахаренко, Ю. Попов); як окремий структурно-се-
мантичний тип (О. Камінчук).

Актуалізуємо знання учнів про філософські витоки неоромантизму як мистецького явища 
кінця ХІХ – початку ХХ століття:

• Коротко охарактеризуйте світоглядні теорії, що набули найбільшого поширення в епоху 
модернізму.

•  Які естетичні домінанти неоромантичних літературно-мистецьких творів вказують на 
спорідненість із ключовими положеннями філософських концепцій рубежу віків? Обґрун-
туйте свою думку.

Учні дійдуть висновку, що філософські концепції А. Шопенгауера та Ф. Ніцше, наукові 
відкриття З. Фройда мали вплив на розвиток неоромантичної стильової течії літератури 
модернізму. Важливо акцентувати, що на противагу романтизму з його концептуальним 
розривом між ідеалом і дійсністю, визначальною рисою нової неоромантичної тенденції 
виявилася конструктивна спроба подолати протистояння цих двох конфліктних опозицій, 
завдяки великій силі волі зробити щось можливе справді дійсним. Неоромантики вважали 
першоосновою і творцем дійсності волю Бога чи людини, але не життєві обставини.

Узагальнення сприяє активізації навчальної діяльності школярів щодо сприйняття нової 
інформації – розуміння специфічних рис неоромантичних художньо-мистецьких творів.

Словесник зазначить, що у неоромантичному художньому творі поетизується звичайна 
людина з її поривом до свободи і нехтуванням буденним підневільним існуванням (а не 
виняткова особистість, як у романтичному творі); домінують індивідуалізовані, характерні 
образи; розкривається єдність почуттів і розуму, емоцій та ідей; відтворюється внутрішнє 
життя людини в усій його повноті, враховуючи і душевні почуття, і розумову діяльність.

Важливо зауважити, що на відміну від імпресіонізму, який зародився у живописі, не-
оромантизм як стильова течія набув поширення в художній літературі. Однак і в інших 
видах мистецтва особливості неоромантичного стилю знайшли художнє відображення. Так, 
у творчому доробку німецького композитора Ріхарда Вагнера яскраво виражена поетика 
неоромантизму.
28   Белый А. Критика: Эстетика: Теория символизма. А. Белый. – М.: Республика, 1994. – Т.2. – С. 226.
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Оперна реформа Вагнера мала значний вплив на музику кінця XIX – початку XX століття. 
Його творчість ознаменувала вищий етап музичного романтизму та одночасно заклала осно-
ви модерністських течій. Р. Вагнер першим із композиторів акцентував на аранжуванні, яке 
може бути не менш цікавим, ніж яскраві мелодії італійської і французької опери. Композитор 
вважав, що словом неможливо передати глибокі внутрішні переживання, тому, у музичній 
драмі домінував оркестр, а не вокальні партії. Він був неперевершеним майстром оркестро-
вого колориту. Розроблену Р. Вагнером теорію музичної драми транслювали в своїй творчості 
такі видатні композитори, як М. Римський-Корсаков, О. Скрябін, К. Дебюссі, Р. Штраус.

Структура заняття інтегрованого спецкурсу передбачає використання методичного при-
йому музичної паузи, що сприятиме осмисленому сприйняттю специфіки неоромантичної 
стильової течії, підвищенню рівень естетичного досвіду старшокласників. Пропонуємо уч-
ням прослухати фрагменти музичних творів Р. Вагнера та М. Лисенка і визначити їх неоро-
мантичні стильові особливості.

Після прослуховування фрагменту опери Р. Вагнера «Трістан та Ізольда», яку вважають 
музичним маніфестом декадентства, відзначимо, що зовнішня дія у творі зведена до мініму-
му, вона перенесена у сферу психології, почуттів персонажів. Найважливішою для Р. Вагнера 
є тема кохання і смерті, які у житті людини нерозривно пов’язані і є невідворотними.

Вокальна партія у музичній драмі є еквівалентом теа-
тральній драматичній мові: речитативна, складна; позбав-
лена пісенності. Оркестр у Вагнера подібний до античного 
хору, який коментує дію. Гармонія Р. Вагнера вражає ма-
сивністю, багатим і вишуканим, але водночас надзвичайно 
напруженим, майже хворобливим звучанням. Наростання 
емоцій не передбачає розв’язки. Такий характер музично-
го твору впливає на переживання слухача, утримує його в 
постійній душевній напрузі.

На підставі первинного сприйняття учні скажуть, що 
у настроях камерної «опери-хвилинки» М. Лисенка «Нок-
тюрн» відчутне художнє відтворення неоромантичної кон-
цепції двох світів – ідеального й реального, мрій та буден-
ності. Прийом словесного малювання дає змогу передати 
барвисто-картинні музичні образи «пісні ночі», що перено-
сять у чисті таїни дитинства, юності. Оживають портрети 
Панни, Офіцера. Молода пара танцює елегійний вальс, який 
грає на роялі Бабуся. Сцену заповнюють Рожеві та Золоті 
Сни, спів Цвіркуна і Цвіркунки, палка пісня Вакханки. Але з першим сонячним промінням 
настає буденна реальність…

Цілісному сприйняттю учнями неоромантизму як мистецького явища сприятиме презен-
тація репродукцій творів живопису. Картина О. Мурашка «Портрет дівчини у червоному 
капелюсі», створена у 1902-03 рр. в Парижі, засвідчила розвиток неоромантичних тенденцій 
в українському образотворчому мистецтві рубежу віків.

Актуалізація знань учнів передбачає коментування позицій модерністського світобачен-
ня щодо категорії краси як найвищої цінності, зокрема в поетичних творах Ш. Бодлера, 
М. Вороного. Старшокласники скажуть, що модернізм як художнє явище виник із бажання 
протиставити нові ідеї естетизму традиційній народницькій літературі, тому для поетів ру-
бежу віків нові ідеї починалися головним чином ідеєю краси, яка була символом пріоритету 
естетики над усім іншим. У доповнення учнівських відповідей педагог зазначить, що для 
О. Мурашка, значний вплив на творчість якого мали роботи французьких художників-імпре-

О. Мурашко. 
«Портрет дівчини у червоному 

капелюсі»
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сіоністів, краса була найвищим духовним ідеалом. «Портрет дівчини у червоному капелю-
сі» – це ідеалізація позитивного, возвеличення засобами живопису жіночої краси. Утвер-
джується підтекст мистецького твору про пріоритет краси як вияв довершеного і 
високоморального. Червоний колір на полотні утверджує непереможну вітальну енергію.

У російській малярській школі ідеї неоромантичної ес-
тетики знайшли художнє відтворення у картині В. Серова 
«Дівчинка з персиками» (1887 р.), на якій зображено дочку 
відомого промисловця й купця Сави Мамонтова Віру. Сло-
весник зауважить, що на полотнах і українського, і росій-
ського художників створено ідеалізований образ молодої 
жінки як символ краси, оновлення, надії на майбутнє, уосо-
блення вічної жіночності в її зародку й розкритті.

Естетизм художньої свідомості неоромантиків виявився 
також і в архітектурі. Поява залізобетону та металевих кон-
струкцій дозволили перекривати велетенські просторові 
об’єми, урізноманітнювати форму віконних прорізів та ви-
добувати з примхливих конфігурацій і контрастів, фактур 
нові декоративні та художні ефекти. Намагання митців на 

цій основі виробити оригінальну декоративну систему, естетично осмислити конструкції 
й матеріали втілилось у стилі «модерн», що виник і як реакція на попереднє еклектичне 
будівництво. Ознайомленню з архітектурними шедеврами неоромантизму відведено окреме 
заняття спецкурсу «Художня література в контексті світової культури».

Розумінню специфіки неоромантизму як однієї із течій модернізму сприятиме актуа-
лізація учнівських знань про художні твори, в яких простежуються стильові особливості 
неоромантизму: поезії Олександра Олеся, драми Лесі Українки, проза О. Кобилянської, 
Р. Стівенсона, Р. Кіплінга, А. Конан-Дойла, Джека Лондона. 

Учні зазначать, що письменники-неоромантики утверджували духовно-естетичну сут-
ність людини, відстоювали ідею єдності людини і природи, возвеличували прагнення особи-
стості до незвичайного, розкривали її необмежені фізичні й духовні можливості, оспівували 
боротьбу за красу життя, протистояли побутовості, натуралізму, прозаїзму, документальній 
правдивості зображення життя в художніх творах, однак заперечували й витончену манір-
ність естетів.

У творчості англійського письменника Роберта Льюїса Стівенсона, відомого школярам 
як автора роману «Острів скарбів», неоромантичні принципи зображення знайшли високо-
художнє втілення. Наївність і душевна чистота його героїв, як правило, юнаків-оптимістів, 
не лише дозволяє їм сприймати красу життя, але й винагороджується автором. Для голов-
ного героя роману «Острів скарбів» Джіма Хоккінса такою винагородою стають знайдені 
піратські скарби.

Уміння англійського письменника-неоромантика Артура Конан Дойла створити атмос-
феру таємниці, показати силу людського розуму, її душевне благородство яскраво втілене в 
художніх творах про детектива Шерлока Холмса, зокрема у повісті «Собака Баскервілей», 
яка вивчається в шкільному курсі світової літератури. Незаперечна цінність образу Шерлока 
Холмса – в авторському прагненні утвердити ідею справедливості.

Наступна навчальна ситуація передбачає визначення рівня оволодіння старшокласниками 
теоретико-літературними поняттями про романтизм та неоромантизм як художні явища літера-
турного процесу першої чверті – середини ХІХ століття та кінця ХІХ – початку ХХ століття.

У ході короткої бесіди з’ясуємо, що неоромантизм як стильова течія модернізму генетич-
но пов’язаний з романтизмом початку ХІХ століття, яким характерний інтерес до ідеального, 

В. Серов
«Дівчинка з персиками»
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виняткового. Правомірно акцентувати на елементах реалістичної естетики у модерністській 
стильовій течії.

На прикладі вивчених творів зазначимо, що і представники романтизму ХІХ століття, 
і неоромантики заперечували прозу «міщанського» життя. Вони оспівували мужність як 
людську якість,возвеличували подвиг особистості, відтворювали романтику пригод, часто 
обираючи тлом для своїх сюжетів екзотичні країни. Сюжет неоромантичного твору завжди 
напружений, з елементами небезпеки, боротьби, з таємничими або надприродними подіями. 
Письменники-неоромантики вважали пріоритетною чуттєву сферу людини, емоційно-інту-
їтивне пізнання, відтворюючи містичні прагнення душі, її тяжіння до таємничих сил. Нео-
романтичний герой – непересічна сильна особистість, якій притаманні риси «надлюдини»; 
іноді це вигнанець, що протистоїть суспільній більшості, шукач романтики та пригод. Для 
неоромантизму як стильової течії модернізму характерні пошуки ідеалу в повсякденній 
дійсності, «відкриття» героя в звичайній людині (а не протиставлення звичайним людям 
незвичайних героїв).

Для формування чіткого розуміння учнями традицій романтизму в неоромантизмі та 
усвідомлення неповторності та унікальності кожного із цих мистецьких явищ у світовому 
мистецтві, пропонуємо групову форму роботи, що передбачає узагальнення навчальної ін-
формації:

• І група визначає характерні ознаки романтизму;
• ІІ група визначає характерні ознаки неоромантизму;
• ІІІ група визначає спільні ознаки, характерні для романтизму та неоромантизму.
Результати групової роботи оформлюємо в діаграму.

Характерні 
ознаки 

неоромантизму: 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

__________ 

Характерні 
ознаки 

романтизму: 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

___________ 
________  

Спільні  
ознаки, 

характерні  
для романтизму  

та 
неоромантизму: 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

____________ 
__________ 

Із коментаря вчителя учні дізнаються, що вперше неоромантизм як мистецька тенденція 
визначився на межі 1880-90-х років у берлінському артистичному середовищі, передбачаючи 
необхідність подолання провінціалізму німецького побутописання 1870-80-х років та впливу 
французької літератури й романської основи в мистецтві взагалі.

У Росії поняття «неоромантизм» вперше з’являється у статтях Д. Мережковського «Не-
оромантизм у драмі» та «Новітня лірика». В Україні неоромантизм широко ввійшов у мис-
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тецький обіг у кінці ХІХ століття і привніс корінні зміни в розвиток художньої свідомості, 
продовжуючи певні усталені традиції. На початку XX ст. неоромантизм у національній літе-
ратурі знайшов художнє відображення у новелами та повістями О. Кобилянської «Людина» 
та «Царівна». «Покоління Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Володимира Винниченка, 
Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Богдана Лепкого, Олександра Олеся, Миколи Во-
роного та інших… різко повернуло корабля української літератури в загальноєвропейське 
річище, при цьому не тратячи питомих національних ознак. Воно заперечило «народницький 
напрям» і «тенденційну поезію» (терміни Лесі Українки) й почало фактично витворювати 
явище, що ми тепер звемо неоромантизм»29.

Другий етап розвитку неоромантизму в українській літературі припадає на 20-ті роки XX 
століття й пов’язаний з іменами Миколи Хвильового, М. Бажана, О. Влизька, Є. Плужника. 
Ця течія була, мабуть, найсильнішою в новітній українській поезії. Неоромантики відмови-
лися від народницької тематики і поетики, шукали нових тем і засобів образного вираження. 
Неоромантизм став тим феноменальним утворенням, що поєднував українську літературу із 
західноєвропейською, а також сприяв подоланню в ній консервативних, вузько-патріотичних, 
побутово-українофільських тенденцій.

Для українських письменників естетичне значення світу розкривалось як бачення світу 
безкінечного – ідеальної сфери гармонійної дії, розуміння й злагоди. Специфікою естетики 
неоромантизму стала естетизація надзвичайної чутливості суб’єкта. Якщо романтизм ХІХ 
ст. характеризувався конфліктом між індивідуальним і соціальним, то конфлікт неороман-
тизм – це боротьба між суперечностями внутрішнього єства людини. Для неоромантизму 
характерна посилена увага до краси природи і людської особистості, прагнення митця на-
близити ідеал до дійсності, визволивши «особистість у натовпі» (Леся Українка).

У 1891 р. Леся Українка писала з Відня братові: «Щодня мушу стинатися з «січовиками» 
за неоромантизм, за поезії, і вчора таки заставила їх признати, що в літературі мають вартість 
портрети, а не фотографії (розумієш різницю?), що без «видумки» нема літератури»30. Пись-
менниця стала теоретиком цього мистецького явища у вітчизняній літературі. На її думку, 
неоромантизм в українській літературі початку ХХ століття найсильніше розвинувся у прозі 
Ольги Кобилянської. Леся Українка вважала, що зародження українського неоромантизму 
було логічною, зумовленою культурними процесами в Європі та світі необхідністю станов-
лення нової української літератури.

Письменниця зазначала, що для неоромантизму «людина юрби перестає бути бутафор-
ською приналежністю, як це було у старих романтиків, манекеном для примірки костюмів, 
пошитих із людських документів, як це було у натуралістів». У неоромантиків «людина 
юрб» – людина у повному значенні слова, але вона не виведена з юрби, не поставлена на 
самоті… для художньої студії… Кожна особистість суверенна, кожна людина, якою вона не 
була би, є герой для самої себе i частина середовища по відношенню до інших». Саме таке 
розуміння сутності особистості Лесі Українки вважала критерієм істинної оцінки художніх 
творів  ад особисті-неоромантикiв. Вона називала реалістичний спосіб «фотографувати» 
навколишнє життя «зниженням свого хисту», зважувалася боронити «прапор модернізму» і 
не «зректися прапора ново романтичного», витворюючи своїм поривом «у блакить» основу 
для естетичних критеріїв в українській поезії.

У працях Лесі Українки неоромантизм трактується як стиль, як певне лексико-синтак-
сичне оформлення художнього тексту; як певна техніка творення характерів із чітким поді-
лом на головних і другорядних персонажів; як певний мистецький «синтез», як створення 
демократичного образу ідеалу людини майбутнього. У своїй літературній практиці поетеса 
29  Шевчук В. «Хатяни» й український неоромантизм // Українська хата: Поезії. – К., 1990. – С.5.
30  Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти Т.9. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 71.
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прагнула до гармонійного поєднання всіх трьох аспектів. Неоромантичні мотиви вона вті-
лювала в ускладнених умовних художніх формах, використовуючи багатозначні символи. 
Найяскравіше неоромантизм як модерністська течія окреслився у ліриці та драматичних 
творах Лесі Українки.

Неоромантичні тенденції знайшли художнє втілення у творчості поетів початку ХХ сто-
ліття. Так, ліричний герой поезії Олександра Олеся – ніжно-мрійливий лірик, що никне 
душею від зіткнення з жорстоким світом, уособлюючи своїм життям мотив передчасного 
квітування.

Митці-неоромантики приділяють виняткову увага до внутрішнього життя особистості – її 
пристрасних прагнень, багатства переживань і відчуттів. Внутрішній світ індивіда співвідне-
сений із  ад особистісними реаліями – закономірностями світобудови, гармонією в природі, 
об’єктивованими в різних формах ідеалами краси й моральної досконалості тощо. Неороман-
тичний ліричний герой має вразливу й чутливу душу, шукає в навколишньому світі піднесене 
й прекрасне. Конфлікт неоромантичного твору здебільшого вказує на суперечність між сві-
том, який він омріює неоромантичний герой і цілком емпіричними обставинами його життя.

Учитель або учні-декламатори читають на вибір поетичні твори Олександра Олеся «Жай-
воронком стати б…» та М. Чернявського «Був у мене сад таємний». Цілісне сприйняття 
неоромантичної поезії дозволить учням визначити специфіку українського неоромантизму:

• ігнорування матеріалістичного світосприйняття;
• домінування чуттєвої сфери людини, емоційно-інтуїтивного пізнання;
• індивідуалізовані, неповторні образи, відмова від типізації;
• використання символіки;
• гармонія ідеалу з життєвою правдою, намагання визволити «особистість у натовпі» 

(Леся Українка);
• естетизм – краса природи, краса особистості, краса людських почуттів;
• розширення поняття «нації» за межі селянства, акцентування на провідній ролі інте-

лігенції.
Учні самостійно зроблять висновок про неоромантичні тенденції у вивчених на уроках 

української літератури художніх творах: драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки, поетич-
ній збірці «Зів’яле листя», поемі «Мойсей» І. Франка, поезіях М. Вороного та Олександра 
Олеся, творах поетів покоління «Розстріляного відродження» (О. Влизько, М. Йогансен, 
Ю. Яновський та інші) та «Празької школи» (Олена Теліга, О. Ольжич та інші).

За романтичним принципом протиставляється світ людей світові природи у драмі-феєрії 
«Лісова пісня» Лесі Українки. Наслідуючи романтиків, письменниця не відокремлює природ-
ного від людського. Основна тема «Лісової пісні» – це романтично-філософська тема живої 
природи, що набуває душу. Це історія лісової істоти, яка повертається до первісної єдності 
людського і стихійного, це спроба символічного відтворення міфу про природу. Перетворен-
ня Мавки на дерево, а потім на сопілку символізує прорив до безсмертя.

На романтичних мотивах зосереджувався у своїй творчості Олександр Олесь. «Романтич-
не світосприймання, щедро напоєне народно-поетичною образністю, музичним ладом народ-
ної пісні динамічно визрівало до вершин бездоганного словесного інструментування»31, – так 
характеризує його творчу манеру літературознавець М. Жулинський. У поезіях Олександра 
Олеся звучить туга за казковим і прекрасним світом, у якому конкретна особистість, нація, 
народ живуть повноцінним життям. Відповідно до свого модерністського світобачення поет 
вдавався до контрастності мотивів і символічних образів. Радість і журба, сподівання й роз-
чарування, почуття щастя й біль розлуки – ці стани людської душі проймають його творчість. 
Деякі літературні критики стверджують, що у віршах Олександра Олеся йдеться не про 
31 Жулинський М. Із забуття – в безсмертя.  М. Жулинський – К., 1990. – С.94.



106

поетичне переживання почуття, а тільки заклик до нього. «Його любов, як і його самотність 
або нудьга були поверховими, непереконливими… З віршів О. Олеся неможливо збагнути, 
чому, власне, ліричний герой самотній»32, – писала С. Павличко. Необхідно зауважити, що 
вивчаючи творчість О. Олеся, доцільно акцентувати на своєрідності неоромантичного та 
символістського світогляду.

Неоромантична концепція внесла корективи і в традиції театру корифеїв. Драматургічне 
та режисерське вирішення п’єси переорієнтувалося на перетворення етнографічно-побутової 
драми на соціально-психологічну. Символістська ідея двох світів втілювалась за допомогою 
так званого «подвійного висвітлення побуту». У традиційному реалістичному театрі зобра-
ження побуту було самодостатнім, а у модерністському – побутові деталі мають змістове 
значення (драматургія «Украденого щастя» І. Франка). Аналогічне трактування є типовим 
і для європейського символістського театру Г. Ібсена, М. Метерлінка, пошуків новітньої 
російської реалістичної драми (А. Чехов). Тому програмою спецкурсу рекомендовано на 
одному із занять розкриття неоромантичних тенденцій у світовій драматургії на прикладі 
творчості Г. Ібсена та Лесі Українки.

Підсумковий етап заняття передбачає проведення бесіди, мета якої з’ясування рівня засвоєння 
старшокласниками навчального матеріалу, усвідомлення ними особливостей неоромантичного 
стилю, проблематики, головного принципу побудови конфлікту неоромантичного твору.

Розгляд мистецького явища неоромантизму в культурологічному контексті та відповідне 
змістове наповнення заняття літературного спецкурсу сприятимуть усвідомленню учнями 
естетичної взаємодії різних видів світового мистецтва.

Завдання для самостійного домашнього опрацювання:
1. Повторити відомості про життя та творчість Джека Лондона. Підготувати інформацій-

ний випуск літературних новин «Сенсаційні факти життя Джека Лондона».
2. Прочитати роман Джека Лондона «Мартін Іден» та визначити в ньому ознаки неоро-

мантизму.
3. Підготувати повідомлення «Тема митця і мистецтва в світовій художній літературі» (на 

прикладі творчості одного із письменників української чи зарубіжної літератури).
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 НЕОРОМАНТИЗМ У СВІТОВІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття
Вивчення одного із кращих зразків світової класичної прози – роману американського 

письменника Джека Лондона «Мартін Іден» як явища модерністської культури початку ХХ 
століття та інтерпретація образу головного героя як митця-неоромантика сприятиме усві-
домленому розумінню старшокласниками неоромантичних особливостей художньої літера-
тури та задоволенню їхніх читацьких інтересів.

Із творчістю Джека Лондона учнів ознайомлюються на уро-
ках світової літератури в 6 класі у процесі вивчення оповідання 
«Жага до життя». Твір характеризується емоційно напруже-
ним сюжетом, неординарною системою образів, майстерним 
зображенням сильного людського характеру в екстремальній 
ситуації. Читацький інтерес учнів до творів Джека Лондона 
пояснюється їхнім захопленням цікавими пригодницькими сю-
жетами, життєствердною енергією, активністю, шляхетністю й 
мужністю його персонажів, які уособлюють ідеал гуманності й 
цілеспрямованості особистості. Тому окрім рекомендованого 
чинною програмою оповідання, учні часто самостійно озна-
йомлюються з іншими «Північними оповіданнями», «Опові-
дання південних морів», повістю «Біле Ікло», романом «Мор-
ський вовк» тощо.

На етапі актуалізації учнівських знань передбачено прове-
дення бесіди:

• Які твори Джека Лондона ви знаєте? Що вам найбільше запам’яталося із прочитаного?
• Які життєві ідеали письменника знайшли відображення в оповіданні «Жага до життя»?
• Що вам відомо про життєвий і творчий шлях Джека Лондона?
У ході бесіди важливо вказати на автобіографічність творів Джека Лондона, зокрема рома-

ну «Мартін Іден». Презентація виконання учнями індивідуальних випереджувальних завдань 
сприятиме розумінню автобіографічної основи твору та активізації їхньої дослідницької діяльності. 
Наприклад, старшокласники можуть підготувати інформаційний випуск літературних новин «Факти 
життя Джека Лондона» або ж проаналізувати самостійно прочитаний роман про Джека Лондона 
американського письменника Ірвінга Стоуна «Моряк у сідлі».

Доповідач повідомить, що окремі риси характеру письмен-
ника Джека Лондона – людини надзвичайної енергії, винятко-
вої сили волі, цілеспрямованої та наполегливої в досягненні 
мети – втілено в яскравих літературних образах. Життєвий 
шлях головного героя роману «Мартін Іден» асоціюється з 
основними біографічними моментами письменника: набуття 
життєвого досвіду, важка фізична праця, ґрунтовна самоосві-
та, романтичне кохання, публікація перших творів і бажання 
мати достойний заробіток тощо. Учні скажуть, що Мартін Іден 
незадоволений своїм соціальним положенням, намагається 
уникнути нелегкої долі людей, у середовищі яких він живе, 
наполегливо прагне, як і його автор, пробитися у «вищий світ» 
та досягти матеріальних і духовних благ. Однак, на відміну 
від свого творця, Мартін Іден – романтизований герой-митець, 
який сповідує естетику краси. Тому фразу Джека Лондона про 

Джек Лондон

Ілюстрація 
П. Пінкисевича до роману
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асоціацію Мартіна Ідена з ним варто трактувати як осмислення письменником проблеми ролі 
митця в американському суспільстві. Учні повинні усвідомити, що факти з особистого життя 
автора роману ним художньо осмислені, узагальнені та емоційно забарвлені.

Ознайомлення із художньою біографією Джека Лондона – романом американського пись-
менника Ірвінга Стоуна «Моряк у сідлі» рекомендовано програмовою рубрикою «Культуро-
логічний контекст». Один із учнів-членів пошукової групи зазначить, що Ірвінга Стоуна, 
творчий доробок якого налічує 25 романів про життя видатних людей, вважають основопо-
ложником жанру біографічного роману. За твердженням І. Стоуна роман «Моряк у сідлі» 
займає особливе місце у його творчій біографії, оскільки саме під впливом прочитаного 
«Мартіна Ідена» він став займатися белетристикою. Біографічний роман І. Стоуна – це худож-
ній твір, у якому письменник втілює свій суб’єктивний погляд на творчість Джека Лондона. 
Думку ілюструємо цитатою І. Стоуна: «Для автора біографічної повісті історія не гора, а 
річка. Навіть тоді, коли вже немає можливості відшукати нові факти, існує нове, свіже 
сприйняття, сучасніша інтерпретація, яка осяває стару історію новим світлом і надає їй 
нового сенсу».

Коротко характеризуючи сюжет роману, старшокласники акцентують на ключових епі-
зодах, проілюстрованих російським художником П. Пінкисевичем, та визначають головну 
проблему твору – трагедію художника у реальному світі.

Наступна навчальна ситуація передбачає роботу учнів з довідниковою літературою – тлу-
мачення основних положень вчення британського філософа і соціолога Герберта Спенсера. 
Мислитель стверджував, що кожна людина має право на свободу вчинків, однак без посягань 
на свободу інших. Філософ не сприймав революційного розвитку світової історії, оскільки 
вважав, що людське суспільство, як і органічний світ, розвивається поступово, еволюційно. 
Його розуміння соціальної еволюції зводилося до «природного відбору», «боротьби за існу-
вання» та «виживання найсильнішого». Саме тому Г. Спенсер був послідовним супротивни-
ком надання права на освіту представникам незаможних верств населення та отримання 
політичних прав жінками.

Підкреслимо, що життєві переконання головного героя роману «Мартін Іден» – це своє-
рідне поєднання матеріалізму Г. Спенсера з раціоналізмом та етикою Ф. Ніцше33. Розуміння 
старшокласниками основних положень філософії двох великих філософів сприятиме глибо-
кому осмисленню образу Мартіна Ідена як неоромантичного героя, особистості з якостями 
ідеальної «надлюдини».

Актуалізуємо учнівські знання про найсуттєвіші риси українського неоромантизму, які 
характерні, зокрема, для окремих творів Ольги Кобилянської. Наголосимо, що їй імпонувала 
філософія Ф. Ніцще з його ідеально-абстрактною, романтичною надлюдиною, яка зазнає 
страждань, які розвивають у ній терпіння, силу, мужність та чинить опір обставинам свого 
буття і утверджує себе всупереч цих обставин. У листах до письменника О. Маковея вона 
писала, посилаючись на Ф. Ніцше: «Відбір і підшукування красивого і благородного, розкри-
вання благородного і героїчного – це й є мистецтво як таке» [11, 456 – 457]. Неоромантич-
ний ідеал особистості – важлива прикмета світовідчуття письменниці. Однак створений у 
повісті «Людина» неоромантичний образ лише започатковує в національній літературі тип 
сильної, вольової й незалежної жінки. 

Проводимо аналогію між повістю О. Кобилянської «Людина» та оповіданням Джека Лон-
дона «Жага до життя». Тематика оповідання «Жага до життя» та інших творів із «Пів-
нічних оповідань» американського письменника – утвердження моральних якостей сильної 
особистості. У повісті «Людина» українською письменницею розкрито ідею краси сильної 
особистості, її життя за власними переконаннями і поглядами, акцентовано на проблемі 
33  Основні положення філософії Ф.  Ніцше опрацьовано учнями на попередніх заняттях спецкурсу.
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вільного життєвого вибору. Герої цих творів – це фізично й духовно красиві сильні люди, 
самовіддані у дружбі й любові, великодушні й безкорисливі.

Подальша організації навчальної діяльності на занятті передбачає формування в уч-
нів цілісного розуміння роману Джека Лондона «Мартін Іден» як неоромантичного твору, 
осмислення проблеми трагедії митця-індивідуаліста у суспільстві. Акцентуємо увагу стар-
шокласників на трактуванні самим письменником теми роману «Мартін Іден» як відтво-
рення трагедії одинака, що намагається вселити істину світу. Глибше зрозуміти психологію 
письменницької праці допоможуть висловлювання Джека Лондона про те, що митець завжди 
повинен тримати руку на пульсі життя, оцінювати, зважувати, зіставляти й пояснювати його 
філософію.

Пропонуємо визначити сюжетну канву роману «Мартін Іден» та розкрити багатоплано-
вість його сюжету. Перший план, особистий – любов Мартіна до Рут, їхні стосунки, самоосві-
та Мартіна – цікавий і захоплюючий, однак досить часто сприймається учнями як основний. 
Другий – соціальний – боротьба головного героя твору за місце в суспільній ієрархії, за 
визнання його письменницького таланту.

Неоромантичний сюжет роману Джека Лондона характеризується надзвичайними поді-
ями, напруженістю їх розвитку, наявністю елементів небезпеки та боротьби.

Аналітичну роботу над текстом твору доцільно розпочати із розгляду стосунків між 
Мартіном Іденом та Рут Морз, художнє відтворення яких вражає психологічною глибиною. 
Аналізуючи прочитане, учні скажуть про неоднозначне ставлення Рут до Мартіна. Дівчина 
цінувала його природній розум, відчувала добру енергетику, захоплювалася наполегливістю, 
старанністю й працьовитістю Мартіна, однак не розуміла глибини його суджень, внутрішньої 
потреби стати письменником.

Зміщення акцентів від розповіді про хід подій у творі до з’ясування ідейно-художнього 
значення образу головного героя спонукатиме учнів до самостійного формулювання думок, 
розвиватиме їхнє аналітичне мислення та зв’язне мовлення.

Характеризуючи головного героя, школярі відзначають, що письменник створив образ 
людини, наділеної зовнішньою красою, фізичною силою і душевним багатством, внутріш-
ньою свободою, цілеспрямованістю та вмінням любити по-справжньому. В тяжких випробу-
ваннях Мартін Іден виявляє себе сміливим і мужнім чоловіком, особистістю з невичерпною 
волею до життя. 

На неоромантичний тип образу головного героя вказує його ідеалістичний світогляд, 
сповідування краси як ідеалу модерного мистецтва, віра у високе покликання художника. 
Письменник створив образ митця-модерніста, творче самоусвідомлення якого вирізняється 
глибиною і драматизмом, пріоритетністю естетичних вартостей.

Джек Лондон наділяє свого героя великим талантом письменника, який розуміє письмен-
ство не лише як вид професійної діяльності, а як духовне призначення, що надається особли-
вим людям. Для аргументації сказаного учні зачитають текстові фрагменти, які ілюструють 
ставлення героя до письменницької праці: «…І тут з’явилась велика ідея: він писатиме. Він 
стане одним оком з тих очей, що ними дивиться світ, одним вухом із тих, якими світ слухає, 
серцем – одним із сердець, що ними світ відчуває. Він писатиме все – поезію й прозу, рома-
ни й нариси, п’єси, як Шекспір. От де його кар’єра й шлях до Рут. Адже письменники – це 
велетні світу…» [7; 76].

Коментуючи фразу про порівняння героя із В. Шекспіром, учні вказують на впевненість 
Мартіна у власних силах, вмінні будь-якою ціною досягати поставленої мети. Його головним 
життєвим покликанням стає написання художніх творів, сповнених правди життя. Напо-
легливою працею йому вдалося здійснити свою мрію: опублікувати твори, написані в роки 
поневірянь та відчути суспільне визнання.
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Прочитання й осмислення Мартіном філософських праць Г. Спенсера сприяло переоцінці 
героєм суспільних відносин та моральних цінностей. Він переймався роздумами про сенс 
людського буття, про власний соціальний статус. Це були роздуми людини, що пройшла 
жорстоку життєву школу, піднялася із низів на вершину суспільства завдяки невтомній пра-
ці та силі інтелекту. На всіх етапах життєвого шляху (навіть під час свого тріумфального 
визнання) Мартін Іден протистояв більшості, не сприймав законів буржуазного суспільства, 
заперечував прозу «обивательського» існування. Письменник утверджує думку про те, що 
герой-митець вивищується над натовпом завдяки якостями сильної, цілеспрямованої, надзви-
чайно працьовитої та талановитої «надлюдини». Він став знаменитим і заможним, бажаним 
гостем у багатих аристократичних сімействах, схвальним автором у літературних критиків 
і головним героєм світських хронік. Однак, Мартін Іден постійно відчував трагізм успіху, 
досягнутого самостійно у постійній боротьбі із суспільством: зумівши піднятися над своїм 
соціальним оточенням, герой зазнав моральної поразки, адже його творчий успіх і багатство 
не принесли йому очікуваної радості. Принагідно зауважимо, що у період роботи над рома-
ном «Мартін Іден» митець переживав ідейну кризу. Його песимістичні настрої частково вті-
лилися в поглядах головного героя твору. Словесник акцентує увагу учнів на екзистенційніх 
рисах характеру героя: соціальному песимізмі, напружених пошуках сенсу буття, подоланні 
кризових станів відчуження особистості, «втраченості» й моральному релятивізмі. Головний 
герой аналізував й прогнозував події відповідно своєї життєвої філософії, тому, на відміну 
від автора, за зовнішньою привабливістю ідей соціалізму, бачив у них лише філософію рабів.

Із учительського коментаря учні дізнаються, що автором змальовано образ героя-інди-
відуаліста, який сповідує філософію Ф. Ніцше, прихильним до якої його роблять життєві 
випробування. Відзначимо, що весь перебіг подій у романі підпорядковано критичному 
осмисленню Джеком Лондоном і його героєм філософських ідей, популярних на рубежі 
ХІХ – ХХ віків. Так, на одному із екземплярів роману «Мартін Іден» автор написав, що його 
книга була незрозумілою більшості критиків. Написана як звинувачення індивідуалізму, 
вона була представлена, як звинувачення соціалізму. На його думку, якби Мартін Іден був 
соціалістом, він би не загинув.

Наступний етап передбачає проведення бесіди, яка може перейти у дискусію. Пропону-
ємо старшокласникам висловити власні роздуми щодо причин загибелі головного героя та 
пояснити значення трагічного фіналу роману. 

Учні дійдуть висновку, що досягнення Мартіном Іденом високої мети стати видатним 
письменником не зробило його щасливим. Абсурдне оточення породжує в ньому почуття 
непотрібності, зайвості у суспільстві. Зусилля Мартіна вдосконалити світ приречені на по-
разку, оскільки йому не вдалося здолати протистояння чистих помислів і брудного оточення. 
Важливим для осмислення твору в контексті означеної неоромантичної проблеми є його 
фінал, який вражає великою трагедією: головний герой завершує життя суїцидом. Буржуаз-
не суспільство отруїло талант Мартіна та призвело його до смерті. Інша причина загибелі 
художника – втрата зв’язків із народом, що живили його талант. Він ігнорував пересічних 
обивателів, які обслуговують буржуазію, але й не бажав перейматися проблемами народу.

Колишній моряк перетворився на модного успішного письменника, популярність якого 
була зумовлена майстерним відтворенням реального світу, трактуванням ліберальних ідей, 
які інтригували буржуазне суспільство. Варто акцентувати на неоднозначній життєвій пози-
ції головного героя, який залишаючись реалістом за переконаннями, набув статусу буржуа 
за своїми прибутками і способом життя. Це внутрішнє протиріччя вимагало від митця кар-
динального вирішення ситуації.

Учитель зауважить, що трагічний фінал роману переконливо викриває антигуманну сут-
ність ніцшеанського ідеалізму та індивідуалізму. Головний герой, який потрапив у пастку 
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потворних ідей, обирає найлегший шлях вирішення свого внутрішнього конфлікту – само-
губство. Отже, у романі «Мартін Іден» Джека Лондона художньо осмислено один із варіантів 
«американської трагедії» в літературі США ХХ століття – трагедії творчої особистості у 
суспільстві.

Емоційному сприйняттю учнями сцени загибелі героя сприятиме прослуховування 
фрагменту радіовистави «Мартін Іден». Головну роль у радіовиставі виконує російський 
поет та актор Володимир Висоцький, якому він був надзвичайно близький трагічний образ 
митця. Стосунки поета і світу, осмислення ролі художника в суспільстві – одна із головних 
тем його творчості. Для В. Висоцького доля поета найчастіше трагічна:

Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души…

Тому образ Мартіна Ідена, створений В. Висоцьким у радіовиставі, надзвичайно емоцій-
ний і переконливий. 

Підсумковий етап роботи над романом передбачає визначення місця головного героя 
роману «Мартін Іден» у галереї світових літературних образів-митців. Актуалізуємо учнів-
ські знання виконанням тестового завдання на встановлення авторства поетичних рядків. 

Започаткована Горацієм в античні часи традиція осмислення митцем свого творчого шля-
ху набула розвитку в світовій поезії різних літературних епох:

 «Звів я пам’ятник свій» (Горацій);
 «Державотворців монументи мармурові переживе могутній мій рядок» (В. Шекспір);
 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (О. Пушкін);
 «Я пам’ятник собі поставив нетривалий…» (М. Рильський).

Наголосимо, що у добу модернізму тема митця і суспільства набувала нового осмис-
лення. В багатьох письменників пріоритетним стає зображення мистецького середовища, 
творчої особистості з її художніми шуканнями. Старшокласники відзначають, що проблема 
образу митця у суспільстві, його служіння красі, сповідування естетичних ідеалів художньо 
осмислена у творах світової літератури – поезіях Ш. Бодлера, романі О. Уайльда «Портрет 
Доріана Грея». В українській модерністській літературі ця тема яскраво втілена в творчості 
М. Вороного та Лесі Українки. Так, найповніше вольова неоромантична інтенція виражена у 
вірші Лесі Українки «Contra spem spero!». У поезіях «Поет під час облоги», «Ave regina!» та 
«Зимова ніч на чужині» поглиблюється філософське осмислення поетесою проблеми творчо-
го обов’язку митця. Дух бентежності пронизує вірш «To be or not to be?», де поставлена пе-
ред митцем складна гамлетівська проблема вибору. Головне призначення митця-модерніста 
авторка не асоціювала зі служінням громаді, її візії пов’язані з романтичним пориванням 
до неба, високих зір, подалі від обов’язків на землі, тобто вона відходила від суспільних 
цінностей та ідеологем. У драматичній поемі «Оргія» розкрито проблему митця і влади, 
ролі мистецької індивідуальності, стосунків панівної й колоніальної культури. Проблему 
служіння митця утилітарним потребам громади авторкою осмислено в драмі «У пущі». Отже, 
в модерних творах Леся Українка декларувла концепцію митця нового типу, який обстоював 
право людини на прекрасне, її потяг до вищого, «надземного» ступеня краси, вільної від 
суспільно-практичних потреб.

Учні повинні дійти висновку, що створений Джеком Лондоном у романі «Мартін Іден» образ 
письменника суттєво вплинув на подальший розвиток американської літератури, започаткувавши 
галерею образів митців, які шукають своє високе призначення у світі. Активність такої модерної 
особистості проявляється у протистоянні суспільній моралі, у здатності до бунту.

Музична пауза у фінальній частині заняття сприятиме рефлексії учнів, глибокому осмис-
ленню неоромантичного художнього образу Мартіна Ідена та його місця в світовому мис-
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тецтві. Учні прослуховують аудіозапис пісні популярної грузинської джазової співачки та 
композитора Ніно Катамадзе «Вы говорили: «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть…»

Учитель повідомить, що слова сучасної пісні написані ще на початку ХХ століття. Ця 
композиція – музична версія фрагменту поеми російського поета-футуриста Володимира 
Маяковського «Облако в штанах», що є цілісним, пристрасним ліричним монологом, спов-
неним болі нерозділеного кохання. Згадка В. Маяковським американського письменника 
пояснюється близькістю їхніх естетичних поглядів, розчаруванням у сумнівних ідеалах:

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», –
а я одно видел:
вы – Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.

Російський поет неодноразово звертався до героїв творів Джека Лондона. Так, за моти-
вами роману «Мартін Іден» написано сценарій фільму «Не для денег родившийся», у якому 
він зіграв головну роль (на жаль, ця робота не збереглася).

Роздуми В. Маяковського про призначення поета, про сутність поезії в житті переконливо 
звучать у вірші «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Поезія сповнена гумором, кумедними побутовими деталями, завдяки яким послаблю-
ється її містичний підтекст. Автор відтворює фантастичну історію про спілкування з сонцем. 
Митець переконаний, що мистецтво завжди повинно бути в житті людей. В. Маяковський 
порівнює поета із життєдайним сонцем. «Світити завжди, світити скрізь», – так він ви-
значав завдання поезії.

Підводимо учнів до висновку про неоромантичне осмислення письменниками-модер-
ністами проблеми призначення митця та ролі мистецтва в суспільстві, прагнення наблизити 
ідеал до дійсності, визволивши «особистість у натовпі» (Леся Українка). Неоромантичні 
тенденції знайшли відображення у творчості письменників світової та української літератур, 
зокрема Р. Кіплінга, Г. Ібсена, Кнута Гамсуна, Джека Лондона, М. Гумільова, представників 
угрупування «Молодої Польщі», повістях «Людина», «Царівна» та новелістиці О. Коби-
лянської, поетичній збірці «Зів’яле листя», поемі «Мойсей» І. Франка, поезіях М. Вороного 
та О. Олеся, у творах покоління «Розстріляного відродження» (О. Влизько, М. Йогансен, 
Ю. Яновський та інші) та «Празької школи» (Олена Теліга, О. Ольжич та інші).

Завдання для самостійного домашнього опрацювання:
1. Повторити відомості про життя та творчість О. Кобилянської.
2. Зробити порівняльний аналіз головних героїв О. Кобилянської «Людина» та Джека 

Лондона «Мартін Іден» в аспекті неоромантичної естетики.
3. Підготувати повідомлення про творчість українського композитора В. Кирейка (завдан-

ня для мікрогрупи).
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НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття

Вивчення повісті О. Кобилянської «Людина» в аспекті специфічних стильових ознак нео-
романтизму дає можливість поглибити її сприймання й осмислення з урахуванням загальних 
тенденцій світового літературного процесу.

На етапі актуалізації опорних знань учнів про зміни естетичних домінант та виникнення 
нових модерністських принципів зображення дійсності у національній літературі рубежу 
віків створюються умови для глибокого усвідомлення школярами специфічних неороман-
тичних особливостей повісті О. Кобилянської «Людина». З цією метою окремим учням було 
запропоновано випереджувальне завдання для з’ясування впливу філософських теорій на 
літературно-художню діяльність письменниці.

В оцінках сучасної критики проза О. Кобилянської – найяскравіша модель раннього укра-
їнського модернізму. Однак досить довгий час вітчизняне літературознавство намагалося 
відмежувати О. Кобилянську від західноєвропейських літературних тенденцій, які мали 
значний вплив на її творчий розвиток. Перші критики молодої письменниці не сприймали в 
її творах «німеччини» – німецького впливу на мову, німецької культури, яка навіяла чимало 
ідей, вказували на її європейськість, навіть не визнавали її українською письменницею. Без-
перечно, серед німецьких авторів Кобилянську особливо цікавив модний на той час Фрідріх 
Ніцше. Письменниці імпонувала його ідеально-абстрактна, романтична надлюдина, яка 
намагається чинити опір обставинам свого буття і утверджує себе в супереч цих обставин. 
Вона пізнає страждання, яке розвиває в ній силу, мужність, винахідливість у терпінні та 
переживанні нещастя. Такою сильною особистістю у баченні молодої письменниці була 
жінка. (Однак необхідно відзначити, що тут є певна розбіжність з ніцшеанством, яке було 
антифеміністичним).

Леся Українка писала, що О. Кобилянська, перебуваючи під чималим впливом філософії 
Ніцше, поривалася часами до «надлюдського» ідеалу, і це зводило її не раз у абстрактні мрії, 
але зате парадоксальний дух того філософа розвив у молодої буковинської письменниці 
більшу відвагу думки і фантазії, ніж ми звикли бачити у більшості авторів.

Літературний критик С. Єфремов зазначав, що О. Кобилянська з усіх українських пись-
менників нового часу найближча до модерністських європейських напрямів. Вироблення 
в неї прогресивних поглядів дослідник пояснював великим впливом ультра-індивідуаліс-
тичної філософії Ф. Ніцше. Вже перші твори Кобилянської виразно вказують на цей вплив, 
«…малюючи людей, здебільшого жіноцтво, з тугою за красою, пориваннями у високості, 
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розуміючи їх як специфічний аристократизм духа…, що од товпи поривається кудись у 
сферу надземного почуття та надлюдських переживань. Герої Кобилянської – це все таки 
«аристократи духа», вони хочуть вживити в собі ідеал «надлюдини»34. На підтвердження 
своєї народницької позиції (всіх має об’єднати один художній напрям, так як об’єднує одна 
мова; необхідно спиратися на своє національне, тобто автентичне, а не піддаватися чужо-
му, західному), літературознавець піддав нищівній критиці твори О. Кобилянської. На його 
думку, сюжети її творів не відповідають здоровому глуздові, оскільки письменниця нехтує 
справжнім життям, зневажає народні маси, сповідує культ краси та зображує особливі інди-
відуальності. «Якщо й відрізняються ці «надлюди» від звичайного міщанського болота, то 
тільки своїм замилуванням красою, яке набирає явно карикатурних форм…,тобто ставлять 
красу на такий недосяжний п’єдестал…, що вона робиться абсолютом, єдиним кумиром, що 
задля себе вимагає повного знищення всіх інших потреб людських. У парі з цією філософі-
єю йде у Кобилянської і невиразність її художніх засобів»35. Справжню красу критик бачив 
лише в «розкішних картинах природи, яку авторка розуміє, вміє тонко відчути й змалювати 
яскравими барвами»36. Сама ж О. Кобилянська, пояснюючи свою світоглядну позицію, у 
листах до О. Маковея писала, посилаючись на Ніцше: «Відбір і підшукування красивого і 
благородного, розкривання благородного і героїчного – це й є мистецтво як таке»37.

Сутнісний вплив на творчість письменниці неоромантичного спрямування мав і сканди-
навський філософ Є. Якобсон, герої якого були мрійниками і завжди прагли до великого. Сама 
авторка писала про це в автобіографії, зазначаючи про своє бажання в кожній із наступних 
повістей створювати постаті духовніші та інтелектуальніші за попередні.

Неоднозначним було ставлення до О. Кобилянської І. Франка, який відкрито не виступав 
з її критикою, однак й не був її однодумцем у питаннях естетики. Так, в одному із листів ко-
рифей національної літератури писав, що письменниця захоплюється філософськими ідеями 
Ф. Ніцше та Є. Якобсона, однак розуміє їх неглибоко, від Ніцше вона перейняла забарвлений 
ліризмом стиль, а від Якобсона – поглиблене відчуття природи. Щодо її новаторства, то він 
вказує на її сміливу стилістичну манеру, відсутність будь-якого шаблону, крім того натякає 
на нещасливе особисте життя авторки як справжню причину її проблем і невдач. За цим 
ховається непримиренне ставлення Франка до «модерного способу вислову». Отже, напри-
кінці ХІХ – початку ХХ століття визрів конфлікт двох художніх принципів – народництва 
(українність, патріотизм, реалізм, закритість культури, зображення народного життя) і мо-
дернізму (європейськість, відкритість культури, демократизм, естетизм, зображення життя 
інтелігенції). Однак між цими двома парадигмами існує ще одна виразна опозиція – жіночого 
і чоловічого або феміністичного і патріархального.

Слово вчителя
Першими модерністами у нашій літературі були жінки – О. Кобилянська та Леся Укра-

їнка. Їхня спроба модернізувати національну літературу ґрунтувалася на феміністичних 
переконаннях. Для О. Кобилянської зміст поняття «модернізм» передовсім пов’язувався з 
фемінізмом.

На глибоке усвідомлення молодою О. Кобилянською ідей емансипації мали вплив декіль-
ка прогресивних жінок європейської освіти та радикальних поглядів. Зокрема, Софія Окуне-
вська-Морачевська – високоосвічена жінка, доктор медицини Цюріхського університету, яка 
першою в Австро-Угорській монархії здобула медичну освіту, художниця Августа Коханов-
ська, а згодом Наталя Кобринська – письменниця, громадсько-культурна діячка, організатор 
34   Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна,1995. – С. 554.
35   Там само – С. 555
36   Там само – С. 555.
37   Маковей Осип. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича. – Львів, 1911. – С. 456-457
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жіночого руху на Західній Україні. У 1894 р. О. Кобилянська стала однією з ініціаторок 
заснування Товариства руських жінок на Буковині, на зборах якого виступила з промовою 
«Дещо про ідею жіночого руху». У своїй доповіді письменниця виявила широке розуміння 
природи жінки як людини від природи рівної з чоловіком, з правом «людяності, індивідуаль-
ної свободи, поваги людської і справедливості». Розповідаючи про важке, безперспективне 
життя жінки на Буковині, вона закликала жінок боротися за свою людську гідність, вказувала 
на їхнє право здобувати освіту, бути здатною працювати за покликанням. Серед обставин, 
які обмежують жіночу свободу, письменниця називала традиційне патріархальне виховання 
жінки. Щоправда, захоплення О. Кобилянською жіночим рухом було недовготривалим, однак 
їй так і не вдалося позбутися у своїй подальшій творчості феміністичної тенденційності.

Цілком позитивно сприймали феміністичну спрямованість її творів, відзначаючи, що «…
весь дух тої творчості сучасний, модерний»38 у тодішньому літературному журналі «Укра-
їнська хата», для якого увага до жінок-авторок, які дають «..великий зміст літературі, навіть 
позначають новий напрям»39 була концептуальною настановою.

На відміну від жіночих образів чоловічої народницької літератури, «нові жінки» О. Ко-
билянської були сильними особами, спроможними на виклик суспільству. Вони сильні інте-
лектуально, психологічно, морально, надзвичайно емоційні й чуттєві. Вони – героїні євро-
пейського характеру, і в цьому письменниця вбачала своє новаторство. І хоч на рубежі віків 
нові модерністські тенденції в українській літературі не переросли в чітко окреслені художні 
напрями, однак є підстави стверджувати, що рання повість О. Кобилянської «Людина»(1894) 
співзвучна з традиціями неоромантизму.

Сам термін неоромантизм у нашій літературі вперше використала Леся Українка у статті 
«Новейшая общественная драма». Порівнюючи різні літературні напрями, вона вказувала, 
що «старий романтизм» (кін.18-поч.19ст.) намагався насамперед визволити «виняткову, ге-
роїчну» особистість з-під гніту натовпу, а неоромантизм хоче «вивільнити особистість у 
самому натовпі, збільшити її права, дати їй можливість шукати собі подібних або, якщо 
вона виняткова та ще й активна, дати їй можливість піднімати до свого рівня інших». Для 
неоромантизму характерне прагнення до визволення особистості, гармонія ідеалу з життє-
вою правдою.

Отже, український неоромантизм ґрунтувався на набутому життєвому досвіді як ро-
мантизму, так і реалізму, тобто випливав із двох типів творчості. Від реалізму зберігалося 
зображення взаємин середовища та героя, а від романтизму – зосередженість на духовності 
людини, визнавання її права на індивідуалізований світ. Ці естетичні тенденції неороман-
тизму чітко простежується в повісті О. Кобилянської «Людина».

Учитель пропонує учням записати в робочі зошити стильові особливості неоромантизму 
у повісті О. Кобилянської «Людина», з огляду на які аналізуватиметься твір:

1. Неоромантична тема – тема жіночої емансипації.
2. Неоромантична ідея – ідея краси сильної особистості, життя за власним переконаннями 

і поглядами.
3. Неоромантична проблематика:
• проблема вільного життєвого вибору та рівноправності жінки в суспільстві;
• кохання як духовна світоглядна сутність;
• гармонія ідеалу і дійсності.
4. Неоромантичний конфлікт – зіткнення жіночої сили та чоловічої слабкості.
5. Неоромантичний образ Олени – неоромантичний ідеал сильної, незалежної, аристо-

38    Сріблянський М. Боротьба за індивідуальність (з літературного життя р.1911 на Україні) // Українська хата. – 
1912. – Кн. 3-4. – С. 180.
39   Євшан М. Леся Українка // Українська хата – 1910. – Кн. 1. – С. 613.
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кратичної духом особистості. Психологізм образу (психологічна характеристика – діалоги, 
дискусії, невласне пряма мова – домінує над портретною).

Осмислення матеріалу.
Один із учнів зробить повідомлення про історію написання повісті «Людина».
У доповнення словесник скаже, що в основу задуму повісті письменниця поклала думку, 

висловлену нею у згадуваній вже доповіді «Дещо про ідею жіночого руху»: «Під «людиною» 
розуміємо і жінку, не лише чоловіка, – іншими словами: і жінка мусить мати свій кусник хлі-
ба, щоб жити! Задля того свого суття… домагається вона необмеженого права…, на підставі 
людяності, індивідуальної свободи, поваги людської і справедливості.»

Словесник проводить бесіду за такими питаннями:
• Яким було становище жінки та чоловіка в суспільному житті другої половини ХІХ ст.?
• Чи співпадає характеристика типової жінки тогочасного суспільства з характеристикою 

головної героїні повісті «Людина»?
• Яка неоромантична тенденція домінує її у змалюванні?
Уособлюючи тип «нової жінки», головна героїня повісті О. Кобилянської «Людина» за-

лишається поза суспільством, тому що її погляди є неприйнятними, навіть ворожими для 
суспільства, зміст якого в різних формах його функціонування визначають чоловіки. Для 
них єдино можливим способом самореалізації жінки був шлюб. Та й самі жінки підтриму-
вали усталений протягом століть стереотип жінки виключно берегині сімейного затишку. 
У творі висловлені різні поняття «людської» природи жінки. Вона – чуттєва й слабка, вона – 
самостійна, вона – потребує батога, вона – зломлена, вона – має «бути і собі самій ціллю». 
Сміливість цих тверджень очевидна. Письменниця стоїть на позиціях своєї героїні, славлячи 
красу, розум мислячої людини-жінки, яка прагне не лише родинного щастя, а й рівного із 
чоловіком права на освіту, на працю, на незалежне існування, на шлюб по коханню.

У власній творчості О. Кобилянська керувалася естетико-творчими принципами модер-
нізму, такими як естетизм, індивідуалізм, міфологізм та фемінізм, але своєрідність її мо-
дерністського художнього мислення – в автобіографічності та відкритості у зображенні 
жіночої чуттєвості. Щоденники О. Кобилянської засвідчують, що прототипом головної 
героїні «Людини» була авторка повісті, яка прагнула до повнокровного життя: «Мої особисті 
переживання відігравали немалу роль в моїх писаннях»40, – писала письменниця у той час, 
коли інші українські літератори боялися звинувачення в автобіографізмі.

Отже, О. Кобилянська вперше заперечила традиційний образ патріархальної жінки, який 
домінував в українській класичній літературі, показала неадекватного своїй суспільній ролі 
чоловіка. Безперечно, це було серйозним викликом тогочасному суспільству. Створений 
письменницею оригінальний образ Олени Ляуфлер, жінки тонко відчуваючої красу почут-
тів – це образ ніцшеанської «надлюдини», з її аристократизмом і боротьбою за індивідуаль-
ність (неоромантична особливість).

• Охарактеризуйте в портретах родину, в якій зростала Олена Ляуфлер.
Це завдання не викликає труднощів у десятикласників, яким для підтвердження своїх 

думок необхідно користуватися текстом.
У доповнення, акцентуючи на автобіографічності повісті (модерністська особливість), 

словесник скаже, що образ батька Олени символізовано. Батько майбутньої письменниці 
був строгим і навіть жорстоким чоловіком. У щоденнику молодої О. Кобилянської відчутна 
її неприязнь до нього: «Якби я могла написати все про те, як тяжко нам живеться, який 
страшний у нас батько…, просто несхожий на людину…, але краще мовчатиму….кожен 
чоловік здається мені тільки таким, як батько. Немає в мене до нього ні поваги, ні любові»41. 
40    Кобилянська О. Твори: У 5 т. – К., 1963. – Т. 5. – С.336.
41    Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. – К.: Дніпро, 
1982. – С.19.
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Так, у повісті «Людина» бачимо конфлікт головної героїні з батьком і, можливо, цей мотив 
відбив реальні чуття письменниці. Вже у зрілому віці письменниця буде з повагою писати 
про батька, але матір – боготворитиме. Загалом у творчості Кобилянської материнський 
образ стане домінуючим для осмислення природи жінки. Вона буде постійно наголошувати 
на особливій ролі матері у вихованні дітей чесними людьми і громадянами держави.

• Які погляди та запити головної героїні вирізняють її з тогочасного суспільства? Чому 
вони викликають обурення у її батьків та їхніх знайомих?

• Якою повинна бути прогресивна жінка в баченні Олени? 
Якщо символічно розділити героїв повісті на два світи – чоловічий і жіночий – то Олена 

перебуває переважно на жіночій половині світу, там, де її мати і сестра, учителька Маргарета, 
стара Катря. У чоловічому товаристві вона так само вільно перебуває, але ні суспільство, ні 
мати, вихована на патріархальних цінностях, не можуть цього прийняти. «Ах, що вона сього 
дожити мусила, що її донька розвивала нежіночі, хворобливі, безбожні погляди та говорила 
про якусь рівноправність між мужчиною і жінкою!!!» – лякається Оленина мати.

Оточення її батьків (міщанський прошарок суспільства) засуджує позицію дівчини, деякі 
навіть дають батькові поради для втихомирення «прогресивної» дочки. Традиційне патріархаль-
не ставлення до жінки передбачало, що жінку треба тримати, як коня, в міцних руках, ще й не 
забувати батога. Це переконання панує в колі батькових друзів. Необхідно відзначити, що тут 
звучить прихований ніцшеанський мотив, що пов’язує жінку, коня і батога (неоромантична тен-
денція). Батько, почувши відмову дочки вийти заміж за К-го і ти самим поправити матеріальне 
становище родини, теж прилучається до такої чоловічої філософії. Але бачимо в повісті зобра-
ження неоромантичного образу сильної особистості, тому дочка переймає «чоловічі» функції і 
повстає проти влади батька. Всі засуджують позицію Олени. Маргарета, стара вчителька, з якою 
героїня ділиться всім, не розуміє її поглядів, показує сумну перспективу життя самотніх жінок; 
брат висміює її, навіть Фельс висловлює думки про зайвість освіти для жінок, зокрема читання 
книжок. Олена вважає, що жінка повинна мати рівні з чоловіком права на здобуття освіти, на 
працю, на незалежне існування, на шлюб по коханню. 

• Охарактеризуйте чоловічі образи твору.
• Пригадайте, яких неоромантичних тенденцій дотримувалася письменниця у змалюванні 

цих персонажів твору?
Героїня О. Кобилянської – самодостатня й сильна жінка – не може знайти у своєму ото-

ченні відповідного чоловіка. Чоловічі образи у повісті (загалом у творчості письменниці) 
менш вдалі за жіночі, вони здебільшого негативні – безхарактерні, слабовільні, нерішучі 
(неоромантична тенденція). Так, батько – жорстокий у ставленні до дочки, але поблажливий 
до сина-ледаря, слабовільний, нездатний утримувати сім’ю, п’яниця, брат Олени – ледачий, 
гуляка, картяр, нерозважливий, схильний до алкоголізму, лісник Фельс – неосвічений муж-
лай, нерішучий, «не любив він узагалі думати, а був більше чоловік чувств». Хоча змальову-
ючи цих чоловіків зі свого близького друга письменника Осипа Маковея, авторка підкреслює 
їхню зовнішню красу (оспівування краси як головна стильова особливість модернізму). Так, 
молодий лісник був «гарний, сильний мужчина, літ, може двадцяти дев’яти», «виглядав 
свіжо і дуже молодо». Письменниця застосовує модерністський прийом – протиставлення 
красивого, дужого чоловіка та тонко відчуваючої та «думаючої» жінки, тобто зіткнення 
жіночої сили та чоловічої слабкості, на якому й побудований сюжет твору. Ця опозиція 
«сильні жінки – слабкі чоловіки», як уже згадувалося, сформована певною мірою під впли-
вом філософії Ніцше, але у трактуванні Кобилянської романтична «надлюдина», сильна 
особистість – це жінка.

• Чим можна пояснити те, що Олена віддала перевагу Стефанові Лієвичу, відмовивши 
красеню доктору юриспруденції? Що було визначальним у її симпатіях?
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Олену захоплюють феміністичні погляди, прагнення стати поряд з чоловіками на один 
суспільний щабель. Водночас вона не відмовляється від жіночого щастя, яке бажає творити 
з коханою людиною. Вона може бути щасливою лише з чоловіком близьких поглядів, про-
гресивних ідей. Олена не ідеалізує Стефана, бачить його вади, але переконана, що справжня 
любов здатна їх подолати.

• Як склалася подальша доля родини Олени?
• Які риси характеру виявляє головна героїня повісті в найтяжчі для сім’ї часи?
З часом Олена переймає на себе справи всього господарства, утримує цілу сім’ю, бере 

на себе «чоловічу» роль. «Вона була тою, котра управляла цілим господарством і на ко-
трої плечах спочивав гаразд цілої родини», – підкреслює письменниця, ще й вказуючи на її 
«розважливий критичний ум». Цією характеристикою авторка ще раз стверджує, що образ 
Олени – неоромантичний ідеал сильної, незалежної особистості.

• Чим керувалася Олена, погодившись на шлюб з лісником Фельсом?
• Чи можна назвати її вчинок зрадою феміністичним принципам? Обґрунтуйте свою 

думку, враховуючи неоромантичні особливості зображення письменницею головної героїні.
Письменниця майстерно передає складний внутрішній конфлікт головної героїні, тонко 

відтворює почуття, що характеризують її морально-психічний стан у критичний момент 
життя (особливість модернізму): дівчина вирішує наблизити до себе Фельса і в той же час 
підсвідомо намагається віддалити час освідчення; вона вивчає свого майбутнього нарече-
ного, хоче побачити в ньому те добре, що викликало б у неї симпатію. Вона панічно боїться 
свого майбутнього, але має твердий намір здійснити задумане (неоромантична тенденція). 
Це, безперечно, асоціація з ніцшеанською «надлюдиною», яка повинна страждати, але мати 
сили здолати життєві труднощі.

Отже, у повісті О. Кобилянська намагається аналізувати силу і слабкість людської приро-
ди жінки (неоромантична тенденція). «Природа каже правду, а супроти неї йти – значило 
б те саме, що звертати зброю проти себе» – свого часу зізнається Олена Стефанові, не 
уявляючи, як ці слова згодом повернуться проти неї самої. Тому при уважному прочитан-
ні твору й об’єктивній його інтерпретації, рішення Олени вийти заміж за лісника можна 
пояснити не лише життєвою необхідністю врятувати родину від бідності, а й її власною 
пробудженою чуттєвістю (неоромантична тенденція, новаторство авторки). Інтерес до 
фізичної сторони почуттів мотивований фемінізмом, тому для Кобилянської цей процес у 
душі героїні є надзвичайно цікавим. Раціонально усвідомлюючи, що вона не любить такого 
«дуже ограниченого» чоловіка, як Фельс, Олена несвідомо піддається владі суто фізично-
го відчуття, що його викликає цей «фізично гарний» чоловік – «…чоло він має біле, гарно 
сформоване, котре надає виказ цілій статі, й сильно збудовану постать рідкої краси. Се ж 
дійсно щось гарно – така сильна і здорова людина». (оспівування краси як головна стильова 
особливість модернізму). Любов стає фізичною реальністю, а не духовною, як у випадку зі 
Стефаном Лієвичем. Обравши цей шлях, Олена підкоряється патріархальним порядкам, стає 
«нормальною» жінкою і, зраджуючи власним принципам, духовно надломлюється у нерівній 
боротьбі з життєвими устоями.

Словесник зазначить, що ненависть і пристрасть своєї героїні О. Кобилянська відтворює 
у властиво модерністській феміністичній манері, зображуючи Оленину істерію як вираз 
її внутрішнього дискомфорту. В останніх сценах, коли напередодні весілля Олена знищує 
листи померлого Стефана і бачить його у своєму сні, її ідеальні поривання і реальність 
катастрофічно розходяться. Душа її протестує проти порядків, які нав’язують жінці одну 
роль – бути лише дружиною і матір’ю, а також проти своєї жіночої чуттєвості, яка штовхає 
її в обійми до нелюба, тому її плач як «усіх дівчат перед шлюбом» – це істеричний спротив 
пригніченої самодостатності жінки як «людини» (неоромантична тенденція, модерністське 
новаторство авторки).
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• Чому О. Кобилянська початкову назву повісті «Вона вийшла заміж» змінила на іншу?
• Що означало слово «людина» для Олени?
• Ідеалом якої людини була головна героїня повісті?
Учні мають дійти висновку, що концепція «нової» людини, трактована О. Кобилянською, 

зводилася до ідеалу «людини з прекрасною душею», який може реалізуватися і в жінці, і 
в чоловікові. Головна героїня повісті цього ідеалу не досягла, тому що вимушене заміжжя 
остаточно поховало в Олені «людину». У розумінні головної героїні «людина» – це не про-
сто жива істота, а людина мисляча, яка вміє діяти, аналізувати, боротися і не піддаватися 
тискові зовнішніх обставин, а також мати право вільного вибору своєї майбутнього життя, 
це сильна, вільна особистість, з різнобічними інтересами, з аристократичною душею. Не-
оромантичний ідеал такої особистості – важлива прикмета світовідчуття письменниці, але 
створений нею образ можна вважати лише зародковим станом народження сильної, вольової 
й незалежної жінки.

Завдання для самостійного домашнього опрацювання:
1. Письмове завдання: «Які ознаки неоромантичної стильової течії знайшли яскраве ви-

раження у творчості О. Кобилянської?»
2. Творча робота на тему: «Образ Олени – неоромантичний ідеал сильної, вольової осо-

бистості» (за повістю О.Кобилянської «Людина»)».
3. Реферат на тему: «Від неоромантизму до символізму: світоглядно-естетичний розвиток 

О. Кобилянської».
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ЕКСПРЕСІОНІЗМ У НОВЕЛІСТИЦІ В. СТЕФАНИКА 
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття

В українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. значне місце посів жанр короткої 
психологічної новели, в якій автори, окрім соціальних конфліктів епохи, прагнули розкрити 
складні душевні переживання свого сучасника. Найвизначнішим майстром такої новели був 
Василь Стефаник. Написав він кілька десятків новел, але ці твори настільки оригінальні й 
художньо досконалі, що поставили його ім’я поруч з іменами найвидатніших новелістів світу.

Уже після появи перших новел В. Стефаника І. Франко особливо виділив його серед 
тогочасних молодих прозаїків. Він писав: «Але найбільшим талантом серед тої групи ви-
значається Василь Стефаник, може, найбільший артист, який появився у нас від часу 
Шевченка… Стефаник – абсолютний пан форми… Стефаник ніде не скаже зайвого слова…»

Восени 1897 р. у чернівецькій газеті «Праця» з’являються перші новели В. Стефаника, які 
привернули увагу й викликали захоплення. Створилося враження, що В. Стефаник якось рап-
том, без особливих зусиль і труднощів, почав писати – і зразу ж зайняв одне з почесних місць 
у літературі. Переконана в цьому була і Леся Українка, яка в одній із статей відзначала, що 
Стефанику не довелось напомацки шукати дорогу, боротися за своє літературне існування.

Проте листи В. Стефаника, які не могли бути відомі Лесі Українці, говорять протилежне: 
були й тривожні шукання дороги, й напружена боротьба, тільки цей процес поступового 
зростання і подолання труднощів на шляху до успіху, який у багатьох письменників прохо-
дить на очах у читача, у Стефаника був прихованим. Про це знали навіть не всі друзі. «Писа-
ти я почав дуже рано, ще в гімназії, – говориться в автобіографії Стефаника 1926 р. – так… 
я ніколи не при знавався, що я також письменник».

Для простеження процесу творчого формування Стефаника багато дає його листування. 
Епістолярна спадщина письменника має велике історико-літературне, пізнавальне і художнє 
значення. Кілька десятків листів – це своєрідні художні «образки», ескізи майбутніх творів, 
зарисовки з натури, в яких уже вгадується майбутній автор «Камінного Хреста», новели, 
цілком присвяченої темі еміграції. В ній автор розкрив причини, що гнали бідняків у чужі 
невідомі краї.

Тема еміграції зачіпається і в новелі «Кленові листки». Велика бідність була причиною 
страшних сімейних трагедій – не лише чертвості, алей й подеколи жорстокості. Так, у новелі 
«Кленові листки» дитина тільки-но криком сповістила про своє народження, а змучений 
бідністю і працею батько бажає їй смерті. Про своїх дітей він говорить: «Аді, саранча, лиш 
хліба, та й хліба, та й хліба! А відки ж я тобі того хліба наберу?!» Він ладен зібрати малих 
діток «у міх» і пішки нести їх до далекої Канади, та дорогу до неї заступили моря.

Лаконізм, зовні прихований, глибокий внутрішній ліризм і драматизм, зосередження 
уваги не на дії, а на відтворенні душевної трагедії – характерні риси експресіоністичних 
новел Стефаника.

На відміну від символізму (враження), основним творчим принципом експресіонізму 
(вираження) є відображення загостреного суб’єктивного світобачення через гіпертрофова-
не авторське «Я», напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію 
суспільства, на розпад духовності, спричинений катаклізмами світового масштабу початку 
ХХ ст. Для експресіонізму характерні нервова емоційність, ірраціональність письма, гіпер-
бола, а символ, гротеск, фрагментарність аж до плакатності письма, позбавленого прикрас.

І хоча термін «експресіонізм» вперше з’явився у Х. Вальдена в німецькому часописі 
1911 року, його ознаки виразно проявилися в українському мистецтві, зокрема в новелах 
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В. Стефаника: поєднання протилежних явищ – примітивізму буденщини з космічним без-
міром, побутове мовлення з вишуканими поетизмами, екзистенціональні мотиви, зумовлені 
жахом буття. «Я пустив свою душу у душу народну – і там я почорнів від розпуки», – писав 
В. Стефаник.

С. Процюк у своєму романі про В. Стефаника «Троянда ритуального болю» зазначає: «Він 
був письменником крайнощів і потрясіння. Неможливо уявити з-під його пера ні розлогого 
роману, ні родинної хроніки… Тільки експресіоністичні мазки, нервові короткі речення із 
спресованою вулканічною енергією тривоги. Тільки шкіц, начерк, моментальний настрій – 
або мовчання».

Стислості творів В. Стефаника підпорядкована їх побудова. Він не вдається до етногра-
фічних описів звичаїв і обрядів, немає тут і широких пейзажних картин. У його новелах 
майже відсутнє формування характеру персонажів. Автор мало говорить від себе, більше 
говорять персонажі в діалогах і монологах, міркуваннях вголос. Водночас новела «Кленові 
листки» пройнята авторським упередженим почуттям. Ціла система стверджень і заперечень 
покликана затвердити в свідомості читача низку цінностей, викликати співчуття до знедоле-
ної родини, яка переживає тяжке горе. Авторська суб’єктивність організовує твір у художню 
цілісність. Дух авторства не тільки присутній, він навіть домінує у творі Стефаник у новелі 
виступає чітким носієм свого уявлення про реальність. Концепція письменника – це інтер-
претація і оцінка життєвих явищ. Гіркі репліки вкладає автор в уста головного персонажа: 
«Та й ти не йдеш, бідний чоловіче, спати, але ти тягнеш ціп та й молотиш напотемки, 
аби завтра мали з чим іти в жорна. Та так тебе ціп і звалить на сніп, та й так деревієш 
до ранку у сні, аж тебе роса припаде…» Саме з допомогою таких трагічних слів автор 
«вживає» у читача своє бачення реальності, який вже з перших рядків починає співчувати, 
співпереживати героям родини. Новела своєю довершеною художньою виразністю духовно 
збагачує читача, формує високу моральну якість – уміння співпереживати, здійснює на нього 
емоційний вплив.

Вона справляє надзвичайно сильне враження завдяки гострій пронизливій мові Стефани-
ка, яскравим тропам, експресивним виразам: «Вони (дві білі сльози) викотилися на повіки і 
замерзли». Багатий твір на порівняння, які не можуть не викликати емоційну реакцію читача: 
«Вони поспускали рукави, як стадо перепелиць. що спочивають, але всі готові летіти», «Я 
з богом за груди не беруся, але нащо він тото пускає на світ, як голе в терен?!» Особливо 
поетично звучить порівняння: «Дріботів ногами по грубій верстві пилу і лишав за собою 
маленькі сліди, як білі квіти».

Часом, читаючи художній твір, можна помітити зміну авторської позиції, у новелі ж 
«Кленові листки» навпаки читач не може не помітити чітку смислову єдність у творі.

Із самого початку перед очима постає невесела картина народження небажаної дитини: 
«Куми… сиділи як вкопані… Нерадо вони брали хліб та чарку». Такий вступ налаштовує 
читача на сприйняття песимістичних настроїв злиденного життя і насущних проблем, задає 
тон усьому твору. Така авторська позиція лишається незмінною упродовж усього твору, вона 
лише поглиблюється станом головного героя – господаря. Читач поволі наближається до 
неминучої розв’язки, психологічно закладеної на початку твору: «Коло них (дітей) лежала 
мама, марна, жовта, і бгала коліна під груди. По чорнім, нечесанім волоссі спливала мука і 
біль, а губи заціпилися, аби не кричати».

Не можна обминути, аналізуючи твір, питання психології внутрішнього світу дитини. 
Малий Семенко знав, що в родині немає хліба, але, несучи обід, «щипав з платка куле-
ші, метав псові по куснику і сміявся, що він на воздусі хапає». Водночас він уже відчуває 
відповідальність за молодших сестер, обіцяючи піти «на службу» і не давати їх ображати. 
Сидячи біля помираючої матері, хлопчик наївно, по-дитячому, не усвідомлюючи до кінця, 
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що відбувається, розмірковує і питає у неї, коли ж йому класти свічку їй до рук: він же не 
знає, коли вона помре.

У «Кленових листках» автор веде розповідь зі сторони, але ми відчуваємо, як він пере-
ймається словами Івана: «що де у світі є найгірше, то він має то спожити, що де в світі є 
найтяжче, то він має виконати»… Особливість стилю Стефаника полягає в тому, що він дає 
простір думкам читача, прямо не розкриваючи внутрішній психологічний світ персонажа. 
Водночас засобами мови героїв, точними епітетами автор створює тривожну атмосферу в 
новелі.

Ось, як Стефаник експресивно підкреслює силу батьківського почуття і водночас безви-
хідь ситуації, в яку потрапила родина: «появилася страшна любов до дітей… А коби коло моєї 
дитини і мамка, і нянька, і добродзейка ходила, коби мені люди всього назносили, то і я би, 
гомость, знав, як діти вчити!» Прикметним для стилю письменника є вживання постійних 
епітетів: «Кленові листочки розвіялися по пустім полю», що символізує тяжку сирітську 
долю, відірваність від родинного дерева. Цікавим є використання хронотопу дороги, яка, з 
одного боку, визначає часовий простір дії, а з другого, – основний мотив твору – дорога в 
нікуди, яка не впливає на позитивні зміни в тяжкому житті бідної родини і хвороби матері. 
У широких відступах, характерних для мови голови родини, відчувається безпорадне перед-
бачення різних варіантів розвитку подій, та всі вони навіюють песимізм: «А підросте, та 
й щось воно украде, бо воно ніколи добра не знало, та й краденим хоче натішитися… та й 
ти злодій навіки! Але це не решта, кінець ще напереді…»

В устах матері і остання пісня звучить як пророкування наймитської долі для її дітей. 
Твір має відкритий фінал – ми не бачимо, як помирає дружина Івана, і саме ця пісня залишає 
бодай малу надію на те, що жінка житиме.

За філософією експресіоністів, відчуття кончини має викликати відповідні візії: образ ма-
тері на смертному одрі. Для експресіоністів притаманний інтерес до художнього дослідження 
сенсу страждання і смерті людини: відчуття болю спонукає до пізнання суті свого існування.

У дослідженнях експресіонізму обминається поширений у 20-х роках ХІХ ст. напрям, 
який дістав назву есхатологізм (катастрофізм), головною ідеєю якого є неминучість кари 
за гріхи, якими б вони не були, а сама смерть не є кінцем людського існування, а лише не-
обхідною передумовою переходу в нове життя, оскільки душа живе вічно. Цю ідею з непе-
ревершеною силою і майстерністю художньо втілив Стефаник у новелі «Кленові листки».

Для експресіоністів характерна віталізація смерті, тобто таке її зображення, що посту-
пово перетворюється на життя. Так, у новелі в хвилину трагічної безвиході мати немов би 
передає старшому синові світло пам’яті, виправдовуючи своє трагічне життя чистотою душі, 
символічно переданою згадуванням про чисту сорочку.

Експресіоністичний твір Стефаника перегукується за своїми ознаками, проблематикою 
з творчістю представників цього напряму в інших видах європейської художньої культури, 
зокрема в живописі.

Норвезький художник Е. Мунк (1863-1944) був дуже релігійною людиною. Його мати, 
молодша від чоловіка на 20 років, померла від туберкульозу, коли сину було п’ять років. 
Сестра майбутнього живописця також померла від цієї хвороби в 15 років. Сам Е. Мунк був 
хворобливою дитиною, тому в своїй творчості він знову і знову повертався до спогадів про 
хвороби, смерть, розпач.

Мистецтво Е. Мунка вирізняється своєю особистісністю і суб’єктивністю настільки, що 
він не залишив після себе жодного учня. Стилістична еволюція його творчості надзвичайно 
складна, тому важко віднести її до якогось конкретного напрямку: з однаковою силою в 
його творах проявилися риси символізму, експресіонізму, а подеколи, і реалізму. Всі життєві 
явища, враження від них художник «пропускав» крізь себе і дуже індивідуально і водночас 
точно втілював їх у художніх образах.
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Створивши чимало картин на тему хвороби, смерті, самовбивства, Мунк багато в чому 
повторив трагічну долю багатьох своїх героїв. Так, потрапивши до психіатричної клініки, 
він познайомився з талановитим лікарем, який не лише дозволив йому малювати і займатися 
фотомистецтвом, а з великим інтересом спостерігав, як пацієнт фотографує сам себе, ніби 
дивиться на себе з боку. Дружба між лікарем-психіатром і пацієнтом-художником згодом 
увійшла в історію образотворчого мистецтва і, певним чином, в історію психіатрії як арт-те-
рапія – зцілення мистецтвом.

Світ дізнався про Мунка як неповторного індивідуального художника-експресіоніста в 
80-90 рр. ХІХ ст. У цей час з’явилися його видатні картини «Хвора дівчинка», «Смерть у 
кімнаті хворого», «Крик», «Танок життя» та інші. Всі вони створені під впливом особистих 
переживань. Всі ці сюжети Мунк пише багато разів, майже нічого не змінюючи, протягом 
всього життя. Він наполегливо домагався якогось достеменного відчуття у кожній картині, 
прискіпливо і нещадно відхиляючи кілька попередніх варіантів. Проте вдало знайдене вті-
лення художнього образу Мунк повторює багаторазово, не боячись звинувачень в однома-
нітності. Так, відомі кілька варіантів «Хворої дівчинки». Як і більшість робіт, ця картина – 
реакція на враження дитинства, які були настільки сильними, що протягом всього життя 
стали джерелом натхнення, якоюсь нав’язливою ідеєю. Тема смерті, хвороби, згасання стає 
однією з провідних у його творчості. Думки про смерть, страх перед життям, усвідомлення 
почуттєвості як гріха, зла, боротьба з релігійними заборонами – все це дивовижно перепліта-
лося в його душі. Свою зовнішність він ненавидів, хоча створив безліч автопортретів. Мунк 
відчував: все те, що він малював, не повинно бути подібним до натури, а має відповідати 
створеному в його свідомості образу, ідеї.

Кожного разу, малюючи автопортрет, художник наполегливо прагнув побачити щось нове 
в своєму «Я».

На ранніх картинах Мунка позначився французький реалізм, знайомий він був і з німець-
ким реалістичним мистецтвом, оскільки більшу частину життя прожив у Франції і Німеч-
чині. Проте художник ніколи не втрачав зв’язки з батьківщиною, бо саме Норвегія давала 
імпульси його мистецтву, яке ними живилося.

Понад 30 років Мук працював над циклом «Фріз життя», який він назвав «симфоні-
єю». У цьому циклі художник синтезує, збирає всі найважливіші елементи людського буття. 
Любов, Ненависть, Народження, смерть, Юність, Старість, боротьба із силами Природи 
постають у їх первинному, позбавленому нашарувань цивілізації, сенсі. Людина приречена 
на поразку, на страждання у нерівній боротьбі із силами Природи. Образ людини – це позбав-
лений захисної оболонки, оголений нерв, що біллю відгукується на найменший дотик. Все 
це так близьке і В. Стефанику: «Війточку, виберіть мене із цієї 
кари», – подумки благає він, «…мій жаль каркає, серце каркає!», 
«та й кров моя застигла…» «Я косю ваші лани та й забуваю не 
лиш за діти, але за себе не пам’ятаю».

У картині Мунка «Крик» постать людини, яка застигла в німо-
му крику, з білими від жаху очима, з усіх боків оточує «щось» нез-
розуміле, невидиме, вороже. Зіштовхуючи людину з оточенням, 
майже завжди ворожим, Мунк, як і Стефаник, розкриває перед 
нами внутрішній світ людини, глибоко заховані в підсвідомості  
її інстинкти.

Традиційні методи експресіоністів не могли допомогти ху-
дожнику виразити всі відчуття, образи. Відкидаючи ці методи, 
він сміливо використовує колір, деформує форму. Так, він пише 
зеленим обличчя чоловіка в картині «Ревнощі», деформує фігуру 

Е. Мук
«Крик»
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людини в картині «Крик», яка вважається першою експресіоністичною картиною в Європей-
ському мистецтві. Зображена самотня людська фігура здається загубленою у величезному 
гнітючому світі. Обличчя її уявляється безликою, застиглою маскою, яка витискає із себе 
якийсь зойк. Трагічній гримасі людини протистоять мирні постаті двох чоловіків. Дехто 
побачив у цій картині всепоглинаючий страх слабкої людини, спаралізованої ландшафтом, 
лінії та кольори якого зсунулися, щоб його задушити.

Цікаво, що пейзажний фон у цій картині і в картині «Страх» – абсолютно однаковий. І 
фактура, і колір, і лінії підкреслюють відчуття безповітряного середовища: червоне низьке 
небо, щільно притиснуте до темно-лілової землі, не пропускає й ковтка повітря.

Живопис Мунка в цій картині досягає виняткового напруження, а саме полотно уподібнюєть-
ся пластичній метафорі людського відчаю і самотності, жаху усвідомлення, що бігти немає куди.

«Крик» – це найвідоміша картина художника, вірніше, це була ціла серія подібних картин. 
Первинна назва її «Відчай» (порівняйте з провідним мотивом новели В. Стефаника «Кленові 
листка»), а образ жаху, безвиході, відчаю, зображений на картині, який Мунк відточував до 
кінця життя, зараз слугує одним із яскравих символів концептуального експресіоністичного 
мистецтва в цілому.

Для Мунка мистецтво було не лише формою існування, воно було тим єдиним, що зми-
ряло його з необхідністю жити. У творчості й самій особистості художника дивовижно яскра-
во втілилися риси перехідного, порубіжного часу, коли в нетрях старого мистецтва зароджу-
валося і міцніло нове мистецтво ХХ століття.

Досліджуючи художній культурологічний контекст експресіоністичної творчості В. Сте-
фаника, не можна обминути ім’я Марка Шагала, творчість якого охоплює ХХ століття і 
становить одну з найцікавіших сторінок європейського живопису. Він належить до того 
рідкісного типу майстрів, які, маючи яскраво виражене національне коріння, дивовижно 
природно почуваються у будь-якому культурному середовищі, з легкістю вбирають традиції 
різних країн, епох, стилів, зберігаючи при цьому власну неповторну художницьку манеру.

Уже в ранніх творах Шагала з’являється характерний при-
йом його зрілої творчості – предмети зсуваються зі звичних 
місць, і на полотні створюється цілком особлива загадкова ат-
мосфера («Смерть», «Жовта кімната», 1908-1910 рр.). Тоді 
молодий художник орієнтувався в основному на творчість 
французьких постімпресіоністів. Перебуваючи в Парижі, за 
власним висловлюванням, він пережив «революцію бачення», 
познайомившись з французькою живописною культурою – 
центром європейського авангарду. Тут остаточно склалася 
своєрідна манера художника, побудована на виразних пере-
більшеннях, прийомах французького кубізму. Визнаним авто-
ритетом М. Шагал став, коли з’явилися його твори «Я і село», 
«Скрипаль» (1911 рр.). Образ скрипаля – обов’язковий елемент 
зображення єврейської родини. Це завжди помітна постать із 

скрипкою в руках, яка символізує чи стогін, чи то молитву читає. В образі скрипаля поєдну-
ється щемливий біль, світло, що зігріває душу. Кольоровою гамою, що є характерною для 
єврейського живописця, вважається «аналітично-синтетичний сірий колорит» і глибокі темні 
напівтони. У Шагала – це оксамитово-чорний, фіолетовий, сірий, глибокий синій поряд із 
бордово-червоним. Цей колорит відігравав велику роль у єврейській традиції і так перегу-
кується із словесними образами новел В. Стефаника, настроєм їх героїв.

Образну змістовність новел письменника переклав мовою офорту (з французької – відби-
ток з пластини способом гравіювання) Т. Якутович. Суворий і складний ритм гравюр, сітка 

М. Шагал
«Скрипаль»
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офортних штрихів то висвітлюється, то згущується до чорноти, переконливо відтворюючи 
відчуття трагічної долі героїв «Кленових листків». Художникові дорікали, чому він взявся за 
Стефаника, треба було – за Шекспіра (мовляв, Шекспір – ось Біблія!). Георгій Якутович, сві-
домо на все життя обравши українство, незмінно відповідав: «А для мене Стефаник – Біблія».

Поглиблює поетизацію селянства, архаїзму і міфологізму інтерпретація новел В. Стефа-
ника в кіномистецтві, зокрема у фільмі Л. Осики «Камінний хрест», який розглядається як 
чорно-біла ностальгія за барвистим світом «Тіней забутих предків» Параджанова за одно-
іменною повістю М. Коцюбинського.

Режисер Л. Осика з метою посилення експресії у зображенні селянської трагедії, ніяк 
не мотивуючи, включає у фільм іншу новелу В. Стефаника «Злодій», дійовими особами 
якої стають герої «Камінного хреста». Новела «Злодій» вклинюється у фільм раптово, без 
попередження, і так само раптово обривається.

Проте саме через «Злодія» режисеру вдалося глибоко розкрити історію розпаду архаїч-
ного світу під натиском модернізації суспільного життя. Перший кадр – знамените сходжен-
ня на гору – вважається провідним для всього фільму. У цьому кадрі ландшафт тяжіє над 
людиною і водночас обрамлює її, це – символ суворого аскетичного життя, тяжкої фізичної 
праці і боротьби з природою, що нагадує «Старий і море» Хемінгуеля чи «Міф про Сізіфа» 
Камю. Щоправда, Іван Дідух подібний не так на трагічного героя, як на працьовиту мураху, 
яка тягне важку ношу, поступово асимілюючись у своє середовище, а його обличчя подібне 
до скиби сухої землі. Наступна частина фільму, заснована на новелі «Злодій», дає змогу 
глядачеві побачити, як працьовита мураха перетворюється на жорстокого хижака, а в ногу 
злодія впиваються вила, кинуті Іваном Дідухом. Тепер його не можна розглядати як жертву, 
носія духовності тощо. Фінальна частина фільму спростовує хрестоматійну інтерпретацію 
новели, за якою Іван Дідух сприймає від’їзд як власну смерть і через це ставить по собі хрест. 
У фільмі є реальна смерть злодія, але немає її символізації. Саме такої смерті найбільше 
боїться Іван Дідух, коли, залишившись живим, він водночас перетворюється на чужого, що 
вже не належить до спільноти, яка визначала за нього закони його існування.

Таким чином, розгляд новелістики В. Стефаника в контексті художньої культури доби 
експресіонізму дає змогу глибше осмислити оригінальність експресіоністичного художнього 
стилю письменника – глибоко особистісне, емоційне ставлення до зображуваного.

Методичний коментар
Основний метод викладання теми спецкурсу – проблемна лекція, яка може включати 

елементи евристичної бесіди, короткі повідомлення і реферати учнів, які здебільшого сто-
суються художньої культури світу доби експресіонізму.

Учитель у своїй лекції має створити історико-культурну перспективу у вивченні но-
велістики В. Стефаника, щоб учні відчули стиль часу, уявили атмосферу епохи, її худож-
ньо-культурний дух. Варто підготувати і використати з допомогою учнів репродукції картин, 
фотографій, гравюр, уривки з новел В. Стефаника, фрагменти кінофільму, музичних творів, 
щоб відтворити дух часу.

Практичне заняття доцільно провести у формі семінару: учні працюють у режимі малих 
груп, кожна з яких готує відповідь на запитання, з яких формулюється предмет дискусії. 
Скористайтесь мультимедійними засобами.

Запитання і завдання:
1. У чому, на ваш погляд, вражаючий драматизм життєвої ситуації родини в новелі «Кле-

нові листки».
2. Знайдіть динамічно-експресивні художні деталі та поясніть їх роль у розкритті головної 

думки новели.
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3. У чому символіка образу кленових листків, розвіяних вітром життя?
4. Визначте ознаки експресіонізму в новелі «Кленові листки». Аргументуйте.
5. Розкрийте художній образ пісні у творі.
Пригадайте зміст новели «Камінний хрест»:
1. Як розкривається внутрішній світ головного героя у ситуації емоційного напруження?
2. У чому винятковість екстремальної ситуації, відображеної в новелі?
3. Розкрийте виразність монологів персонажів і поясніть, якими засобами вона досягається?
4. Знайдіть ознаки експресіоністичного стилю у новелі.
5. Чому режисер Л.Осика в канву фільму «Камінний хрест», несподівано вставив новелу 

«Злодій»?

Проблеми для обговорення:
1. Образ часу (доба експресіонізму в художній культурі).
2. Експресіоністичні художні образи в новелах В. Стефаника, живописі Г. Мунка, М. Ша-

гала кіномистецтві Л. Осики.
3. Сильні й слабкі сторони експресіоністичних художніх творів (література, живопис, 

кіно). Доведіть або спростуйте.
4. Самостійно сформулюйте тему для обговорення, яка стосується проблеми розвитку 

експресіоністичної художньої культури.
5. Знайдіть в Інтернеті уривок з музики Джеррі Бока до найвідомішого бродвейського мю-

зиклу «Скрипаль на даху», названого на честь картини М. Шагала, створеного за мотивами 
оповідання Шолома Алейхема і поміркуйте вголос, чому ці твори викликають інтерес і зараз?

Література

1. Василь Стефаник. Вибрані твори «Ранок», Харків, 2003, 185 с.
2. Володимир Панченко. «Неубієнна література, «Твім-інтер», Київ, 2007, 436 с.
3. Олена Поліщук. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс, Київ – ПЛРА-

ПАН – 2007, 207 с.
4. С. Процюк. Троянда ритуального болю (роман про Василя Стефаника). Київ, Академія, 

2010, 182 с.

НЕОКЛАСИКА В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

Методичні рекомендації щодо проведення практичного заняття

У процесі вивчення ранньої лірики М. Рильського словесник має можливість поглибити 
в учнів поняття про «неокласицизм» та уявлення про творчість українських неокласиків. 
Визначена мета уроку зумовлює необхідність застосовувати метод шкільної лекції з елемен-
тами бесіди. Рекомендуємо залучати учнів-членів пошукової групи до виконання випере-
джувальних завдань літературознавчого характеру, виголошення коротких повідомлень про 
життєвий і творчий шлях поета та декламування його поезій.

Сучасні літературознавці по-різному трактують неокласицизм, час його виникнення і 
форми прояву. Деякі науковці вважають, що неокласицизм почав формуватися у другій по-
ловині ХУІІІ століття, інші стверджують, що це явище з’явилося не раніше початку ХІХ 
століття. Вітчизняні дослідники розглядають класицизм нового зразка як причину появи в 
українській літературі групи неокласиків. Український неокласицизм утворився значною мі-
рою як реакція на крайнощі футуристів, які руйнували не лише рутину, а й добрі літературні 
традиції. У літературній практиці неокласики відстоювали засади мистецької довершеності 
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перед сірістю та утилітарними тенденціями, які поширювалися представниками пролетар-
ської культури. На думку М. Неврлого, «київська «неокласика» була органічним явищем і 
утворилася з власних, вітчизняних потреб – з намагання відкрити українській літературі 
шлях до світла, удосконалити й збагатити її»42. Неокласики визначали свої вимоги щодо 
дальшого розвитку української літератури як такі: по-перше, зберегти добрі вітчизняні лі-
тературні традиції та поціновувати високомистецькі художні зразки, по-друге, творчо засво-
ювати здобутки світової літератури, по-третє, підвищувати поетичну техніку і літературну 
культуру. Ці естетичні постулати було уточнено й поширено під час широкої літературної 
дискусії на Україні 1925-1928 рр., коли неокласики й неоромантики (М.Хвильовий, М.Куліш) 
виступили проти вульгаризаторської критики. «Українській літературі, якій загрожували 
вульгаризатори й деструктори, вони допомогли зберегти спадкоємність і неперервність даль-
шого розвитку… Здобутки світової класики, починаючи з антики й кінчаючи французькими 
парнасцями та німецькими експресіоністами, вони органічно поєднували з вітчизняною 
традицією. Своєю творчістю неокласики утворили самобутній і повнокровний поетичний 
стиль, пройнятий духом справжнього гуманізму»43. Однак, наприкінці 20-х років літературна 
атмосфера ставала дедалі хворобливішою, почалися переслідування неокласиків. Тодішня 
літературна критика відзначала, що «якими б фразами неокласики не визначали свій шлях, 
справжня суть його нам невідома. І ми… рішучо будемо застерігати молодь від наслідування 
неокласиків, творчість яких ідеологічно шкідлива»44. Кількість подібних публікацій зростала, 
тому як наслідок, – група неокласиків припинила своє існування. М. Зеров, П. Филипо-
вич і М. Драй-Хмара загинули у сталінських таборах, Юрій Клен емігрував до Німеччини, 
М. Рильський скорився тискові обставин. Причини політичної розправи над неокласиками 
криються в їхній ідейно-мистецькій позиції, яка кардинально суперечила лінії партії на пов-
ний контроль над літературою.

Сприймання матеріалу
На етапі актуалізації опорних знань та умінь школярів під час короткої бесіди, що пе-

редбачає перевірку випереджувального пізнавального завдання на визначення нового теоре-
тичного поняття «неокласицизм», з’ясовується також рівень оволодіння старшокласниками 
знаннями про стильові течії українського модернізму. Учні повідомлять, що неокласицизм 
(від гр. neos – новий і класицизм) – це класицизм нового типу, що зародився у Франції у 
другій половині ХУІІІ століття. Його засновником вважають французького поета і публі-
циста Марі Шеньє (1762-1794). Після двох століть панування класицизму цей митець підняв 
французьку лірику до європейського рівня. Неокласиками були учасники мистецької групи 
«Парнас» Т. Готьє, Ш. Леконт де Ліль, Ж. Маріа де Ередіа. Вони захоплювалися класикою, 
заперечували сучасні сюжети, вимагали досконалої форми.

Усвідомлене розуміння будь-якого мистецького явища неможливе без урахування істори-
ко-культурного контексту, тому вчителеві перед поясненням своєрідності української неокла-
сики необхідно визначити рівень знань старшокласників про суспільно-духовну атмосферу 
20-х років ХХ століття.

• Які літературні угрупування 20-х років ви знаєте?
• Назвіть відомі вам стильові течії в українській поезії на початку цього періоду.
• Навколо яких питань розгорнулася літературна дискусія 1925-1928-х років?
У ході короткої колективної бесіди з’ясуємо, що 20-ті роки ХХ ст. називають «україн-

ським ренесансом», оскільки ще не були остаточно знищені більшовицькою владою створені 
за часів УНР умови для відродження вітчизняної культури. Пробуджена національно-ви-
42   Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. – К., 1991. – С.124.
43   Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. – К.:Вища школа, 1991. – С.156.
44   Клен Юрій. Спогади про неокласиків // Україна. – 1990. – №21. – С.62.
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звольним рухом творча енергія народу спричинила небувалий доти розквіт української преси, 
книгодрукування, розвиток музичного та образотворчого мистецтва, становлення нового 
театру та кінематографу. У літературі – це час напружених творчих пошуків і виявлення 
естетичних можливостей національного письменства. Численні мистецькі організації цього 
періоду («Музагет, «Плуг», АСПИС) виступали часто з протилежними деклараціями. Харак-
терно, що неокласики були чи не єдиними серед літературних угрупувань, які утрималися 
від проголошення програмних документів. Це було своєрідними протестом проти існуючої 
тоді практики розглядати приналежність до «Гарту» чи «Плугу» як ознаку літературного 
таланту. З цього приводу М.Зеров, лідер неокласиків, писав, що «ми повинні протестувати 
проти гуртківства і гурткового патріотизму, гурткової виключності в наших літературних 
відносинах…»45

Подальша робота на уроці передбачає розкриття історії виникнення групи київських 
неокласиків.

Слово вчителя.
Київська «неокласика» є породженням літературно-мистецької ситуації, що склалася в 

Україні В 20-х роках. Це своєрідна реакція представників творчої інтелігенції на загрозливу 
одноманітність тогочасної української поезії. Термін «неокласики» було визначено випадково 
і дуже умовно на одній із літературних вечірок до невеликої групи поетів-літературознавців 
(М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський, П. Филипович, Юрій Клен), які гуртувалися спер-
шу навколо журналу «Книгар»(1918-1919), а пізніше – навколо видавництва «Слово». Вони 
захоплювалися класичною поезією і творами французьких парнасців. Цих митців об’єдну-
вали не маніфести та програми, а естетичні орієнтири: європейський світогляд, захоплення 
античним мистецтвом і глибоке його знання, висока вимогливість до літературної творчості 
і зосереджена професійна робота, тяжіння до глобальних, вічних тем на противагу всьому 
миттєвому, швидкоплинному. Отже, поети-неокласики своєю художньою творчістю й кри-
тичними працями проголошують наслідування класичного мистецтва. Вони виступали проти 
засмічення української літератури творами пролетарської тематики письменників-графома-
нів, намагалися власними творами та перекладами з стародавніх латинських, французьких, 
польських поетів формувати в молодого покоління уявлення про справжнє мистецтво. У тих 
умовах («масова пролетарська культура») поборників високого стилю і витонченої художньої 
форми називали «епігонами буржуазного мистецтва», вважали їхню «творчість ідеологічно 
шкідливою» та звинувачували у проповідуванні культу «чистого мистецтва» (насправді вони 
такого гасла не підтримували), дорікали, що їхня творчість далека від дійсності, не служить 
соціалістичному будівництву. «То було неформальне товариство вільних митців, котрі шану-
вали талант, поціновували літературу за іманентними художніми критеріями, не визнавали 
поза мистецьких, власне, про більшовицьких структурувань»46. Гострий конфлікт неокла-
сиків з пролеткультівським напрямом української літератури слід розуміти як боротьбу з 
графоманством. М. Зеров писав, що «наші поети, за кількома нечисленними винятками, дуже 
мало вчаться і дуже мало працюють над технікою слова. Накинувши на вільний вірш vers 
libre, дуже небезпечний для стилю, ще не викристалізованого, вони як дикуни накидаються 
нас скляне намисто, імпровізуючи свої поеми…»47. Отже, неокласичний стиль – це віртуоз-
не володіння різноманітними класичними формами, струнка композиція твору, прозорість 
образів і логічність розв’язок. Неокласики вважали зайвим ускладнювати поетичний твір 
образами і тропами, якими перенасичували вірш символісти. Неокласики уникали сенти-
менталізму і надмірної чуттєвості, пестливо-здрібнілих форм слів, фольклорної образності. 
45   Клен Юрій. Спогади про неокласиків. – Мюнхен: Українська видавнича спілка, 1947. – С.22.
46   Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – С.502.
47   Зеров М. Камена // – Український засів. – 1943. – № 4. – С.146.
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Вони сповідували «абсолют правди». Представники цієї групи намагалися поєднати здобутки 
світової культури з національною традицією. Свої погляди вони декларували у жартівливому 
колективному «Неокласичному марші»:

Ми – неокласики, завзято
 Милуємось на древній світ
І все не хочемо вмирати:
Гомер, Горацій, Геракліт.
Ми – неокласики, потужна
Літературна течія.
Ступаєм дружньо, харалужно:
Леонт-де-Ліль, Вередія! (фр. поети, шановані неокласиками)

Підсумовуючи викладене, словесник зачитає відповідь М. Рильського на запитання про 
неокласиків, яку він дав у 1927 році: «Класики… це ті, що створили невмирущі твори. 
«Нео» – новий. Неокласики – нові класики. Але ця назва дана на глум, самі поети, що їх 
названо неокласиками, ніколи себе так не називали. Але вони вважають себе учнями, по-
слідовниками тих, що становлять славу й гордість людства, – учнями класиків. Вони нама-
гаються кращі надбання світової культури перенести на український ґрунт, прищепити їй 
пагони класичної спадщини»48. Кожен із поетів неокласичного стилю виявив неповторність 
творчого почерку. Так, художнім стрижнем поезій М.Зерова був мотив співмірності вічного 
і минущого. М. Драй-Хмара передавав таємничість буття, відтворюючи дійсність через сон 
або змішуючи межі реального й уявного. П. Филипович у своїх медитаціях яскраво виявив 
тяжіння до всесвітньої гармонії у співіснуванні з гармонією людської душі. У М. Рильського 
раціоналістичне начало відступає перед ліричним.

Наступна навчальна ситуація сприяє поглибленню розуміння старшокласниками ос-
новних особливостей неокласичного стилю на прикладі ранньої лірики М. Рильського.

Учитель розповість про ранній період творчості М. Рильського. Як можливий варіант – 
залучення учнів-членів пошукової групи до виголошення повідомлення про творчий шлях 
поета-неокласика.

Слово вчителя.
М. Рильського називали найталановитішим з поетів-неокласиків. Він –поет-інтелектуал, 

учений, перекладач, прекрасний знавець слов’янських літератур, людина чистих помислів і 
незвичайної доброти. Духовною основою творчості поета-неокласика є вічні теми правди, 
любові і краси. М. Рильський – майстер канонічних форм та пластичної виразності мови, 
він уміло використовував різні види римування, творив поезію класичної форми – сонети, 
терцини, катрени.

Перша збірка «На білих островах» (1910) пройнята романтичним пафосом. У ній поміт-
ні впливи символізму, творів Олеся, Лермонтова, Лесі Українки. Молодий поет (15 років) 
тяжко переживає розчарування першого кохання, бажає втекти від людей на «білі острови». 
Символом білих островів виступають високі хмари, тобто піднебесні простори. У цій збірці 
ще недосконалою була поетична майстерність автора.

У другій збірці «Під осінніми зорями» (1918) (названій за модерністом Кнутом Гамсу-
ном) відчутне змужніння таланту. Поет ґрунтовно простудіював російську й західноєвро-
пейську поезію, доробок символістів та акмеїстів, не відносячи себе до будь-якого з нових 
літературних напрямів. Літературний критик О. Дорошкевич писав, що М. Рильський у цій 
збірці «відновлює традиції пушкінської школи, а тонкий естетизм… спільно з використан-

48    Ільєнко І. Жага. Труди і дні Максима Рильського: Документальний життєпис. – К.:Дніпро, 1995. – С.91-92.
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ням класичної метрики творять основу того напрямку, що ми називаємо неокласиком»49. 
У віршах цієї збірки відчувається впевнена орієнтація на інтимно-довірливий, прозорий 
психологічний ліризм класиків. Тут автор виступає майстром лаконічно-мальовничого вірша 
з психологічним підтекстом. Мотиви цієї збірки: кохання, краса природи, краса й гармонія 
в житті, роздуми про щастя. У творах немає жодного слова про бурхливі події революції, а 
переважає «античний супокій», «щось олімпійське, безмежно далеке від суворої хвилі жит-
тя»50. Лірика збірки «Під осінніми зорями» позначена зв’язками з міфами та літературними 
творами античної давнини, з мотивами і образами ренесансного письменства. У віршах 
М. Рильського зустрічаються імена Ікара, прекрасної Єлени, Трістана та Ізольди, Біатріче та 
Гамлета для того, щоб глибше розкрити переживання і роздуми ліричного героя – сучасника 
поета. Цей герой стомлений життям, «як Одіссей, натомлений блуканням по морю синьому», 
його «ясноокий образ Біатріче»…невпинно кличе в незнану даль».

У 1926 р. М. Рильський переробив цю збірку, в ній переважала інтимна лірика, образи 
природи та літературні сюжети. У його стилі наявні конкретні, зримі образи, які захоплюють 
своєю мистецькою досконалістю, а також багаті й виразні метафори, влучні епітети, різні 
види строф, лаконічність вислову, що відповідало вимогам неокласики.

У неокласичному стилі написана збірка «Синя далечінь» (1922), в якій автор залишається 
вірним високим критеріям європейської класики – логічності та ясності висловлювань. В іди-
лії (європейський жанр) «На узліссі» (1918) ліричний герой відчуває себе щасливим у спілку-
ванні з природою, у мріях, породжених читанням творів європейської класики. Обізнаність 
М.Рильського з європейськими літературами дала змогу вустами героя підкреслити думку, 
що «усі земні поети» є близькими, бо всі вони «лиш відблиски одного сонця: Духа Світлого!» 
Від читання цього твору сповнюєшся гармонією та спокоєм. О. Білецький відзначав гора-
ціанські мотиви цієї поезії, написаної класичними октавами (один із видів восьмивірша, це 
строфа доби Ренесансу, яку використовували Байрон, Гете). У цій збірці постають виразні 
образи з культурної історії людства – образи Кіпріди і Діани, Трістана і Джоконди, Шекспіра 
і Ніцше. Поет оспівував екзотику далеких країв, використовував образи із творів Шекспіра, 
Жюля Верна та інших європейських письменників (неокласики особливо їх шанували).

Ще більшої майстерності досяг М. Рильський у збірках «Крізь бурю й сніг» (1925) та 
«Тринадцята весна» (1926). Основні їхні мотиви: пізнання суті життя й мистецтва, за допо-
могою екзотики підкреслює красу мистецтва й контрасти життя і природи. Неокласичний 
період М. Рильського тривав до кінця З0-х років. Про нього М. Зеров писав, що поет вже 
тоді створив «неокласичний стиль з його рівновагою, мальовничими епітетами, міцним 
логічним побудуванням і строгою течією мислі. Цей неокласицизм… є прагнення високого 
мистецтва…»51

У контексті лекції учням було запропоновано письмове аналітичне завдання на визна-
чення специфічних ознак неокласичного стилю. Безперечно, цей вид роботи потребує вчи-
тельського коригування. З метою усвідомленого сприйняття старшокласниками ранньої 
неокласичної спадщини М. Рильського, що розглядатиметься на уроці, словесник рекомен-
дує записати в робочі зошити основні особливості індивідуального неокласичного стилю 
М. Рильського: філософічність, логічна довершеність, досконала поетична форма, класичні 
види римування, афористичність, тонкий естетизм, конкретні, зримі образи, точність ху-
дожніх засобів (особливо епітетів), лаконічність вислову. Основні мотиви ранньої творчості 
поета-неокласика: античні мотиви, пошуки душевної рівноваги, естетичного ідеалу, краса 
природи, краса людини, кохання, мудра простота життя, роль мистецтва в житті людини.
49   Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. – К.: Вища школа, 1991. – С.140.
50   Єфремов С.Історія українського письменства. – К.:Феміна, 1995. – С.627.
51   Нервлий М.Українська радянська поезія 20-х років. – К.: Вища школа, 1991. – С.141.
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Осмислення матеріалу.
Наступний етап уроку передбачає ознайомлення з ранніми поезіями М. Рильського.
У неокласичному стилі написаний вірш «Як Одіссей, натомлений блуканням», який по-

значений зв’язками з сюжетами з античної давнини. Цей прийом автор використовує, щоб 
глибше розкрити переживання і роздуми ліричного героя – сучасника поета. Ліричний герой 
стомлений життям, «як Одіссей, натомлений блуканням по морю синьому», він засинає під 
старим осокором, сподіваючись, що його розбудить «струнка дочка феацького царя».

Ознаки неокласики: філософічність, досконала поетична форма, афористичність. Напи-
саний катреном.

У ході фронтальної бесіди пропонуємо школярам на рівні первинного читацького сприй-
няття назвати неокласичні особливості твору.

Учень виразно читає вірш «Поле чорніє».
Мініатюра «Поле чорніє» яскраво виражає почуття єдності ліричного героя з рідною 

землею. У ній наявні конкретні, зримі образи, які захоплюють своєю мистецькою доскона-
лістю, а також багаті й виразні метафори, влучні епітети, вражає лаконічність вислову, що 
відповідало вимогам неокласики.

• Які відчуття виникають у вас після прочитаних поезій?
• Які образи вас вразили? Чим саме?
Чіткі образи (поле, хмари, небо, проліски, далеч, річка, надії, серце) виражають емоцій-

ність героя.
• Назвіть приклади персоніфікації в цих віршах. Які ще тропи передають єдність лю-

дини й природи?
Виразні метафори – «проходять хмари», «гаптують небо», «річка синіє, зітхає, сміється», 

«порветься серце», яскраві епітети – «химерною грою», «зелені надії», «блакитні отари» 
передають красу природи, асоціативно відтворюючи почуття героя. 

• Як за допомогою кольорової палітри поет відображає настрій ліричного героя?
Поет продемонстрував неокласичну багату кольорову палітру: «зелені надії», «блакитні 

отари», «річка синіє», «поле чорніє».
Шедеврами української поезії стали вірші збірки «Під осінніми зорями» (1918)«На білу 

гречку впали роси…» та «Яблука доспіли…».
Учні декламують поезії.
• Чи схожі почуття ліричних героїв обох віршів?
• Як за допомогою пейзажу відтворено душевний стан героїв?
• Чи відчувається відчай у розлуці юнака з дівчиною?
Учитель наголосить, що для М. Рильського писати про свого сучасника не означало 

показати його у виробничому процесі із косою чи молотом, він майстерно змальовує його у 
час перепочинку, роздумів, осмислення життя, у час радощів і печалі, у час зміни настрою. 
У цьому переконують поезії «Яблука доспіли…»та «На білу гречку впали роси…», основний 
мотив яких – кохання, краса природи.

Поезія «На білу гречку впали роси…» зворушливо передає почуття закоханої людини 
через асоціацію з образами природи. Лаконічність вислову, майстерне використання яскра-
вих епітетів (біла гречка», «веселі бджоли», «поле стоголосе», «золота мла», «дальні пісні») 
вказують на ознаки неокласичного стилю.

У творі «Яблука доспіли» йдеться про останню зустріч юнака з дівчиною, про його по-
чуття. Відчутна орієнтація на інтимно-довірливий, прозорий психологічний ліризм класиків 
(неокл. особ.). Тут автор виступає майстром лаконічно-мальовничого вірша з психологіч-
ним підтекстом. Стан інтимного почуття ліричного героя автор зіставляє з життям природи 
(неокл. особ.). Образ спілих яблук асоціюється з розвитком любовного почуття – «Вже й 
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любов доспіла під промінням теплим, і її зірвали радісні вуста». Напруження у взаєминах 
закоханих поет передає через порівняння – «як тремтить на сонці гілка золота». Отже, автор 
вказує на внутрішню єдність людини з природою. Завершується вірш печально зворушливо 
та піднесено.

Твір написано катренами (чотирирядкова строфа, в якій застосовуються всі способи ри-
мування).

Учень читає вірш «Коли усе в тумані життєвому».
• Які виразні особливості неокласики знайшли художнє втілення у цьому творі?
Школярі повинні усвідомити, що неокласики, на противагу всьому швидкоплинному, 

тяжіли у своїй творчості до глобальних, вічних тем. У вірші «Коли усе в тумані життєвому» 
поет порушив неокласичну тему: мистецтво та його роль у суспільстві. Поезія сприймається 
як гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів. (неокл. особ.). Передається естетичне 
кредо митця, чутливість світовідчуття творчої людини. Вражає смислова значущість образу 
мистецтва:

Твої діла – вони одні нетлінні,
І ти між квітів найясніший квіт;

а також смислова значущість деталі: «краса незнаних слів», «музика», «мала картина».
Неокласична тенденція домінує у вірші «Пером огненим вічність пише», в якому утвер-

джуються ідеали краси, її неперехідність.
Учитель декламує поезії «Дощ», «Запахла осінь в’ялим тютюном…» «Ластівки літа-

ють, бо літається».
У ході коментованого читання відзначаємо, що природа рідного краю – головний образ 

вірша «Дощ», у якому привертає увагу притаманне М. Рильському-неокласику творіння 
ясного і прозорого поетичного малюнка про «благодатний, довгожданий, дивним сяйвом 
осіянний» дощ. Урівноважений настрій, довершена художня форма цієї поезії, яскраві епіте-
ти – «благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний», «золотий вечірній гість», гарячі 
груди», буйним повівом зеленим», багаті метафори – «»впав бадьоро, свіжо, дзвінко», «білі 
села звеселить», персоніфікація –«золотий вечірній гість вказують на неокласичний стиль 
твору. Написаний секстетом (6 рядків).

Пейзажна лірика «Запахла осінь в’ялим тютюном…» відзначається філософічною спові-
дальність, естетикою природної краси. Автор виступає майстром лаконічно-мальовничого 
вірша з глибоким філософським підтекстом. Поет тяжіє до спокою, до рівноваги, до єднання 
з природою (неокл. особ.). Тут проводиться думка про пошуки душевної рівноваги, єднання 
з природою, особливо тоді, коли »вкриє мудрість голову сріблом». Вірш характеризується 
лаконічністю мудрого вислову щодо вічних моральних цінностей:

Учись чистоти і простоти
І, стоптуючи килим золотий,
Забудь про вежі темної гордині.

У вірші «Ластівки літають, бо літається» возвеличується краса природи і краса лю-
дини, передається мудра простота життя. Відповідно до неокласичних тенденцій поет шу-
кає краси в звичайному житті й природі. Весь настрій вірша засвідчує авторську глибоку 
спостережливість над природою і людськими почуттями. Тонкий естетизм, мальовничі епі-
тети («хвилею зеленою»,» ніжними колінами», «блакитно крила плавба», «земля стара»), 
відсутність пестливих виразів для передачі зародження кохання героїні, глибина вислову, 
довершена поетична форма (перех. рим.) вказують на неокласичний стиль твору.

Творча неокласична спадщина М. Рильського невелика за обсягом, але значення її у 
високій художній якості.
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Закріплення матеріалу
Різнорівневі завдання для самостійного опрацювання:
1. Письмове завдання: «Назвіть основні особливості неокласичного стилю.»
2. Письмова робота творчого характеру: «На прикладі поезій М. Рильського визначте 

естетичні позиції й характер художніх пошуків неокласиків».
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