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РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

 У СИСТЕМІ  ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

1. Проблема профілізації літературної освіти
в умовах профільного навчання

Загальною тенденцією розвитку сучасної школи є її орієнтація на широ-
ку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної 
й допрофесійної освіти. Профільне навчання як вид диференційованого 
навчання передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей уч-
нів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення, що забезпечується шляхом змін у меті, змісті 
та структурі орга нізації навчання.

Диференціація навчання є одним із основних організаційних принци-
пів середньої загальноосвітньої школи у більшості розвинених країн світу. 
По-перше, вона є виявом демократичних інтенцій соціуму, по-друге, доз-
воляє краще задовольнити запити та потреби кожного індивідуума в про-
цесі навчання. Крім того, майже в усіх 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 осно-
вне завдання – побудувати навчально-виховний процес, створивши опти-
мальні умови для різних груп учнів відповідно до їхніх можливостей, піз-
навальних інтересів, нахилів, здібностей, задатків і, зрештою, потреб.

Під нахилами дидактики розуміють спрямування людини на заняття 
певною діяльністю. Нахили багато в чому збігаються із здібностями і роз-
виваються одночасно, 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 діа-
пазон міжіндивідуальних інтелектуальних відмінностей. Так, якщо розумові 
здібності (увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення) найслабшого учня при-
йняти 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 й розумовому розвитку проходять через 
ту саму послідовність етапів, які поступово ускладнюються й «надбудову-
ються» один над одним. Проте цю однакову послідовність учні освоюють 
з різною швидкістю, що може зумовлюватись і біологічними (спадковість), 
й культурно-педагогічними факторами (родина, навколишнє середовище 
тощо). Не менш суттєвою ознакою здібних, скажімо, до гуманітарних пред-
метів дітей є наявність в їхньому інтелекті творчого начала. У таких учнів 
спостерігається оригінальність, неординарність оформлення результатів 
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своєї розумової діяльності: несподівані асоціації, яскраві метафори, анало-
гії. Вони вирізняються образністю сприймання навколишнього світу, вмін-
ням стисло висловити сутність предмета.

Учені-педагоги висловили цікаву думку: схильність виникає в тій га-
лузі 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, вирізняються образністю мислення, багатством 
лексичного словника. Крім того, для них характерні швидке читання, підви-
щений рівень розвитку емоційної сфери, різнобічність зацікавлень (музика, 
живопис, історія тощо), природний потяг до читання, тобто домінування 
вербальної сфери. Водночас в учнів з 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. Не-
обхідно 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 школярів або груп, розрізнені домашні завдання й т. д. Проте цей 
позитивний шлях нелегко реалізувати в умовах звичайного класу навіть за 
умови високої майстерності вчителя, тому він зазвичай орієнтується на «се-
реднього» учня. У кращому випадку здібним дітям пропонуються додаткові 
завдання, що виходять за рамки уроку. Забезпечити якісь досягнення при 
засвоєнні все складніших понять учитель, безперечно, не може, оскільки це 
суттєво ускладнило 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, знан-
ня подеколи перетворюються на поверхові, й декотрі з цих учнів стають 
посередніми – цікавість до навчання втрачено. Втрачають цікавість до нав-
чання і діти, які зовсім не виявляють інтересу до гуманітарних предметів, 
оскільки вчитель не в змозі надати їм достатню індивідуальну допомогу. 
Звичайно, особливо обдаровані учні можуть піти вчитись до спеціальних 
ліцеїв чи гімназій.

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 спеці-
альних і факультативних курсів із конкретних 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 
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країн і особливо в США, а з 1991 року – в Україні»1. Так, у навчальних 
закладах США учень має право доповнити ядро основних навчальних дис-
циплін («ядерний курикулум», близько 40-60 % усього навчального часу) 
предметами за вибором: спеціальними (облігаторними) й факультативними 
курсами. Іноді навіть запроваджується система «індивідуальних траєкторій 
навчання» або «рейсового навчання», 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 електив-
ний принцип навчання. Зокрема Міністерством освіти РФ та Російською 
академією освіти, організовано роботу щодо забезпечення викладання кур-
сів за вибором, а також їх навчально-методичного забезпечення. Подібні 
тенденції спостерігаються і в Україні. Так, останнім часом інтенсивно пе-
реглядалися Типові навчальні плани середніх начальних закладів (як загаль-
ноосвітніх, так і спеціалізованих) щодо збільшення кількості навчального 
часу. Це робилося зокрема шляхом використання «резервного часу» в на-
вчальних програмах із різних дисциплін, у т.ч. української та світової літе-
ратур (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 пра-
цях сучасних науковців представлено загальний аналіз проблеми профіль-
ного навчання (О. Савченко, Н. Бібік, В. Кизенко, Л. Липова), окреслено 
особливості вивчення літератури в умовах профілізації (З. Шевченко, 
В. Шуляр).

Проблема підвищення філологічної освіти й естетичного розвитку учнів 
з профорієнтаційною направленістю в гуманітарній сфері перебувала у колі 
наукових досліджень учених, науковців, учителів-практиків (В. Неділько, 
Є. Пасічник, Н. Волошина, С. Пультер, С. Жила, Б. Інфантьєв, А. Лосєв, 
Н. Ушаков, Л. Тилту, Г. Воловникова, Т. Харитонова, Н. Дрьомова, С. Бо-
гуславський, М. Родригес, Л. Скрипачева та ін.). Вони були одностайними 
в тому, що поглиблене вивчення навчального предмета за вибором учнів 
передбачає розвиток пізнавальних інтересів до предмета, загальних і спе-
ціальних здібностей учнів, їхньої пізнавальної самостійності.

Звернемо особливу увагу щодо завдань поглибленого вивчення літера-
тури. Учені-методисти вважають, що літературний інтерес включає в себе 
загальноестетичний інтерес до літератури як джерела сильних і піднесе-
них емоціональних переживань, серйозних життєвих та ідейно-моральних 
філософських роздумів, джерела естетичної насолоди. Вони доводили, що 
пізнавальні літературні інтереси мають цілу ієрархію своїх проявів. Це по-
яснюється тим, що спочатку ці інтереси можуть мати хоча й яскраво вира-
1  Педагогічний словник / За ред. Ярмаченка М. Д. – К.: Пед. думка, 2001. – С.172
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жений, але все одно поверховий характер, який розповсюджується головним 
чином на зовнішню, сюжетну цікавість літературних творів. Подальший 
цілеспрямований розвиток інтересів пов’язується ними із заглибленням у 
внутрішній зміст літературного твору і в закономірності літературного про-
цесу, в теорію й історію літератури, тобто з формуванням інтересу до науки 
про літературу. Концептуальні, проблемні підходи до вивчення літератури, 
на думку учених, відкривають учням нові художні й науково-естетичні ас-
пекти літератури як мистецтва і предмета науки2.

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного 
доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та 
початкової допрофільної підготовки, неперервної освіти впродовж усьо-
го життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного 
зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 
Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок 
самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, на 
розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, твор чих, 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 на-
вчальні профілі.

Правильному (об’єктивному) вибору адекватного профілю навчання для 
кожної дитини з урахуванням її здібностей і професійних інтересів багато 
в чому сприяє налагоджена система профорієнтаційної роботи в школі у 
співпраці психолога, учителів, батьків. Головною умовою успішного профе-
сійного самовизначення є повноцінний психічний і особистісний розвиток 
дитини, сформованість її мотиваційної сфери, наявність розвинутих інтере-
сів, здібностей, достатній рівень самосвідомості. Тому робота з підготовки 
до вибору учнями профілю навчання є органічною частиною всього на-
вчально-виховного процесу. Так, активне професійне самовизначення учня 
в старшій школі є результатом успішної оптимізації навчальних 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 спе-
ціальних, інтелектуальних, творчих досягнень його психічної діяльності. 
Розвиток особистості дитини тісно пов’язаний як з формуючим впливом 
2  Воловникова Г. М. Классы с углубленным изучением литературы / Г. М. Воловникова // 
Факультативные занятия в средней школе. Сборник статей. Вып. 2. Под ред. М. П. Кашина и 
Д. А. Эпштейна. – М.: Педагогика, 1976. – 176 с. – С.23-33.
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її найближчого соціального оточення (батьків, друзів, однокласників), так 
і з ендогенними (біологічними, генетичними) факторами. Передбачається, 
що формування здібностей відбувається на основі задатків, таких індиві-
дуально-психологічних 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. Достатній рівень 
розвитку загальних інтелектуальних здібностей забезпечує успішність нав-
чання за традиційними шкільними профілями: гуманітарним, фізико-мате-
матичним, природничим. Таким чином, є реальні підстави для спрямованого 
розвитку здібностей дітей в умовах спеціально організованого навчання. 
Мова йде про своєчасне розкриття природного потенціалу дитини як у сис-
темі дошкільного виховання і навчання, позашкільного навчання, так і в 
загальноосвітній школі.

Ключовим питанням педагогічної науки і став пошук ефективного меха-
нізму 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 масовій загальноосвітній школі з метою 
створення для них сприятливих умов для розвитку здібностей і нахилів 
саме до цих предметів.

Важливим елементом у діяльності профільних класів є добір учнів та 
розроблення нових технологій навчання. Якщо досвід створення та роботи 
класів фізико-математичного спрямування досить великий, то гуманітар-
ного – мізерний. Тестові перевірки, співбесіди, іспити, які спонтанно вико-
ристовуються при зарахуванні учнів до гуманітарних класів, дуже приблиз-
но і не завжди достовірно визначають гуманітарні здібності та можливості 
школярів. Практика показує, що часто до таких класів зараховують учнів, 
не здатних глибоко засвоїти предмети природничо-математичного циклу, 
або тих, що слабо встигають з усіх предметів. Особливо часто таке явище 
спостерігається у школах, де всього 2 – 3 паралелі, що взагалі унеможлив-
лює створення профільних класів.

Проте між фізико-математичним і гуманітарним класами, крім фахової, 
є принципова різниця в меті й завданнях освіти. Якщо випускники перших 
здебільшого готуються до вступу в технічні ВНЗ, то гуманітаріїв не слід орі-
єнтувати на подальшу роботу лише в історико-філологічних галузях знань. 
Завдання цих класів значно ширше: створити оптимальні умови для за-
гальнокультурного, морального, естетичного розвитку особистості. Одним 
випускникам це допоможе самовизначитись, іншим – глибше прилучитися 
до гуманітарної культури, що необхідно для кожної людини, а надто для 
тих, кому доведеться працювати з людьми, особливо з дітьми.
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Профільне навчання запроваджується в 10 – 11 класах за спеціальними 
навчальними планами. Проте практичний досвід та експериментальна пе-
ревірка показали, що діагностична робота з метою подальшого виявлення 
здібностей і нахилів учнів, зокрема до гуманітарних предметів, може прово-
дитись уже в середній ланці, тобто в 5 – 9 класах. Так, у рамках стандартної 
сітки годин здійснюється організація навчальної діяльності у такий спосіб, 
щоб виявити розумові можливості учнів у засвоєнні навчального матеріалу 
на складнішому понятійному рівні. З цією метою розроблені експеримен-
тальні програми та методичні рекомендації з української літератури для 5 – 
9 класів, основним принципом яких є розвиток творчої самостійності учнів.

Якщо в учнів середніх класів виникає просто цікавість до певного 
предмета, то в старшокласників (і це цілком відповідає практиці, яка нині 
складається) зростає зацікавленість професійна, задовольнити яку й має 
профільне навчання.

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, предме-
тів за вибором тощо. Слід змінити загальне спрямування всього навчального 
процесу в такому класі і в усій школі в цілому, адже справжній демократизм 
і гуманітаризація стверджуються не лише на окремих уроках, скажімо, літе-
ратури. Учням профільних класів слід давати свободу дій, більше вільного 
часу, щоб вони могли повніше виявити свою індивідуальність. Великого 
значення у зв’язку з 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. До речі, це є метою 
вивчення літератури і в звичайних класах. Але тут можуть бути створені 
максимальні умови для активізації творчої діяльності учнів у самому проце-
сі освоєння ху дожнього тексту, на чому ґрунтується вся методична система 
ро боти над художнім твором у профільних класах.

Звичайно, ніхто не ставить під сумнів необхідність поглиблених знань 
із літератури в профільних гуманітарних класах, проте далеко не завжди ці 
знання свідчать про глибоке розуміння учнями суті художньої літератури як 
мистецького явища. У шкільній практиці головним є завдання організувати 
прочитання учнями виучуваного художнього твору, інакше найсучасніші 
методи, прийоми, засоби його подальшого аналізу втрачають сенс. З набут-
тям 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 послідовний розвиток їхнього мислення, що виявляється в обра-
зності, багатстві та оригінальності асоціацій, здатності до узагальнень, а 
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також у неординарності процесу мислення старшокласників. Мислитель-
ний компонент у структурі читацьких, як і в структурі літературно-творчих 
здібностей, називають здатністю мислити словесно-художніми образами, 
тобто літературно-творчим мисленням.

Отже, цілеспрямована робота з розвитку читацьких здібностей впли-
ває на глибше розкриття 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 організованій діяльності.

Визначальними в практиці викладання літератури у профільних класах 
є роль і значущість обраних форм занять, методів і прийомів навчання, від 
яких залежить досягнення поставленої мети. Зокрема, для розвитку чи-
тацьких здібностей, нахилів, про які йшлося вище, важливо обирати такі 
форми й методи, які більшою мірою сприяють особистісно зорієнтованому 
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 (ма-
теріальна й 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 си-
стема визначає неповторність особистості. Інші її риси – специфічні здібно-
сті, 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, забезпечує вищі форми пізнання, пов’язані з абстрактним 
мисленням, сприяє становленню самосвідомості й світогляду духовно ба-
гатої особистості. Слід визначити, що однією з характерних особливос-
тей розвитку особистості є переконання, першою ознакою якого є не лише 
знання певного літературного факту, а й упевненість у його істинності, а 
істина потребує шукання й дослідження. Тому в профільних класах мають 
переважати форми, методи, 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 про-
фільних 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 ко-
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лективному шуканні, в евристичній бесіді – до опанування методами нау-
кового пізнання, до самостійного й (в ідеалі) творчого їх застосування, яке 
виражає і внутрішню потребу, і суспільну спрямованість особистості учня.

Специфіка словесного мистецтва і його сприймання диктують необ-
хідність 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’я-
зані 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 й вид творчої діяльності, яких ви-
магає 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 творі щось не помічене раніше. 
До того ж, відомо, що в останні десятиліття досить серйозно вивчається 
читацьке сприймання цілим комплексом наук: психологією, соціологією, 
методикою викладання літератури, літературознавством. Старшокласникам, 
особливо тим, хто навчається у профільних класах, корисно усвідомлювати 
свою, нехай невеличку, причетність 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. Протягом багатьох десятиліть учні засвоювали ідейно-естетич-
ний зміст художнього твору «через критику», яка насаджувала упереджену 
думку читачеві як єдину істину. З таких же позицій розглядались твори в 
підручниках з літератури.

Останнім часом спостерігається висловлення різних поглядів про той 
чи інший художній твір або всю спадщину письменника. У зв’язку з цим 
не можна не погодитися з упорядниками відомої хрестоматії «Українське 
слово», які, подаючи різні оцінки творчості письменників, відзначають, що 
і вчитель, і учень мають ознайомитися з цим матеріалом, висловивши з 
приводу них власну думку.

Важливою проблемою в методиці викладання літератури в профільних 
класах є формування в учнів уміння спілкуватися на уроці, без чого не-
можливі зазначені вище види навчальної діяльності. Спілкування потребує 
відповідного рівня розвитку мовлення, а практика шкільного викладання 
літератури переконує, що для старшокласників характерна нерішучість, не-
впевненість у своїх думках, тому вони частіше залишаються на уроці тільки 
спостерігачами й слухачами. Все це є наслідком несформованого вміння 
спілкуватися. Словесники мають враховувати таку особливість учнів ще в 
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середній ланці навчання. Спілкування на уроці, особливо під час обговорен-
ня художнього твору – надзвичайно серйозна й складна проблема в педаго-
гічній діяль ності вчителя-словесника, оскільки це і є сутністю творчого про-
цесу 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 вчи-
теля, навіть його міміка) мають безпосередню причетність до змістовності 
уроку літератури. Правильно організоване спілкування створює сприятливі 
умови для розвитку мотивацій навчання школярів, коли кожний має змогу 
через оцінку іншого пізнати й зрозуміти самого себе. В обміні думками про 
твір учням доводиться відшукувати аргументи, які відтворюють внутрішній 
світ підлітка, глибше розкривають його творчий потенціал.

Не менш суттєвою є й позиція вчителя-словесника. У професіонала ви-
сокого рівня (а лише такі мають викладати в профільних класах) завжди є 
дослідницький інтерес. Словесникові цікаво й важливо зрозуміти, як осягає 
літературу саме це покоління учнів: що для них легко, що викликає труд-
нощі й чому, як вони просуваються вперед і т.д. Учитель спеціалізованих 
класів має бути впевненим у своїх дослідницьких можливостях як філолога, 
літературознавця, а не відчувати себе лише пропагандистом готових нау-
кових знань і висновків. Учням, у свою чергу, важливо побачити в своїй 
навчальній діяльності щось таке, що виходить за межі засвоєння готових 
рішень. Вивчення думок учнів, які навчаються в профільних гуманітарних 
класах, переконує, що їх особливо приваблює те, що веде до самостійного 
шукання. Така спрямованість зацікавлень може виявлятися не лише в за-
здалегідь підготовлених самостійних творчих роботах учнів (повідомлен-
ня, реферат, доповідь, коментар до тексту тощо), а в самому викладанні: 
в лекції учителя, на семінарських заняттях, де можна вголос поміркувати 
над твором, подискутувати, посперечатись, 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 й себе, й учнів. 
Тому йдеться про поступове, від класу до класу, освоєння дослідницького 
підходу до конкретної виучуваної теми, про послідовне формування у стар-
шокласників 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 спілкування, є, на наш погляд, навчальний семінар. Ця форма про-
йшла довгий і складний шлях розвитку. На відміну від того, що застосову-
ється у вищих навчальних закладах, шкільний семінар потребує ретельної 
підготовки учнів під керівництвом учителя, враховуючи їхні вікові та інди-
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відуальні 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 семіна-
рами у зв’язку з проблемою розвитку в учнів творчої активності, комуніка-
бельності, здатності самостійно здобувати нові знання. Семінар проводить-
ся як підсумкове науково-теоретичне заняття, його мета – систематизація, 
узагальнення, розширення знань, умінь і навичок з виучуваної теми. Як 
форма занять семінар має багато спільного з уроком – універсальною фор-
мою навчання в школі: він проводиться з усіма учнями в години, відведені 
за розкладом для літератури. Але щодо способу діяльності учнів і вчите-
ля семінари відрізняються від уроку тим, що основним 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 обго-
ворення результатів самостійної роботи кожного учня, що створює широкі 
можливості для вияву пізнавальних емоцій. Умовно семінарські заняття за 
способом проведення поділяють на семінар-розгорнуту бесіду, семінар-ко-
ментоване читання, семінар-диспут (дискусію), комбіновані та змішані се-
мінари. На жаль, часом словесники плутають терміни й поняття, не завжди 
розрізняють форми й методи, внаслідок чого з’являється «урок-семінар», 
«урок-гра» та ін. Урок – це стандартна форма навчання зі своїми дидактич-
ними вимогами. Інша річ, коли він нетрадиційний за змістом, побудовою, 
організацією навчальної діяльності, що цілком виправдано й широко прак-
тикується нині в школі. Нехтування елементарними теоретичними знаннями 
відображається 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 профіль-
них класах має семінар-диспут, на якому можуть мати місце й дискусія, й 
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 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 ними художнього 
твору, але не обов’язково доходять одностайної думки. Зауважмо, що се-
мінари-диспути або дискусії ніякою мірою не заміняють собою складну й 
багатогранну роботу з учнями над текстом виучуваного твору, що передує 
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його обговоренню. У підготовці до семінарських занять слід враховувати 
такі моменти: відбирати теми, які викликають підвищену цікавість стар-
шокласників і можуть стати предметом міркувань кожного школяра; тема 
семінару має бути досить широкою (5 – 10 годин за програмою) і базуватися 
на знаннях, одержаних учнями раніше; розв’язання проблеми, винесеної 
на обговорення, повинно вимагати цілеспрямованої пошукової та дослід-
ницької діяльності школярів; джерела додаткових знань, необхідних для 
розв’язання проблеми, мають бути різноманітними за своїм характером (лі-
тературно-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: вихову-
вати допитливість, формувати вміння висловлювати оцінні судження щодо 
виучуваного художнього твору, літературного явища, виробляти гнучкість 
мислення, вміння аргументовано відстоювати власну думку, або відмови-
тись від неї, якщо вона виявилася хибною.

Слід враховувати й фактори організаційного характеру: не переванта-
жувати учнів частими семінарськими заняттями; координувати календарні 
плани з інших предметів у межах навчального року; постійно вдосконалю-
вати програми з літератури для профільних класів; підвищувати майстер-
ність учителів-словесників; оцінювати слід не лише правильні відповіді, 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 зорієнтова-
ним на лекційно-семінарську форму, оскільки саме ця форма відзначається 
підвищеною активністю й самостійністю школярів, виявленням їхніх осо-
бистісних якостей, розвитком здібностей і нахилів, зокрема до літератури.

Найвища форма творчої самостійності (а саме на цьому базується нав-
чання у спеціалізованих класах) у роботі з літератури – аналіз художньо-
го твору, який учні проводять без попередніх запитань і завдань учителя. 
Найскладніше для школяра – самому в процесі читання визначити, чому 
присвячений твір і які проблеми порушив письменник. Звичайно, не слід 
пускати на самоплив читання і сприймання учнями художнього твору. Вод-
ночас шкільна практика переконує, що заздалегідь поставле ними запитан-
нями 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 про-
тесту, залишаючи поза увагою все інше. Тут годі говорити про особистісне 
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сприйняття художньої літератури учнем, яке насправді відбувається тільки 
під час безпосереднього «спілкування» письменника і читача, що здійсню-
ється лише у процесі самостійного прочитання та засвоєння 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 при-
роду предмета. І навпаки, інші, абсолютизуючи естетичний бік літератури, 
нехтували її суспільною сутністю. Подеколи література розглядалася 
виключно як засіб розвитку мислення і мовлення, як джерело форму-
вання вмінь і навичок.

У Концепції профільної освіти зазначено, що профільність визначаєть-
ся як добором предметів, 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. Зрозуміло, що різною є і 
кількість годин на вивчення цього предмета в класах різних профілів.

Філологічний профіль, на відміну від інших, має значно ширше завдан-
ня: створити оптимальні умови для загальнокультурного, морального, 
естетичного розвитку особистості. Одним випускникам це допоможе са-
мовизначитись, 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, жур-
наліст, диктор радіо/телебачення, редактор, коректор, перекладач, письмен-
ник, 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 ви-
вчення її в профільних класах неможливе поза зв’язками з іншими видами 
мистецтва. Так, профілізація навчання в гуманітарних класах передбачає 
серйозний курс зарубіжної літератури та української і світової культури, 
курс риторики тощо. Ставлення учнів до інших видів мистецтва здебільшо-
го 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 кон-
тексті всієї творчості письменника, всього розвитку літератури та культури 
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в цілому, адже роль мистецтва (живопису, театру, кіно, музики, архітектури) 
в літературному розвитку учнів безперечна.

Отже, розроблені методичні системи вивчення профільних предметів 
становлять сукупність взаємозв’язаних і взаємозумовлених елементів ви-
вчення предмета, а саме: мети, змісту, методів, форм і засобів навчання.
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7. Лісовський А. Література в системі сучасної шкільної освіти // Українська мова і літе-
ратура в школі. – 2011. – № 1. – С. 21 – 23.

8. Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого ви-
вчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 
2010. – № 6. – С. 31.

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

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

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

Підручники і посібники, 2004. – 143 с.
13.  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.

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

2. Літературні Курси за вибором у структурі профільного навчання
Одним із шляхів диференціації та індивідуалізації навчання є впрова-

дження в шкільну практику літературних курсів за вибором, які реалізують-
ся за рахунок варіативного компонента змісту літературної освіти. Оскільки 
термінологія профільної освіти лише закріплюється в науковому тезаурусі, 
то допускаємо можливість висловити власне розуміння цієї актуальної пе-
дагогічної 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 розробники документу не уточнюють зміст поняття і не 
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подають конкретних його характеристик. На нашу думку, така нечіткість 
визначення концептуальних дефініцій профільного навчання ускладнює 
розуміння його структури.

Вважаємо вмотивованим підхід щодо розуміння поняття «курси за ви-
бором» як загального, що диференціюється термінами «спеціальний курс» 
та «факультативний курс». Основними мотивами вибору учнем спецкурсу 
чи факультативу є поглиблене вивчення базових загальноосвітніх предме-
тів; набуття знань і вмінь, засвоєння способів діяльності для вирішення 
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 форму-
ванню їхнього позитивного ставлення до життя. Вчитель має можливість 
максимально задовольнити різнопланові запити й інтереси старшокласни-
ків, дібрати для учнів такі види роботи, які б відповідали їхнім нахилам, 
здібностям та інтересам.

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

Отже, основні функції літературних курсів за вибором можна окреслити так:
• поглиблення та розширення змісту профільних предметів – українська 

та світова літератури, художня культура;
• забезпечення профільної початкової професійної спеціалізації навчання;
• підвищення загальнокультурного рівня, загальної ерудиції учнів.
За призначенням літературні курси за вибором доповнюють зміст про-

фільних предметів і забезпечують обдарованим школярам підвищений рі-
вень 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.

Запровадження в навчальний процес у старшій школі курсів за вибором 
вмотивовано віковими психологічними особливостями старшокласників.

Вікові особливості учнів 10-11 класів характеризуються активністю і 
самостійністю мислення. На відміну від школярів молодших та середніх 
класів, які можуть запам’ятовувати матеріал майже дослівно й відтворю-
вати його, старшокласникам притаманна аргументованість і доведеність 
мислення. За спостереженнями вчених-психологів, у прямій залежності 
від розвитку логічного мислення знаходиться довільна увага. Нарощуєть-
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ся тенденція до причинного пояснення явищ, посилюється критичність. 
Учні цього віку нічого не сприймають на віру. Психологи В. Крутецький і 
Н. Лукін доводять, що у старшокласників формується теоретичне мислення, 
спрямоване на пізнання загальних законів навколишнього світу, законів при-
роди і суспільного розвитку. Інтерес до навчальних предметів переростає у 
зацікавленість наукою, проблемами теорії і певних галузей знань.

В. Озерська вважає, що саме цими особливостями мислення учнів стар-
ших класів визначаються можливість і доцільність на цьому етапі підходити 
до реалізації принципу науковості.

Окрім того, завдання освіти старшокласників пов’язані з близькою пер-
спективою закінчення школи й необхідністю визначити сферу майбутньої 
діяльності. У старшокласників яскраво виявляється вибірковість у ставленні 
до навчальних предметів, яка визначається ними в залежності від практич-
ної цінності матеріалу, що вивчається3.

Зрозуміло, що українська література може залишитися поза вибором 
багатьох. Але одне із завдань шкільної літературної освіти полягає саме в 
тому, щоб переконати учнів – література потрібна всім. На думку Г. Токмань, 
варто лишень словесникові щоразу акцентувати увагу у творі, який вивча-
ється, на тому, «що заторкує інтереси кожного – ти теж кохатимеш, тебе 
також чекають випробування, від історичної долі твоєї нації залежить твоє 
існування у світі тощо». Таким чином юний читач стежить за собою «зсе-
редини», водночас «вчувається» й у внутрішній стан «літературного героя, 
починає розуміти його зсередини – з його власної позиції, переконань, жит-
тєвих обставин». Саме в пору юності, робить висновок учений-методист, 
може відбуватися повна реалізація принципу діалогізму, оскільки «протягом 
підліткового віку школяр рухається до цього: репліки всіх діалогів, у які 
вступає художній текст, перебувають у часі як у просторі буття-у-світі кон-
кретної людини. В юності світоглядні питання вирішуються категорично, 
у них відбивається суперечність між абстрактним і конкретним. Учитель 
наповнює абстракції […] конкретикою репліки, якою стає цитата з твору, 
що вивчається, історична подія, біографічний факт з життя письменника, 
твердження літературознавця, переконання і відчуття самого читача».4

Розвиток літературних інтересів характеризує прагнення учнів вийти 
за рамки обов’язкової програми і рекомендацій учителя, звертатися до до-
даткових джерел художньої і наукової інформації, бажанням і готовністю 
виконувати роботи творчого характеру. Інтерес, який розвивається, приво-
дить до виникнення в учнів нахилів до підсилених занять літературою, що 
сприяє розвитку спеціальних здібностей.
3 Озёрская В. П. Основы построения углублённого курса русского языка в школе / 
В. П. Озёрская // Факультативные занятия в средней школе. Сборник статей. Вып. 2. Под ред. 
М. П. Кашина и Д. А. Эпштейна. – М : Педагогика, 1976. – 176 с. – С. 7-15.
4  Озёрская В. П. Основы построения углублённого курса русского языка в школе / 
В. П. Озёрская // Факультативные занятия в средней школе. Сборник статей. Вып. 2. Под 
ред. М. П. Кашина и Д. А. Эпштейна. – М : Педагогика, 1976. – 176 с. – С. 7-15.
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Наголосимо, що література як навчальний предмет має забезпечити: 
читання і вивчення літературно-художніх творів, вивчення основ теорії й 
історії літератури, оволодіння літературною мовою. Відповідно до цього 
структуруємо й літературні здібності учнів:

• здатність безпосереднього художнього сприйняття,
• здатність до науки про літературу,
• літературно-мовні продуктивні здібності.
З погляду естетичної природи навчального предмета здатність до 

художнього сприйняття є первісною. «Відтворення в уяві словесних ху-
дожніх образів, емоційна сприйнятливість і чуття художньої форми, тобто 
здатність художнього сприйняття, формуються і розвиваються під впливом 
читацького досвіду та цілеспрямованого педагогічного впливу. Під час по-
глибленого вивчення літератури цій стороні розвитку здібностей має при-
ділятися багато уваги й часу».

Серед здібностей до науки про літературу вчені виділяють здатності 
до оволодіння системою літературознавчих понять, оскільки «наука – це 
перш за все система понять», методами літературознавчого аналізу окремих 
творів літератури та теоретико-літературних і історико-літературних явищ 
і процесів.

Спостереження дають змогу відзначити, що для учнів, які виявляють 
здібності до вивчення літератури, характерним є досить вільне оволодіння 
знаннями про літературу й виявлення інтересу до наукових проблем літера-
турознавства. Варто додати, що при наявності розвитку естетичних почуттів 
і сприйняття учні володіють і здатністю до мотивованих суджень і оцінки 
художніх фактів і явищ.

Все, що пов’язано з словесним оформленням знання і переживання, 
відносимо до здібності продуктивної літературної діяльності, бо «поза 
словесним вираженням і пов’язаного з ним розумового і вольового зусилля 
об’єктивно не існує знання і переживання».

До компонентів продуктивних літературних здібностей учені відносять 
здатність

• у логічній послідовності виражати думки, змістовне й емоційне во-
лодіння усним і письмовим мовленням. Тобто, все те, що «прямим чином 
відповідає навчальним завданням розвитку мовлення учнів і навчання їх 
усім видам і формам усного і письмового повідомлення»;

• художньо-образного або публіцистичного вираження життєвих вражень 
і роздумів у письмовій формі, тобто літературно-творчі (художні) здібності.

Так, Г. Волоковникова вважає, що розвиток усіх трьох основних груп 
навчальних літературних здібностей в однаковій мірі необхідний для пов-
ноцінної загальної літературної освіти й виховання. Саме на це мають бути 
націлені зміст, форми й методи навчання в класах з підвищеною літера-
турною підготовкою. «Поглиблене вивчення літератури повинно розвива-
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ти й збагачувати ті основи загальної літературної освіти, що передбачені 
обов’язковими програмами. Воно включає в себе більш глибокі підходи до 
понять і фактів, посилення теоретичних знань, передбачає вивчення додат-
кових тем і курсів»5.

Система факультативних занять під час поглибленого вивчення літера-
тури сприяє ефективному розв’язанню проблеми індивідуалізації навчання, 
оскільки найважливішою основою для цього є врахування можливостей, 
інтересів, типів нахилів учнів, направлень і масштабів виявлення ними своїх 
здібностей.

Розглянемо специфіку літературних спеціальних та факультативних курсів.
Літературні спеціальні курси доповнюють, поглиблюють (а не ду-

блюють) зміст навчальних предметів державного освітнього компонента 
(українська література, світова література, літератури національних мен-
шин, художня культура), що визначає спеціалізацію філологічного 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 за-
няттях 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 старшоклас-

ників, яке забезпечить формування їхньої здатності до глибокого аналізу, 
інтерпретації та критичної оцінки прочитаного художнього твору;

• використання різних шляхів аналізу та інтерпретації художнього тво-
ру (окрім традиційних, частіше застосовуються компаративний, структур-
но-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 презен-
таціями, участь в учнівських літературних конференціях, «круглих столах»; 
проведення науково-дослідницької роботи в Малій академії наук;
5 Воловникова Г. М. Классы с углубленным изучением литературы /Г.М. Воловникова // 
Факультативные занятия в средней школе. Сборник статей. Вып. 2. Под ред. М. П. Кашина и 
Д. А. Эпштейна. – М.: Педагогика, 1976. – 176 с. – С. 25.
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• організація зустрічей старшокласників із представниками філологічних 
професій (філолог, 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 ор-
ганізації навчальної діяльності учнів:

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

• семінарські заняття різного виду (дискусія, диспут тощо);
• самостійна аналітична робота учнів над художнім твором: аналіз та ін-

терпретація художнього твору, опрацювання літературно-критичних статей, 
епістолярію митців, підготовка повідомлень, рефератів, доповідей, навчаль-
них проектів з мультимедійними презентаціями тощо;

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

Оцінювання навчальних досягнень учнів зі спецкурсу здійснюється від-
повідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з української 
літератури. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є 
поточне й семестрове (річне). Ведення літературного спецкурсу відобража-
ється у класному журналі. Під час записів учитель враховує всі критерії до 
ведення предметів інваріантної складової.

Літературні факультативні курси – це навчальний літературний мате-
ріал певного обсягу й структурно завершеного змісту, що за бажанням учнів 
вивчається протягом конкретного періоду.

Факультативні курси, на відміну від спецкурсів, мають досить тривалу 
історію функціонування в шкільній практиці. Введення у навчально-ви-
ховний процес факультативних курсів у кінці 60-х років минулого століття 
було викликане переходом шкіл на повну середню освіту. Ця нова форма 
навчальної роботи мала забезпечити поглиблене вивчення предметів фізи-
ко-математичних, природничих і гуманітарних наук, розвиток різнобічних 
інтересів і здібностей учнів. Факультативи були покликані в умовах науко-
во-технічного прогресу, що спостерігався в країні у цей період, підвищити 
творчий потенціал всіх, хто працював. Цим був і обумовлений перехід до 
загальної середньої освіти молоді віком від 17-18 років, підвищення якості 
освіти на основі нових навчальних планів і програм. У них, зазначають 
дослідники, вдалося відобразити у значній мірі найважливіші досягнення 
науки, наблизити зміст навчання до рівня сучасної науки і виробництва.

Факультативи як нова форма навчання швидко посіли значне місце в 
навчально-виховному процесі і позитивно почали впливати на формуван-
ня учнівських інтересів, суспільно-політичну активність старшокласників, 
сприяти розвитку їхнього творчого ставлення до науки.

Загальні проблеми завдання й змісту факультативних занять були в колі 
дослідницьких інтересів провідних спеціалістів України, Росії, Білорусії, 
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Естонії, Молдови, Азербайджану та ін. Вони (М. Кондаков, В. Монахов, 
А. Кінкулькін, С. Калініна та ін.) відзначали, що у свій час тематика й зміст 
факультативів були продиктовані у значній мірі невідкладними потребами 
й завданнями, пов’язаними з переходом на новий зміст освіти. Отож, низку 
факультативів за їх змістовим наповненням можна було поділити на додат-
кові розділи й теми до шкільних програм і спеціальних курсів, присвячених 
більш глибокому вивченню окремих розділів шкільних предметів. Серед 
них виділялися такі: мови й математика, літератури й фізика, мистецтва й 
хімія, біологія та історія. Але практика доводила, що у зміст і в організаційні 
форми факультативних занять варто вносити певні зміни.

В. Монахов, зокрема, висунув надзвичайно важливу ідею «розробки сис-
теми факультативних курсів, що створюють ланцюжок органічно пов’яза-
них за своїм змістом занять від третього до десятого класу»6.

А. Кінкулькін відстоював необхідність синхронності й поєднання фа-
культативних занять із змістом шкільних програм. Такі твердження вияв-
ляли певні недоліки в організації роботи факультативів, підкреслюючи не-
міцне поєднання зі шкільними програмами на перших етапах їх введення у 
загальноосвітній процес, що не могло вповні зреалізувати мету нової форми 
навчання – поглиблення знань учнів з основ наук.

М. Кондаков, аналізуючи досвід перших років факультативних занять, 
звертає особливу увагу на специфіку предметів гуманітарного циклу, які 
є найважливішими засобами виховання людини, сприяють розширенню 
загальнокультурного світогляду школярів, формуванню їх особистості. 
Дослідник вітає спроби створення комплексу програм за єдиною пробле-
матикою, реалізація яких відбуватиметься у 8-10-х класах. Такий комплекс 
розроблявся з проблеми військової історії та історії культури. Схвально при-
ймаються програми факультативних курсів, у яких систематично й повно 
висвітлюється історія розвитку літератур.

На початку 80-х років минулого століття факультативні курси посіли 
важливе місце, коли надзвичайно актуальною стала проблема підготовки 
учнів до виробничої праці. Крім розв’язання основного завдання – підго-
товки учнів до трудової діяльності, вони мали сприяти підвищенню рівня 
загальної освіти, творчої розробки і впровадження найефективніших мето-
дів і прийомів навчання, розвитку інтересів і різнобічних здібностей учнів.

Узагальнюючи певний досвід створення і проведення факультативних 
курсів, В. Монахов зауважував, що факультативні заняття

• виступили в загальноосвітній школі як нова форма організації та інди-
відуалізації навчання школярів;

• надали вчителю й методистам широкий спектр можливостей викори-
стання різноманітних засобів і форм індивідуалізації, що з тих чи тих при-
чин важкі для застосування на уроках в класі, тобто в умовах масової практики;
6  Воловникова Г. М. Классы с углубленным изучением литературы /Г.М. Воловникова // 
Факультативные занятия в средней школе. Сборник статей. Вып. 2. Под ред. М. П. Кашина и 
Д. А. Эпштейна. – М.: Педагогика, 1976. – 176 с. – С. 25.
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• дозволили вести цілеспрямований і систематичний відбір учнів за ін-
тересами й нахилами у відповідності до потреб суспільства;

• сприяли зміцненню зв’язків навчання з життям, підсилили політехніч-
ну направленість предметів, зокрема природничо-математичного циклу;

• успішно виконували завдання професійної орієнтації учнів.
Щоб чітко спланувати порядок дій для визначення теоретичних прин-

ципів відбору й організації факультативних занять, варто й нині, на нашу 
думку, використати рекомендації В. Монахова щодо необхідності виявлення 
методичних умов і послідовності етапів раціонального вирішення наступ-
них завдань:

• визначити конкретну мету певного факультативного курсу (для чого 
саме цей факультатив повинен з’явитися в школі, і що він повинен дати 
навчанню й вихованню учнів);

• розробити програму факультативного курсу, яка зреалізує цю мету;
• відібрати навчальний матеріал у відповідності до програми;
• розробити систему завдань і вправ, що програмують навчальну діяль-

ність школярів у вибраній галузі;
• дослідити і запровадити в практику різноманітні методичні системи 

навчання;
• використовувати мотивацію й стимулювання навчальної діяльності як 

важливі прийоми виховання особистості7.
Проблема мотивації навчання мала знайти своє вирішення в минулому і 

надзвичайно важлива сьогодні. З’ясовуючи науково-педагогічні основи роз-
витку нахилів та інтересів учнів, І. Звєрєв наголошував, що для активізації 
їхньої пізнавальної самостійності й творчої активності в умовах факульта-
тивних занять «необхідно з’ясувати мотиви вибору учнями факультативу, 
їхнє ставлення до предмета, що вивчається; оптимальне поєднання різних 
індивідуальних інтересів і нахилів учнів, які навчаються в одному факуль-
тативі. Необхідно виявити співвідношення мотивів вибору факультативу 
з інтересами, а також з професійними намірами учнів. Необхідно знайти 
шляхи педагогічного впливу на формування і розвиток пізнавальних інтере-
сів, на гармонійний розвиток загальних пізнавальних інтересів та інтересів 
у вибраній галузі»8.

Аналіз досліджень, наукових праць щодо проблем впровадження факуль-
тативних курсів як диференційного навчання у відповідності з інтересами, 
професійною орієнтацією і особливостями учнів в минулому дозволяє зроби 
висновки, що з часу введення факультативів у шкільний навчально-виховний 
7  Монахов В. М. Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования факультативных 
занятий в школе /В.М. Монахов // Факультативные занятия в средней школе. Проблема под-
готовки учителей: Сборник научных трудов / Редкол.: Д.А Эпштейн (отв. ред.) и др. – М.: 
изд. АПН СССР, 1984. – 114 с.
8  Зверев И. Д. Проблематика исследований в области факультативных занятий / И. Д. Зве-
рев// Факультативные занятия в средней школе: Сборник статей под ред. М. П. Кашина, 
Д. А. Эпштейна. – М.: Педагогика, 1973. – 240 с. – С.22 .
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процес і до сьогодні їм приділялася значна увага. Це спонукало спеціаліс-
тів різних профілів розробляти змістове наповнення, форми організації, 
методичне забезпечення факультативних курсів. Врахування позитивного 
досвіду проведення факультативних занять у минулому допоможе, на нашу 
думку, нині створити систему факультативів як важливої складової профі-
лізації старшої школи.

Система факультативних занять під час поглибленого вивчення літера-
тури сприяє ефективному розв’язанню проблеми індивідуалізації навчання, 
оскільки найважливішою основою для цього є врахування можливостей, 
інтересів, типів нахилів учнів, направлень і масштабів виявлення ними своїх 
здібностей.

Найпершим завданням факультативів учені вважали введення учнів у 
сучасне літературне життя. Актуальними й нині є слова методистів: «Вид-
но, саме життя вимагає наближення тематики факультативів до літе-
ратури наших днів. Якщо ж обирається спецкурс з літератури минулих 
часів, то й його важливо пройняти духом сучасності, ознайомити учнів 
із сучасними дискусіями, з новими аспектами вивчення класичної літера-
тури».9 Факультативи, разом з такими формами літературних занять, як 
читацькі конференції, обговорення цікавих для молоді книжок (якщо вони 
проводяться не формально), літературні гуртки з різноманітною і цікавою 
програмою, різного роду конкурси, літературні олімпіади і багато ін., погли-
блюють цікавість до художньої книжки, сприяють вихованню й підготовки 
кваліфікованого читача. «А це означає – удосконалення специфічно читаць-
ких якостей: відтворюючої уяви, спостережливості, емоційної пам’яті, 
відчуття образного слова, вміння сприйняти ідею літературного твору 
саме такою, як вона виражена в образах».10

Важливими для організації роботи факультативів на сучасному етапі, 
на наш погляд, є дослідження І. Звєрєва, у яких науковець вирішує про-
блему відображення у факультативних курсах наукових знань із галузей, 
що суміжні з основними курсами. Це дозволяє, на думку І. Звєрєва, від-
крити учням новий, невідомий їм із основного курсу підхід до розуміння 
природних і суспільних явищ. «Надзвичайно суттєво на факультативних 
заняттях установлювати міжпредметні зв’язки між змістом факульта-
тивних і основних курсів, між факультативними курсами по вертикалі (з 
класу в клас), між факультативними курсами і суміжними навчальними 
предметами».11 Науковець вважає, що встановлення міжпредметних зв’яз-
ків дозволяє опиратися на знання, які учні отримали раніше і в процесі 
факультативних занять, сприяє підвищенню наукового і методичного рівня 
9  Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Навчання і виховання засобами літератури [Текст] / Т. Ф. Бу-
гайко, Ф. Ф. Бугайко. – К.: Рад школа, 1979. – С. 42.
10  Там само. – С. 49.
11  Зверев И. Д. Проблематика исследований в области факультативных занятий / И. Д. Зверев// 
Факультативные занятия в средней школе: Сборник статей под ред. М. П. Кашина, 
Д. А. Эпштейна. – М.: Педагогика, 1973. – 240 с. – С.22.
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викладання основного курсу, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє 
розвитку їх інтересів.

Крім змісту, на думку вчених, джерелом розвитку пізнавального інтер-
есу до літератури є процес навчання, методичні форми його організації. 
Л. Скрипачева зокрема зауважує, що активізація методів навчання, інтелек-
туальна й емоційна напруга, напруга думки й почуттів на факультативних 
заняттях – один із вирішальних факторів виховання інтересу до предмета: 
«На заняттях із літератури учні залучаються до мистецтва, яке викликає 
певний емоційний відгук, торкаючись сфери людських почуттів. У цьому 
специфіка мистецтва і сила його впливу; робота над твором повинна бу-
дуватися так, щоб донести не тільки зміст певних понять, але й зачепити 
світ дитячих почуттів. Чим сильніше мистецтво зачіпає почуття, тим 
активніше його вплив на інтелект».12

Факультативний курс має чітко виражений проблемний характер, тобто 
його побудовано так, що у процесі вивчення матеріалу розв’язуються певні 
естетичні, морально-етичні та теоретико-літературні проблеми. Тематика 
практичних занять, семінарів, конференцій спонукає слухачів бути активни-
ми, розвивати свої вміння й навички, на підставі виучуваних літературних 
творів робити висновки та узагальнення, усвідомлювати закономірності та 
логічну зумовленість розв’язання певної проблеми; виконувати різні види 
самостійної роботи:

• виразно читати прозу і поезію;
• слухати художнє виконання, навчальну лекцію або доповідь з подаль-

шим оцінюванням під час публічного обговорення або письмового відзиву;
• готуватися до бесіди або диспуту й брати участь у них;
• виконувати практичні завдання, спрямовані на аналіз художніх і нау-

кових текстів;
• самостійно робити різного ступеня узагальнення: повідомлення, до-

повідь, реферат;
• підготувати й прочитати лекцію;
• виконувати бібліографічні роботи: тематичний добір літератури, скла-

дання бібліографічного списку, складання карток;
• складати літературні (й літературно-музичні) композиції, монтажі, сце-

нарії, виставки, вікторини;
• виконувати пошукову й дослідницьку роботи в галузі історії фантас-

тичної літератури;
• самостійно поглиблено вивчати за вибором учня або порадою вчителя 

творчість письменника, що не вивчається за програмою.
Крім того, протягом навчання на факультативних заняттях учні мають 

оволодіти основними видами письмових робіт: конспект, тези, анотація, ре-
цензія, повідомлення, твір, доповідь, реферат, курсова робота і – і у відповід-
ності до індивідуальних бажань – деякими жанрами публіцистичного твору 
12  Там само. – С. 67.
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(нарис, репортаж, інтерв’ю, інформація та ін.), різноманітними формами 
літературно-художньої творчості (зокрема фантастичне оповідання та ін.)13.

Факультативні заняття передбачають і групову (під час підготовки повідо-
млень, доповідей, композицій, виставок, вікторин), і колективну (під час вико-
нання пошукових літературних робіт краєзнавчого характеру) форми роботи.

Накопичений досвід проведення факультативних занять засвідчив ви-
соку ефективність однієї з найпоширеніших і найдоступніших форм дифе-
ренціації навчання, що сприяє вдосконаленню індивідуального підходу до 
учнів. Він здійснюється за допомогою методів навчання через керування 
цілеспрямованою навчальною діяльністю учнів. Учені-методисти (Н. Во-
лошина, С. Жила) радять під час вибору методів навчання, що застосову-
ються на факультативних заняттях, керуватися такими рівнями читацької 
діяльності: рівень відтворення, частково-пошуковий, дослідницький – вони 
відповідають рівням сформованості пізнавальної самостійності. «Одним із 
важливіших завдань навчання на факультативі є формування і розвиток 
у школярів умінь і навичок пізнавальної самостійності, яка визначається 
в методиці літератури як якість, що дозволяє учням самостійно, шляхом 
творчого застосування наявних у них знань і прийомів літературного ана-
лізу розуміти ідейно-естетичний зміст твору, відображені в ньому події, 
характери тощо»14.

Практика шкіл щодо впровадження факультативних курсів у навчаль-
но-виховний процес, її науково-теоретичне узагальнення дали змогу уче-
ним-методистам класифікувати типи факультативних занять у відповідності 
до форми їх організації.

Так, до інформаційно-вступних занять віднесено лекції: монологічного 
характеру і з елементами бесіди, інтегровані;

Навчально-формувальний характер носять заняття консультатив-
но-підготовчого типу, на яких основними методами є репродуктивний і 
евристичний, вони спрямовані на :

• виявлення читацьких інтересів слухачів факультативу, рівня їхнього 
літературного розвитку;

• навчання учнів «методиці роботи з книгою, формування умінь і нави-
чок користуватися бібліотечним каталогом»;

• дальший розвиток «мовних умінь, набутих на уроках літератури: скла-
дання тез, підготовка доповідей, рефератів, оглядів періодичних видань, 
написанню рецензій або відгуків на самостійно прочитану книгу, перегля-
нутий кінофільм, виставу»;
13  Воловникова Г. М. Классы с углубленным изучением литературы / Г. М. Воловникова // 
Факультативные занятия в средней школе. Сборник статей. Вып. 2. Под ред. М. П. Кашина и 
Д. А. Эпштейна. – М.: Педагогика, 1976. – 176 с. – С. 23-33.
14  Волошина Н. Й., Жила С. О. Факультативні заняття з літератури / Н. Й. Волошина, 
С. О. Жила // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник 
[Текст] / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН 
України Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с. – С. 129.
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• «створення необхідних умов для підсилення мотиваційної сторони 
процесу навчання на факультативі, керівництво читацьким сприйманням 
і його прогнозування»;

• одержання консультацій стосовно поглибленого аналізу тексту й 
завдання для самостійної роботи.

Заняття поглибленого аналізу тексту характеризуються частково-по-
шуковим процесом навчання, що передбачає застосування «евристичного 
методу (і елементів дослідницького)» з раціональним поєднанням фрон-
тальних, групових і індивідуальних форм роботи і «забезпечує необхідні 
умови для активного формування й розвитку… читацьких умінь аналізу-
вати літературний твір з врахуванням його ідейно-художньої цілості і 
авторської позиції».15

Наведені вище типи занять мають передувати семінарським заняттям, 
що вимагають від старшокласників високого рівня читацької діяльності. 
«Семінари є завершальним етапом застосування і перевірки засвоєних уч-
нями знань і вмінь».

Найповніше, вважають методисти, художня обдарованість учнів роз-
кривається на заняттях творчо-підсумкового типу (концерти, тематичні 
вечори, літературні вікторини, екскурсії, наукові конференції учнів, випуск 
літературних газет, альманахів та ін), що є особливою формою «творчого 
звіту про роботу факультативів».16

Факультативи пропонуються не тільки учням класів філологічного на-
пряму, а й суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, природничо-ма-
тематичного та спортивного. На відміну від спецкурсів, зміст факультативів 
безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом 
і обирається учнем для розширення його світогляду, ознайомлення з нови-
ми сферами знань і людської діяльності. Зауважимо, що факультативи як 
форма заняття не підлягають обов’язковому оцінюванню. Однак, як показує 
практика, кожний загальноосвітній 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-дослідницької роботи в галузі літературознавства, 
виробляти вміння давати правильну та обґрунтовану оцінку ідейно-худож-
нього змісту літературного твору, прищеплювати любов до художнього сло-
ва, розвивати творчі здібності та естетичний смак старшокласників.

Факультативні заняття не підлягають обов’язковому оцінюванню, однак 
рівень навчальних досягнень учнів оцінюється як «зараховано» чи «не за-
раховано» за результатами виконання ними певних видів робіт (захищений 
15 Там само. – С. 133.
16 Там само. – С. 135.
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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 наукови-
ми співробітниками лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки 
НАПН України та рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України (гриф МОНМС України «Схвалено для використання у за-
гальноосвітніх навчальних закладах»).

Так, спецкурс «Художня література в контексті світової культури» орі-
єнтує учнів на глибоке осмислення художньо-естетичної цінності творів 
української та зарубіжної модерністської літератури другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття в контексті світової культурно-мистецької спадщини.

Розширенню знань старшокласників про мистецьке явище постмодер-
нізму, формуванню їхньої читацької компетентності у процесі текстуаль-
ного вивчення української постмодерної літератури сприятиме літератур-
ний спецкурс «Українська постмодерна література». Передбачено широке 
використанням можливостей Інтернет-ресурсу та електронного супроводу 
ПМК під час аналізу постмодерного літературного тексту. 

Навчальний матеріал літературного спецкурсу «Сонет в історії укра-
їнської та світової літератури» передбачає поглиблене вивчення сонетів 
українських та зарубіжних поетів з метою розвитку вмінь аналізувати та 
інтерпретувати цей жанр класичної поезії.

Усвідомленню старшокласниками ідейно-тематичного змісту, жанрових 
різновидів та стильових особливостей українських фантастичних творів, 
формуванню вміння їх аналізувати сприятиме факультативний курс «Укра-
їнська фантастична проза».

Отже, літературні курси за вибором – один із ефективних підходів до по-
глибленого вивчення української та зарубіжної літератур в умовах профіль-
ного навчання. Вони спрямовані на формування у старшокласників умінь 
самостійної дослідницько-пошукової діяльності в процесі поглибленого 
вивчення літератури, розвиток їхніх читацьких, мовленнєво-комунікативних 
компетентностей, загальної ерудиції, професійного самовизначення.
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РОЗДІЛ ІІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛІТЕРАТУРНИХ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ
В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

1. Спецкурс «Художня література в контексті світової культури»
Специфіка вивчення літератури модернізму

в контексті художньої культури

1.1. Література як складова художньої культури
Література займає особливе місце в системі шкільних предметів. 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 під-
ростаючому поколінню визначити свою життєву і громадянську позицію.

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

У шкільному курсі органічно поєднуються історія літератури й літера-
турознавство, проте досі досліджується і активно дискутується питання: 
чому надати перевагу. Літературознавство якраз і розглядає художню лі-
тературу як вид мистецтва, хоча подеколи звужує поняття до «наукових 
знань про мистецтво слова». Отже, як твердять деякі вчені-культурологи, 
література вже майже традиційно перебуває з мистецтвом у не зовсім визна-
чених відносинах. Цікаву думку, на наш погляд, з цього приводу висловлює 
Л. Матвєєва. З одного боку, надзвичайно вживаним є словосполучення «лі-
тература та мистецтво», синтаксична семантика якого свідчить про те, що 
література є феноменом, який не належить до множини мистецтв, виносить-
ся за їх межі сполучником «та». З іншого боку, маємо на увазі, що поняття 
«література» у цьому словосполученні стосується не літератури наукової, 
навчальної тощо, а саме тієї словесної творчості, яка визначається терміном 
«художня». Утворюється парадоксальне коло, якщо визнати, що фактично 
синонімом до «мистецтва» є поняття «художня культура».

Література здавна була художньою творчістю, яка виносилася за межі 
мистецтва і разом з тим включалася до сфери художньої культури. Літера-
тура то наближалася до мистецтва, використовуючи мову ритму, образності, 
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звукопису тощо, то віддалялася від нього, захоплюючись квазінауковим 
(«удаваним», «несправжнім») аналізом буття або обслуговуючи соціаль-
но-політичні замовлення.

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

Отже, ми можемо стверджувати, що література є складовою контексту 
художньої культури, тому вивчення літератури в школі не можливе поза 
зв’язками з іншими видами мистецтв.

Сучасна школа відчуває значні труднощі щодо вивчення літератури саме 
як виду мистецтва. Методична наука наразі достатньою мірою не надає 
системи роботи з літературою як мистецтвом в контексті художньої куль-
тури. 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.

Звичайно, на уроках української літератури найпоширенішим є залучен-
ня інших видів мистецтв здебільшого за ознаками їх змістової спільності: 
або музика на вірші поета, ілюстрації до художніх творів, опера або балет 
за мотивами літературного твору, кінофільм, телевізійний або театральний 
спектакль, скульптурне зображення літературного героя тощо. Такий підхід 
виявляється найпростішою ілюстрацією до літературного твору й мало що 
додає до розуміння сутності художнього образу, морально-естетичної пози-
ції письменника. Проте ілюстративний принцип широко розповсюджений 
у шкільній практиці й багато словесників використовують його шаблонно, 
часто це єдиний принцип і форма залучення інших видів мистецтв, які ми-
моволі служать допоміжним матеріалом і багато чого втрачають, оскільки 
від початку визначена їх службова і в цілому другорядна роль. Водночас 
не можна не зважати на те, що ілюстративний принцип дає можливість не 
лише розкрити специфіку інтерпретації літературного твору в інших видах 
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і жанрах мистецтва, але й показати «межі» їх можливостей, які виразно 
виступають у такому порівняльному аналізі. Безперечно, цей принцип має 
право на існування й ефективно використовується на уроках української 
літератури, проте його можливості досить обмежені й явно недостатні для 
глибокого розуміння літературного твору, проникнення в його художню спе-
цифіку, осягнення його в контексті світової художньої культури.

Значно більше можливостей має тематичний принцип, коли учитель 
може охопити більше коло творів мистецтв різних епох і різних народів, 
оскільки визначальним фактором відбору є тема. Розмаїття тематики світо-
вої художньої культури з урахуванням загальнолюдського й національного 
має багатовікову історію, а учитель-словесник має всі можливості для ви-
бору. Тематичний принцип розширює уявлення школярів і про літератур-
ний твір. Під час аналізу конкретної теми, розкритої в художньому творі, із 
залученням інших видів мистецтв значно розширюється діапазон вражень, 
уявлень, думок, почуттів учнів. Тематичний принцип сприяє зближенню 
літератури з різними видами й жанрами художньої культури, підвищенню 
впливу взаємодії мистецтв на естетичне виховання старшокласників.

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

Існує ще один шлях зближення творчості письменника з явищами мис-
тецтва – шлях історико-хронологічних порівнянь і зіставлень, що надає 
можливість учням краще зрозуміти взаємозв’язок і взаємообумовленість 
художньої творчості в усіх виявах і соціально-історичного розвитку суспіль-
ства, глибокий взаємозв’язок морально-естетичних ідей певного історично-
го періоду, виявлення їх у різних видах мистецтв. Учень яскравіше відчуває 
атмосферу часу, якщо він обізнаний з подіями історії й культури, глибше 
сприймає все те, що хвилювало суспільство в ту чи іншу епоху, а відтак – і 
представників художньої культури.

Отже, історико-хронологічний принцип активізує весь духовний досвід 
історії людства і в цьому його велике виховне і розвивальне значення.

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

Усі, описані вище принципи зближення мистецтв, утворюють контекст17 
художньої культури, в якому значно посилюються освітні та виховні мож-
ливості вивчення української й світової літератури, а також інших видів 
мистецтв на заняттях літературних спецкурсів.
17  Контекст – від лат. contextus – тісний зв’язок, з’єднання.
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Таким чином, створюється серйозне підґрунтя, широка база для форму-
вання морально-етичних, літературознавчих та мистецтвознавчих уявлень. 
Збагачення процесу пізнання служить засобом, що активізує інтелектуальну 
діяльність учнів і сам процес осягнення української літератури в контексті 
світової художньої культури.

Проблема літератури в системі мистецтв широка і багатопланова. В нау-
ці вона здебільшого зводилась до висвітлення її взаємообміну на тематично-
му рівні, до появи окремих статей-розвідок, книжок про музичні, живописні 
твори на літературні теми, про що йшлося вище. Але майже зовсім не роз-
глядалися такі питання, як література й теорія мистецтв, взаємовідповід-
ність стилів літератури та інших видів мистецтв і особливо перекодування 
літературних текстів на «художню мову» інших мистецтв і навпаки, що є, 
на думку Д. Наливайка, 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 ство-
рює 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 
художнього змісту. Згадані взаємодії з іншими мистецтвами відбуваються 
головним чином на рівні «художньої мови» літератури і живопису, скуль-
птури, 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 мис-
тецтв, з властивими їм виражальними засобами. Різні мови різних мистецтв – це 
завжди мови мистецтв.

Мистецтва різняться за своїм «будівельним матеріалом» і за структу-
рою художньої мови, але в кожну епоху, зазвичай, вони утворюють одне 
ціле, котрому притаманні спільні закономірності 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 
простежується наявність об’єднавчого стержня, спільних глибинних засад 
художнього відчуття і мислення, які проявляються на духовно-функціональ-
ному 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 діяль-
ності за своєю природою поліфункціональне. До того ж його види, зазвичай, 
тісно або переважно пов’язані з якоюсь окремою функцією – креативною, 
комунікативною, аксіологічною, пізнавальною, гедоністичною тощо. Літе-
ратура з-поміж інших видів мистецтва виділяється тим, що поєднує в собі 
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весь комплекс його функцій у повному вигляді. Звідси її здатність охоплю-
вати всі сфери й аспекти 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 синтетичністю. Література за своєю приро-
дою 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»18.

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 невиразима словом і звершується без нього, хоч і передбачає 
значний рівень розвитку, що дається тільки мовою»19. 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 укра-
їнської і зарубіжної літератури з іншими мистецтвами й сферами духов-
ної культури, тобто у розгляді літератури в контексті світової художньої 
культури важливе місце займає компаративістика, яка користується тими 
ж методами, аналітичним інструментарієм, що і вивчення міжлітературних 
зв’язків, на тих же рівнях – онтологічному і гносеологічному, семантично-
му й естетичному 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 дослідження літератури. Проте вона стимулює той важливий 
діалог між культурами й літературами, 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:
18  Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе / Бахтин М. М. Вопросы литературы 
и эстетики. Исследования разных лет. − М.: Худ. лит., 1975. − С. 235.
19  Потебня А. А. Мысль и язык // Полн. собр. соч. – Харьков. – Т. I., 1926. – С. 106.
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• 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 мистець-
кого вираження (візуальні мистецтва, музика, кіно тощо) й у зв’язку з ін-
шими гуманітарними і соціологічними дисциплінами (історія, психологія, 
соціологія та ін.);

• паралельне вивчення і дослідження окремих літератур у контексті по-
рівняльного концептуального підходу;

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

українській (національній) літературі.
Тема про місце української літератури серед інших літератур світу стави-

лася 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 дискусій. О. Білецький справед-
ливо зазначав, що українська література як самостійна часом випадала з 
поля зору буржуазних літературознавців, що вивчали історію слов’янських 
літератур або пробували створити синтетичні огляди історії світової літе-
ратури. Передові люди слов’янських держав не лише визнавали за україн-
ською 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 російські критики визнавали, що українська література, як і 
польська з появою А. Міцкевича, не потребує ніяких «поблажливих відгу-
ків». Після Т. Шевченка українська література збагачується творами Марка 
Вовчка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, В. Стефаника, 
М. Коцюбинського, які стають предметом вивчення і популяризації у Німеч-
чині, 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»20.

У літературознавчій науці постало питання про індивідуальну своєрід-
ність української літературі, про її особливості, які забезпечили їй своє міс-
це 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 глибшо-
му розумінню особливостей і специфіки художньої літератури.

Отже, міжнаціональні художньо-культурні зносини – складний і багато-
плановий процес з багатьма аспектами, які висвітлюють спільне і відмінне з 
20  Возняк М. Еліза Ожешко та Іван Франко у взаємному листуванні // З життя і творчості 
І. Франка. – К., 1955. – С. 120.
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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 й могутню силу 
художньої культури та літератури як її складової. Надзвичайно важливо 
показати спільність тем, ідей, образів художньої літератури з іншими ви-
дами мистецтв на рівні «художньої мови», адже літературний процес роз-
вивається не ізольовано, на його формування впливають вчені, філософи, 
художники, композитори, діячі театру та ін.

У підготовці до заняття необхідне використання мультимедійних засо-
бів. 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 складовою художньої культури.
3. Що таке художні цінності? Як ви їх визначаєте?
4. Чи впливає мистецтво на вас особисто? Яким чином?
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1.2. Модернізм як мистецьке явище
Другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Літературний курс за вибором «Художня література в контексті світової 
культури» сприятиме поглибленню філологічних знань старшокласників, 
формуванню світоглядних компетенцій у сфері художньої культури, ово-
лодінню методикою аналізу художнього твору на літературознавчому рівні 
в широкому культурологічному контексті, а також їхній професійній орієн-
тації в галузі гуманітарних спеціальностей.

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

Мета вступного заняття «Модернізм як художньо-естетичне явище дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ століття» – формування в учнів цілісного 
уявлення про мистецтво модернізму як художньо-естетичне явище рубежу 
віків, усвідомлення філософсько-світоглядних теорій епохи європейського 
модернізму, засвоєння особливостей стильових художніх течій модерніз-
му (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 старшоклас-
никам великий за обсягом інформаційний матеріал, розглядаючи розвиток 
європейського та національного художньо-літературного процесу рубежу 
століть в контексті традицій і новаторства. Основні положення, які учні по-
винні засвоїти під час опрацювання оглядової теми, конкретизуватимуться 
при вивченні тем монографічного характеру.

Виклад теоретичного матеріалу необхідно комбінувати з різними видам 
і формами навчальної діяльності учнів. Доцільною буде мультимедійна пре-
зентація у вигляді віртуальної екскурсії картинними галереями світу «Ше-
деври живопису модернізму», яка створить емоційний фон на початку занят-
тя. Рекомендуємо продемонструвати репродукції робіт Е. Мане, К. О. Моне, 
К. Піссарро, Е. Дега, О. Ренуара, В. Ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена, А. Ма-
тісса. Підсиленню учнівських вражень від сприйняття живописних творів 
сприятиме прослуховування фрагментів музичних модерністських творів 
композиторів К. Дебюссі, М. Равеля, Р. Вагнера.

На етапі актуалізація знань старшокласників про художнє явище «мо-
дернізм», набутих із предметів гуманітарного циклу, цілком вмотивованими 
будуть запитання на виявлення їхнього первинного сприйняття модерніст-
ських 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: «лі-
тературний процес», «художній метод», «літературний напрям», «стильова 
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течія», «модернізм», «неоромантизм», «імпресіонізм», «експресіонізм», 
«символізм».

У ході викладу матеріалу шкільної лекції вчитель зазначить, що модер-
нізм (від франц. moderne – новітній, сучасний) – сумарний термін, пов’яза-
ний з новими та нетрадиційними ідеями. Слово «modern» вперше вжито ще 
в кінці V століття з метою розмежування християнського 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 ставлення до неї.

На думку Т. Адорно, одного з теоретиків модернізму, в широкому фі-
лософському плані 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 яви-
щем окресленого часового періоду. На цю прикмету літературного, культур-
ного й філософського модернізму звертало увагу багато дослідників. Так, 
німецький філософ Й. Габермас пояснює етимологію терміна «модернізм»: 
«Модернім, сучасним з того часу вважається те, що сприяє об’єктивному 
вираженню актуальності духу часу, яка спонтанно оновлюється. Розпіз-
навальним знаком таких творів є «нове», котре застаріває й знецінюється 
з появою наступного стилю з його «більшою новизною». Такий перехід із 
сьогоднішньої актуальності у вчорашню є руйнівним і продуктивним одно-
часно… Отже, сам модерн є незавершеним проектом…»21.

Модернізм – епоха в історії європейської культури кінця ХІХ – початку 
ХХ століття, яка має певну завершеність і цілісність. У будь-якій культур-
но-мистецькій епосі «…доживають старі тенденції, що колись були визна-
чальними, домінантними, ті, що зародились в попередню епоху, і зароджу-
ються нові тенденції, що стануть панівними в новій прийдешній…»22.

Не існує одностайної думки щодо виникнення модернізму. Тривалий час 
вважалося, що він зародився у Франції в 70-х роках ХІХ століття, а най-
першими 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 конкрет-
но-часові орієнтири та художні настанови. Однак кожний художній напрям, 
маючи свою неповторність, характеризується спільними визначальними ри-
сами модернізму: експериментаторство, формотворчість, тяжіння до умов-
них 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 
21  Габермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. – 1992. – №4. – С. 41
22  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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відкриттів, нових філософських гіпотез і самого життя людина поступово 
втрачала впевненість у цінностях попередньої епохи. На зміну реалістич-
ній об’єктивності прийшла модерністська художня суб’єктивність. Модер-
ністи заперечували традиційну парадигму реальної людини в реальному 
суспільному та історичному бутті, в основі якої лежав культ матеріального 
світу й людського розуму. Вони дотримувалися нового художнього прин-
ципу – «створення нової дійсності». Процес модерністської творчості, за 
визначенням Д. Затонського, «…є процесом перетворення реальних явищ, 
подій, проблем на ідіоми, символи, знаки – тобто абстрактні форми, що 
не відображають дійсності, а лише її символічно моделюють…»23. Сенс 
складності та умовності був фундаментальним відкриттям письменни-
ків-модерністів, оскільки лише складне мистецтво могло відтворювати 
складне життя. На думку одного із теоретиків модернізму К. Фідлера, «мис-
тецтво 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»24. 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 євро-
пейської спільноти, але й художній метод цієї епохи.

Художній метод – це сукупність принципів ідейно-художнього пізнан-
ня та образного відтворення дійсності. Дослідники по-різному визначають 
поняття художнього методу. Одні трактують як сукупність художніх при-
йомів 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. Кож-
ний художній метод має відповідний літературний напрям.

Літературний напрям – це конкретно-історичне втілення художнього 
методу, що проявляється в ідейно-естетичній спільності письменників пев-
ного періоду. Художній метод має типологічні риси, демонструє сутність 
явища, а літературний напрям показує, як ці типологічні риси реалізуються 
у національному контексті. Художній метод («як?») і літературний напрям 
(вияв цього «як?») визначають процеси творчості кожного митця. Літератур-
ний напрям 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;

23  Затонский Д. Что такое модернизм // Контекст-1974: Литературно-теоретические 
исследования. – М., 1975. – С. 156.
24  Модернизм: Анализ и критика основных направлений. – М., 1987. – Т. 2. – С. 15.
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• поглиблення авторського суб’єктивізму, інтуїтивізм як шлях пізнання;
• домінування індивідуалізму над масовістю;
• новий герой – індивідуаліст, який заперечує традиційні норми етики й 

здатний вдосконалити 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.
Для візуалізації уявлення школярів про стильове розмаїття мистецтва 

модернізму пропонуємо їм самостійно заповнити схему «Стильові течії 
модернізму».

Учні дійдуть висновку, що модернізм – категорія багатозначна, яка вклю-
чає споріднені явища різних понятійних рядів: епоху як період в історії євро-
пейської 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 кіль-
кості митців у літературному процесі. Отже, модернізм необхідно розуміти 
як певну мистецьку філософію, модель літературного-художнього розвитку 
кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Програма спецкурсу передбачає набуття учнями знань про філософ-
сько-світоглядні теорії епохи модернізму. Словесник зазначить, що на 
формування модерного типу мислення та виникнення модернізму як філо-
софсько-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 по-
відомлення, у разі потреби, коментуються вчителем.

Так, спікери першої групи назвуть німецького філософа А. Шопенгауе-
ра 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», 
залежною від якої споконвічно є людина»25. А. Шопенгауер відстоював іс-
тину, сутність якої в тому, що людина у своїй діяльності здебільшого керу-
ється суб’єктивними уявленнями, а не раціональними мотивами. На межі 
століть ця ідея була предметом осмислення багатьох філософів, психологів 
25  Шопенгауэр А. Под завесой истины. Сборник произведений. – Симферополь: Реноме, 
1998. – С. 375.
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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 життя26. У період європейського fi n de siecle 
ця теорія аскетизму-самозречення набула модної популярності у літе-
ратурних колах.

Друга група дослідників, яка готуватиме повідомлення про Ф. Ніцше, 
зазначить, що його твори стали важливим чинником переорієнтації світо-
глядних засад людини кінця XIX століття. Німецький мислитель визнавав 
носієм вищих ідеалів – «надлюдину», сильну особистість, здатну утвер-
джувати 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, сфор-
мовані у великому стражданні, «що дарувало їй глибину, тайну, умисел, 
розум, хитрість, величність…»27. Він неодмінно ставить людину в центр 
Всесвіту. Таким чином, з’являється образ людини-Бога, надлюдини, що ви-
тісняє у Ніцше традиційний символ Бога над людиною.

Ефективність сприйняття учнями сутності ніцшеанської надлюдини за-
безпечить ознайомлення з фундаментальними творами світової скульптури.

Скульптура модерна вирізняється динамікою й плинністю форм, вір-
туозним поєднанням масивних і тендітних ліній, силуетів. Для техніки мо-
дерна 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 Мін-
не (Бельгія).

Із коментаря вчителя учні дізнаються, що Франсуа Огюст Рене Роден – відо-
мий французький скульптор, один із засновників імпресіонізму в скульпту-
рі. 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 Бодлера стали 
джерелом натхнення для створення скульптурної композиції «Ворота пе-
кла», що включає етюди: «Мислитель», «Єва», «Миттєве кохання», «По-
цілунок» та інші. Найвідоміша скульптура Огюста Родена «Мислитель» 
зображає Данте Аліг’єрі – геніального творця «Божественної комедії». До 
своїх сучасників, які втратили віру, втомилися від вічної ворожнечі, шука-
ли земних благ і насолод, поет звертався: «Людина повинна утвердитися 
в думці, що з Богом вона жива, а поза Ним – мертва». Моральні закони й 
закони єства визначені лише Творцем.
26  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – СПб: Изд. А. Ф. Маркса, 1880. – С. 338
27  По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Избранные произведения. – Т. 2. – С. 261
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Ніцшеанські ідеї виявилися співзвучними з багатьма рисами модерніст-
ського героя, якому характерні скепсис, розчарування, страх перед світом і 
часом, схильністю до позасвідомого та містичного. Естетиці раннього мо-
дернізму імпонує яскраво виражене індивідуалістичне підґрунтя ніцшеан-
ської філософії людини.

Необхідно відзначити, що в українському культурному середовищі пер-
ших років ХХ століття знання наукової концепції Ф. Ніцше не було фунда-
ментальним, але у творчості О. Кобилянської, М. Коцюбинського, В. Стефа-
ника, В. Винниченка, Лесі Українки, загалом більш схильної до символізму, 
простежується генетичний зв’язок з ніцшеанською філософію.

Третя група повідомить про теоретика європейського модернізму А. Бер-
ґсона, який розвивав у європейському літературознавстві вчення про ін-
туїтивізм, 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 особистісного 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 модер-
ністської прози психоаналітичної теорії З. Фройда, сутність якої полягає в 
тому, що людина постійно перебуває під владою інстинктів, які впливають 
на все її життя. Провідним стимулом людської діяльності є сфера підсві-
домих потягів. Фройдівська концепція людини була споріднена з іншими 
філософськими доктринами ХХ століття тим, що метод психоаналізу про-
понував пізнання внутрішнього єства особистості, пошук таємниць буття 
у площині її підсвідомого життя. Згідно його концепції, душевна структура 
людини поєднує в собі позасвідоме «Воно» (Id), свідоме «Я» (Ego), поза-
свідоме моральне «Над-Я» (Super-ego). Перший елемент має генетичну ви-
значеність, передбачає все вроджене людини, підпорядковане її біологічним 
потягам. Свідоме «Я» забезпечує соціальну адаптацію особистості до навко-
лишнього середовища. 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 про-
цес творчості – із особливим станом матеріалізації продуктів творчої уяви, 
зі своєрідним маренням наяву. Цей висновок став філософським підґрунтям 
розуміння модерністського мистецтва, характерними темами якого (на ран-
ньому етапі) були містифікація та демонізація.

Психоаналітична теорія З. Фройда утверджувала надзвичайно важливу 
роль підсвідомого в літературній творчості та визначала шлях інтерпретацій 
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літератури ХХ століття. Запропонований філософом спосіб трактування 
художнього твору декларував заглиблення в структуру асоціацій, символів, 
аналогій, що відкриваються через підсвідомі вияви людського «Я».

Узагальнюючи повідомлення дослідницьких груп, робимо висновок, що 
індивідуалістичний дух літератури рубежу віків виявив типологічну спо-
рідненість з філософсько-світоглядними теоріями цієї доби. Проникаючи в 
національну культуру, вони асимілювалися в контекст вітчизняних.

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

Для візуалізації самобутності культурно-естетичного феномену укра-
їнського модернізму: конфлікт художніх принципів – народництва (укра-
їнськість, патріотизм, реалізм, закритість культури, зображення народного 
життя) і модернізму (європейськість, відкритість культури, демократизм, 
естетизм, зображення життя інтелігенції) методично виправданою буде реа-
лізація культурологічного контексту, презентованого в однойменній рубриці 
програми спецкурсу. Доречно використати репродукції творів живопису (на 
вибір): А. А. Маневич «Весна на Курінівці», «Міський пейзаж»; М. Г. Бура-
чек «Золота осінь» (імпресіонізм); С. Ф. Колєсніков «Рання весна» (експре-
сіонізм) та зображення скульптур: Л. В. Позен пам’ятники І. П. Котлярев-
ському і М. В. Гоголю в Полтаві; Ф. П. Балавенський – скульптурні портрети 
Т. Г. Шевченка, М. Л. Кропивницького; М. І. Пращук – скульптурні портрети 
І. Я. Франка, В. С. Стефаника, С. Ф. Людкевича тощо.

Мотивації навчальної діяльності учнів передбачає проведення бесіди за 
такими орієнтовними запитаннями:

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

• Доведіть, що продемонстровані зображення творів українського мис-
тецтва створені в епоху модернізму.

• Що спільного між європейським та українським модерністськими тво-
рами живопису?

• У чому ви вбачаєте національну специфіку українського живописного 
модернізму?

Для підвищення рівня усвідомлення учнями лекційного матеріалу про-
понуємо завдання, що передбачає заповнення таблиць (як можливий ва-
ріант – завершення роботи вдома). Рекомендуємо групову форму роботи.

І група учнів повинна заповнити таблицю «Традиції і новаторство укра-
їнської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.», у якій буде названо пред-
ставників, тематику творів та їх характерні риси.

ІІ група учнів підготує таблицю, в якій буде представлено митців укра-
їнського літературного модернізму, названо характерні риси їх творів.
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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, враховуючи національну 
специфіку, зумовлену літературними й історико-політичними факторами.

Письменники-реалісти, художньо відтворюючи сучасність, будили про-
тест проти соціального й національного гноблення, заглиблювалися в психо-
логію явищ і персонажів. Однак молоде покоління українських письменни-
ків, 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 спо-
собу письма, необхідність 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. Єфремову у статті «У пошуках нової краси» (1902 р.) оголосити лист 
М. Вороного маніфестом українського модернізму. За визначенням літера-
турознавця тих років О. Дорошкевича, краса й естетизм стали найприкмет-
нішою тенденцією культурної свідомості новоутвореної епохи модернізму 
в українській літературі.

У знаменитому поетичному посланні-відповіді до І. Франка, натхненний 
новітньою філософією, М. Вороний так сформулював кредо художника-мо-
дерніста:

…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 звернулися 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 сподіватися 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, соці-
альних, психологічних, історичних і т. ін.»28. Однак, М. Коцюбинський не 
28  Коцюбинський М. Твори: У 6 т. – К., 1961. – Т.5. – С.338-339.
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заперечував домінуючої народницької традиції, а лише намагався розши-
рити її рамки.

О. Кобилянська у своїх численних висловлювання називала себе при-
хильницею модернізму. Леся Українка термін «модернізм» у значенні ху-
дожнього напряму використала в доповіді, виголошеній у 1899 р. в Київ-
ському науковому товаристві «Малорусские писатели на Буковине».

Письменники реалістичного напряму неоднозначно ставилися до нова-
цій молодих авторів. Так, Панас Мирний спробував толерантно заперечити 
М. Коцюбинському, стверджуючи, що українська література повинна роз-
виватися в традиційних межах сільської тематики реалістичного 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»29.

Між народницькою й модерністською ідеологіями існував тісний зв’я-
зок: високий рівень популярності народницької ідеї мав вплив на станов-
лення раннього українського модернізму, натомість модерністська критика 
сприяла внутрішній переорієнтації та еволюції народництва, яке значно 
модернізувалося. Продовжували паралельно існувати народницькі уявлен-
ня, етнографізм, оповідь від першої особи, а також такі форми модерного 
європейського творчого досвіду, як інтелектуалізм, рефлексія, міфологізм, 
символ, елементи психоаналізу. Отже, явище раннього українського модер-
нізму було своєрідним.

Перший етап українського модернізму, декадентсько-символістський, 
мав відчутно епігонський характер, оскільки розпочався з наслідування 
французькому. Символістське ігнорування всіх суспільно-політичних про-
блем 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 вті-
лення в експресіонізмі, повернув в мистецтво соціальну проблематику, і 
тому виявився дуже плідним в українській літературі. Експресіоністські 
риси з’являються у творчості О. Кобилянської, М. Коцюбинського, В. Сте-
фаника, В. Винниченка, М. Хвильового, М. Йогансена, В. Підмогильного, 
Ю. Яновського, М. Куліша, Б.-І. Антонича, Є. Маланюка, О. Ольжича та 
інших. Талановиті митці під впливом творів Ф. Ніцше, з їх гіперболізованим 
критицизмом, максимально конфліктним характером стосунків зі світом, 
вловлювали загальний рух мистецтва.

Для неоромантичних художніх творів характерне ігнорування матеріа-
лістичного світосприйняття, розкриття внутрішнього життя людини в усій 
її повноті, посилений естетизм (краса природи, краса особистості, краса 
29  Франко І. Українська література // Зібрання творів: У 50 т. – Т.33. – К.: Наукова думка, 
1982. – С.142.



46

почуттів). Неоромантичні тенденції знайшли відображення у повістях «Лю-
дина», «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 – «батьківщина» російського та українського футуризму) і асоці-
ювався з іменем М. Семенка. У футуристичній манері розпочав свою твор-
чість П. Тичина.

Сюрреалізм в українській літературі презентований творчістю 
В. Свідзинського, В. Підмогильного, Б.-І. Антонича, М. Хвильового («Са-
наторійна зона»), В. Домонтовича, І. Багряного, В. Барки.

«Аристократизм духу», високий мистецький рівень, тяжіння до гармонії 
раціональної та почуттєвої сфери, використання міфологічних, античних 
та класичних тем (сюжетів, мотивів, образів), філософічність, афористич-
ність, чітко унормована вишукана форма, підвищена увага до композиції, 
продуманість у використанні художніх засобів, уникнення сентименталізму 
й надмірної чуттєвості, фольклорної образності, відображення національ-
но-суспільних проблем, загострений патріотизм, різке заперечення кому-
ністичного тоталітаризму визначали особливості творчості представників 
української «неокласики» (М. Зеров, М. Драй-Хмара П. Филипович, О. Бур-
гардт (Юрій Клен), М. Рильський – «п’ятірне гроно нездоланних співців»). 
Подібні угруповання були в багатьох європейських літературах: акмеїсти 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 заглиблення у внутрішній світ людини й відкриття нових об’єк-
тів зображення. Символізм показав конфліктний характер зв’язку духовної 
та фізіологічної сутностей людини; неоромантизм стверджував ідею краси 
сильної особистості, життя за власним переконаннями і поглядами; імпресі-
онізм 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; футу-
ризм розкрив психологію людини XX століття, 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 україн-
ський модернізм – важлива епоха в розвитку національної культури, тра-
диції якої знайшли продовження в творчості представників української 
діаспори (Празька школа, Нью-Йоркська група), творчості шістдесятників 
(І. Драч, Л. Костенко, В. Стус) та сучасних письменників.
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На підсумковому етапі заняття учні виконують завдання:
1. Назвіть передумови виникнення модернізму в українській літературі 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.
2. Охарактеризуйте стильові течії, які виникали і розвивалися в період 

оновлення української літератури рубежу віків.
3. Назвіть відомі вам із уроків української та зарубіжної літератур ху-

дожні твори, в яких наявні риси неоромантизму, імпресіонізму, символізму, 
експресіонізму.

Завдання для домашнього виконання:
1. Підготувати повідомлення про модерністський твір образотворчого 

музичного, театрального мистецтва (на вибір), який справив яскраве емо-
ційне враження.

2. Знайти у запропонованих учителем текстових фрагментах (М. Коцю-
бинський «Intermezzo», О. Кобилянська «Людина», Леся Українка «Лісова 
пісня», В. Стефаник «Камінний хрест») елементи різних стильових течій. 
Обґрунтувати відповідь.
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1.3. Символізм у світовій художній літературі
Програмою спецкурсу «Художня література в контексті світової культу-

ри» передбачено 3 навчальні години на опрацювання монографічних тем, 
що ознайомлюють учнів із поетичними творами Миколи Вороного, Олек-
сандра Олеся як самобутніми зразками українського символізму та творчіс-
тю Валерія Брюсова – теоретика «нового» напряму й активного учасника 
внутрішньо символістської полеміки в російській поезії.

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

На етапі актуалізації опорних знань учнів про поезією західноєвропей-
ського символізму (Шарль Бодлер «Альбатрос», «Відповідності», «Вечо-
рова 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. Зокрема, у сонеті «Відповідності» розкрито теорію «системи 
відповідностей», згідно якої всі предмети та явища, чуття та почуття неви-
димо зв’язані в одну невиразну, містичну єдність. Завдання митця – поба-
чити та показати ці взаємозв’язки. В авторському трактуванні природа – це 
певний «ліс символів», крізь який прямує людина.

Учитель зазначить, що на рубежі ХІХ – ХХ століть в Росії розвивається 
складне й багатоманітне мистецьке явище – символізм, представлений у лі-
тературній творчості Д. Мережковського, 3. Гіппіус, К. Бальмонта, Φ. Соло-
губа, В. Іванова, О. Блока, А. Бєлого, В. Брюсова. Символізм у російському 
варіанті намагався поєднати символічне мистецтво із «символічним» жит-
тям. 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 літератури в боротьбі митців за свободу.

Культурологічний контекст у процесі вивчення літературних творів пе-
редбачає розкриття взаємодії між творами різних видів мистецтва. Визна-
чальним чинником, що зумовлює виникнення взаємодії між творами різних 
видів мистецтв, стає творча індивідуальність кожного окремого митця, на 
підставі якої «відбувається найрідкісніше співпадання особливостей худож-
нього мислення поета й живописця, романіста і музиканта, співпадають їх 
світогляд, основні принципи їх ставлення до світу та культурні орієнтації»30.

Глибокому усвідомленню учнями специфіки російського символізму 
сприятиме презентація творів живопису російського художника-символіс-
та В. Борисова-Мусатова. Він розробив нову монументально-декоративну 
живописну систему, домагався чіткої логічності та конструктивності компо-
зиції, максимальної виразності кольору, музичності лінійних ритмів. Сим-
воліка 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 пейзажах «На балконі Таруса», 
«Кущ ліщини», «Осіння пісня» він шукає в природі співзвучність своїм пе-
30  Борев Ю. Б. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов Ю. Борев. – М.: 
ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 575 с.
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реживанням. Живописні враження від натури переосмислені художником, 
відкинуто все випадкове, непостійне, створено абстрагований образ, поз-
бавлений всього миттєвого. Митець прагнув до уподібнення живописної 
структури полотна музичному образу, дотримувався інтуїтивізму, поринав 
у фантазію, відволікався від буденності за допомогою казки, вигадки.

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

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

Рекомендуємо ознайомити старшокласників із брюсівським висловлю-
ванням лише до слів: «И я вижу её: это…» й запропонувати їм самостійно 
продовжити думку поета. Наприкінці заняття, усвідомивши філософсько-ес-
тетичну концепцію В. Брюсова, учні порівняють свій варіант із авторським, 
аргументуючи відповіді.

Емоційність сприйняття творчості В. Брюсова забезпечать прийоми ви-
разного читання окремих поезій підготовленими учнями-декламаторами, 
прослуховування записів акторського 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.

Після первинного сприйняття поезій В. Брюсова оптимальним буде ко-
ротке повідомлення вчителем (чи підготовленим учнем) окремих фактів із 
біографії митця, що унаочнюється демонстрацією його портретів роботи 
М. Врубеля (1906) та С. Малютіна (1913).

Поетичною ілюстрацією до біографії поета стане декламування 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,
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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 сло-
весник з’ясовує первинне читацьке враження 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 роботи М. Врубеля. 

Учням буде цікаво дізнатися, що портрет В. Брюсова спочатку був написа-
ний на фоні темного куща бузку, із якого рельєфно виступало обличчя поета. 
Брюсов був у захваті від портрету, але художник не вважав його завершеним. 
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, тому він зробить новий фон із зображенням 
весілля Амура і Псіхеї. Можливо, пристрасне ставлення Брюсова до пое-
тичних 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.

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 гениальное произведение». Перевірити 
це тепер неможливо, але висока якість портрета, такого, яким ми його бачи-
мо зараз, не викликає сумнівів. Адже обличчя і фігура залишились незаче-
пленими, 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 обличчя, постановка, схрещені 
руки – все досконало: портрет Брюсова знаходиться на рівні кращих ро-
біт Врубеля. Гостра гра ліній тонко передає велично-власну душевну ауру 
поета. Зображенню характерний високий монументальний устрій, навіть 
певна спорідненість із образом поета-пророка: Врубель побачив у Брюсові 
поета мислячого і вольового. Брюсов закінчив свої спогади словами: «По-
сле 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 сприйнятті 
сучасників існував стійкий образ Брюсова – вольового, власного літератора, 
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наділеного своєрідним «магічним» ореолом. У збірці 90-х років молодий 
Брюсов оголошує про свій намір створити школу символічної поезії, яка 
покликана «выразить тонкие, едва уловимые настроения, загипнотизи-
ровать 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 учнів 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. Брюсова 
Програмою спецкурсу передбачено опрацювання окремих віршів збірки 
«Urbi et Orbi» («Граду і миру», 1903). Її поява засвідчила Брюсова як тео-
ретика 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 – Олек-
сандра 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 індивідуального сти-
лю, специфіку поетичного світу В. Брюсова, неповторність, художню сво-
єрідність його ліричних творів, визначити місце поета в контексті розвитку 
світової культури.

Учні презентують результати групової роботи, демонструючи розуміння 
символістської специфіки брюсівської поезії.

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

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

У збірці звучать урбаністичні мотиви. Сповнене тривоги напружене 
життя міста, яке своїми «грохотами» і «бредом» стирає лик смерті, що 
безупинно насувається, та продовжує жити з колишньою шаленою, багато-
шумною напруженістю постає перед читачем у вірші «Конь Блед». Настрої 
поета тісно пов’язані з найдрібнішими проявами міського життя – відчут-
ним 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 
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необхідність свідомої праці над віршем. Він порівнював поетичну мрію з 
волом, а поета с його погоничем. Не випадково у вірші «Работа» поет звер-
нувся 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 симво-
лістської лірики вірш «Каменщик», який можна розглядати як зразок грома-
дянської 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 оби-
рає «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 очіку-
вання 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.
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Зауважимо, що цю збірку можна вважати кульмінацією творчості 
В. Брюсова. В наступних поет працюватиме над вдосконаленням форми, 
шліфуванням витонченого, точного і водночас чеканного вірша.

Робота в мікрогрупах передбачає дослідження поетичної мови, віршова-
них форм творів В. Брюсова. Старшокласники зроблять висновок про те, що 
поетична тематика модерністських 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 пресле-
довал неотвратимый Рок…»), використовував чергування рядків різного 
метра (так звані «рядкові логаеди», як у вірші «В Дамаск»: «Губы мои при-
ближаются // 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 термі-
ну «дольник». Учні з’ясують, що це вірш, заснований на неспівмірності 
ритмічних груп, «вид тонічного вірша, в рядках якого витримується одна-
кова кількість наголошених складів, а кількість ненаголошених між ними 
коливається від жодного до двох («міжударний інтервал»). Дольник часто 
зустрічається у англійській, німецькій та російській поезіях. Існує багато 
модифікацій дольника, включаючи такі, що не зберігають рівної кількості 
наголошених складів».31

Проаналізувавши окремі поетичні твори збірки «Urbi et Orbi», учні усві-
домлять істинність думки французького теоретика символізму Ж. Мореаса, 
який стверджував, що символ народжується там, де неможливо зобразити 
предмет. Він покликаний виразити алегоричне й невимовлене шляхом від-
повідностей 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 ідеального – 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.

31  Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Акаде-
мія», 1997. – с. 541
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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 старшо-
класниками:

• 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 ціліс-
ного сприйняття образу російського поета-символіста.

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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1.4. Cимволізм у живописі
У методиці викладання літератури в колі завжди актуальним було пи-

тання про зв’язок мистецтв у процесі вивчення літератури. Так, реалізація 
принципу історизму вимагає залучення інших видів мистецтв для глибшого 
осягнення історичних образів, наочного уявлення про героїв і час. Функ-
ція мистецтв розглядалася і як ілюстрація до літературного твору. Тоді ж 
сформувався ще один погляд, прибічники якого наполягали на необхідності 
рівноправ’я мистецтв на уроках літератури 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 
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фактів історії культури, історії суспільства сприйняття школярами мисте-
цтва 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 худож-
ній 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 зі способів освоєння художньої культури є робота з інтерпре-
таціями. 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 інтерпре-
тували цей твір. Крім того, багатозначність, або принципова можливість 
кількох інтерпретацій, є суттєвою стороною будь-якого твору мистецтва. 
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 сис-
темі діалогу мистецтв. У процесі лекції (теоретичні знання) і на практич-
них заняттях (різні форми роботи) учні навчаються бачити взаємозв’язок 
мистецтв, вести діалог з творами мистецтв, одержують навички тлумачити 
різні інтерпретації та створювати власну інтерпретацію мистецького твору, 
включаючи літературний.

Найбільш плідними є дослідження з проблеми взаємодії мистецтв, 
пов’язані з обґрунтуванням необхідності типологічного вивчення всіх 
видів художньої культури. Вчені переконливо довели, що загальні харак-
теристики 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 літературний, а також мати знання про простір, який оточує цей 
твір, його зв’язки з іншими видами мистецтв. Отже, щоб сприймати куль-
турно-мистецькі цінності в усій їх повноті, необхідно 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 по-
требам, 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 куль-
тури передбачає послідовно історичний підхід до аналізу їх зв’язків. Так, 
зрозуміти специфіку живописного або музичного твору можна за умови 
зв’язку їх з іншими видами мистецтв. Розгляд особливостей кожного виду 
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мистецтв безпосередньо залежить від того, як розуміє, тлумачить дослідник 
художню діяльність, ті її закономірності, які є спільними для всіх мистецтв.

Особлива роль художньої літератури в діалозі мистецтв підтверджується 
тим, що, як твердять учені (Ю. Лотман, М. Бахтін), внаслідок неповної чут-
тєво-наочної зреалізованості своїх образів література легко вступає в синтез 
з тими видами мистецтв, які спроможні довести їх до зримої виразності: з 
образотворчим мистецтвом, акторським втіленням, музикою. Універсаль-
ність «будівельного матеріалу» літератури – слова дає змогу їй самій відтво-
рити 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, необ-
хідний, оскільки лише в такому разі літературний твір стає фактом духовної 
культури, а його життя у часі – це зустріч з читачами-носіями культури кож-
ного наступного покоління. З іншого боку, саме широкий контекст худож-
ньої 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 із головних завдань літературної освіти в умовах профільного 
навчання є максимальне 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 Вигот-
ський, який вважає, що справжня реакція на мистецький твір (літератур-
ний, музичний, образотворчий) починається з акту чуттєвого сприйняття, 
яке впливає на почуття і уяву того, хто сприймає мистецтво. Виокремлю-
ючи почуття насолоди, яке людина зазнає, милуючись твором мистецтва, 
Виготський зазначає, що «художня насолода» вимагає активної діяльності 
психіки, розвитку емоційної сфери людини.

Таким чином, вплив зокрема образотворчого мистецтва на особистість 
являє собою цільний системний акт, у якому відбувається взаємодія таких 
складових, як впливовий стимул (живописний твір з його системою зобра-
жувальних засобів), художня свідомість особистості (психологічні меха-
нізми 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 ґрунту-
ється на співпереживанні і співучасті, тобто «ефект присутності»; другий 
тип – психологічним механізмом відчуження і ґрунтується на спогляданні 
досконалості художньої форми твору мистецтва, тобто «ефекті відчужен-



57

ня»; третій тип – психологічним механізмом катарсіса й відповідного пере-
живання. Цим трьом типам впливу мистецтва відповідають і три варіанти 
його впливу на духовний світ особистості, що цілком закономірно.

Естетичне виховання старшокласників на уроках літератури, занят-
тях курсів за вибором передбачає знайомство з естетичними категоріями: 
«прекрасне», «потворне», «трагічне», «комічне» тощо. Завдання мікротеми 
спецкурсу – допомогти учням побачити шляхи формування естетичного іде-
алу 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 знай-
шов 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 мис-
тецтвом, тісно взаємодіє з поняттям «образ». На наш погляд, багатогранне 
трактування поняття «символ» дає змогу пов’язати його з естетичними ка-
тегоріями в їх історичному контексті та їх образному відображенні в мис-
тецтві.

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

Залучаючи учнів до аналітичної діяльності в поетапному засвоєнні ними 
поняття «діалог», організовуємо завдання з орієнтацією на розвиток худож-
ньої уяви, що впливає на формування уміння власної інтерпретації, яке на 
заняттях літературного спецкурсу є провідним.

Світова культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – час духовного відроджен-
ня, атмосфера якого позначена незвичним злетом духовності й художньої 
культури. Художники порубіжжя прагнули створити нове мистецтво, екс-
периментували 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 пи-
тань літератури цього періоду – пошук художником власного призначення.

Нагадаємо учням, що В. Брюсов – один з духовних «вождів» російського 
символізму, М. Гумільов їм відомий як засновник акмеїзму, проте в юно-
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сті він захоплювався символізмом, 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 розхо-
дження збільшувались. Так, йому була абсолютно чужою ідея релігійної 
соборності, водночас приваблювала інша ідея – створити нове мистецтво. 
Знайомство з поезією французьких символістів підказало йому мету подаль-
шої діяльності, бути вождем нового напряму – декадентства – стало його 
життєвою метою, про що він писав у своєму щоденнику в 1893 р. Дослід-
ники творчості В. Брюсова відзначають, що його приваблювали мужні та 
монументальні 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 істо-
рико-міфологічних сюжетів у позаісторичному плані.

У творчості поета органічно пов’язані символізм, романтизм і класи-
цизм. Останній – це ідеалізація, використання тем і образів античної куль-
тури, жанрів класицизму, це раціоналістична основа його поезії, чіткість 
композиції. Надзвичайно сильними були і тенденції неокласицизму, спря-
мування в минуле.

Слід звернутися також і до творчості О. Блока, яку дослідники окреслю-
ють як втілений зразок естетичного ідеалу срібного віку, синтезу мистецтв. 
Поезія О. Блока, яка має символістичні 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 се-
редньовічної культури. Бертран – символічний образ, який виражає сприй-
няття Росії О. Блоком. Дослідники відзначають, що через болісні рубежі 
своєї творчості, через роздвоєння, метання він набував цільності у власно-
му поетичному світі, а сприяв цьому тісний зв’язок із світом художників 
М. Нестерова, В. Васнецова. Численні дослідники його творчості відзна-
чають 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 пожиттєво…» (Порівняймо 
художні образи картини М. Врубеля «Демон, що сидить» (1890 р.) і вірш 
О. Блока «Демон» (1910 р.), який був написаний саме під враженням кар-
тини М. Врубеля).

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 ство-
ритися цілісне, естетично насичене просторове середовище.
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Образотворче і декоративне мистецтво модерна вирізняє поетика сим-
волізму – теоретичної основи модерну. Відомо, що в модерні ідеї подеколи 
були запозичені саме у символістів, творчість яких хоч і була дещо супере-
чливою, проте орієнтована на вишуканий, тонкий смак. Виняткове значення 
у модерні, а відтак і символізмі, мали особливі принципи формотворення. 
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, живо-
пис, графіку, декоративно-прикладне і театрально-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 мистецтво 
як форму діяльності людини, вивільняли його від усякого раціонального 
начала. Відтак творчість художника розглядалася як індивідуальне вияв-
лення особистості.

В образотворчому мистецтві джерела символізму лежать у деяких ас-
пектах 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 особливість мистецтва, яке не покладається на холодний розум, 
воно зігріте живим мистецтвом.

Звичайно, М. Врубель зв’язаний міцно з російською традицією. Водно-
час він йшов у мистецтві своїм власним шляхом, був романтиком, символіс-
том, 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 юно-
сті виявляв інтерес до літератури і філософії. (Принагідно нагадаємо, що 
літературний символізм значно випереджає в своєму розвитку символізм у 
живопису: В. Брюсов, О. Блок, А. Бєлий, В. Іванов). 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, захо-
плювався 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 
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вчителя П. Чистякова, який поєднував у собі традиційно класичні естетичні 
переконання та реалістичний метод. М. Врубель успадкував від учителя 
поняття високого мистецтва, досконалої 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 Ренесанса», 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 візантійського мистецтва. Художник реставрує 
купол Софійського собору і працює над розписом іконостасу Кирилівської 
церкви. Однак стиль, екзальтованість його героїв суперечать стилю візан-
тійського живопису. Врубель це розуміє і вирішує їхати до Італії, де знайо-
миться з творами венеціанських художників. Вивчення колориту візантій-
ських 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 повернутися додому. Вене-
ціанські враження помітні лише в двох роботах художника «Східна казка», 
виконана лише в ескізі, та «Дівчинка на фоні персидського килима» – велике 
полотно, виконане маслом. Це портрет дочки власника позичальної каси. 
Його можна назвати портретом-фантазією. Художник зробив дівчинку геро-
їнею східної казки, посадив її в намет з важких маслянисто-червоних кили-
мів, одягнув у рожеву атласну сукню, обвішав намистом з перлів. Маленька 
красуня дивиться сумними очима, а біла троянда мало не падає з її маленької 
руки з важкими перснями. Саме в цій картині простежується зародження 
реального символізму, оскільки органічне поєднання реального і фантас-
тичного – найважливіша ознака модерну. Врубель прагнув виявити сутність 
зображеного, розкрити його душу, ілюзіонувати її, позбавити сірості.

У своїх роботах художник намагався створити враження реального існу-
вання простору і предметів, немов би стерти межу між реальним і зображе-
ним 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 відда-
ляються від повсякденного. 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 виготов-
лення 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 Спасите-
ля», «Мойсей» та ін.), то відчуємо себе в реальному світі, однак ця реаль-
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ність неземна. Постаті в композиціях ніби позбавлені плоті, ліки 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. Вру-
бель написав «Воскресіння Христа», «Надгробне голосіння», «Вознесіння» 
та інші роботи.

Особливо виразним був ескіз «Надгробний плач», у якому дивовижно 
поєднані безплотність, одухотвореність й неземна краса. «Надгробний плач» 
ніби пройнятий «внутрішнім світлом», що засвідчило абсолютно нову рису 
в 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 «Над-
гробного плачу», де в усіх, крім четвертого, ескізах зображено дві постаті – це 
мати і мертвий син. Уся скорбота зосереджена в очах матері, повних непро-
литих сліз. Мати не відриваючись дивиться на сина, немов би мовчки задає 
питання про таємницю смерті. Ні слова, ні поруху – лише погляд.

У першому акварельному ескізі «Надгробного плачу» для Володимир-
ського собору художник став на новий і серйозний для себе шлях зобра-
ження 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.

Останній ескіз завершує весь задум. Зображені фігури ніби застигли, 
постать Христа пройнята згасаючим світлом, яке складається з приглуше-
них співзвучностей кольору: зеленкуватих, 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 ве-
ликої 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 наси-
чує образ глибокими переживаннями, які і створюють цей символ. Форма 
втілення образу стає немов би його плоттю – звідси зв’язок між символізмом 
і класичним мистецтвом Греції, Риму. Звідси інтерес символістів до пам’ят-
ників античної культури, вивчення ритму, стилю світових геніїв мистецтва 
і в тому числі літератури.
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Теоретики мистецтва не завжди погоджувалися з символістами і поде-
коли 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 складових: 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 виразити. Символізм сучасного мистецтва не відкидає реа-
лізму, романтизму і навіть класицизму, оскільки будь-який твір мистецтва 
певною мірою символічний. Сучасне мистецтво спрямоване в майбутнє, 
яке вже відчувають його творці – представники різних видів мистецтв, але 
в них відбувається боротьба виродження (минулого) з відродженням (май-
бутнім). Можливо, саме це хотів сказати Врубель своїми роботами в ранній 
період творчості.

Методичний коментар
З цієї теми доцільно провести шкільну лекцію із залученням самостій-

ної роботи учнів. У лекції важливо зробити акцент на проблемі органічно-
го взаємозв’язку літератури, живопису, 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 ду-
ховними пошуками в суспільному житті. Важливим є також аспект взаємодії 
літератури і живопису, тобто прочитанні літературного тексту як своєрідно-
го діалогу з образотворчим мистецтвом. Це дає змогу розкрити внутрішні 
зображувальні можливості кожного виду мистецтва, інтерпретувати літе-
ратурний 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 но-
вого 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 симво-

лізму М. Врубеля?
3. Підготуйте повідомлення про значення київського періоду становлен-

ня символізму в творчості М. Врубеля.
4. Знайдіть в Інтернеті ескізи художника до розпису Володимирського 

собору і поміркуйте над питанням: «Що вам допомагає прочитати «Над-
гробний плач»? Чи вдалося художнику зобразити «внутрішнє світло», вті-
лене в образи ескізу?
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1.5. Символізм у музиці

Літературний символізм і мистецько-художня концепція О. Скрябіна
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 від-
носини між ними мають характер спілкування «на рівних», тобто характер 
діалогу.

Найбільшою мірою це стосується літературної освіти, оскільки діалогіч-
ною є сама природа 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 закономірностей цього процесу, керування ним – найважливіше 
завдання методики викладання літератури. Ідея діалогу є досить перспек-
тивною 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 методологічною основою всієї шкільної гуманітарної освіти. Спіль-
ною думкою в дослідженнях психологів, літературознавців, методистів є 
осягнення саме діалогічної сутності мистецтва. Це концептуальне поло-
ження 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 завершу-
вати роботу, розпочату художником, який реалізує свій задум усією зовніш-
ньою 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 худож-
нього твору, набуття учнем особистісного смислу в літературному тексті або 
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іншому художньому творі робить процес сприйняття «актом співтворчості», 
плідним діалогом з автором. Саме такий шлях уможливлює не лише осяг-
нення 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 надзви-
чайно складна. Обмеження 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 особливостей 
різних видів мистецтв.

Зміст вищого ступеня аналізу літературного твору – вихід за межі тексту, 
широкі узагальнення тощо – найактуальніша проблема сучасної методики 
літератури, вирішення якої 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 діяль-
ності учня-читача, оскільки саме в діалозі реалізується художній тип люди-
ни. Цю проблему почав розробляти ще К. Юнг, актуальною вона залишаєть-
ся 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 мис-
тецтв, їх взаємодію, яка підкреслює, а не підміняє своєрідність, специфіку 
кожного виду, і не слід боятися «змагання» 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 динамічніша, 
ніж живопис, що є цілі галузі життя, підвладні лише їй, літературі.

У методиці викладання літератури лише накреслено перспективу роз-
робки 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 фор-
мування в учнів основної якості – естетичної чутливості.

Абсолютно очевидною є чіткість розподілу мистецтва на різні види: 
виражальні і образотворчі, просторові і часові. Кожен із них володіє спе-
цифічними особливостями. Водночас це безкінечний процес взаємодії, вза-
ємовпливу, взаємопроникнення засобів художньої виразності, адже мис-
тецтво звуку і кольору не лише близькі, але й доповнюють одне одного. 
Безмежне у часі образотворче мистецтво працює з простором, тоді як му-
зичний твір, обмежений часом звучання, абсолютно безмежний у просторі.
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Література і музика як форми художньо-естетичної свідомості відобра-
жають реальну дійсність, але як види мистецтв мають свою специфіку. Лі-
тература, 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 вираження внутріш-
нього світу людини, її почуттів, настроїв, переживань в узагальнених ху-
дожніх образах.

Сприймання музичного твору індивідуально-суб’єктивне, варіативне, 
неповторне. Проте естетична ідея, втілена автором засобами художньої ви-
разності, є інваріантною. В осягненні музичного твору найважливішим є 
те, що митець не стільки повідомляє свою думку, скільки викликає у слу-
хача-реципієнта власну, спонукаючи його до роздумів над своїм душевним 
станом, до емоційного осмислення особистих переживань. Музичне сприй-
мання – 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 виділити і об’єднати 
основні елементи звукової тканини твору, їх осмислення на основі акти-
візації 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 гармоній-
но завдяки синестезії – здатності відчувати мистецьке явище відразу декіль-
кома органами чуття. Проблемами синестезії займався видатний теоретик 
і практик живопису В. Кандінський. Велику увагу цій проблемі приділяв 
яскравий представник символістичного мистецтва, композитор і музичний 
виконавець О. Скрябін – автор «Поеми вогню» і «Поеми екстазу», написа-
них одночасно в музичній і колірній інтерпретаціях.

Олександр Скрябін народився 1872 року в Москві у родині дипломата 
і піаністки. Батько володів кількома східними мовами і протягом багатьох 
років служив у країнах Близького Сходу, мати була талановитим музикан-
том, але рано померла, і майбутній композитор виховувався у тітки й бабусі. 
Музичні здібності О. Скрябіна проявилися у трирічному віці, а в п’ятиріч-
ному – 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 московського педагога 
М. Звєрєва, в якого вчилися пізніше видатні піаністи-віртуози.

На початку 80-х років ХІХ століття О. Скрябін уже був автором багатьох 
фортепіанних творів, написаних під впливом Ф. Шопена, проте досить ори-
гінальних. О. Скрябін рано набув слави піаніста-віртуоза з абсолютно само-
бутньою, неповторною манерою гри – легкою, привабливо-заворожуючою. 
У 1892 році він закінчив Московську консерваторію із золотою медаллю і 
розпочав самостійне творче життя. З допомогою відомого російського му-
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зичного діяча і видавця М. Бєляєва О. Скрябін знайомиться і входить у коло 
визначних музикантів і композиторів О. Глазунова, А. Аренського, М. Рим-
ського-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 твор-
чого життя він володів магічною здатністю з перших узятих ним акордів 
на фортепіано встановлювати психологічний контакт з аудиторією, яку за-
ворожував 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 перед-
чуттями революції 1905-1907 років, О. Скрябін відчуває творче піднесення. 
У цей період він створює свої фундаментальні твори, в які входить і «Поема 
екстазу». Основною темою тих років стає тема героїчної особистості в кос-
мічних 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-філо-
соф, який створив свою цілком оригінальну систему поглядів на роль і 
завдання мистецтва.

Протягом майже шести років (1904-1910) О. Скрябін живе життям ман-
дрівного музиканта – Швейцарія, Італія, Франція, турне містами США. 
Водночас саме в цей період він досягає вершини своєї творчості: ство-
рює 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 ви-
знання твір одержав після його блискучого виконання видатним дириген-
том 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, пройня-
та переможним 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 твор-
чості непроста і досить суперечлива. Важливо усвідомити унікальну при-
роду самої особистості О. Скрябіна, яка ставить його певною мірою поза 
часом і простором. Сучасники композитора відзначали абсолютну авто-
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номність його мистецтва, незалежність від зовнішніх умов і впливів. Проте 
невдовзі з’ясувалося, що ідеї і музика О. Скрябіна значною мірою живилися 
повітрям епохи та її середовища, а його творче «Я» в пошуках засобів са-
мореалізації 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 композитора із розряду «нонсенсу», напівбожевільної фантазії посту-
пово 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 вбирала, 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 модерну, втім у такому подвійному впливі 
немає суперечності: обидва явища існували в епоху О. Скрябіна, складним 
способом переплітаючись і взаємодіючи між собою. Співвідношення мо-
дерну 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 способом їх стильової 
реалізації. Не випадково ці явища обґрунтовувались у межах різних ви-
дів мистецтв: модерн охоплював середовище образотворчого мистецтва, 
зодчества і дизайну, тоді як символізм – суто «духовну» сферу поезії і фі-
лософії. У такому ж співвідношенні зовнішнього 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. Шел-
лінга, А. Шопенгауера і Ф. Ніцше цілком збігалися із символістичним се-
редовищем 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 мис-
тецтва» 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 минулого сто-
ліття давала немало підтверджень тієї ієрархії мистецтв, яку пропагували 
теоретики символізму. Маємо численні приклади музичності у суміжних 
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мистецьких сферах – від живописних «сонат» М. Чюрльоніса до поетичних 
«симфоній» А. Бєлого. Все це підтверджує існування явища синестезії, про 
яке йшлося вище. Комплексна чуттєвість передбачалась естетичним кодек-
сом символізму. Найповніше цей принцип планувалося здійснити в Містерії 
(з грецької – таїнство) – грандіозному акті, який зобов’язаний об’єднати 
заради певної зверхзадачі засоби і можливості всіх видів мистецтв. При-
чому таке об’єднання мало здійснитися під егідою музики: не випадково 
найближчим прообразом нової містерії вбачалися музичні драми Вагнера.

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

Найважливішою складовою цього задуму була ідея синтезу мистецтв – 
взаємодія різних 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 міс-
терія 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 могут-
ність його музичного 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 свід-
чать 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 «Попередньо-
го дійства» (1900). З іншого боку, задумані твори не були здійснені авто-
ром. Все, створене О. Скрябіним, за винятком двох романсів, лише розуміє 
слово, але не матеріалізує його музично. О. Скрябін, який явно тяжіє до 
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слова, віддає перевагу його беззвуковому варіанту. Сміливий теоретик, він 
виявився у питанні синтезу мистецтв обережним практиком, який постійно 
дослухається до свого внутрішнього музичного «Я». Щаслива здатність 
порозумітися безсловесною мовою музики, як стверджують дослідники, 
врятувала композитора від основного протиріччя символізму – потреби і не-
можливості виразити себе. Обмежившись сферою чистого інструменталіз-
му, геній О. Скрябіна бездоганно втілив романтико-символістське уявлення 
про музику як вище з мистецтв, здатне найбільш адекватно осягнути світ.

Очевидно, саме тому прикладів чистого синтезу мистецтв у О. Скрябіна 
зовсім небагато, яким би яскравим не здавався «Прометей». Набагато біль-
ше 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 скрябінських творів різного жанру. Висловлюючись словами 
Б. Пастернака, музика О. Скрябіна воістину «перевершує себе, щоб 
бути собою».

Скрябінські теми-символи органічно вписуються в систему символіст-
ської поетики. Як і категорію символу в цілому, їх вирізняє двоєдина різно-
спрямована структура, де «вектор смислу» поєднується з багатозначністю, а 
сила впливу – із загадковістю, незбагненністю образу в його «останній гли-
бині». Композитор володів даром тайнопису або, за В. Брюсовим, «ключами 
таємниць». Про це свідчать його пізні музичні мініатюри з характерними 
підзаголовками – «Загадка», «Маска», «Дивина»… Повертаючись до ідеї 
перетворення, відзначимо, що підсумок цього процесу невід’ємно пов’я-
заний у О. Скрябіна зі сферою екстазу (з грецької – зміщення, несамови-
тість). 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 характе-
ризує 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. «Несамовито-
стями» та «сп’яніннями» наповнені заключні частини багатьох творів ком-
позитора, які він розумів як вихід за рамки власного «Я» і злиття з Єдиним. 
Ознаки такого фінального апофеозу і екстатичної 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 «Проме-
тея» (1910) і включає творчість композитора, що розгорталася під знаком 
«Містерії», про яку йшлося вище. Головну роль серед засобів виразності 
композитор відводить гармонії, в якій зроблено найбільш яскраві відкриття.
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Розглянемо докладніше найвизначніший твір О. Скрябіна «Прометей» 
(«Поема вогню») – твір для великого симфонічного оркестру і фортепіано, 
з органом, хором і світловою клавіатурою. Ідеї світломузики висувалися ще 
в XVIII столітті переважно вченими. Аналогія «спектр – октава» (октава з латин-
ської – 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 клавесин – перший кольоромузичний інструмент. 
Результат експерименту поставив під сумнів доцільність безпосередніх від-
повідностей «звук – колір». Критики вважали мистецтва музики і живопису 
цілком самодостатніми. У ХІХ столітті французькі і російські поети-симво-
лісти захопилися процесом «забарвлення» звуків. На думку німецьких ро-
мантиків, людина втратила 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, архі-
тектура – явища єдиного художнього мислення, вважали романтики.

Зародження і реалізація задуму «світлової симфонії» у О. Скрябіна 
пов’язані з його тяжінням до символічного асоціативного мислення та здат-
ністю сприймати музику «візуально», пластично і в певних кольорах. Про-
грама «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 Укра-
їнки, а також Бетховена, Ліста, Рубенса та ін., відповідає міфотворчому 
настрою символістів і тому значенню, яке надавалося в їхніх творах міфо-
логемі вогню. До вогненної стихії постійно тяжіє і О. Скрябін. Демонічне, 
богоборче начало присутнє в його «Прометеєві», в якому вгадуються риси 
Люцифера, якого тлумачать насамперед як «носія світла» (lux + fero). Мож-
ливо, 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 тонально-гармонійний план твору 
й одночасно його кольоросвітлову драматургію. За задумом 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-блискучий і знову червоний). 
Водночас світломузичний задум був пов’язаний з труднощами його втілен-
ня. Вони посилюються також тією обставиною, що композиторові уявлявся 
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складніший 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. Пер-
ший світломузичний твір, неперевершене виявлення людського духу, став 
підсумковим і головне – новим словом у мистецтві.

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

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

Литовський живописець і композитор М. Чюрльоніс, згаданий вище, 
ніколи не відокремлював свою музичну творчість від творчості живописної. 
Він використовував часовий чинник вмісту форми, що виявлялося насам-
перед 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 перетво-
рення людства через мистецтво.

Цікаво, що як естетичний феномен скрябінська ідея зорової музики ви-
явилася надзвичайно 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 – зобразити 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 кар-
тинами художників епохи Відродження; у М. Мусоргського – «Картинки з 
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виставки» та «Світанок на Москві-річці». Яскраво це виявилося у творах 
К. Дебюссі «Віддзеркалення в річці», «Золоті рибки», «Місячне 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 «Проме-
тей» 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 по-
ходженням Я. Ксенакіс завжди прагнув просторово опредметнювати, ауді-
овізуалізувати свої твори. У 1975 році він винайшов музичний комп’ютер, 
який дозволяв створювати музику за допомогою 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. Ксенакіса. В одному з інтерв’ю він зазна-
чив, що незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо, але між архітектурою 
і музикою існує місток, що ґрунтується на людських психологічних проце-
сах, 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 архі-
тектурні композиції.

Як бачимо, у творчості композиторів, живописців, архітекторів просте-
жується 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 принци-
пів 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 мис-

тецького змісту, що передбачає розкриття типологічних рис твору, історич-
ного значення, естетичної вартості, аналітичний розгляд взаємодії всіх сто-
рін музичного тексту: звукової, інтонаційної, композиційної. Самостійним 
видом аналізу музичних творів, який ґрунтується на психології музичного 
сприйняття, є художній аналіз. Орієнтуючись на інтереси та можливості уч-
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нів, 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, сло-
весна анотація до музичного твору. В педагогічній практиці не останню 
роль відіграє культурологічний, візуально-асоціативний, емоційно-слухо-
вий, вербально-змістовий аспекти аналізу музичного твору. Інтегративні 
процеси в мистецтві передбачають урахування взаємодії і взаємовпливів 
зокрема художньої літератури, образотворчого мистецтва і музики в процесі 
аналізу музичних творів.

Учитель має використовувати особливий контакт, який виникає у проце-
сі взаємодії словесного і музичного мистецтв – літературний опис музично-
го 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 вер-
бальний опис.

Аналізуючи музичний твір, учитель має пам’ятати про комплексну при-
роду мелодії, враховувати особливості мистецької доби, художнього на-
пряму, жанру, стилю тощо. Процес художнього аналізу відштовхується від 
загального емоційно-образного сприйняття учнями мелодії, розуміння смис-
лової виразності музичного матеріалу, що сприяє осягненню музичного образу.

Доцільно використовувати метод порівняльного аналізу художніх творів 
різних видів мистецтв або тільки музичних – різних за жанром, стилем, 
виражальними засобами. Учні вчаться виробляти власну оцінку музично-
го твору, враховувати культурологічний контекст. У процесі знайомства з 
музичними творами О. Скрябіна проблемний метод стає визначальним, 
а вербальний опис музичного твору – аналітичним, з урахуванням таких 
компонентів: історичний період (романтизм), стильовий напрям (симво-
лізм, модернізм, неоромантизм), форма фіксації музичного твору (аудіо-
візуальна) тощо. Під час аналізу музичного тексту необхідно ознайомити 
учнів з основними етапами життя і творчості композитора, його віртуозною 
виконавською діяльністю. Виконання творчих завдань з висловленням влас-
них 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, під-
вищення духовного рівня особистості.

Ефективність розвитку естетичного смаку старшокласників знаходиться 
у прямому зв’язку з кількістю і якістю високохудожнього музичного матері-
алу. Емоційна активність учнів, що виникає в результаті осмисленого сприй-
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няття музичного твору, стає повнішою і глибшою – тоді вона переходить у 
сферу свідомості. Вербальний опис музичного тексту з’являється 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 вербаль-
ному описі реалізуються пізнавальні та мисленнєво-перцептивні здібності, 
задані музикою як об’єктом сприймання, формується особистісний життє-
вий і естетичний досвід учня-слухача, а також мовленнєва культура.

Все це спонукає учнів до особистісної рефлексії та саморозвитку, за-
безпечує ціннісно-естетичне ставлення до мистецтва, художньої культури 
в цілому.

Запитання і завдання:
• Знайдіть найвиразніший уривок з творів О. Скрябіна і спробуйте ви-

значити його виражальні засоби (ритм, тон, темп тощо).
• Визначте з допомогою іншого музичного твору О. Скрябіна особли-

вості 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 ви-
дів мистецтв.

• Які тенденції символізму ввібрала в себе сучасна класична та естрадна 
музика? Підтвердьте 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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2. Спецкурс
«Сонет в історії української і світової літератури»

2.1. Методика вивчення українського сонета

«Сонет в історії української та світової літератури».
Сонет як найбільш поширений жанр світової канонічної поезії зазнав 

чималих змін у формі та змісті. У шкільній практиці сонету не приділялося 
належної уваги. Це пояснюється, очевидно, і складністю цієї поетичної фор-
ми для вивчення в школі, і тим, що в методиці літератури проблема сонета 
залишається все ще недостатньо розробленою. Ті відомості про сонет, що 
подаються у шкільних програмах з літератури не дають учителеві можли-
вість сформувати чітке уявлення про цей поетичний жанр.

Мета спецкурсу «Сонет в історії української та світової літератури» 
спрямовує на більш докладне ознайомлення старшокласників із жанром 
сонета та його національними різновидами, сприятиме розширенню і по-
глибленню читацьких компетенцій учнів, зокрема їхньої здатності до пов-
ноцінного сприйняття поезії у контексті духовних цінностей національної 
і світової художньої культури, готовності до самостійного спілкування із 
твором мистецтва, до діалогу з автором через текст. Саме ці компетенції 
необхідні для успішної соціокультурної адаптації старшокласників.

Програмою спецкурсу задекларовано шкільну лекцію як головну форму 
викладу навчального матеріалу. Існує така класифікація шкільних лекцій: за 
змістом — історико-літературні, теоретико-літературні та аналітичні (при-
свячені аналізові тексту); залежно від періоду проведення — вступні (на-
становчі), які проводять перед вивченням нового розділу, узагальнювальні 
(після вивчення нового розділу) та поточні (читаються безпосередньо під 
час вивчення теми); враховуючи методи подачі — лекції монологічної фор-
ми (читає сам учитель), шкільна лекція-діалог (виклад учителя доповнюють 
учні), лекція-бесіда (розпочинає постановкою проблеми вчитель, продовжу-
ють своїми короткими рефератами та повідомленнями учні, підсумовує й 
диктує відповідь на поставлену проблему вчитель). Найбільш прийнятними 
в умовах профільного навчання, за нашим переконанням, є лекція-діалог і 
лекція-бесіда, які залучають учнів до самостійного пошуку знань.

Інша ефективна форма самостійної роботи старшокласників – наукове 
дослідження з літератури. З уведенням профільної школи ця дидактична 
форма впевнено займає своє місце не тільки в гімназіях та ліцеях, а й у 
звичайних загальноосвітніх школах. Дослідницька робота повинна вестися 
учнем, орієнтованим на іспит, протягом усього року, тому вчителю, який 
буде цією роботою керувати, варто продумати стратегію і тактику її ведення 
заздалегідь.

Відомо, що інтелектуальний потенціал школярів розвивається повною 
мірою, якщо вони здобувають знання в ході самостійної діяльності, тобто 
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вчаться знаходити потрібну інформацію й обробляти її. Наукове досліджен-
ня школяра – це крок майбутнього студента до виконання дипломної роботи 
(дослідження для здобуття вищої освіти). Підготовлений філолог, можли-
во, займеться науково-дослідною роботою, напише дисертацію. Шкільне 
дослідження як початковий етап наукової діяльності старшокласників не 
може цілком і повністю відповідати зазначеному типу робіт. Водночас у 
ньому повинні зберігатися характерні ознаки теоретичного дослідження. 
Це самостійна робота наукового характеру з оглядом літератури, визначен-
ням проблеми, її розв’язанням і аргументацією. Починається вона з вибору 
теми, яка повинна бути цікава для учня, і добре, якщо ініціатива йде від 
нього. Учитель може бути порадником, пропонує теми для вибору, уточнює 
формулювання. Обсяг і зміст матеріалу, що підлягає дослідженню, повинні 
відповідати віку учнів, Державному освітньому стандарту з літератури та 
чинним програмам, що полегшить підсумкову атестацію учня, тобто прине-
се йому практичну користь. Не варто вигадувати хитромудрі, не пов’язані 
з Державним стандартом теми як засіб боротьби зі списуванням. Краще 
показати учневі, що обрав філологічний напрям, відмінність між викорис-
танням джерел і списуванням.

У список літератури, який додається до дослідження, включаються ос-
новні літературознавчі та критичні роботи, що відображають своєрідність 
трактувань художніх творів. Можна звертатися як до поточного навчального 
матеріалу, так і раніше вивченого в основній школі з метою повторення 
і освоєння його на більш глибокому рівні. Теми можуть бути пов’язані з 
дослідженням жанрових та інших художніх особливостей твору, із з’ясуван-
ням авторської позиції, з порівнянням творів (їх фрагментів), літературних 
явищ і спиратися на аналіз тексту художніх творів. Не варто давати теми 
на порівняння перекладної літератури з оригінальною українською. Право-
мірним і корисним буде порівняння творів світової літератури відповідною 
мовою: англійською, німецькою, французькою та ін. (якщо учні їх вивчають) 
з українськими перекладами. Можна порівняти, наприклад, два переклади 
з оригіналом.

Після вибору теми дослідження, уточнення її формулювання учень ра-
зом з учителем і бібліотекарем підбирає необхідну літературу, вивчає її і 
конспектує. Звертатися до інформаційних ресурсів Інтернету потрібно з 
обов’язковим посиланням на джерело. На цьому етапі визначається про-
блема, яку належить сформулювати, аргументовано довести її вирішення. 
Звернення до літературознавства, основного трактування творів, обов’яз-
кове, як це прийнято для науково-дослідної діяльності, початкове уявлення 
про яку й дає шкільна наукова робота.

Якщо до дисертаційного дослідження пред’являється обов’язкова вимо-
га – наукова новизна (тобто вказівка на те, що вже зроблено іншими в цій 
галузі знання і що в розробку теми вносить автор роботи), то в навчальному 
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дослідженні школяр може, але не зобов’язаний робити наукові відкриття. 
Знання, які не є новими в галузі наукового пізнання, для нього є «новими», 
тому поняття «новизни» не входить в шкільне дослідження. Учень обирає 
близьку йому точку зору і на її підставі розв’язує поставлену проблему.

Учитель консультує школяра, допомагає йому виділити головне, склас-
ти план, відповідно до якого пишеться чернетка, а потім робота повністю 
оформляється, всі цитати супроводжуються відповідними виносками. Пре-
зентація роботи проводиться безпосередньо на занятті спецкурсу, яке може 
бути проведене у формі учнівської конференції.

Орієнтовна структура і зміст учнівського дослідження.
Вступ: вказується мета дослідження, проблема, яку передбачається 

розв’язати.
Основна частина: дається огляд літератури, розповідається, як пред-

ставлено тему в науковій літературі, обґрунтовується вибрана точка зору, 
проводиться аналіз тексту твору, дається опис систематизованого матеріалу, 
робляться узагальнення, тема розкривається у вільному викладі (можна, але 
не обов’язково дати план, виділити параграфи).

Висновок: робляться висновки; в кінці роботи додається список вико-
ристаної літератури.

Так, своїм змістом і структурою науково-дослідницька робота школяра 
відрізняється від твору і реферату (об’єднує їх аналіз тексту твору), а також 
від навчального проекту – роботи, побудованої на виконанні практично-
го завдання, яке учень (група учнів) виконує самостійно під керівництвом 
вчителя, чітко плануючи свою діяльність і застосовуючи необхідні знання 
з різних областей наук.

У Державному освітньому стандарті з літератури визначено не лише ху-
дожні твори та теоретико-літературні поняття, які повинні знати випускники 
школи, а й зазначено основні види діяльності, якими вони повинні оволо-
діти. Організація засвоєння учнями знань в процесі активної діяльності, 
тобто в результаті виконання різних завдань – один із найбільш ефективних 
шляхів навчання. При розробці методики пропонованого спецкурсу врахо-
вано основні види діяльності учнів 9-11-х класів (аналіз творів, визначення 
їх жанрової приналежності, виявлення зображально-виражальних засобів 
мови, участь у дискусії, уміння складати власний усний і письмовий текст 
тощо).

Конструювання завдань різних типів будується на основі системного 
підходу, неодмінною умовою якого є звернення до текстів художніх творів.

Спочатку розглянемо кілька принципових моментів, на які ми будемо 
спиратися при складанні завдань. Важливий аспект викладання літератури, 
який визнаний актуальним у сучасній методиці, - це увага до тексту худож-
нього твору (філологічний підхід). Водночас реалізація філологічного під-
ходу повинна не протиставлятися природному сприйняттю літературного 
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тексту школярами, а спиратися на нього. При цьому необхідне звернення 
до життєвої основи літератури – загальнолюдського змісту художнього тво-
ру. Тільки емоційне переживання, осмислення характерів, вчинків героїв, 
моральних засад і протиріч самого життя веде до того, що школярі будуть 
сприймати літературу як щось по-справжньому цікаве і важливе для них.

Актуальною у зв’язку з цим постає ідея повільного читання з метою 
кращого, глибшого, повнішого розуміння прочитаного, виявлення різних 
засобів втілення авторської ідеї у творі. Мотивація школярів на повільне 
читання виглядає природною і викликає звичайно активний інтерес.

Під час опрацювання сонетів на заняттях спецкурсу варто використову-
вати пізнавальні задачі, завдання з констатувальною частиною (завдання, що 
містять інформативний текст), системи завдань у жанрі коментарю до теми 
і деякі інші. Експериментально доведено ефективність цих дидактичних 
прийомів у вивченні літератури.

Пізнавальна задача розглядається нами як спеціальна дидак-
тична конструкція, що має на меті створення проблемної ситуації.
Суть задачі з літератури, як правило, зводиться до:

1) відбору тексту, в ролі якого може виступати вірш (у нашому випадку 
сонет), невеликий фрагмент з нього або навіть окремий вислів (фраза) - це 
«умова задачі»;

2) до тексту пропонується запитання або завдання, при виконанні якого 
використовується методика повільного читання, спрямована на те, щоб за-
глибитися в текст, «розгорнути його»;

3) розв’язання літературних задач можна здійснювати по-різному: фрон-
тально, у групі, індивідуально. Їх можна використовувати як і домашні 
завдання так і для самостійної письмової роботи.

Наведемо приклад пізнавальної задачі під час опрацювання сонета 
І. Франка «Колись в сонетах Данте і Петрарка…»:

• Прослідкуйте, як змінювалися завдання, які ставили перед собою со-
нетярі різних часів і народів. Чому завдання вітчизняної поезії І. Франко 
вбачає в тому, щоб «чистить стайню Авгійову»?

Колись в сонетах Данте і Петрарка,
Шекспір і Спенсер красоту співали,
В форму майстерну, мов різьблена чарка,
Свою любов, мов шум-вино, вливали.
Ту чарку німці в меч перекували,
 Коли знялась патріотична сварка;
«Панцирний» їх сонет, як капрал, гарка,
Лиш краску крові любить і блиск стали.
Нам, хліборобам, що з мечем почати?
Прийдесь нову зробити перекову:
Патріотичний меч перекувати
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На плуг — обліг будущини орати.
На серп, щоб жито жать, життя основу,
На вили — чистить стайню Авгійову.

У програмі спецкурсу є теми, що містять як оглядовий, так і практич-
ний матеріал. Так, пропонований навчальний матеріал за темою «Сонети 
М. Рильського» розрахований на 2 години. Його теоретичну частину може 
бути викладено у формі шкільної лекції чи засвоєно у процесі евристичної 
бесіди (1 год.), а практичну – аналіз сонетів - проведено як групову творчу 
роботу (1 год.). Мета цих занять :

1) активізувати пізнавальну діяльність учнів, залучивши їх до творчої 
пошукової роботи, пробуджуючи інтерес до поезії М. Рильського;

2) формувати навички самостійного аналізу тексту, вміння висловлювати 
своє ставлення до прочитаного;

3) сприяти вихованню високих естетичних і етичних почуттів, ідеалів 
краси і гармонії.

Готуючи матеріал для шкільної лекції, слід акцентувати на кількох важ-
ливих моментах творчості Максима Рильського. Найважливіші з них – не-
перевершений хист гранослова і захопленість творчістю великих поетів 
минулого. Потрібно було мати неабияку мужність, щоб писати ніжну лірику 
і суворі сонети та октави на той час. За свою прихильність до високого, 
класичного мистецтва Максим Тадейович відбув ув’язнення.

Варто зазначити також, що Рильський мав талант імпровізатора й чудо-
во грав на роялі, навчившись цього у великого українського композитора 
Миколи Лисенка. Мабуть, саме цим пояснюється особлива ніжність, чисто-
та, мелодійність його лірики. Крім того, його віршам притаманне багатство 
мотивів. До традиційних мотивів української поезії він долучив мотиви 
античної та західноєвропейської лірики, а пізніше – із сучасного життя та 
його реалій. Вірші М. Рильського багаті на літературні та філософські ре-
мінісценції, звертання до земних людських почуттів, глибини людських 
переживань. Поетичне слово в нього наснажене зосередженою думкою, 
енергією, відтворене в класично прозорих і гармонійно виважених формах.

У лекції варто підкреслити, що ніколи на догоду часу Рильський не змі-
нював свого ставлення до класичного розуміння майстерності поета, не 
збивався на манівці відвертого псевдоноваторства, а вбачав свій шлях у 
вірності поетичній класичній традиції. Саме завдяки Рильському та неокла-
сикам українська поезія зрівнялася із західноєвропейською у використанні 
найскладніших форм вірша – терцини, октави, сонета, різних метричних 
засобів – від гекзаметра до верлібра.

Особливою майстерністю вирізняються сонети Рильського, в яких він 
немов вигострював свою творчість. Він був великим майстром сонета, фор-
ма якого вимагала лаконічності, суворої дисципліни, граничної стислості 
думки і слова, що, звичайно, у часи, коли процвітало революційне псев-
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доноваторство, засноване на фальшивих ідеологічних гаслах 20-х років, 
викликало нерозуміння, осуд «революційних» теоретиків літератури. Хто 
не знищував класичної форми, думки, самої природи поетичного слова, той 
оголошувався ретроградом, а згодом і ворогом народу, як це й трапилось 
з поетом. У 1920-х роках Рильський належав до мистецького угруповання 
«неокласиків», переслідуваного офіційною критикою за декадентство, ві-
дірваність від потреб соціалістичного життя. 1931 року Рильського зааре-
штовує НКВД, і він майже рік просидів у київській Лук’янівській тюрмі. 
Його товариші-неокласики М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Зеров були 
репресовані й загинули в концтаборах. 

Наголосимо, що Рильський усе своє життя твердо відстоював найго-
ловніший принцип справжнього мистецтва – вірність класичним зразкам. 
У програмному «Сонеті», який увійшов до збірки «Троянди й виноград» 
(1957), вступаючи в суперечку з А. Малишком («…Сонети куці — нікчо-
му»), він пише:

Як легко й просто це, мій дорогий Андрію,
Враз — розчерком пера — з історії змести
Петрарки, Пушкіна, Міцкевича листи,
У вічність — ковану в залізні ритми мрію!
Та, може, вислів Ваш я кепсько розумію,
Хотіли читачам Ви, певне, повісти,
Що в дні осягнення вселюдської мети
Даремно на сонет нам покладать надію.
Не згоден я і з цим!…Сувора простота,
Що слова зайвого в свої рядки не прийме,
Струнка гармонія, що з думки вироста,
Не псевдокласика, а класика, — і їй ми
Повинні вдячні буть. Не іграшка пуста
Та форма, що віки розкрили їй обійми.

Практичне заняття передбачає виконання творчих завдань, пов’язаних з 
аналізом і інтерпретацією сонетів. Клас ділиться на творчі групи. Сутність 
вивчення лірики на цьому етапі – у створенні певного алгоритму аналізу 
сонета. Логіка запитань веде учнів до глибшого сприйняття «віддалених у 
часі» текстів, звертає увагу на художні особливості сонетної структури, які 
можуть залишитися непоміченими, допомагає школяру побудувати грамот-
ний літературознавчий монолог. 

Наведемо приклади пізнавальних задач до аналізу сонета М. Рильського 
«Мистецтво» за методикою «повільного читання».

 • Прочитайте сонет М. Рильського «Мистецтво». Прослідкуйте розвиток 
змісту сонета по строфах.

• Знайдіть в першій строфі образ-смислову домінанту. Яка головна думка 
першої строфи?
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• Як розвивається ця думка в другій і третій строфах? Розшифруйте за-
кладену в них поетичну антитезу.

• Яку ідею висловлено в двох останніх рядках (сонетному замку)?
• Чи можна, на вашу думку, підпорядкувати зміст сонета загальній схемі 

«теза – розвиток тези – антитеза – синтез»? Обґрунтуйте свою думку. 

Коли усе в тумані життьовому 
Загубиться і не лишить слідів, 
Не хочеться ні з дому, ні додому, 
Бо й там, і там огонь давно згорів, — 

В тобі, мистецтво, у тобі одному 
Є захист: у красі незнаних слів, 
У музиці, що вроду, всім знайому, 
Втіляє у небесний перелив; 

В тобі, мистецтво, — у малій картині, 
Що більша за усей безмежний світ! 
Тобі, мистецтво, у твоїй країні 

Я шлю поклін і дружній свій привіт. 
Твої діла — вони одні нетлінні, 
І ти між квітів — найясніший квіт! 

Cонет М. Рильського «Мистецтво» - один з небагатьох сонетів, в яко-
му автор, дотримуючись суворої сонетної форми, порушив принцип втілен-
ня сонетного змісту: «теза – розвиток тези – антитеза – синтез». Аналізуючи 
його, учні загострюють своє сприйняття тексту пошуком смислових домі-
нант і шляхів втілення цих смислів у конкретних образах. Такий підхід до 
аналізу розвиває сприйняття складної форми сонету навіть у непідготов-
лених читачів.

Старшокласники зазвичай добре володіють такими мовленнєво-літера-
турними компетенціями, як написання твору за заданою формою, складання 
ліричного тексту на визначену тему, зіставлення різних редакцій одного і 
того ж тексту, вірша та його перекладів, виявлення характерних особли-
востей художньої форми тексту, складання біографічних та історико-куль-
турних коментарів до тексту. Тому аналіз сонета як ліричного тексту може 
бути організований у певному культурологічному контексті, який доповнює 
структурно-семантичний аналіз виявленням більш глибоких смислів. Необ-
хідність в уроках такого плану з’являється, якщо сонети містять у собі чис-
ленні культурологічні реалії, зміст яких незрозумілий школярам. Сутність 
учнівських досліджень зводиться у цьому випадку не до пошуку смислів 
у структурі самих текстів, а до пошуку додаткової інформації, яку школярі 
можуть почерпнути в словниках, довідниках, енциклопедіях.
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У цьому ключі можна організувати аналіз «Сонета» М. Рильського 
(«З О. Пушкіна»):

 Суворий Дант не зневажав сонета; 
 Петрарка в нім кохання виливав; 
 Кохався в грі його творець Макбета; 
 Про сум гіркий Камоенс ним співав.
 І в наші дні чарує він поета: 
 Вордсворт його за речника обрав, 
 Змінивши світу марного тенета 
 На хвилювання вільних вод і трав.
 У горами лямованій Тавриді 
 В його рядки, суворіші від міді, 
 Співець Литви чуття свої вкладав.
 У нас іще його не знали діви, 
 Коли для нього Дельвіг забував 
 Гекзаметра священного мотиви. 

Частина культурологічного контексту цього сонета знайома учням з уро-
ків зарубіжної літератури – сонетна творчість Данте, Петрарки, Шекспіра, 
Дельвіга, гекзаметр. Культурологічного коментаря потребують персоналії 
«Камоенс», «Вордсворт», вислів «співець Литви», географічна назва «Тавріда».

Таким чином, під час опрацювання сонетів з учнями 10-11 класів фор-
муються навички роботи з культурологічними джерелами та вміння аналізу-
вати художню структуру ліричного тексту, що допомагає учням у створенні 
грамотних і адекватних авторському задумові літературознавчих інтерпре-
тацій його текстів.

Слово в ліриці несе більше смислове навантаження, ніж у прозі, а зна-
чення його ширше прямого смислу. В цьому й полягає складність вивчення 
ліричного жанру, розуміння його підтекстів.

Варто вчити старшокласників розбирати сонет поступово, починаючи з 
коментування, навчаючи аналізу й інтерпретації.

Звернемось до коментування.
Коментар – (від лат. commentatius – тлумачення) – тлумачення, пояснення 

тексту літературного твору.
Коментар сонета передбачає залучення знань історико-літературного 

характеру про цей жанр. Це значить необхідно мати уявлення про особли-
вості жанру сонета, про час створення його, відомості про людей і події, 
які в ньому згадуються. Наприклад, коментуючи сонет Д. Павличка «Коли 
помер кривавий Торквемада…», варто сказати, що його написано за всіма 
правилами жанру: у ньому 14 віршованих рядків, 2 катрени і 2 терцети.

У цьому сонеті в поетичній формі сказано про день смерті тирана Тор-
квемади, хоча читач розуміє, що не цього, а іншого тирана мав на увазі 
автор – Сталіна і епоху його правління. 
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Коментар має розкривати особливості мови і фразеології автора (в аналі-
зованому сонеті варто зауважити на асоціативному зіставленні двох тиранів 
у сприйнятті читача).

Коментар передбачає виявлення художніх особливостей тексту, що спри-
яють висловленню глибини його поетичного змісту. Відзначимо, що в сонеті 
«Коли помер кривавий Торквемада…» поет вживає знижено-експресивну 
лексику:

А люди, слухаючи їх, ридали…
Не усміхались навіть крадькома;
Напевно, дуже добре пам’ятали,
Що здох тиран, але стоїть тюрма!

 Важливий тип завдань, що включають мотивацію пошукової роботи, - це 
завдання з констатувальною частиною. Так ми називаємо дидактичну кон-
струкцію, що містить більш-менш розгорнуту попередню частина, якесь 
повідомлення, на основі якого будується наступна частина, що являє собою 
питальне чи спонукальне речення. Пізнавальні завдання з констатувальною 
частиною (або завдання, що містять інформативний текст) формулюються 
таким чином, що навколо досліджуваних творів створюється культуроло-
гічний, літературознавчий, лінгвістичний контекст, подаються різні, часто 
суперечливі тлумачення, зіставлення яких – необхідний етап у формуванні 
культурного, кваліфікованого читача.

Наведемо приклади таких завдань до опрацювання сонетів в умовах 
пропонованого спецкурсу:

• І. Франко у «Вольних сонетах» висунув дві тези, що суперечать одна 
одній: «Сонети – се раби» і «Сонети – се пани». Які жанрові особливості 
сонета мав на увазі поет у своїх твердженнях? Прокоментуйте їх, звернув-
шись до тексту.

• Д. Павличко у вінку сонетів «Гранослов», присвяченому памяті 
М. Рильського, пише: Світитиме народам із пітьми // Зоря Максима Риль-
ського, умита // Міцкевича і Пушкіна слізьми. Як ви розумієте цю розгор-
нуту метафору поета?

• Аналізуючи сонети Д. Павличка, критики визначають антитезу як 
характерну особливість їхньої композиції. Яку антитезу містить сонет «Я 
розумію світло…»? Прокоментуйте її зміст, звернувшись до тексту сонета.

Я розумію світло. Це — душа. 
Любові й космосу глибини. Жертва. 
Блиск розуму. Благословіння миру. 
Палання рук. Веселощі трави.
А що таке темноти? Я не знаю. 
Можливо, це — самотності печаль. 
Дух каменя. Жало злоби. Липкі 
Пов’язки мумій. Заздрість ненаситна.
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Але без темряви свою снагу 
Не може сяйво людям об’явити; 
Потрібна ніч знесиленим очам.
Тьма смерті очищає джерело 
Людського зору, як пісок підземний — 
Ті води, що прозріють у криниці.

Дидактичні переваги тих чи інших форм завдань визначаються обстави-
нами їх застосування, конкретними навчальними ситуаціями. Використання 
завдань даних типів можливе як в рамках класичного уроку (при опитуванні, 
поясненні нового і т.д.), так і при інших організаційних формах уроку (на-
приклад, урок-практикум, урок-семінар, урок-дискусія та ін.).
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2.2. Особливості вивчення сонета
у світовій літературі

«Сонет в історії української і світової літератури»
 Літературна освіта зорієнтована на виховання духовно багатої особи-

стості, на розвиток її художнього мислення й уміння самостійно осягати 
ідейно-естетичний зміст художніх творів. Художня література дає змогу пі-
знати себе й навколишній світ, дарує радість відкриття, формує особистість, 
виховує почуття. Викладати літературу як мистецтво слова й одночасно як 
навчальний предмет – означає формувати духовний досвід учнів і залучати 
їх до гуманістичних цінностей світової культури у взаємодії національних, 
культурно-історичних та загальнолюдських значень, сприяти розвитку осо-
бистості. Підготовка кваліфікованого читача, котрий має інтерпретувати 
художній твір з опорою на філологічні знання, розвивати естетичний смак, 
досягається завдяки наполегливій праці над формуванням умінь і навичок 
аналізу літературних творів, удосконаленням мовленнєвої діяльності учнів.

Літературні спеціальні курси за вибором для профільних філологічних 
класів сприяють послідовній реалізації пізнавальної самостійності і творчої 
активності старшокласників. Філологічний профіль передбачає не лише 
розширення й поглиблення знань із навчальної дисципліни, а й вироблення 
базових філологічних компетентностей, зокрема, під час аналізу та інтер-
претації художнього тексту. Зростає значення принципу науковості під час 
організації та вибору видів діяльності старшокласників. Спеціальний курс 
за вибором «Сонет в історії української і світової літератури» сприяє реа-
лізації цього принципу завдяки строгій локалізації навчального матеріалу.

Спецкурс передбачає поглиблення та розширення знань з української та 
світової літератур, залучає учнів старшої школи до здобутків світової куль-
тури, сприяє оновленню змісту вітчизняної освіти та розвитку особистості, 
відкритої для діалогу з представниками інших національних культур.

Метою літературного спецкурсу є вдосконалення літературної компе-
тентності старшокласників: 1) розвиток естетичного смаку під час вивчення 
жанру сонета; 2) духовної культури; 3) формування життєвих цінностей.
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Основне завдання спецкурсу вбачається у забезпеченні активного, свідо-
мого й систематичного засвоєння старшокласниками навчального матеріалу, 
що, своєю чергою, полягає у поглибленні й уточненні літературознавчих 
понять; включенні завдань дослідницького характеру, які потребують по-
шукової діяльності та спрямовані на розвиток спеціальних умінь, здібнос-
тей і творчого мислення учнів; застосуванні інтегрованого та проблемного 
підходів до вивчення українського і світового сонета.

Проблемний підхід до поглибленого вивчення сонетної форми у межах 
запропонованого спецкурсу відкриває учням старшої школи нові художні, 
пізнавально-наукові, духовно-етичні, емоційно-естетичні аспекти літерату-
ри як мистецтва і предмета науки. Проблема, яку самостійно розв’язують 
старшокласники на заняттях, сприяє розвитку мислення, а інформація, здо-
бута в такий спосіб, запам’ятовується краще.

Засвоєння літературного матеріалу, введеного до програми спецкур-
су, – це керована вчителем пізнавальна діяльність старшокласників, яка 
включає насамперед діяльність психічних процесів сприймання, пам’яті, 
уяви й мислення. Організація навчальних занять спецкурсу ґрунтується на 
загальних засадах дидактики. Принцип науковості й доступності передбачає 
викладання літературного спецкурсу на рівні сучасної науки. Набуття знань 
старшокласниками у межах спецкурсу залежить від змісту навчального ма-
теріалу, його систематичності та послідовності, за якою він викладається; 
методики викладання кожної теми за розробленою програмою, врахування 
індивідуально-психологічних особливостей старшокласників.

Старша ланка загальноосвітньої школи – особливий етап літературного 
розвитку учнів. Програма літературного спецкурсу враховує вікові особли-
вості старшокласників та психологію сприймання ними сонетної форми. 
Зі старшого шкільного віку розпочинається життєве самоусвідомлення, 
активно формується певна система внутрішніх і зовнішніх мотивів, які по-
чинають безпосередньо впливати на навчальну діяльність учнів. Старшо-
класники високо цінують ерудицію й глибокі знання, що виходять за межі 
шкільної програми та підручників. Сумлінне ставлення старшокласників 
до навчання – це орієнтація на перспективну мету і майбутню професію. 
Навчально-професійний характер діяльності учнів старшого віку є основою 
для професійної підготовки з тих дисциплін, які мають прямий чи опосе-
редкований зв’язок із вибором професії.

Навчальний матеріал у програмі спецкурсу «Сонет в історії української і 
світової літератури» структурований за жанровим принципом, який полягає 
в групуванні творів одного жанру (сонета) різних періодів і авторів: від доби 
Відродження до сьогодення.

Сонети як тверда строфічна форма в поезії − це яскраве виявлення твор-
чої майстерності поетів. Сонет (італ. sonetto, від лат. sonus: звук) – лірич-
ний твір твердої строфічної форми, який складається з чотирнадцяти рядків 
п’ятистопного або шестистопного ямба, тобто двох відкритих чи закритих 
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катренів з перехресним римуванням і двох триверсів (терцетів) тернарного 
римування за основною схемою abab abab cde cde тощо[7,с.415].

Природа сонета має унікальні особливості: цей жанр налічує значну 
кількість типологічних різновидів: класичний, вільний, неправильний, хвос-
татий, безголовий, напівсонети, перевернутий, кульгавий, рамковий, костру-
батий, сонет з кодою, сонет з одним катреном, сонет-акровірш, сонет-байка, 
сонет-діалог тощо. З-поміж усіх твердих віршованих форм європейської 
поезії сонет – це єдина форма, що отримала поширення і вільно використо-
вується в любовній, пейзажній, філософській ліриці.

Понад два тисячоліття проблема літературних родів і жанрів привер-
тає увагу вітчизняних і зарубіжних літературознавців. Жанр – це художнє 
втілення авторської концепції світу, особливостей його світосприйняття. 
Жанрові структури дозволяють простежити рух літературного процесу, 
його тенденції й закономірності, адже, за словами М. Бахтіна, у кожному 
літературному творі виявляється, з одного боку, «пам’ять жанру» (тобто 
усталені риси), а з іншого – «вічно оновлена», «вічно жива» архаїка (змінні 
риси, які модифікують жанри). Жанр – це велика реальність літератури, 
особливе поле ціннісного сприйняття та зображення світу. Слушною є думка 
літературознавців Г. Поспєлова, Л. Чернець, В. Халізєва та ін., які назива-
ють жанр «образом світу». З іншого боку, жанр стає об’єктом читацької 
рецепції. Тому, під час вивчення жанрової природи сонета, слід з’ясовувати 
та враховувати читацьке сприйняття, адже воно міняється в залежності від 
досвіду самих читачів.

У ХVІІ ст. сонет отримав теоретичне осмислення. Законодавець словес-
ності, відомий французький поет, блискучий стиліст, критик, сатирик Буа-
ло-Депрео (1636-1712) у своєму «Поетичному мистецтві» − літературному 
«кодексі» класицизму, окремі рядки присвятив уславленню сонета, правила 
написання якого належать Аполлону:

Дарами Аполлон окривдив їх скупими.
До речі, − на біду захоченим до рими, −
Примхливий Бог отой, навчаючи співців,
Сонет суворими законами обвів.
У двох катренах там одна пасує міра,
І рими дві лише давати має ліра,
А далі – шість рядків, щоб вивершить сонет,
Розкласти в дві строфи повинен вміть поет.
Сваволі жодної не можна тут дозволить:
Сонета той не дасть, хто в розмірі сваволить,
Бліді до виразних приточує слова
І двічі вислову однаково вжива.
Красу високу ми у формі цій найдемо:
Сонет довершений варт цілої поеми. 

(переклад М. Рильського).
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Німецький дослідник Й. Р. Бехер («Філософія сонета, або Мала настано-
ва із сонета») вважав сонет «найдіалектичнішим художнім різновидом» і наголо-
шував на драматургії його форми: перший катрен містить тезу, другий – антитезу, 
терцети – синтез, так званий «сонетний замок», що завершується чотир-
надцятим рядком. Усі три стадії літературознавець трактував як ідеальну 
конструкцію прихованої структури сонета: «Що слід розуміти під «схемою» 
змісту сонета? Теза (перший катрен). Про людську велич. Друга теза (другий 
катрен). Про людську убогість. Синтез (секстет). Завдяки і всупереч. Про 
велич убогості людини (усвідомлена убогість), про всемогутність людини 
в її приниженні і нікчемності. Людська велич розкривається до кінця тільки 
у зіставленні з її убогістю, всемогутність – у зіставленні з її слабкістю і 
безсиллям» [2, с.441]. 

Концептуальні праці відомих дослідників М. Гаспарова і О. Федотова 
присвячені теорії жанрової природи сонета. Змістові можливості й законо-
мірності його розвитку досліджували Й. Бехер, К. Герасимов, І. Качуров-
ський, О. Федотов, окремі питання з історії та теорії сонета у різний час 
висвітлювали В. Брюсов, Г. Шенгелі, В. Холшевніков та ін.

Російський літературознавець Л. Гросман, розглянувши критерії сонета, 
відзначив: «Поетика правильного сонета по-суті проста. Складна і непомір-
но утруднена лише його практика»[4, с. 117].

Складність цієї форми відмітив учений М. Бахтін: «Сонет – дуже склад-
на форма. Рими в сонеті переплітаються, і це зобов’язує, щоб усі образи і 
теми також були переплетені. У сонета не може бути легкості, натяків; він 
повинен бути тяжким, відлитим з однієї глиби» [1, с. 382].

Класичні канони сонета передбачають стильові та композиційні особли-
вості жанру: заборону на переноси і повторення слів, діалектичну сутність, 
особливість і глибину поетичної ідеї, основи створення, схильність до ци-
клізації. У літературознавстві, на основі праць вітчизняних і зарубіжних 
учених, визначаються зовнішні особливості будови сонета: об’єм, система 
римування, розмір; синтаксична й інтонаційна завершеність; художня пов-
ноцінність.

Проблема аналізу ліричного твору привертала увагу багатьох україн-
ських та російських методистів, однак, і сьогодні лишається дискусійною.

Вітчизняний методист Л. Мірошниченко переконана, що ефективність 
уроків, на яких вивчаються ліричні твори, − залежить від обізнаності вчите-
ля з життєвим і творчим шляхом поета, обсягу знань з теорії літератури та 
володіння методикою вивчення ліричного твору [8, с.305]. Інші методисти 
пропонують запроваджувати на уроках літератури роздуми над поетичним 
словом, з’ясовувати римо-ритмічну своєрідність тексту, зацікавлювати учнів 
позалітературним контекстом – епохою, настроями певної групи людей, 
біографічними фактами, своєрідністю авторської позиції тощо.

Вивчення сонетної форми потребує своєрідного підходу, обов’язкового 
врахування її специфіки. Під час вивчення жанрової природи сонета слід 
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враховувати особливості сприйняття учнями ліричних творів, формувати 
необхідні читацькі компетентності, пізнавальний літературний інтерес, як 
загально естетичний інтерес до художньої літератури, до витоків сильних і 
високих емоційних переживань, ідейно-моральних філософських роздумів. 
Сонети, вивчення яких передбачено програмою літературного спецкурсу, 
різні за ступенем складності сприймання. Залучаючи старшокласників до 
скарбниці українського і світового сонета, слід визначити шляхи, які забез-
печують його аналіз.

Виклад навчального матеріалу й розбір поетичних текстів носить про-
блемний характер, адже майбутні філологи не повинні механічно сприймати 
текст сонета та теоретичні праці відомих вітчизняних і зарубіжних літера-
турознавців про нього, а творчо їх засвоювати. Учні старшої школи здатні 
всебічно оцінити поетичний твір і дати його цілісний аналіз: визначити 
проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображу-
вальні засоби мови, охарактеризувати героїв, розрізняти жанрові особли-
вості, порівнювати тексти й їхні переклади, розглядати сонети в контексті 
епохи, напряму, літературної течії, використовувати критичні статті тощо.

Сприйняття сонета в єдності змісту й форми, збудження в учнів стар-
шого віку відповідних переживань і роздумів, будуть забезпечені тоді, коли 
робота над тестом передбачатиме осягнення трьох компонентів: почуття й 
переживання поета, його роздуми та зовнішні причини, що їх викликали. 
Російський літературознавець М. Корст зазначає, що мета аналізу вірша 
полягає в тому, щоб вловити зв’язок його форми з тими переживанням, які 
її мотивують і зумовлюють. Лише за таких умов буде здійснене завдання 
аналізу вірша з точки зору єдності змісту і форми [6, с. 172].

Заслуговує на увагу думка вченого О. Потебні, висловлена у праці «Ес-
тетика и поетика» про те, що читач може краще за поета зрозуміти ідею 
твору, бо сутність такого твору не в тому, що розповідає автор, а в тому, як 
він впливає на читача. Класифікувати особливості художнього сприймання 
сонетної форми напрочуд важко: воно індивідуальне, варіативне, залежить 
від багатьох чинників і здатне еволюціонувати. Російський учений М. Бах-
тін поділяє лірику на такі види: слухову поезію, яку слід читати вголос уч-
ням і відразу ставити їм запитання, щоб вони висловили своє індивідуальне 
сприйняття вірша; поезію, яку слід вдумливо читати «про себе».

Загальновідомо, що основою психологічного механізму розуміння 
творів мистецтва є «переклад» мови образів на «внутрішню» мову реци-
пієнтів. Процес «перекладу» художньої інформації на мову того, хто її 
сприймає, можна визначити як інтерпретацію. Поняття «інтерпретація» 
(лат. interpretatio) означає роз’яснення, тлумачення, розкриття змісту чо-
го-небудь. Літературознавча інтерпретація займається тільки художніми 
явищами.
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Учений О. Білецький запропонував методологічні принципи оцінюван-
ня тексту, зокрема, під час аналізу літературного твору, не повинно бути 
місця ніякій упередженості, ніяким засновкам – ні естетичним, ні загаль-
нофілософським, ні публіцистичним; слід знати середовище, в якому його 
було створено, бо це знання знадобиться як коментар до аналізу, і з нього 
дослідник повинен розпочати. Щоб з’ясувати місце твору серед інших, іс-
торично з ним пов’язаних, слід вивчити його в самому собі − з погляду його 
зовнішньої і внутрішньої форми.

Особливостями вивчення сонетів у структурі спеціального курсу для 
профільної школи є різноманітність методів і форм навчального процесу, 
динаміка яких починається від читання поетичних творів і фронтальної 
бесіди до занять лекційно-семінарського типу. На заняттях спецкурсу засто-
совуємо фронтальні, індивідуальні, групові форми роботи, які вимагають 
поступового зростання самостійної роботи учасників спецкурсу та серйоз-
ної продуманої підготовки з боку вчителя.

Для бесід і диспутів учитель разом з учнями готує тему, запитання й 
завдання, розробляє вправи для практичних занять та плани семінарів. Для 
розвитку індивідуальних умінь старшокласників, відводимо спеціальні 
години на заняття, які пов’язані з технікою підготовки повідомлень, до-
повідей, рефератів, бібліографічної інформації, формування спеціальних 
навиків; виразне читання сонетів; прослуховування художнього виконання.

Перед словесником стоїть непросте завдання – виховати читача, здат-
ного бачити в поетичному тексті риси біографії автора, прикмети часу, 
історико-культурні реалії, художній образ, віршовані особливості сонета, 
які допомагають осягнути смисл, закладений у ньому. Навчити аналізувати 
поетичний твір – означає розвивати естетичну й емоційну сфери кожно-
го учня, сприймати сонет не пасивно, а осмислено, активізуючи всі якості 
культурного читача; проникати в красу вірша; розуміти його в контексті 
розвитку світової культури, філософської думки, з позиції духовних потреб 
будь-якого часу; вчитися отримувати справжню естетичну насолоду від тво-
ру як мистецтва слова.

Один із ефективних прийомів – спостереження над текстом сонета – дає 
змогу з’ясувати художні деталі й образи, створені за допомогою добору слів 
певного змістового відтінку й емоційної забарвленості; поетичних засобів, 
через які поет виражає переживання й роздуми та оцінює зображене. По-
слідовне спостереження над текстами сонета, доводить, що кожне слово в 
ньому несе певне ідейно-тематичне навантаження.

 За умови уважного ставлення до слова, деталі й образу старшокласники 
спроможні осмислити головні мотиви сонета. З’ясування римо-ритмічної 
своєрідності сонета допомагає простежити взаємозалежність ідейного змі-
сту сонета і його віршованої форми. Для визначення метричної системи 
сонета учні знаходять метричну одиницю, для визначення типу строфи со-
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нетної форми схематично відображають римування. Наприклад, перший 
чотиривірш (катрен) «Сонета» Пушкіна має схему:

Суровый Дант не презирал сонета; a
В нем жар любви Петрарка изливал; b
Игру его любил творец Макбета; a
Им скорбну мысль Камоэнс облекал. b

 Далі старшокласники зіставляють цю схему з відомими класичними 
канонами й визначають її тип. Цей етап практичної роботи є основою для 
розуміння й запам’ятовування творчості поетів. Подібні спостереження над 
римо-ритмічною організацією сонета сприяють виробленню у старшоклас-
ників чуття віршованої мови та здатність насолоджуватись її красою.

На етапі безпосереднього спілкування з ліричним текстом важливим 
елементом заняття є виразне читання. Виразне читання на будь-якому етапі 
вивчення поетичних творів сприяє створенню основи для літературної осві-
ти учнів основної школи. У шкільній практиці розрізняють самостійне, до-
даткове та класне виразне читання, що сприяє розвитку читацького таланту. 
Виразності художнього читання сприяють емоційно-образні засоби: образні 
уявлення (картини, які вимальовуються уявою виконавця в процесі мовлен-
ня – бачення); звернення до адресата – людини чи групи осіб; виконавська 
позиція – ставлення до подій, героїв, ідей твору; художні паузи (обумовлені 
виконавською позицією, завданнями, які ставить перед собою виконавець).

Особлива роль на заняттях спецкурсу відводиться прийому коментова-
ного читання, під час якого здійснюється спостереження над художньою 
манерою поетів-сонетярів і з’ясовуються особливості сонетної форми. Цей 
прийом є об’єднуючою ланкою між етапом безпосереднього сприйняття та 
етапом початкового осмислення сонета. Реалізацію прийому коментованого 
читання можна здійснювати за допомогою таких видів навчальної діяльно-
сті: обдумування назви сонета; тлумачення незрозумілих слів і словосполу-
чень; історичний або мистецький коментар до уроку.

На вступних заняттях, які забезпечують розуміння учнями особливостей 
художнього процесу в певний період розвитку світової літератури, залучен-
ня широкого літературного й мистецького контексту дозволяє дати цілісне 
уявлення про еволюцію жанру сонета. Використання матеріалу про світові 
мистецькі орієнтири поета та їх вплив на його сонетну форму є ефективним 
засобом зацікавлення учнів особистістю поета-сонетяра, його художнім світом.

Найпоширенішими видами вступних занять є повідомлення про добу, 
біографічні відомості, тлумачення незрозумілих слів, які зустрічаються в 
художньому тексті. У старшій школі однією з форм викладу біографії митця 
може бути коротке повідомлення вчителя (або учня) про життєпис пись-
менника. Ретельно відібрані біографічні відомості пояснюють неповторну 
поетичну манеру і суть творчого процесу автора.
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Кожний тематичний блок (наприклад, «Сонет доби Відродження») роз-
починається вступною темою. Так, у вступному слові вчитель зазначить, що 
доба Відродження – новий етап в історії світової культури, яка виявилася 
для мистецтва надзвичайно плідною: були закладені основи сучасної науки, 
а література досягла високого рівня. Італійське мистецтво доби Відроджен-
ня на всіх етапах розвитку близько трьох століть піднімалося до значних 
творчих висот. Усі без винятку види мистецтва переживали злет. Вершиною 
розвитку італійського класичного сонета дослідники вважають творчість 
Петрарки. Доба Відродження і в історичному відношенні, і за масштабом 
створення художніх цінностей, мала особливий вплив на розвиток росій-
ської та світової літератури й культури.

У методичній літературі визначено різні підходи до проведення під-
готовчого етапу до вивчення художніх творів, зокрема:

1) використання мистецтва музики, живопису, кінофільмів (В. Маранцман);
2) ознайомлення з історією створення художнього твору;
3) вивчення біографії письменника, організоване у формі заочної екскурсії;
4) коментар і тлумачення незрозумілих слів (С. Смірнов);
5) прочитання яскравих фрагментів художнього тексту (М. Рибнікова);
6) ознайомлення з іншими творами, які типологічно пов’язані з виучу-

ваним твором (В. Маранцман);
7) актуалізація набутих знань і понять про роди та жанри художнього твору.
Теоретико-літературні поняття, що вивчаються у межах програми літе-

ратурного спецкурсу й пов’язані із жанровою природою сонета, старшо-
класники опановують безпосередньо під час їх розгляду. Літературознавчі 
терміни «сонет», «катрен», «терцет», «дивірш», як відомо, розглядаються 
під час вивчення творчості Данте, Петрарки, Шекспіра на уроках світової 
літератури у 8-у класі. У процесі занять спецкурсу старшокласники засто-
совують набуті теоретичні знання під час аналізу сонетів, вивчають нові, 
складніші терміни, визначають строфічні жанрові ознаки сонета та вчаться 
розрізняти його побічні форми.

Вивчення літературознавчих термінів відбувається на таких етапах: а) 
під час прочитання сонета; б) ознайомлення старшокласників із новим лі-
тературознавчим поняттям; в) самостійної роботи, що передбачає засвоєння 
або зіставлення сонетів різних авторів (спільне і відмінне).

 Опанування старшокласниками системи літературознавчих понять у ме-
жах спецкурсу забезпечує набуття теоретичних знань і сприяє формуванню 
читацької компетентності. Досліджуючи творчість поетів-сонетярів, можна 
знайти в їхньому доробку сонетні цикли або вінки сонетів.

Німецький поет Й. Р. Бехер зазначив, що вінок сонетів – це експеримент, 
який розрахований на віртуозну майстерність поета та адресований, пер-
шою чергою, кваліфікованим читачам, які здатні сприймати й поціновувати 
мистецтво його творця. Вінок, як окремий жанр, вимагає дотримання пев-
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них правил. Із канонічних форм вінка в поезії вагомими стали два типи: 
1) вінок, який розпочинається з магістралу («заключний п’ятнадцятий со-
нет у вінку сонетів, утворений першими рядками всіх попередніх сонетів») ; 
2) вінок, який завершується магістралом.

За розробленою програмою на заняттях спецкурсу вивчаються вінки 
сонетів М. Волошина, В. Брюсова і Й. Бродського. Початок вінка сонетів – 
це філософська або емоційна поетична думка, якій підпорядковано відбір 
змістового матеріалу, що утворює ліричний сюжет. Так, В. Брюсов у вінку 
сонетів «Светоч мысли» організовує поетичний матеріал навколо ідеї гу-
маністичного розвитку земної цивілізації, наголошує на позитивних подіях 
історичних епох, які забезпечували розвиток людства.

До програми літературного спецкурсу авторами введено культурологіч-
ний контекст – короткі систематичні відомості з історії художньої культури: 
образотворчого мистецтва, музики тощо. Послідовна ілюстрація культур-
них закономірностей літератури й мистецтва слугує загальній освіті уч-
нів старшої школи, їхньому літературному розвиткові. На думку сучасної 
дослідниці Н. Болотнової, текст несе на собі відбиток культури певного 
етапу в історії суспільства, культури певного народу з його традиціями, 
підвалинами, менталітетом; культури неповторної особистості творця [4]. 

Етапами вивчення сонета у культурологічному контексті є занурення в 
культурну епоху та глибоке розуміння її специфіки (емоційне слово вчителя, 
мультимедійна презентація певної епохи, обговорення репродукцій картин 
або ілюстрацій тощо); культурологічний коментар (прочитання приміток до 
класичних видань сонетів, опрацювання додаткової літератури, підготовка 
повідомлень за її матеріалами тощо); аналіз сонетної форми (організація 
діалогу автор – твір – переклад – перекладач – читач); опрацювання куль-
турологічних понять, порівняння поетичних творів із творами живопису, 
музики тощо).

Вивчаючи тематичний блок про російську поезію «срібної доби», важ-
ливо долучати різні види мистецтва. Музичне мистецтво кінця ХІХ - поч. 
ХХ ст. збагачується яскравими досягненнями в галузі мелодики, гармонії, 
поліфонії, фортепіанного й оркестрового колориту. Повної зрілості досягає 
творчість композиторів О. Глазунова, А. Лядова, С. Танєєва, О. Скрябіна, 
І. Стравинського, які в своїй творчості відображали нові прикмети часу. 
О. Глазунов виступає як майстер монументальних симфоній, А. Лядов є 
автором музичних мініатюр, С. Танєєв звертався до образів античної куль-
тури (опера «Орестея»).

В історії живопису російської культури цього періоду важливою була 
організація «Світ мистецтва», яка об’єднала майже всю художню еліту Росії. 
До її складу входили: О. Бенуа, К. Сомов, О. Головін, М. Врубель, В. Сєров, 
К. Коровін, І. Левітан, М. Нєстеров, М. Реріх, Б. Кустодієв, К. Петров-Вод-
кін, Ф. Малявін та інші. Вагомий внесок для формування організації зробив 
С. Дягілев, меценат і організатор виставок, імпресаріо «Російських сезонів».
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Вивчення жанрової природи сонета в широкому культурологічному кон-
тексті сприяє вирішенню питання формування літературної компетенції 
учнів старшої школи.

Програмою літературного спецкурсу передбачено висвітлення осо-
бистих зв’язків перекладачів і поетів, відомостей про здобутки на терені 
перекладацької діяльності, цікавих фактів, які засвідчують про визнання 
перекладацької праці, залучення різних літературних джерел (мемуарів, 
інтерв’ю, літературно-критичних праць, епістолярної спадщини та ін.) Про-
блеми формування уявлення старшокласників про представників україн-
ської школи перекладачів неодноразово розглядались у методичних і літе-
ратурознавчих публікаціях.

Реалізація цілей і завдань спецкурсу щодо ознайомлення старшоклас-
ників із теорією і практикою перекладу, традиціями української переклада-
цької школи, поетичною творчістю та перекладацьким мистецтвом видат-
них поетів передбачає проведення учнями самостійних досліджень і вправ, 
виконання певних творчих проектів з літератури.

Практичне заняття носить тренувальний характер і сприяє розвитку 
складних літературних умінь старшокласників на основі повторення й уза-
гальнення теоретико-літературних знань. Під час проведення заняття учні 
самостійно виконують завдання, що сприяють удосконаленню методів і 
прийомів роботи з текстами сонетів, літературно-критичними статтями, нау-
ковими текстами, мемуарами, розвивають бібліографічні навички та вміння. 
Розроблені завдання різних видів, зокрема, творча гра (відновлення рими), 
вікторини, індивідуальні тестові завдання потребують певних знань про 
віршовану систему.

У вступному слові зазначимо, що до кола видатних майстрів художнього 
перекладу в українській літературі ХХ ст. належать найвидатніші поети: 
М. Зеров, П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, Л. Первомайський, А. Ма-
лишко, В. Симоненко, В. Стус, Л. Костенко, Б. Тен, Д. Павличко та ін. Так, 
М. Зеров переклав Катулла, Вергілія, Горація, Овідія, Ф. Петрарку; із ро-
сійської літератури – О. Пушкіна, М. Лермонтова, В. Брюсова; із французьких 
поетів – П. Ронсара, Ж.-М. Ередія, Ж. дю Белле та ін.

Як важливий етап у розвитку української культури, особливої уваги 
заслуговує перекладацька діяльність М. Рильського, якою він займався па-
ралельно зі своєю поетичною творчістю. У процесі формування уявлення 
старшокласників про особистість поета і перекладача Максима Рильського 
можна використати такі форми роботи: підготовку короткої біографічної 
довідки про митця, добір художньої літератури – творів та перекладів, ор-
ганізацію книжкової виставки, написання письмових робіт тощо. М. Риль-
ський не лише багато перекладав, він утверджував і розвивав нові принципи 
перекладу, набуті М. Старицьким, П. Кулішем, Лесею Українкою, І. Фран-
ком, М. Вороним та ін.
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План проведення практичного заняття:
1. Визначення поняття «переклад» (авторизований, буквальний, вільний, 

спеціальний, текст у перекладі).
2. Види перекладу.
3. Розвиток художнього перекладу в Україні.
4. М. Рильський – поет і перекладач.
Про перекладацьку майстерність М. Рильського писали М. Ушаков, 

П. Антокольський, О. Білецький, Я. Івашкевич, Г. Вервес, Л. Новиченко, 
В. Коптілов, Ю. Булаховська та ін. У своїх дослідженнях і працях вони на-
самперед відзначали те, що митець у перекладах зумів тонко передати зміст 
першотвору в єдності з особливостями його художньої форми.

Основні принципи перекладача викладені у теоретичних працях 
М. Рильського: «Проблеми художнього перекладу» та «Пушкін українською 
мовою». Під час практичного етапу заняття старшокласники детально оз-
найомлюються з труднощами перекладу, що виникають у процесі перекла-
дацької діяльності.

Упровадження спецкурсу «Сонет в історії української і світової літе-
ратури» передбачає поєднання лекційних, семінарських занять, уроків 
поетичного аналізу тексту, самостійних робіт учнів. Як засвідчує шкіль-
на практика, під час вивчення спецкурсу виникає два основних напрями. 
Перший напрям – лекція з елементами бесіди, дискусії, активної участі 
старшокласників, в якій велика увага приділяється авторам і творам, що не 
увійшли до шкільної програми й вимагають нових, сучасних підходів до ви-
вчення. Другий напрям – самостійна пошукова діяльність старшокласників, 
контроль у формі відповідей на поставлені проблемні запитання, міні-твори 
та підсумковий залік за програмою спецкурсу.

Проведення бесіди вимагає певного навчального часу, а невеликий склад 
учнівської групи відкриває широкі можливості для безпосереднього спілку-
вання вчителя зі старшокласниками. Бесіда під час проведення спецкурсу, 
яка має універсальний характер, фрагментарно включає лекційний матеріал, 
різновиди практичних і семінарських занять. Застосування під час бесіди 
евристичного методу, проблемних завдань підвищують пізнавальну актив-
ність старшокласників і ефективність навчання. Наприклад, після прочитан-
ня сонета Анни Ахматової «Вдохновение» пропонуємо учням запитання: 
1) Як ви гадаєте, яка віршована форма перед вами? У чому її особливості? 
Яким розміром написаний сонет? 2) Чи можливо (і в чому) відчути сум лі-
ричного героя? Як ви гадаєте, за чим сумує герой? 3) Які думки й спогади 
переповнюють поета? У чому, на вашу думку, полягає задум цього сонета? 

Лекція вчителя містить переважно узагальнювальний матеріал (слугує 
вступною частиною або завершує тему), у ній висвітлюються основопо-
ложні теоретичні і методологічні проблеми, викладаються основи системи 
знань відповідної навчальної теми. Сприйняття змісту лекції вимагає від 
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старшокласників стійкої уваги, готовність і вміння слухати та конспектувати 
лекцію (у формі плану, тез, конспекту).

Під час викладу літературної лекції на тему: «Срібна доба» в російській 
поезії» вчитель чергує наукові положення із виразним прочитанням сонетів. 

Культурно-історична доба кінця ХІХ - поч. ХХ ст. – це час творчого злету 
поезії і філософії (В. Соловйов, С. Булгаков, П. Флоренський, М. Бердяєв 
та ін.), релігійних пошуків і нової духовності. Цей період названо «сріб-
ною добою» російської культури, російської літератури, зокрема, поезії, 
яка яскраво виявила блискуче сузір’я творчих індивідуальностей. Уперше 
цю назву запропонував філософ М. Бердяєв, згодом вона увійшла в обіг 
російської поезії модернізму після виходу статті М. Оцупа «Срібна доба 
російської поезії» (1933) та книги С. Маковського «На Парнасі Срібного 
століття» (1962).

Прагнення відобразити складний, суперечливий стан душі вимагало від 
поетів «срібного століття» нового підходу до поетичного слова. Стосунки 
між поетом і читачами вибудовувалися по-новому: поет звертався не до 
всіх, а лише до «посвячених»; до читача-творця, читача-співавтора. Поети 
активно вводили асоціативні значення слів, мотиви й образи різних культур, 
наявні і приховані цитати (інтертекстуальність) до поетичних текстів. Улю-
бленим джерелом ремінісценцій для митців «срібного століття» спочатку 
була грецька і римська міфологія, а з середини 1900-х років – слов’янська. 
У творчому доробку В. Брюсова, І. Анненського, М. Цветаєвої міфологія 
використовувалась як універсальна психологічна і філософська модель, 
зручна для розуміння та втілення духовної проблематики.

Загалом, поетику «срібного століття» можна охарактеризувати, як вза-
ємодію двох протилежних тенденцій: смислової багатозначності і семан-
тичної точності. В історії розвитку поезії цієї доби яскраво виявили себе 
три літературні течії: символізм, акмеїзм, футуризм. Загальним джерелом 
індивідуальних поетичних стилів «срібного століття» Осип Мандельштам 
вважав символізм і зазначав, що вся сучасна російська поезія вийшла з ро-
дового символічного лона. Символізм значно вплинув на розвиток культури 
ХХ ст. Митці «срібної доби», використовуючи досвід західних майстрів і, 
частково, російську традицію, переглянули своє ставлення до віршованої 
форми, зокрема, до сонета. Поети І. Анненський, К. Бальмонт, Ф. Соло-
губ, В’яч. Іванов, М. Волошин, В. Брюсов та ін. відродили форму сонета 
в російській літературі «срібної доби». Цей процес можна представити 
іншими універсально-стильовими категоріями – взаємодією «музики» (ім-
пресіоністська музичність) і «риторики» («неокласична» строгість), які, 
передусім, простежуються у творчості «старших символістів» К. Бальмонта 
і В. Брюсова.

Зміст програми спецкурсу «Сонет в історії світової літератури» вихо-
дить за межі навчальних предметів. На заняттях учні опановують спеціальні 
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знання, вміння, навички, зокрема, вчаться бачити проблему, висувати гіпо-
тезу, давати визначення літературознавчим поняттям, структурувати мате-
ріал, робити висновки й узагальнення, захищати свої ідеї. Конспект, тези, 
анотація, рецензія, повідомлення, твір, доповідь, реферат, курсова робота; 
різноманітні форми літературно-художньої творчості, зокрема, написання 
сонета – такий неповний перелік письмових робіт, якими мають оволодіти 
учні старшої школи.

Обов’язковим у межах спецкурсу є формування вмінь і навичок, необ-
хідних для роботи під час організації й проведення семінарського заняття:

1) повноцінно сприймати сонети;
2)працювати з літературою (критичною, науково-популярною, довід-

никовою);
3) створювати тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення.
Заняття-семінари вимагають ретельної підготовки, зокрема, продума-

ної участі кожного учня, підготовку запитань, проведення індивідуальних 
консультацій. Старшокласники опрацьовують рекомендовану літературу 
згідно з обраною темою, готують відповіді на запитання, виразне прочи-
тання сонетів, і коментар до них; вчаться висловлювати власну думку щодо 
проблеми, виступу інших учасників семінару та ін. У ході роботи з додат-
ковою літературою вони аналізують отриману інформацію та конспектують 
її, оформлюють додатковий матеріал у вигляді довідок, таблиць, схем. Для 
ознайомлення з фундаментальними цінностями художньої культури, розши-
рення художньо-культурного кругозору учнів залучаються твори мистецтва, 
що сприяють вихованню молоді у національних і культурних традиціях.

Семінари – форма занять, яка надає найбільшої самостійності під час 
роботи з текстами сонетів, науковою та критичною літературою, створює 
сприятливі умови для обміну думками та дискусії. Основними елементами 
семінарської роботи є реферати, доповіді або повідомлення старшокласни-
ків, їхнє обговорення, розгорнута бесіда з окремих тем, вступне й заключне 
слово вчителя з зазначеної проблеми.

Методика проведення семінару «Російська поезія «срібної доби» пе-
редбачає:

1) виразне прочитання сонетів російських поетів зазначеного періоду;
2) самостійну роботу з літературно-критичними джерелами, презента-

цію, залежно від завдання, в різних формах (усно, письмово, графічно);
3) інтерпретацію поетичних текстів з опорою на ключові характеристики 

літературних течій: символізм, акмеїзм, футуризм;
4) уміння працювати в режимі діалогічного обговорення;
5) розвиток навичок філологічного аналізу сонетів;
6) узагальнення результатів аналізу сонетів;
7) ознайомлення з кращими зразками художнього перекладу сонета укра-

їнськими перекладачами.
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Розроблені запитання й завдання відображають специфіку сонетного 
жанру певної літературної течії (школи). Старшокласники самостійно до-
бирають сонети представників кожної літературної течії і літературні ма-
ніфести цього періоду.

1. Символізм: Д. Мережковський «Про причини занепаду та про нові 
течії сучасної російської поезії» (1892), В. Брюсов «Ключі таємниць», 
К. Бальмонт «Елементарні слова про символічну поезію», А. Бєлий «Сим-
волізм як світобачення», В’яч. Іванов «Заповіти символізму» або «Думка 
про символізм»;

2. Акмеїзм: М. Кузьмін «Про прекрасну ясність», М. Гумільов «Спадок 
символізму і акмеїзм», Осип Мандельштам «Ранок акмеїзму», С. Городець-
кий «Окремі течії в сучасній російській поезії»;

3. Футуризм: «Ляпас суспільному смакові», «Садок суддів», В. Маяков-
ського «Краплина дьогтю» та інші.

Отже, навчання у межах літературного спецкурсу за вибором «Сонет в 
історії української і світової літератури» в профільній школі сприяє акти-
візації мислення, уявлення, пам’яті й уваги учнів; формуванні вмінь аналі-
зувати, знаходити характерні мотиви у творчості поетів, узагальнювати й 
робити висновки; глибоке засвоєння жанрової природи сонетів, розумінню 
змісту сонета та авторської позиції. 

Аналіз сонетної форми дає змогу на заняттях спецкурсу вести мову про 
внесок митців у національну та світову літератури, забезпечує розуміння 
учнями особливостей українського і світового сонета, створює цілісну кар-
тину його еволюції.
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3. Спецкурс

«Українська новітня література кінця хх – початку ххі століття »
Особливості вивчення української

постмодерної літератури

Творчість постмодерністів – найскладніший розділ шкільних програм 
із зарубіжної та української літератури. І річ не тільки в тому, що за рівнем 
свого емоційного й інтелектуального розвитку учні здебільшого не здатні 
самостійно зрозуміти модерні й постмодерні твори, скільки в тому, що вся 
система традиційної методики надто мало готує старшокласників до діа-
логу з таким текстом. Досі не маємо синтетичних методичних праць, що 
потрактовували б постмодернізм як культурний мистецький феномен (кінця 
XX – поча XXI ст.), допомагали зробити уроки інформативними й водночас 
доступними для розуміння творчості Ю. Андруховича, В. Неборака, О. За-
бужко, Ю. Іздрика, О. Ірванця, В. Медведя та ін.

Аби підвищити якість розуміння тексту, учитель (викладач) може вико-
ристовувати інтерактивний і рефлексивний підходи до прочитання пост-
модерних творів. Ужиті в них мовні форми – результат свідомої, обдума-
ної творчості автора. Це означає, що звичні «стандартні» відношення між 
знаком і позначуваним тимчасово порушені і становлять певні труднощі в 
розумінні та сприйманні художнього тексту.

Тому, на думку Ю. Андруховича, такі «культурологічні вишукані тексти 
потребують певного рівня культури сприйняття і просто знань, як і, зреш-
тою, розвиненої уяви й естетичного базису».32

М. Зубрицька вперше в українському літературознавстві спробувала 
висвітлити основні теоретичні проблеми, пов’язані з дискурсом читача і 
читання, крізь призму філософії, культурології, лінгвістики, естетики й 
етики, риторики та епістимології. Вона слушно наголошує, що про функ-
ціонування будь-якого тексту можна говорити лише на підставі результату 
зустрічі й контакту двох світів: світу тексту, у просторі якого проявляється 
світ автора, і світу читача.

Науковці досі сперечаються, зазначає літературознавець П. Білоус у стат-
ті «Художня література як гра», про те, як виникло мистецтво, зокрема 
й словесне, і серед численних цікавою видається теорія гри.33 Найкраще 
і найаргументованіше вона розроблена в праці нідерландського історика 
Й. Гейзінґи «Homo ludens» («Людина, що грається»).34

Що ж таке літературна гра? Яка її мета і роль?
32  Гнатюк О. Авантюрний роман і повалення ідолів // Андрухович Ю. Рекреації: Романи. — 
К.: Час, 1997. – С. 3.
33  Білоус П. Художня література як гра // Українська мова та література. – 2005. – Число 24 
(24) черв.
34  Гейзінґа Й. Homo ludens. –   К.: Основи, 1994.



100

Автор – текст – читач – це замкнене коло сприймання значень постмо-
дерного тексту. Постмодерна рецепція нагадує гру, коли гравцеві (читачеві) 
пропонується самому скласти текст із розрізнених шматочків, фраз, цитат, 
тобто це гра із самим текстом, де читач грає: «перекодовує» текст, грає у 
текст (як у гру), а потім ще й грає текстом.35

Спробуймо визначити основні засади гри як літературно-теоретичної 
категорії за схемою М. Зубрицької:

• гра як засада художнього комунікування, що природно засновується на 
інтерактивності й співтворчості;

• візії гри з погляду автора і читача;
• цілі, яких автор прагне досягти за допомогою гри;
• цілі самої гри й авторських стратегій і технологій щодо їх втілення;
• відношення гри до усталених літературних конвенцій;
• межі гри як літературного явища та принципу побудови художнього 

тексту, меж читацької свободи у процесі сприймання тексту;
• гра як глибинна властивість мови, її розвитку й збагачення.36

Німецький філософ Г. Гессе розглядає «гру» як творче начало, стимул і 
принцип. Неодмінне доповнення до неї – самовіддана важка праця реміс-
ника, що має цю гру «одягнути у словесні шати». Назва його роману «Гра в 
бісер» виразно ілюструє візію гри як художнього комунікування, засновано-
го на інтерактивності і співтворчості, й водночас процес гри як принципу по-
будови художнього тексту, гри як технології провокацій автора і читача.

«Гра в бісер» – це чи не найвлучніший художньо-естетичний образ гри, 
що ґрунтується на сплетінні значень, безконечності їхніх поєднань, візерун-
ків, кольорової гами тощо.37

У творі Х. Кортасара «62. Модель для складання» – той самий образ 
гри з незліченною вигадливістю комбінацій, але на рівні візуальної обра-
зності, набуває конструкторсько-механістичного виміру монтажності. Ще 
один його твір називається «Підзаголовок: «Модель для складання» – натяк 
читачеві на те, що уривки розповіді, розділені на сторінках інтервалами, 
піддаються переставлянню.

Філософ запропонував власне розуміння ієрархії читачів, що складається 
з трьох «ступенів», чи типів, які він характеризує за принципом їхнього 
ставлення до гри з текстом.38

Гессе обрав цей критерій як найадекватніший показник їхньої здатності 
бути причетними до співтворчості разом з автором і до розбудови тексту-
альних значень.

35  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – С. 32.
36  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 
2004. – С. 237–238.
37  Гессе Г. Гра в бісер. – К.: Дніпро, 1978.
38  Гессе Г. О чтении книг // Гессе Г. Письма по кругу. – Москва: Прогресс, 1987. – С. 123.
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І. Наївний читач, для якого книжка — інструмент читання; «книга веде, 
читач іде слідом за нею».

ІІ. Активний читач, який усе прочитане проеціює на простір своєї уяви, 
творчих асоціацій і має потяг до глибинних рефлексій. Він вступає в гру з 
автором, однак намагається вибудувати її за власними правилами.

ІІІ. Свободолюбний, вільний, ідеальний читач. (У. Еко означив цей тип 
читачів терміном «зразковий читач»).

В. Набоков, Г. Гессе, Х. Кортасар, У. Еко, І. Кальвіно визначають гру як 
засаду художнього спілкування. Вони заклали у своїх текстах модель іде-
ального читача, здатного прийняти всі правила пропонованої гри.

Культуролог М. Бахтін також розглядає текст як вільну гру різних дис-
курсів і висуває тезу про те, що в будь-якому слові існують інші голоси, 
відлуння яких є частиною дискурсивної архітектоніки.39

Читач запрошується до свята великої творчої гри, де він має пройти 
всі випробування, опанувати текстуальний безлад і відокремленість його 
елементів – і таким чином реконструювати мозаїчну текстуальну цілісність 
на підставі певних сигналів, знаків, кодів, дискурсів. Процес літературної 
творчості – то словесна гра, яка полягає у грі уяви, фантазії, інтелектуальних 
знань читача. Тому важливої ролі набуває читач як активний співтворець у 
процесі пізнання та реалізації тексту.40

Якщо традиційна методика зосереджується на пошуках прихованого 
значення, то рецептивна естетика розглядає значення як взаємодію між 
текстом і читачем, як ефект досвіду, а не як закодовану інформацію. Техно-
логія методики «закритого читання» зумовлюється підходом до тексту як 
до самодостатнього естетичного явища і націлює читача на видобування 
значень, смислів із тексту (замість сприймання готової інформації), а також 
на активне дослідництво і співтворчість щодо прочитаного, самостійний 
пошук взаємозв’язків тексту з історико-культурним контекстом. Оскільки 
постмодерний колажний сюжет пересипаний цитатами, іронією, алюзіями, 
аналогіями, символічними фігурами, сарказмом, містикою, грою у футу-
рологію, зумисними провокаціями, карнавальними масками й ігрищами, 
перевтіленнями, де автор не просто створює сюжети один за одним, а й 
вибудовує власний, зі свого приватного життя, то він аж ніяк не надається до 
традиційного аналізу. Найефективніший різновид гри автора з читачем – спро-
ба залучити останнього до спільного процесу пізнання базових людських 
цінностей, а також до авторської технології введення в структуру тексту 
звичайної розмови з читачем.

Найчастіше функцію втягування реципієнта у світ художньої дійсності 
виконують безпосередні діалоги оповідача з читачем за схемою «запитан-
ня – відповідь». Тут задіюється гра різними типами висловлювання, мета 
39  Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва: Искусство, 1975.
40  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 
2004. – С. 307.



102

яких – ефектно стилізувати автентичну розповідь і переконати читача в 
його синхронній участі разом з іншими персонажами літературного твору 
в розгортанні подій та оцінюванні їх.

Одним із тактичних прийомів є спроба автора вже на самому початку 
вплинути на первинне емоційне ідентифікування читача, діапазон його мож-
ливих реакцій: співчуття, подив, зворушення тощо.

Власне, важливою частиною нараційної технології стає проеціювання 
переживань, думок, рефлексій осіб на читача. І тут адекватність чи неадек-
ватність цього проеціювання залежить винятково від рецепційних можли-
востей читача.

Постмодерний твір починається від першої особи і звернений до читача 
як до другої особи на «ти» – це блискучий хід автора, щоб одразу втягнути 
читача в текстуальну дійсність.

З іншого боку, це спроба подолати прірву між письменником і читачем. 
Завдяки продуманим пасткам, перетинанню світу тексту зі світом читача 
цей останній урешті стає суб’єктом лінгвістичних ігор автора.41

«Читачу, я знаю, що думаєш ти» (О. Ірванець, «Львівська брама»). 
Саме з інтимно-фамільярним зверненням на «ти» автор імпровізує своє 
спілкування віч-на-віч з читачем. Подібна гра має свою мету – викликати 
щонайширший діапазон читацьких реакцій.

Оскільки текст на кожного читача впливає індивідуально, глибина і культура 
цієї рецепції залежить від його особистісних естетичних смаків і вподобань, 
творчої уяви й загального рівня ерудиції. Звичайно, на цей процес упливають 
художньо-мистецькі напрями, ідеали доби й навіть політична ситуація.

Отже, щоб визначити читацькі вміння реципієнта, потрібно враховувати 
вікові, особистісно-психологічні, гендерні особливості, світогляд, рівень 
освіченості й літературної компетентності, знання конкретно-історичної 
епохи та орієнтації на дійсність.

Роль читача як активного співтворця тексту
Аналіз постмодерної літератури має враховувати не лише тексти, а й 

форму відгуку читача про цей текст. Є два виміри тексту: художній та ес-
тетичний. Художній стосується тексту, створеного автором, а естетичний 
указує на його реалізацію, яку здійснює читач, інтегруючи текст. Активний 
читач – співавтор тексту, і кожен трактуватиме його на свій розсуд.

Роблячи вибір, читач тим самим відкрито визначає невичерпність тексту. 
Спосіб набування читацького досвіду через текст функціонує як відобра-
ження у дзеркалі, оскільки читач творить ілюзію автора.

Дослідник літератури М. Ріффатер пропонує розрізняти дві стадії про-
цесу читання: евристичну і ретроактивну.42

41  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004.
42  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 
2004. – С. 339.
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Евристична (лінгвістична) – це гіпограми: слова чи групи слів, вбудо-
вані в синтагму, конструкція якої відображає внутрішні семантичні межі 
стрижневого слова. Якщо читач не спроможний розшифрувати гіпограму 
відразу, то це впливатиме на його подальші реакції під час читання худож-
нього твору.

Друга стадія – ретроактивне читання – тобто читання не від початку 
до кінця, а додаткове переосмислення того, що ми вже прочитали. Тут по-
чинається глибинна інтерпретація, тому його цілком можна назвати герме-
невтичним читанням. Щоб зрозуміти герменевтичне прочитання, потрібно 
розрізняти поняття тексту і дискурсу, бо існує кілька дефініцій.

Текст у широкому значенні – певна мовна структура; у постмодерному 
тексті («текст-як-світ») – єдність мовних знаків, що організовані за нормами 
певної мови і є носіями інформації.

Дискурс – це сукупність висловлювань щодо певної проблеми, які роз-
глядаються у взаємозв’язках з усією проблематикою й між собою. Одини-
цями дискурсу є конкретні висловлювання, які функціонують у реальних 
історичних, суспільних і культурних умовах. У своєму змісті і структурі 
ці одиниці відображають часовий аспект, інтерпретації між партнерами, 
тип дискурсу, простір, у якому він відбувається, значення, які він творить, 
використовує, репродукує або перетворює.

Відтак, зазначає літературознавець С. Квіт, можемо сформулювати три 
рівні інтерпретації тексту:

філософський рівень передбачає інтерпретацію з погляду відповідей на 
метафізичні питання. Філософування – це чисте міркування, тому, як прави-
ло, філософія безпосередньо не є підставою для оцінки тексту, але вона го-
тує ґрунт для розгортання дискурсу або тих чи інших філософських стилів;

критико-філософський рівень окреслює наявність так званих критич-
но-філософських стилів – практичних дослідницьких методологій, які про-
понують ту чи іншу систему інтерпретації тексту (теорія архетипів К. Юнґа, 
структуралізм Р. Барта). Цей рівень тлумачення тексту, пов’язаний з відпо-
відними філософськими передумовами, проеціюється на певну ідеологію;

ідеологічний рівень створює жорстку систему нормативів, висуваючи 
на перший план вимоги до тексту, а не потребу його зрозуміти. У цьому 
разі читач відштовхується не від самого тексту, а від системи нормативів: 
вдається до інтерпретацій за готовою схемою (соціалістичний реалізм, по-
стмодернізм як фетишизований лібералізм).43

Поняття методології тісно пов’язане з поняттям естетики. Наприклад, 
естетика готики, бароко, необароко вже передбачає певний спосіб розгляду 
художнього твору.

Відповідно до цих рівнів читацькі компетентності старшокласників і 
їхня готовність сприймати постмодерні тексти розглядаються за такою схе-
мою: читацький досвід – знання – уміння – ставлення – позиції.
43  Квіт С. Основи герменевтики. – К.: ВЦ «Академія», 2003.
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Словесник має розвивати нові навички читання і компетентності учнів:
• когнітивні: входити в текст; інтерпретувати його; рефлексувати й оці-

нювати прочитане; продовжувати текст (гіпертексти);
• читацькі (з огляду на цілі читання): уміти аналізувати постмодерний 

текст; визначати основні ознаки постмодерного твору на рівні засвоєння 
літературних понять, герменевтичного аналізу, рецептивної естетики; уміти 
вести дискусію, діалог з автором (оповідачем), аргументувати своє став-
лення до прочитаного, давати власну оцінку, писати сюжети, читацькі від-
гуки про твір; розвивати естетичні смаки, творчу просторову уяву читача, 
художні здібності.

• інформаційно-комунікативні: користуватися комп’ютером та мульти-
медійними технологіями; збирати, обробляти, шукати в Інтернеті потрібну 
інформацію; читати гіпертексти і працювати в режимі он лайн; раціонально 
використовувати ІКТ та програмно-педагогічні засоби навчання в освітньо-
му середовищі; будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допо-
могою засобів ІКТ.

Технології прочитання постмодерного твору
Спробуймо з’ясувати структуру художнього тексту шляхом зіставлення 

основних ознак класичного і постмодерного творів.

Модернізм Постмодернізм
гармонія
цілісність
прозорість
симетрія
пропорційність
рівновага
однорідність
завершеність
діахронність
конструкція
структуралізм
орієнтований читач

дисгармонія
хаотичність
розмитість значень
асиметричність
диспропорція
нестабільність
фрагментарність
незавершеність
синхронність
деконструкція
постструктуралізм
вільний читач

Якщо класична література, на думку М. Зубрицької, була орієнтована на 
читача і спрямовувала його на прихований зміст у тексті, то постмодернізм 
обрав стратегію відчуження читача, зосередивши увагу на надто ускладне-
ній структурі тексту і запропонувавши принцип вільної гри й ідею «відкри-
того твору» (італ. opera aperta). Цей термін запровадив і ґрунтовно описав 
У. Еко: твір, який у своїй структурі містить можливості й перспективи для 
творчої взаємодії з читачем, для гри його уяви, стратегію епатажності і 
проголошення читача чимось таким, чого він досі не міг уявити чи навіть 
припустити.44

44  Еко У. Поетика відкритого твору // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-
критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001.
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Отже, принцип вільної гри є загальновизнаним у процесі літературної 
творчості і сприйнятті постмодерної літератури.

Фрагментарність, колажність, мозаїчність стали ознаками нового «духу 
часу», здатності по-новому дивитися на світ. Відповідно до нової парадигми 
художнього мислення, за принципом гри як ніколи не завершеного тексту 
приховане постмодерне світосприйняття і світовідчуття автора й читача.45

Постмодерне світосприймання реалізується за допомогою синтезу най-
різноманітніших художніх засобів, зокрема слухового і зорового вибудову-
вання текстуальних значень. Відповідно до нього художній твір розгляда-
ється в таких вимірах:

Текст як світ.
Текстуалізація світу стає однією з форм постмодерності. Письмо як мова 

вийшло поза межі літературної форми і почало збагачуватися побутовими 
жанровими елементами, перетворилося на величезну мозаїку, а цілісність 
тексту раптово розпалася на різні дискурси. Поезія і проза злилися з публі-
цистикою, фрагментами рекламних текстів, газетних вирізок, оголошень тощо.

Аналізуючи різні види паралелізму в поетичному дискурсі, лексикальні 
тропи чи звукові метафори, Р. Якобсон наголошував, що образність у поезії 
зводиться не до описів природи чи внутрішнього стану людини, а до тво-
рення ікон — поетичних знаків, у яких звук є луною, відгомоном значення, 
а значення формується внаслідок укладання звуків, літер чи сегментів ви-
словлювання.46 Іконічність слова найчастіше застосовується в постмодер-
них текстах: від елементарних візуальних ефектів до різних мовних ігор, 
на кшталт каламбурів, звукових метафор і звукового символізму («анагра-
мування»), наприклад, барокові верлібри І. Величковського та необарокові 
Ю. Андруховича у збірці «Екзотичні птахи та рослини».

Іконічність, на думку М. Зубрицької, є результатом участі читача як спів-
творця літературної гри, мета якої – перетворити слово на образ, здатний, 
подібно до візерунка, розкрити світ, речі, стан душі в новому світлі. Саме 
звуковий символізм спричинився до виникнення постмодерного напряму, 
в основі якого лежить не системний аналіз сприйняття звукової структури 
тексту, а пошуки так званих анаграм – автор подрібнює, розсипає й розсіює 
текстуальний матеріал на найелементарніші значущі одиниці, що відкриває 
для читача перспективу множинної інтерпретації «багатоголосся».47

Отже, постмодерна література охоплює щораз глибші глобалізаційні 
процеси, які дедалі тісніше переплітають різні культурні світи, релігійні 
традиції, мови і звичаї. Вона розглядає культурний плюралізм як принцип 
розвитку сучасного світу.
45  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 
2004. – С. 268.
46  Якобсон Р. Лінгвістика і поетика // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-
критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. — Львів: Літопис, 2002.
47  Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 
2004. – С. 277.
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Текст як процес (технологія гри за Р. Бартом).
Бартова модель ілюструє зразкове читання, де гра – це сам текст, і читач 

грає у текст (як у гру), а потім ще й грається текстом. Текст – своєрідний 
конструктор, який можна розкласти, роздрібнити на сюжети, частини, а 
потім скласти в єдине ціле.

Р. Барт порівнює текст із мереживом, бісером, плетивом і пропонує дві 
форми фрагментування текстуальної цілісності: «розсипаний текст» і «роз-
дрібнений текст».

Гра, за М. Зубрицькою, виконує функцію експерименту над мовою і 
водночас може бути каталізатором різних мовних ігор, філологічних забав, 
жонглювання мотивами, сюжетами та образами світової літератури. Це ви-
являється на загальнотекстуальному (алюзії, цитування), композиційному 
(ретардація, повторення, синхронність) і жанровому (пастиш, пародія) рівнях.48

Текст як метафора і містика (прочитання постмодерного твору за 
Х. Л. Борхесом).

Борхес сприймає світ через метафори. Кожна культура для нього – ме-
тафора. На його думку, оповідання оперує різними метафорами і саме пе-
ретворюється на окрему метафору. Не образи чи рядки, а твори в цілому 
стають складною, багатогранною і багатозначною метафорою, метафо-
рою-символом.

Для Борхеса особливу вагу має інтелектуальний момент літературного 
твору. Сам процес творення текстів – містичне явище. В основі його твор-
чості лежить магія, містика. Філософ намагається охопити різні напрями 
людської уяви, які асоціюються з метафорами.49

Метафора – це уява, за якою ми творимо сюжети.
Метафора сну: сон не лише продовжує людську уяву, він – така сама 

реальність, як і життя. Наші сни є витворами мистецтва.
Метафора дзеркала, де множиться навколишній світ. Усе читач сприй-

має, як через викривлене дзеркало.
Метафора лабіринту: світ – це книжка, що ніколи не закінчується, і 

лабіринт, з якого немає виходу, тому сюжет постмодерного твору ніколи не 
завершується, не має логічного кінця.

Ці принципи прочитання текстів можна використовувати під час вивчен-
ня творів Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака та інших постмодерних 
українських письменників.

Як читати постмодерну поезію?
Про що повинен пам’ятати словесник, на чому він має наголосити, які 

ключі запропонувати для прочитання постмодерної поезії?
Насамперед налаштувати на зустріч з іронічним поглядом на світ. 

А оскільки об’єктом іронії стає все навколишнє життя (вічних авторитетів 
48  Тамо само. – С. 279.
49  Борхес Х. Л. Письмена Бога. – Москва: Республика, 1992.
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не існує!), спрямувати учня на розуміння, над чим саме іронізує поет. Най-
частіше це світоглядні і мовні стереотипи, штампи. Наприклад:

Уроки класики
Урок II

Людина родиться для щастя,
Як птах для польоту.
Як птах…
Як індик,
Як півень,
Як деркач на болоті?
Як страус,
Як ківі,
Як ему,
Чи як марабу?
А може, як той, що ховає
Товсте своє тіло у скелі?
Всі ж бо вони народились літати,
Тож плазувати вони принципово не можуть.
А може без порівнянь?
Може, людина просто
Родиться для щастя?

Слід мати на увазі, що відповідь не завжди настільки очевидна, як може 
видатися на перший погляд, як це, скажімо, у вірші «До рідної мови»:

Як ти звучиш калиново-дубово,
Рідна моя, моя матірна мово!
Слово м’яке, оксамитове, байкове.
Слово є дідове, слово є батькове.
І Білодідове, і Сивоконеве,
І Чорноволове вже узаконене.
В соннім спокóї вогонь твій ледь бився.
Але страху я тоді натерпівся!
З тої халепи не вийшли б ми зроду.
Кляпи, здавалось, в ротах у народу.
Та щоб підняти тебе із гробóвищ,
Стали до герцю Жулинський, Грабович.
Щоб воскресити тебе з домовини,
В діло пішли каменюки й дубини.
Вороне чорний! Даремно ти крячеш.
Ріднеє слово жиє і є – бачиш!
Рідна моя українськая мова
Житиме вічно – кльова, фірмова!..
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По-друге, варто наголосити на необхідності сприймати як даність, що 
світ у постмодерному творі може постати неприкрито абсурдним, у якому 
змішалися «низьке» і «високе», «прекрасне» і «потворне». Про яке поет го-
ворить і «високим», і «низьким» стилем, поетичною мовою і жаргонізмами, 
суржиком, а то й вульгаризмами. Останнє особливо притаманне українській 
постмодерній літературі, джерелом якої стали «низькі», бурлескні форми. І 
все це – життя. Про яке ми знаємо, з яким незрідка стикаємося, але зустріч 
з відповідними картинами в поетичному творі викликає рефлексивний вну-
трішній спротив, оскільки суперечить попередньому естетичному досвідові.

По-третє, вчитель має усвідомити сам (і допомогти в цьому учневі), що 
постмодерний твір вимагає освіченого читача. У тексті, як правило, присут-
ній оповідач (також освічений!), який запрошує поглянути на цей абсурдний 
(несправжній, протиприродний, ненормальний) світ, у якому відбувається 
стирання межі між реальністю і фантастикою. Ця пропозиція може містити 
запрошення до гри: постмодерний твір – це часто гра автора з читачем. Твір 
сповнений відкритих і прихованих алюзій, запозичень, звернень до інших 
авторів, творів (аж до прямого цитування), мистецьких кодів різних епох, 
які разом з авторським мовленням творять своєрідний колаж. Для постмо-
дерністів мистецтво – це насамперед дія, розрахована на зовнішній ефект 
(Показовим у цьому сенсі є приклад мистецьких акцій Бу-Ба-Бу).

Багато сказано про вплив культури бароко на творчість постмодерністів, 
звернення їх до необароко (група Бу-Ба-Бу). Знання про специфіку бароково-
го світогляду і його втілення в художніх текстах (трагічність світосприйнят-
тя, карнавальність, парадоксальність мислення, ускладненість, символіка, 
метафоричність, алегоричність, поєднання «непоєднуваного»: трагічного 
і комічного, піднесеного і вульгарного, інтертекстуальність) звичайно ж, 
допоможе краще сприйняти думки і почуття поетів – наших сучасників.

Маємо виробити в собі здатність толерантно сприймати інший погляд 
на світ, інші оцінки, визнати, що правд, істин може бути багато, можливо, 
стільки, скільки людей на цьому світі. І кожна правда, істина має право на 
існування, кожна з них самоцінна незалежно від нашої або чиєїсь (навіть 
найавторитетнішої для нас) оцінки. Принаймні маємо бути готовими гово-
рити про це, а не безапеляційно заперечувати чи гнівно обурюватися.

І нарешті – пам’ятати, що немає «чистого» постмодернізму. «Стильові 
ознаки у кожного автора виявляються по-своєму, проте жоден із них повні-
стю не вписується у напрям».50

Тепер трохи практики. Спочатку про «Вірш до рідної мови» О. Ірванця. 
Перша мимовільна реакція після його прочитання – протест. Адже об’єктом 
іронії (а сприймається вона рефлексивно як висміювання!) є українська 
мова. Мовне питання завжди дражливе, а для українців ця тема особливо 

50  Ю. Ковалів. Літературознавча енциклопедія. – Т. 2. – К.: Академія, 2007. – С. 256
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болюча. Відтак несприйняття вірша доходить крайніх меж. Але зупинімо-
ся… І прочитаймо:

Вороне чорний! Даремно ти крячеш.
Ріднеє слово жиє і є – бачиш!
Рідна моя українськая мова
Житиме вічно…

Та й уся творчість поета не дає нам підстав для підозри у його зневазі 
до України і всього українського. Швидше, навпаки, він завжди чітко арти-
кулює свою громадянську позицію.

Тоді що ж є предметом іронії у вірші «До рідної мови»? Як трактувати 
написане? Відповідь пошукаймо у власній свідомості: які означення ми 
(і наші учні) добираємо до слова «мова»?…Калинова… барвінкова… со-
лов’їна… материнська… милозвучна… м’яка… Виявляється, у нас міцно 
закріпилися певні стереотипи і мислимо ми вже штампами. І школяр (шко-
лярка), пишучи про мову, автоматично (рефлексивно, часто не вдумуючись 
і не задумуючись) так і напише: мова… калинова. І ми будемо аплодувати, 
вважаючи самі і їх вводячи в оману, що це вже поезія. Воістину, як сказав 
мудрий чоловік, поезія про природу гарна тоді, коли вона майстерна, поезія 
про Україну гарна вже тим, що вона патріотична. Поглянувши під таким 
кутом зору на поезію О. Ірванця, розумієш, що об’єктом іронії є не мова, а 
наші шаблонні уявлення і мовні штампи, з допомогою яких ми висловлюємо 
свою любов (любов?) до рідної мови.

Звернемо увагу на присутність у вірші ще однієї ознаки постмодерної 
поезії: гри зі словом. Справді, якщо українська мова «калинова», то чому не 
може бути «дубова» чи «калиново-дубова»? (Можна цілий трактат написати 
на обґрунтування такої можливості, почавши від значення символу дуба в 
українській поезії і звернення до нього у творчості знаних поетів). Так само 
«затертим» від частого вживання є означення м’яка мова. Іронічний погляд 
«підказує» поету «означення до означення», яке засвідчує, наскільки ж мова 
м’яка: як оксамит, байка (справді м’які на дотик тканини). І знову ж таки, 
за аналогією, є слово материне (зміна звучання – «матірне» – створює ефект 
двозначності і доводить іронію до рівня сарказму, з чим уже можна й по-
сперечатися), є, звичайно ж, батькове, дідове (а також «бабине», «тітчине» і 
т.д.). Хоча ці словосполучення і звучать незвично: міцно, як мовний штамп, 
закріпилося саме «материнське слово». 

Обігравання прізвищ учених і політичних діячів посилює ефект іронії. 
Однак у цьому випадку авторові вдається втриматися «на межі»: з одного 
боку, перелік сприймається як іронічне продовження ряду «материне – бать-
кове – дідове», з іншого, – подається достовірна інформація: згадані осо-
бистості (в різний час і різною мірою) долучилися до процесу становлення 
української мови. Це завдячуючи і їхнім зусиллям українське слово «вже 
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узаконене». І даремно «прячуть» чорні ворони – українська мова житиме 
вічно! Це мова не лише фольклору, а й науки, не тільки вчорашнього, а й сьо-
годнішнього і завтрашнього дня. Вона сучасна, вона – «кльова» і «фірмова».

І якщо вже говорити про громадянську позицію О. Ірванця, то варто 
звернути увагу ще бодай на дві поезії.

1992
Раптово усі поставали борцями.
Усі з піджаків майорять прапорцями.
А я не борець, не трибун, не оратор.
Дурна в мене вдача, паскудний карахтер.
Не маю позиції, навіть – і пози,
Отож балансую між віршів і прози.
Але не пишу я в них про патріотів,
Про славне лицарство – про тих і погóтів.
Чи то – поготíв? Ні, здається, погóтів.
Також не пишу я про гунів, про ґотів,
Ані про манкуртів, ні про яничарів,
Ані про Батурин, ані про Почаїв,
Ні про Калнишевського, ні про Мазепу.
Варю собі каву, читаю газету.
Ходжу до клозету. Ходжу до театру.
Палю сигарети. Здебільшого — «Ватру»,
Оскільки ні «Кемелу», ні «Ґалуазу»
Ніхто не пришле із Бродвею й Монмартру.

У вірші маємо чи не всі ознаки постмодернізму. Поезія побудована на 
протиставленні життєвих позицій. Прийом не новий, досить згадати «Сідо-
главому» І. Франка. Однак О. Ірванець обирає для цього іронію. Нею спов-
нені уже перші рядки, в яких мовиться про тих, хто раптово став борцем. 
«Чому раптово?» – запитає читач і одержить відповідь у назві поезії: «1992», 
рік після проголошення незалежності, коли вже можна було бути борцем. 
«Чи можливо, щоб ось так, раптово? Усі?» – знову запитає читач. Звичайно 
ж, ні. Це підказує і його життєвий досвід, і сам поет. Це – мода: усі – борці, 
трибуни, оратори – з піджаків майорять прапорцями.

(Цікавий прийом: хоча читач і розуміє, що йдеться про значок із зобра-
женням національного прапора, словосполучення «майоріти прапорцями» 
викликає у свідомості образ дітей, що на демонстрації майорять маленьки-
ми (!) прапорцями. Стосовно дітей це викликає замилування (ідеологічні 
чинники оминаємо), щодо дорослих, які раптово усі поставали борцями, – іроніч-
ний усміх. Більше читачеві для характеристики їхньої справжності нічого 
не потрібно).
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Автор більше нічого й не говорить про них. Далі – все про себе. Вияв-
ляється, він не став борцем, трибуном, оратором через свою дурну вдачу і 
паскудний карахтер (Цікаво, звідкіля це слово в О. Ірванця? Але звідки б 
там не було, воно запам’ятовується через свою незвичність, а значить, цупко 
тримає увагу читача і спрямовує на з’ясування сутності цього карахтеру). 
То в чому ж його паскудність?

Автор не має ні позиції, ні пози (Словесна гра, яка породжує в читача 
питання: «А що ж мають оті усі? І чому він так вирішив? Тому, що ба-
лансує між віршів і прози? Але ж це несерйозно. Тому що не пише про 
«патріотів… славне лицарство… гунів… ґотів… манкуртів… яничарів… 
Батурин… Почаїв… Калнишевського… Мазепу…»? Він байдужий до своєї 
історії?» Звичайно ж, ні. Йдеться, знову ж таки, про небажання слідувати 
моді: усі названі теми настільки активно розроблялися письменниками на 
початку 90-х років, що, здавалося, заледве не кожен із пишучих в Україні 
взяв зобов’язання бодай слово сказати на одну з цих чи близьких тем. І це 
було не лише модно, але й хлібно! (Наголосимо: йдеться не про заперечен-
ня потреби у висвітленні славних сторінок української історії і її героїв, а 
несприйняття тенденції!).

Що ж робить автор? Він живе «звичайним» життям: варить каву, читає 
газети, ходить до театру (!) і… (Тут знову проявляється постмодерна іро-
нічна маска автора, коли поєднуються високе і низьке)… клозету, палить 
цигарки. Правда, здебільшого, «Ватру», оскільки «ні «Кемелу», ні «Ґалуазу» 
// Ніхто не пришле із Бродвею й Монмартру».

Немає таких звичних високих і пафосних слів. Є чітко і зрозуміло заде-
кларована позиція.

Хоча О. Ірванець не цурається й високих слів.

Ця здогадка давня, але не іржава.
Її промовляти пручається рот:
В нас гарна країна й паскудна держава,
В нас люди хороші і кепський народ.
Але ми собі відповісти повинні,
Чи схочемо ми, і чи стерпимо ми
Хорошу державу в поганій країні,
Хороший народ зі злими людьми?..

Лютий 2002

Такий гіркий, але точний «діагноз» вкрай потрібен нашому народові, ось 
тільки чи почув він його? Іронія – ознака душевного здоров’я. Зрозумівши 
це, по-іншому прочитаєш інші поезії циклу «Уроки класики», і заболить 
звернення у поезії «Де б ти хто б ти коли б ти яким би ти досі не був…».

Внутрішній спротив і несприйняття викликає в читача поезія Ю. Андру-
ховича «Ніжність» (Із циклу «Кримінальні сонети»):
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По той бік пристрасті народжується ніж…
Лахмітник Місьо о четвертій ранку
зарізав панну Касю, лесбіянку
(як він гадав, а втім, йому видніш).
Він пописав їй черево й горлянку,
аж весь шалів, аж весь упав у дріж.
Вона ж – одно твердила: «Хоч заріж,
я присягла навіки свойму Янку!»
(Той саме відбував за зґвалтування).
Вона була любов його остання –
і так пішла, небога, ні за гріш.
Кохання – то велика дивовижність:
там, де лише народжувалась ніжність,
 за хвильку може виникнути ніж.

І пов’язані вони, знову ж таки, із засвоєними стереотипами. Чого ми 
очікуємо від сонета? Назва циклу «Кримінальні сонети» переадресовує 
пам’ять до «Тюремних сонетів» І. Франка. Читацький досвід «люб’язно 
підказує»: це буде оповідь про щось романтичне, можливо, героїчне, патріо-
тичне, громадянське, але обов’язково естетичне, високе (Данте, У. Шекспір, 
М. Зеров, М. Рильський, Д. Павличко). У цьому ж напрямку спрямовує і 
назва сонета – «Ніжність».

І раптом – лахмітник-зарізяка, лесбіянка, зґвалтування, кров, «пописа-
ні» черево й горлянка (це лексика сонета?!), автор, який, здається, відчуває 
насолоду, описуючу це жахіття.

Але зробімо над собою зусилля… Спитаймо, насамперед, що ми від-
чуваємо, прочитавши поезію? Протест! Проти чого? Що вірш має форму 
сонета? Що зміст не відповідає нашим уявленням про те, що і як може бути 
описане в сонеті? Чи проти безглуздості й абсурдності описаних подій? 
Спробуємо розібратися.

Сюжетна канва сонета – розвиток цілком життєвої історії. Чоловік до-
магається взаємності жінки («це… любов його остання»). Одержавши від-
мову (жінка любить іншого), убиває її. Герої переживають сильні почуття 
(Місьо). Герої здатні на вірність і самопожертву (панна Кася). Тема для 
романтичної балади, соціальної або психологічної студії у віршах. Але по-
стмодерніст бачить цей світ і трактує події по-своєму. З-під його пера ця 
трагічна за своєю суттю подія виходить у трагіко-абсурдному світлі.

Панна Кася любить чоловіка, який зрадив її. Більше того, він ґвалтівник. 
І все ж заради Янка жінка готова пожертвувати (і жертвує, зберігши вірність) 
життям. Відмова глибоко вражає лахмітника Місьо, призводить до стану 
афекту. І це при тому, що він вважає панну Касю лесбіянкою.

Теза «кохання – це диво» попри зужитість є правильною. Її продовження - зде-
більшого розповідь про красу кохання. Ю. Андрухович показує нам зворот-
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ній бік кохання: ревнощі, убивство з ревнощів, любов до людини, яка не 
заслуговує цього почуття, – воістину «кохання – то велика дивовижа». У ній, 
як, зрештою, і в повсякденному житті, часто сусідить піднесене і низьке, 
трагічне й абсурдне. Світ складний, неоднозначний, а часто й абсурдний.

Звернімо увагу, як змальовує «історію кохання» Ю. Андрухович. Пер-
ший рядок – «По той бік пристрасті народжується ніж» – інтригує чита-
ча, спрямовує на очікування якоїсь романтичної («пристрасть») і водночас 
трагічної («ніж») історії. Власне, це і відбувається. Але опис обставин і 
подій через невідповідність застосованих лексичних засобів суті змальова-
них картин надають трагічній історії відтінку гротескності. Читач, сформо-
ваний на естетично іншій літературі, відмовляється сприймати описане як 
трагедію: це щось брутальне, низьке, що не може бути об’єктом красного 
письменства.

Але автор наголошує: життя справді часто абсурдне, але вчімося ба-
чити і сприймати його різним, будьмо готові сприйняти його різним, бо 
навіть у слові «ніжність» приховується «ніж». (До речі, в поезії немає 
блатної лексики!).

Особливої ваги висловленому (чи, радше, непрямо засвідченому) вис-
новку надає форма сонета, до якого митці звертаються для змалювання якщо 
не романтично-піднесених почуттів, то реальних картин. Та й назва вірша 
(«Ніжність») і циклу («Кримінальні сонети») також засвідчують біполяр-
ність світу, в якому одночасно існують абсолютно протилежні і непоєдну-
вані «добро» і «зло», «ніжність» і «ніж».

Це два різних, але рівноправних погляди на світ: оспівування краси по-
чуттів і акцент на їхній неоднозначності і суперечливості, а часто й абсурд-
ності. Яскравим підтвердженням цього можуть слугувати сонет Ю. Андру-
ховича і поезія Є. Плужника:

По той бік пристрасті народжується ніжність.
О спрага уст! Гарячий поклик тіл!
Воістину прекрасний їх приділ –
По той бік пристрасті навіювати ніжність.
Чого ти ждеш? Лишилося так мало!
Розкрий обійми, наче помах крил, -
Лети й лети! Це ж те, що статись мало…
По той бік пристрасті байдужості приділ..

(Як свідчить О. Ірванець, Ю. Андрухович «навіть одного разу публі-
кував цей свій сонет з епіграфом з Плужника»). І цікаве питання раптом 
зродилося – про ще одне підтвердження незглибимості постмодерного 
твору: по той бік пристрасті ніж (Ю. Андрухович) і ніжність (Є. Плуж-
ник). Як вони там «уживаються?» І ще: чому все це «по той бік»? А що 
ж по цей бік пристрасті?
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І нарешті про алюзії, запозичення, цитування. Поезію постмодерністів 
потрібно читати зі словником. Що варто сприйняти як даність. Це стосу-
ється творчості постмодерністів загалом і конкретних випадків зокрема. 
Скажімо, знайомство з творчістю фламандського живописця ХVІ століття 
Пітера Брейгеля Старшого допоможе зрозуміти доречність появи його імені 
у вірші О. Ірванця «Пейзаж з вікна казарми»: чому художник являється 
солдатові, закинутому на сотні кілометрів від рідної України у сніжну далеч, 
і чому стоїть самотній в німому розпачі снігів.

Без знань про козака Мамая як утілення українського національного 
характеру вірш Ю. Андруховича «Козак Ямайка» прочитаний не буде. 
У значенні – сприйнятий у єдності всіх його смислових шарів: зовніш-
нього (сюжет) і підтексту – втілення певного творчого задуму, реалізації 
авторського надзавдання.

Окрім знань про козака Мамая (вони знадобляться і для прочитання 
поезії О. Ірванця «Чумак Хоккайдо»), в пригоді також стане інформація про 
творчість нідерландського художника ХVІ ст. Ієроніма Босха, історія життя 
Ісуса Христа та його учнів, творчість (принаймні в межах шкільної програ-
ми) А. Чехова, Б. Олійника, В. Симоненка, А. Рембо, імена Г. Сивоконя, 
І. Білодіда, М. Жулинського, Г. Грабовича… І ще… І ще… І ще…

Бажано, щоб учитель дав приклад уважного («повільного») прочитання 
поезії. Наприклад, О. Ірванця.

ІНФІНІТИВ
У цій юрбі mężczyzn і женщин, 
В цій боротьбі меншúн і menschen. 
В цій баранячій барадьбі 
Чим я зарадити тобі?
Не в Хохломі, не в Оклахомі, 
У цій осаді, в цій судомі, 
У цім содомі, в цім диму 
Що ми порадити кому?
Горілку пити, сльози лити, 
Отримувати в морду й бити 
У цій борні, у цій херні – 
Чим ти допомогти мені?
В цім гонорі, у цій Гоморрі, 
В цім гаморі, неначе в морі – 
Як ми почути трубний глас? 
Як Він спасти нещасних нас?



115

Перший крок – озвучення враження від прочитаного. (Узагалі це має 
стати одним із «правил»: читаючи будь-який твір, учень фіксує свої думки, 
враження, запитання, що виникають).

Другий – з’ясування змісту незнайомих слів (Ще одне «правило», яке, 
попри його загальновідомість, часто ігнорується вчителем. Постмодерна 
поезія сприяє виробленню відповідного «рефлексу», оскільки без визна-
чення переліку слів, які потребують коментаря, зміст вірша просто не буде 
прочитаний). 

Третій – формулювання запитань, як наявних у тексті, так і читацьких 
(до тексту, автора, самого себе).

Четвертий – формування зв’язного тексту-прочитання вірша.
Аби допомогти учням (особливо на перших порах), учителю варто роз-

почати розмову зі з’ясування власних вражень і почуттів. І продемонстру-
вати власне «повільне» прочитання. Сказане не означає, що це має бути 
монолог. Учитель робить зупинки, запитання адресує не лише самому собі, 
а й учням, вислуховує їхні можливі відповіді тощо.

• Що відчуває читач після ознайомлення з цим віршем? Я особисто – 
неспокій. А може, й тривогу. Почуття значною мірою несподівані, тому 
виникло цілком логічне «Чому неспокій? Тривога?» Знову звертаюся до 
тексту. (Пам’ятаєте: у вірш, тим більше поета-постмодерніста, потрібно 
вчитуватися, вслухатися? Інколи досить довго, аж поки він «не заговорить»). 
Вчитуюсь… Вслухаюся…

Юрба… Це здебільшого тривожно, оскільки не знаєш, чого від неї чека-
ти… Юрба мужчин (чому написано «не по-нашому»?) і женщин (чому не 
«жінок»?)… Боротьба… Юрби з кимсь? Усередині юрби? Між чоловіками 
і жінками? Абсурд… Про що ж цей вірш? Боротьба «меншúн і menschen». 
Хто меншúна (расова? сексуальна?), а хто menschen’а (за якою ознакою?) 
Бараняча боротьба… Уперта? Безглузда? Безглузда, але вперта і тому «ба-
раняча»? І тому «барадьба»? (Яке безглузде слово… Хоча звучить воно не 
так «безглуздо», як написане… Цікаве спостереження…).

«Чим я зарадити тобі»… Як різко і дисгармонійно звучить «зарадити». 
Та ще й графічно виділене (автор хоче, щоб читач звернув на нього увагу, 
наголошує на його важливості, смисловому навантаженні…)… Від цього 
слова тривога? Чому не «Чим я можу зарадити тобі»? Заради ритму? Ну, 
звичайно ж, ні. Могло б бути «Чим можу я зарадити тобі?» Тоді що?

Чим я зарадити тобі?
Що ми порадити кому?
Чим ти допомогти мені?
Як ми почути трубний глас?
Як Він спасти нещасних нас?

Кожне слово як… крик… Виявляється два слова не завжди сильніші за 
одне, а інколи навпаки:
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Чим я зарадити тобі? Чим можу я зарадити тобі? 

Що ми порадити кому? Що можемо порадити кому? 

Чим ти допомогти мені? Чим можеш ти допомогти мені? 

Як ми почути трубний глас? Як можемо почути трубний глас?

Як Він спасти нещасних нас? Як може Він спасти нещасних нас?

Зарадити… порадити… допомогти… почути… спасти… Почуття не-
спокою… Хочеться щось робити. Автор цього й домагався? Хотів змусити 
читача відчути тривогу і небезпеку… І спонукати до дії… Тому що…

Не десь там, далеко (у Хохломі чи Оклахомі), а ось тут, поряд із нами (і зі 
мною!) осада… судома… дим… гамір, наче мор… горілка… п’яні сльози… 
борня… (барадьба… бараняча)… Господи, та це ж не життя! Це ж абсурд!! 
Безглуздя!!! Воістину Содом і Гоморра… Як там у Святому письмі?

І нас (і мене також???) чекає те ж саме? Справді, як зможемо ми почути 
попередження, трубний глас? Як зможе Він, Господь наш, врятувати нас, 
якщо ми не хочемо бути врятованими? 

Зарадити… порадити… допомогти… почути… спасти… Це маю зро-
бити я… А ти допоможеш мені? А ми йому (їм), хто потребує нашої до-
помоги? Так, це заклик зупинитися, задуматися над смислом життя. Ми 
маємо почути «трубний глас», змінити життя, не чекаючи Господньої кари. 
Це – вірш-пересторога.

Але чому «Інфінітив»? А що таке у мові інфінітив (або неозначена фор-
ма дієслова)? «Неозначена форма дієслова – форма дієслова, що називає дію 
або стан без вказівки на особу, час та спосіб протікання»51 Отже, йдеться 
про дію, необмежену в часі. Дію, що стосується всіх і кожного. Сьогодні, і 
завтра, і завжди. Зарадити… порадити… допомогти… почути… спасти…

…Таким може бути прочитання. Чи впродовж бесіди, чи після неї з’ясу-
ємо й інші питання:

• Чому автор вдається до «іншомовного» написання окремих слів?
• Чому вжито «женщин», а не «жінок»?
• «Меншини» і «menschen» – це про кого?
• Содом і Гоморра – назви міст. Чому ж «содом» у тексті написано як 

загальну назву?
• На що вказують слова «осада», «судома»?
• Кого стосується слово «гонор»? Про що йдеться?
• Наскільки виправдане вживання у вірші жаргонізму?
Завершити роботу можна (і варто!) написанням есе, яке спонукає учнів 

спроектувати прочитане на себе (на вибір): «Що і кому я можу порадити, 
чим можу допомогти?», «А я почую трубний глас?..»

51  Словник української мови: в 11 т. – Т. V. – К.: Наукова думка, 1974. – С. 347.
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Вивчення постмодерної поезії: Юрій Андрухович
Складність вивчення постмодерної поезії у профільних класах, як уже 

зазначалося, обумовлюється: а) специфікою постмодерних творів; б) необ-
хідністю проникнення в авторську свідомість і, відповідно, задум поета, що, 
з огляду на особливості естетичного освоєння світу постмодерністами, ча-
сто стає надскладним завданням для учня і вчителя; в) специфікою вивчення 
спеціальних курсів, яка визначається спрямованістю профільного навчан-
ня на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття 
ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової 
діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, 
фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Отже, вчитель має подбати про створення умов, у яких учень мав би змо-
гу проявити себе як особистість, формувати уміння самостійної пошукової 
діяльності, перевірити правильність вибору майбутньої професії.

Перший крок до цього – представлення концепту теми: чим цікавий ав-
тор, творчість якого пропонується для вивчення, які твори розглядатимуться 
і впродовж скількох годин, чим завершиться робота. Озвучуються також 
теми окремих повідомлень та учнівських проектів. Це дасть змогу старшо-
класникові зорієнтуватися щодо напрямку навчальної діяльності, визначити 
пріоритети, рівень домагань, сферу застосування своїх здібностей тощо.

Це може виглядати приблизно так.
1. Вступне слово про Ю. Андруховича (учительське або учнівські пові-

домлення. Загальне завдання для учнів класу – подати прослухане у формі 
таблиці, схеми, конспекту чи будь-якій іншій залежно від особистісних 
уподобань):

• Юрій Андрухович – поет, прозаїк, драматург, перекладач – один із 
провідних сучасних українських письменників, з іменем якого слушно 
пов’язують розвиток постмодернізму в українській літературі. Його творам 
властиві гра й експериментування з текстом і читачем, імпровізаційність, 
колажність, еротизм та любов до магічного та надзвичайного.

Можна твердити, що в першу чергу саме з іменем Юрія Андруховича 
пов’язаний великий прорив новітньої української літератури в Західну Єв-
ропу, а західноєвропейський читач спочатку за перекладеними його есеїс-
тичними творами, а згодом і романами розпочинав знайомство з Україною. 
Не дивно, що організатори премії ім. Еріха-Марії Ремарка назвали Юрія 
Андруховича одним з «найбільш значних інтелектуальних голосів України», 
який у своїх есе «відкриває раніше маловідомий регіон Європи».

Народився Юрій Андрухович 13 березня 1960 р. у м. Станіславі (те-
пер – Івано-Франківськ). Закінчив Український поліграфічний інститут 
ім. І. Федорова у Львові (тепер – Українська академія друкарства) та Вищі 
літературні курси при Літературному інституті ім. М. Горького в Москві 
(1991). Працював газетярем, служив у війську, якийсь час очолював відділ 
поезії часопису «Перевал».
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Кандидат філологічних наук (1996). Захистив дисертацію «Богдан-Ігор 
Антонич і літературно-естетичні концепції модернізму». Лауреат багатьох 
міжнародних та вітчизняних премій. Член Асоціації українських письмен-
ників. Живе і працює в Івано-Франківську.

Автор книг поезій: «Небо і площі» (1985), «Середмістя» (1989), 
«Екзотич ні птахи і рослини» (1991), «Екзотичні птахи і рослини з додат-
ком «Індія»: Колекція віршів», «Пісні для мертвого півня»; прози: «Рекре-
ації», «Московіада», «Перверзія», «Дванадцять обручів», «Таємниця», есе-
їстики: «Дезорієнтація на місцевості: Спроби», «Диявол ховається в сирі: 
Вибрані спроби 1999 – 2005 років» та ін.

Автор декількох музично-поетичних проектів, які вийшли окремими 
дисками (Польща, 2003, 2006), сценарію вистави «Нелеґал Орфейський» за 
мотивами свого роману «Перверзія».

Активно займається перекладацькою діяльністю (російська, німецька, 
американська, польська поезія; В. Шекспір, «Гамлет»).

Уперше як прозаїк виступив у 1989 році з циклом армійських оповідань 
«Зліва, де серце». За їхніми мотивами знято художній фільм «Кисневий го-
лод» (Канада-Україна, режисер Андрій Дончик).

Твори Андруховича перекладено багатьма мовами: польською, англій-
ською, угорською, словацькою, чеською, італійською, німецькою, фінською, 
російською, сербською.

У складі літературної групи «Бу-Ба-Бу» мав у 1987 – 1996 рр. понад 50 
виступів у містах України та Європи – у різних університетах та театрах, 
зокрема у Львівському театрі опери та балету у жовтні 1992 р.

На слова багатьох віршів Юрія написана музика, яку з вели ким успіхом 
виконують її творці – гурти «Мертвий півень» та «Плач Єремії».

Справжнє визнання Андруховичу-прозаїку приніс роман «Рекреації»… 
З романом увірвалися в українську літературу не лише нова карнавальна 
стихія і енергетика, а й бешкетний дух молодого літератора. І цим він вра-
жав і захоплював багатьох шанувальників художнього слова, однак читачі 
старшого покоління були шоковані нецензурною лексикою у романі і непо-
шаною до «високих ідеалів». Роман Юрія Андруховича «Перверзія» (1996), 
події якого розвиваються у Венеції, є яскравим взірцем постмодерної прози, 
це своєрідний український «Улісс». І хоча всі його романи по-своєму цікаві, 
але «Рекреації» і далі залишаються особливими, не втрачають своєї сили й 
привабливості. З малої прози письменника справжнім шедевром є праісто-
ричне оповідання «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака».

На ознайомлення з поетичною творчістю Ю. Андруховича відведено 8 
годин. Окрім того, в наступному класі розглядатимуться його прозові твори.

Для текстуального вивчення пропонуються поезії: «Пісня мандрівно-
го спудея», «Ієронім Босх ХХ», «Козак Ямайка», «Нарбутове «А» 1917», 
«Ніжність».
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Оглядово вивчатимуться: «Пам’ятник», «Вольф Мессінг. Вигнання го-
лубів», «Лемберзька катастрофа 1826 р.», «Ми так жили, немов співали 
джаз», «Етюд з воронами», «Опівнічний політ з високого замку», «Романс 
Мартопляса», «Балада повернення».

Для вивчення напам’ять: «Ієронім Босх ХХ», «Козак Ямайка» (на вибір).
Завершується розгляд поетичної творчості Ю. Андруховича практичним 

заняттям (Удосконалення навичок із версифікації. Написання стилізацій, 
наслідувань тощо) і підсумковим заняттям, на якому представлятимуться 
проекти за творчістю поета і самостійно проаналізовані твори.

Пропонуються теми індивідуальних (групових) проектів (умова вибору – 
добровільність):

Алюзії в поетичній творчості Ю. Андруховича.
Роздатковий матеріал «Мистецькі ілюстрації до творів Ю. Андруховича».
Поетична творчість Ю. Андруховича в музиці.
Діалог епох: бароко і необароко в творчості Ю. Андруховича.
Поезія Ю. Андруховича: таємниця назв збірок і творів.
Поетичне шоу Бу-Ба-Бу.
Мистецька історія поетичної групи Бу-Ба-Бу.
Творчість Ю. Андруховича в критиці.
Перекладацька діяльність Ю. Андруховича.
Сценарій за поетичною творчістю Ю. Андруховича.
Опорний конспект «Творчість Ю. Андруховича».
Словник літературознавчих термінів до теми «Постмодернізм».
Порадник «Як читати постмодерні твори».
Творчість бабубістів в Інтернеті.
Юрій Андрухович – сонетяр.
Віршові форми поезій Ю. Андруховича.

Випереджувальні й обов’язкові домашні завдання:
а) на третій урок – підготувати повідомлення про творчість Ієроніма Босха;
б) на четвертий урок – підготувати повідомлення про 1) козака Мамая, 

2) Каїна і Авеля, 3) творчість Г. Нарбута;
в) дібрати (написати) власну музику, створити ілюстрації до поетичних 

творів Ю. Андруховича (на кожен урок за бажанням).
г) обов’язкові завдання на кожен урок: відтворювати враження від про-

читаних поезій, фіксувати виниклі запитання, незрозумілі слова.
д) домашні завдання складаються здебільшого з трьох частин, що необ-

хідно мати на увазі:
1) обов’язкове загальне – виконують усі учні класу;
2) обов’язкове на вибір – виконують усі учні класу, але тільки одне із 

запропонованих;
3) за бажанням – необов’язкові для виконання.
Розгляд поезій проводимо залежно від підготовки класу, особливостей 
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того чи іншого твору. Головна мета: спонукати старшокласників (і створити 
їм для цього умови!) до самостійного вдумливого прочитання тексту.

Вивчення «Пісні мандрівного спудея» можна провести за таким планом:
1.Виразне читання вірша (Загальне завдання: зафіксувати емоційні вра-

ження, почуті звуки, мелодії, побачені картини тощо і після закінчення 
читання відтворити їх).

2. Озвучення вражень від прочитання і прослуховування поезії.

ПІСНЯ МАНДРІВНОГО СПУДЕЯ
Агов, мої маленькі чортенята!
З-під свити я вас випущу на світ –
туди, де кров з любов’ю черленяться,
де пристрастей і пропастей сувій…
Я – ваш отець, тож будьте мені вірні!
(які невірні рими в голові!),
але коли до серця входять вірші –
прекрасні, наче крила голубів,
які тоді надії!..
З риторик і поетик академій –
гайда на площу, як на дно ріки!
Підслухані у вирі цілоденнім,
ті рими – вчителям наперекір
(у вчителів, здається, перекір)!
Або в поля, як на зелену прощу –
читати вірші травам і вітрам!..
І постарайтесь, я вас дуже прошу,
щоб явір тихі сльози витирав,
щоб небо, нахилившись, наслухало,
щоб завше був натхненний соловій…
Хвалу воздавши часові зухвалу,
звірят і пастухів благословіть!..
Отож, – на світ, за діло – чарувати!
Агов, мої маленькі чортенята!

3. З’ясування значення незрозумілих слів (Учитель заздалегідь готує орі-
єнтовний перелік, однак починає формувати список на основі запитань учнів):

Поетика – розділ науки про літературу.
Проща – богомілля, паломництво; відпущення гріхів.
Свита – старовинний довгополий верхній одяг, звичайно з домотканого 

грубого сукна.
Спудей – учень бурси та інших духовних навчальних закладів.
Сувій – що-небудь згорнуте, скручене у трубку (пряме зн.); ланцюг по-

слідовних подій, вражень, думок (перен. зн.).
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Риторика – наука красномовства, ораторське мистецтво.
Черлений (червлений) – темно-червоний.
4. Формування переліку запитань до автора, тексту, самих себе.
5. Робота із заголовком (Що «розповідає» нам заголовок про зміст і суть 

поезії?).
6. Бесіда за змістом вірша (Про що співає мандрівний учень?):
• хто такі маленькі чортенята?
• чому так названо вірші? Що це дає для зрозуміння їхнього змісту, спря-

мованості? (Школярські (спудейські) вірші були легкими і грайливими, до-
тепними, а іноді й фривольними – справжніми «чортенятами»).

• прокоментуйте факт, що поетичні твори для їхнього автора – це «ма-
ленькі чортенята», які, водночас, «прекрасні, наче крила голубів»;

• чи можна замінити вжите визначення «отець» на «батько»?
• для ліричного героя любов (як і кров) червоного кольору. Що це дає 

для його зрозуміння?
• яку роль приготовлена для поезій? З якою метою?
• яким бачиться авторові світ, куди він посилає своїх дітей?
• чи справді рими у вірші не підвладні поету, «невірні»?
• чому хвала часові має бути зухвалою?
• який смисл вкладено у слова «звірят і пастухів благословіть»?
• що додає до психологічного портрета Ю. Андруховича цей вірш? Яким 

є його поетичне кредо?
Учитель обов’язково пропонує для розгляду і запитання з учнівського 

списку.
7. Групова робота: підготувати запитання для аналізу однієї з поезій 

(на вибір): «Опівнічний політ з високого замку», «Романс Мартопляса», 
«Балада повернення».

Після завершення роботи запитання передаються іншій групі, яка удома 
аналізує за ними поетичний твір.

8.Відповідь на рефлексивні запитання (незакінчене речення): «Після 
сьогоднішнього уроку я відчуваю…, розумію…, думаю…».

Домашнє завдання.
Обов’язкове загальне: підготувати на основі запропонованих одноклас-

никами та власних запитань аналіз запропонованої поезії;
Обов’язкове на вибір: 1) вивчити аналізовану поезію (або будь-яку іншу) 

напам’ять; 2) провести порівняльний аналіз поезій Ю. Андруховича «Пісня 
мандрівного спудея» і Т. Шевченка «Думи мої, думи мої…».

За бажанням: 1) ознайомитися з циклом «Три балади», підготувати про 
нього повідомлення; 2) створити ілюстрацію або дібрати музику до однієї 
з розглянутих на уроці поезій; 3) підготувати повідомлення про творчість 
Ієроніма Босха.
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Поезія «Ієронім Босх ХХ» «вимагає» іншого підходу. Вона складніша 
для сприйняття, відповідно, її аналіз проводимо по-іншому.

1.Озвучення учнівського повідомлення про творчість Ієроніма Босха, 
демонстрація ілюстрацій його картин.

Ієронім Босх – нідерландський художник епохи Відродження (ХV – ХVІ 
століття). Належав до роду потомствених художників. Усічене ім’я рідного 
міста вибрав собі як псевдонім.

У своїх багатофігурних композиціях, картинах на теми народних прика-
зок, прислів’їв і притч Босх поєднував витончену середньовічну фантастику, 
породжені безмежною уявою образи з фольклорно-сатиричними і повчаль-
ними тенденціями, з незвичайними для мистецтва його епохи реалістични-
ми нововведеннями.

Найчастіше це невеликі картини повчально-дидактичного змісту («Ви-
тягання каменя дурості», «Корабель дурнів»). У них домінує відчуття бо-
лісної тривоги за абсурдний стан людства, що загрузнуло в усілякій скверні. 
Правда побуту, їдка сатира поєднуються з темною символікою, і лише в 
пейзажній далечіні (як це буває у Босха майже завжди) зберігається захо-
плення перед божественною гармонією всесвіту.

2. Робота із заголовком вірша (передбачення змісту на основі аналізу 
заголовка).

Учитель. Про що може йтися у вірші з такою назвою? (Відповіді учнів). 
Очевидно, слід відштовхуватися від того, що ми знаємо про самого худож-
ника. У багатьох картинах Ієроніма Босха, як ми щойно почули, «домінує 
відчуття болісної тривоги за абсурдний стан людства, що загрузнуло в усі-
лякій скверні». Отже, логічно припустити, що й у вірші йтиметься про це ж.

3. Виразне читання поезії «Ієронім Босх ХХ». (Завдання: зафіксувати 
враження, записати запитання, що виникли, незрозумілі слова).

Ієронім Босх ХХ
Наші святочні пориви – палкі та вознеслі,
ніби й не нам волокти цю планиду грузьку.
Далі, все далі від нас рибалки і теслі,
тільки предвічні сліди на воді та піску.
Годі рибалити, браття – глибини стемніли:
риба з морів у бляшанки тісні запливла.
Наші обійми схололи, обличчя змарніли
в холоді надто блискучих будівель зі скла.
Між синтетичних ялинок шукаємо втіху:
як розпізнати майбутнє, о куле скляна?
Акумулятор для німба – винахід віку,
на видноколі – вогнетривка купина.
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Щось ми згубили (а може, знайшли) на розпутті,
тут, в епіцентрі іржавих дротів та епох.
З тихим благанням дивиться в очі майбутні
наш до ялинки підвішений крихітка-бог.

4. Озвучення вражень, з’ясування змісту незнайомих слів.
5. Аналіз змісту поезії.
Учитель. Про що цей вірш? (Учнівські відповіді). Які запитання виникли 

у вас під час його прочитання і прослуховування? (Учнівські відповіді). Чи 
можемо ми відповісти на них, як це робили під час розгляду попередніх 
творів? Очевидно, тут доцільно застосувати дещо інший підхід. Крок за 
кроком, точніше, рядок за рядком з’ясовуватимемо смисл кожного слова, 
словосполучення, вислову. Закриємо аркушем паперу весь вірш за винятком 
першого рядка. Прочитаймо:

… Наші святочні пориви – палкі та вознеслі…
Що ми можемо вичитати з нього? (Вчитель запрошує учнів до розмови, 

після запитання дає час на роздуми, робить зупинки, аби вони мали змогу ви-
словитися, стежить, щоб аналіз не перетворився на традиційний монолог).

Автор говорить про наші пориви, отже, він не відокремлює себе від усіх, 
до кого звертається, відчуває спорідненість, спільність з адресатами. Це 
характеризує його як людину сильну, мужню, яка готова розділити не лише 
славу, успіх, а й невдачу, поразку. Пориви, про які йдеться, святочні, палкі, 
вознеслі…(І мої такі ж? – запитаємо кожен себе). Добре це чи погано? Дума-
ти про високе й піднесене (вознесене, вознесле) добре. Але… Чи справді всі 
наші пориви палкі, тобто сповнені енергії, пристрасті і величні? Звичайно 
ж, ні. І автор не може не знати цього. Чому ж він так узагальнююче пише? І 
ще: згадано лише про святочні пориви? А які ж буденні? Відповіді немає…

Відкриваємо наступний: ніби й не нам волокти цю планиду грузьку – і 
одержуємо відповідь: наші пориви, мрії відірвані від реалій. На вказує спо-
лучника ніби. Він у цьому контексті виконує важливу роль: засвідчує розрив 
прагнень і реального життя, не усвідомлення нами (значить і мною?) важ-
ливих життєвих завдань. Тобто це словесне мрійництво, своєрідна манілов-
щина. Бо перед нами стоїть інше, значно важливіше завдання – «волокти цю 
планиду грузьку». Чи зрозумілий зміст рядка? Загалом, так. Принаймні точно 
знаємо, що волокти (волочити) – це тягнути, отже, йдеться про важку пра-
цю. Звернувшись до словника української мови (в 11-ти томах), уточнюємо:

Грузький – (розм.) важкий;
Планида – те ж саме, що доля.
Підставляємо значення й одержуємо:
…ніби й не нам тягнути цю долю важку…
Але ж долі в усіх різні? А тут спільна… Про що йдеться? Відкриваємо 

наступні два рядки:
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Далі, все далі від нас рибалки і теслі,
тільки предвічні сліди на воді та піску.

Хто вони, ці рибалки і теслі, відхід яких так впливає на наше життя? 
Пригадуємо, що постмодерний твір багатий на алюзії, і шукаємо в історії 
(сліди на піску предвічні…). Теслею був Йосип, чоловік Марії, Матері Божої. 
Рибалками – Петро, Андрій, Яків, Іван, учні Ісуса, що несли людям слово 
Боже. По воді ступав Спаситель. Отже, йдеться про речі не просто важливі, а 
визначальні для всіх нас, бо ж доля (планида) у нас спільна! Що ж об’єднує 
різні людські долі у спільну? Сліди на піску і воді – недовговічні, їх скоро 
змиє вода, і залишимося ми наодинці… З чим? До речі, рибалки й теслі 
йдуть від нас чи ми – від них?

З двох наступних строф розуміємо, що об’єднує нас, чому доля наша 
важка. Тут же й відповідь на питання про назву вірша.

Годі рибалити, браття, – глибини стемніли:
риба з морів у бляшанки тісні запливла.
Наші обійми схололи, обличчя змарніли
в холоді надто блискучих будівель зі скла.
Між синтетичних ялинок шукаємо втіху:
як розпізнати майбутнє, о куле скляна?
Акумулятор для німба – винахід віку,
на видноколі – вогнетривка купина.

Перші два рядки – знову алюзія. Вони відсилають читача до слів Спа-
сителя, адресованих Петру й Андрію: «Ідіть за мною, – я зроблю вас лов-
цями людей!»52. Уже немає що ловити, риби у морях більше немає – люди 
замкнені у тісних комірках приватного життя. Усе справжнє замінено штуч-
ним, святощі знівельовано. (Учні підтверджують сказане цитатами з вірша). 
Отже, той же абсурд, та ж тривога, що й на картинах Босха. Попри кілька 
століть, що минули. Людство йшло дорогою прогресу, але…

Остання строфа розпочинається запитанням, яке потребує відповіді:

Щось ми згубили (а може, знайшли) на розпутті,
тут, в епіцентрі іржавих дротів та епох.

Спробуйте відповісти авторові… І ще – яким уявляється вам розпуття, 
перехрестя доріг? Скільки на ньому доріг? Куди ведуть вони? Чому дроти 
«іржаві»? Йдеться про Чорнобильську зону? Ну і вже зовсім незрозуміло: 
як епохи можуть бути іржавими? Бог на ялинці – це вже тільки іграшка? 
На кого він дивиться «з тихим благанням»? На нас? Про що благає?

Ось така картина… Апокаліптична. Достойна пензля Ієроніма Босха ХХ 
століття. Ми розглянули її… І що ж зрозуміли? Що залишилося у серцях і 
думках після прочитання? Спробуймо сформулювати…

52  Євангеліє від Матвія, 4. 19.
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6. Написання есе «Ієронім Босх ХХ століття»: після прочитання поезії 
Ю. Андруховича…» (Учні одержують інструкцію щодо написання: розпо-
вісти про своє враження і розуміння поезії, дати відповідь на питання, на-
скільки змальоване стосується їх самих, поділитися враженнями від уроку).

Поезія «Козак Ямайка» входить до циклу «Ярмаркові патрети». Зро-
зуміло, що під час їхнього розгляду учитель повинен врахувати цей факт. 
А також те, що ці твори можуть слугувати прикладом авторської гри й екс-
периментування з героєм, текстом, читачем.

Учитель. Як ми знаємо, представники групи Бу-Ба-Бу полюбляли об’єд-
нувати поезії в цикли. Цикл – це кілька творів, об’єднаних спільною ідеєю, 
задумом, героями тощо. Предметом уваги на сьогоднішньому уроці будуть 
поезії циклу «Ярмаркові патрети». Які асоціації, думки виникають у зв’яз-
ку з назвою циклу? (Відповіді учнів). У давнину (і не дуже) на ярмарках про-
давали картини, які називають лубочними. Назва походить від лубу (липова 
кора для плетіння кошиків, у яких носили картини на продаж, а також липо-
ва дошка, на якій гравірували зображення. Герої лубочних картин – козаки, 
герої казок. Відомі картини на побутові теми. Кольори яскраві. Можемо 
припустити, що портрет козака Ямайки також лубочний.

1. Обмін у групах враженнями від прочитаних удома поезій Ю. Андру-
ховича, обговорення виниклих запитань, їх озвучення.

2. Самостійне визначення цілей заняття.
3. Укладання загального переліку запитань (Учитель долучає і свої пи-

тання: Про що цей цикл? Про які патрети йдеться? Про який ярмарок? Чому 
автор вживає слово «патрети», а не «портрети»?).

4. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.
Учитель. Уявімо, що йдеться про справжній ярмарок. І ось ми на цьому 

ярмарку, де продають, серед іншого, й усілякі малюнки. Зокрема, «Козака 
Мамая». Що ми знаємо про цього героя? (Відповіді учнів. Заслуховування 
повідомлень. Перегляд ілюстрацій).

Козак Мамай – один із найпопулярніших в Україні образів козака-лица-
ря, якого називають космогонічним уособленням українського народу зага-
лом. Перші відомі зразки Козака Мамая сягають ранньої доби Козаччини. 
Символ став настільки популярним і влучним глибинним образом серед 
народу, що шанувався в українській хаті нарівні з іконами.

Оповіді про козака Мамая можна зустріти серед народних легенд, пе-
реказів, примовок. Та чи не найкраще його образ відтворений у народному 
живописі: в оксамитному жупані, сап’янових чоботях та синіх шароварах; 
кругла поголена голова з хвацько закрученим за вухо «оселедцем», довгі 
вуса, чорні брови, карі очі, тонкий ніс, рум’яні щоки – перед вами портрет 
красеня-молодця, яким він склався в народній уяві.

Козака Мамая на таких картинах завжди малювали з бандурою, що є 
символом співучої душі народу. Кінь на картині символізував народну волю, 
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дуб – його могутність. Часто на малюнках ми бачимо зображення списа з 
прапорцем, козацького штофа і чарки. Це були речі, пов’язані зі смертю 
козака – спис ставили на місці поховання, штоф і чарку клали в могилу – 
вони нагадували про скороминущість життя та козацьку долю, у якій загроза 
смерті в бою була повсякденною реальністю.

Такі картини малювали на полотні, на стінах будівель, віконцях, кахлях, 
скринях, посуді, вуликах і навіть на дверях яскравими, соковитими фарбами 
часто з написом: «Я козак Мамай, мене не займай».

Різноманіття варіантів виконання картин «Козак Мамай» величезне: 
від монументальних полотен до схематично-обрисних зображень. Кожен 
автор індивідуально подає бачення кольорової гами, елементів сюжету, але 
достатньо точно дотримується його самого.

У 2003 році Національна кіностудія імені Олександра Довженка ство-
рила фільм «Мамай». У музиці образ козака Мамая знайшов відображення 
у пісні українського гурту «Кому Вниз» «Мамай».

5. Пошук відповіді на запитання: «То чому ж таким популярним був цей 
патрет? Чи все ж таки портрет?»

Після знайомства з малярським пропоную познайомитися з поетичним 
портретом козака Мамая чи то пак… Ямайки у вірші Ю. Андруховича.

6. Робота із заголовком поезії «Козак Ямайка» (передбачення змісту вір-
ша на основі аналізу заголовка).

7. Виразне прочитання поезії вчителем або заздалегідь підготовленим 
учнем. (Загальне завдання: відзначити незнайомі слова; зафіксувати вра-
ження, емоції, почуття, запитання, що виникли).

КОЗАК ЯМАЙКА
о скільки конику-братику крутих чудасій на світі
дивився б допоки круки не вип’ють очей
а мало
по сей бік багама-мама
по той бік пальми ґаїті
і вежі фрітауна бачу як вийду вночі з бунгало
і так мені з того гризько що вицвіли всі шаровари
якого лисого чорта з яких попідземних фаун
та й зрадили нас у битві морські косарі корсари
а батько ж хотіли взяти отой блаженний фрітаун
а там тринадцять костьолів і вічна війна з амуром
а ще тринадцять безодень де срібло-злото коморне
дівчата немов ліани нечутно ростуть за муром
і хочеться їм любитись а їх зодягли у чорне
кружаю тепер сивуху надвоє з піратом діком
кажу йому схаменися кажу покайся паскудо
невже коли ти з європи то вже не єси чоловіком
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якого хріна продався за тридцять гнилих ескудо
а дік то химерна штучка плекає папугу пугу
плеще мене позаплічно заламує руки в горі
оце тобі лицар з лугу осьо тобі зелепугу
to be or not to de каже і булькає I’m sоггу
невільницю каже маю зі шкірою мов какао
купи сизокрилий орле маркотно ж без господині
город засівати не конче прицмокує так лукаво
город на ній проростає
тютюн ананаси дині
наплодиш каже козацтва припнеш усіх до коша
тільки ж ярму не дається шия моя душа
та вже його і не чую плюю на плюгаву супліку
конику мій невірнику апостоле мій хома
піду на зорю вечірню
зріжу цукрову сопілку
сяду над океаном
та вже мене і нема

8. Ознайомлення з учнівськими записами.
9. Формулювання відповіді на запитання про зміст та ідею поезії (Про 

що цей вірш?).
10. Колективний аналіз твору.
Учитель. Прочитання поезії постмодерністів потребує володіння пев-

ними ключами. Один із них – іронічний погляд на світ. Чи відкриється ця 
поезія цим «ключем»? (Відповіді учнів).

Учитель. Ні. Отже, потрібен інший. Спробуймо експериментування, яке 
полюбляють постмодерністи. Вони «гралися» зі словами, темами, часопро-
стором. «А що буде, якщо…», – пропонує читачеві долучитися до його гри 
автор. Скажімо, якщо абсолютно кримінальну тему «одягнути» в рамки со-
нета (Сонет «Ніжність» із циклу «Кримінальні сонети» Ю. Андруховича)? 
А що буде, якщо… українця «перемістити» в інший час і простір? (До речі, 
подібне «вільне поводження» з персонажами та пов’язаними з ними міфами 
(з більшою чи меншою мірою трансформації) характерне для сучасної літе-
ратури – пригадаймо, як Умберто Еко переніс сищика Холмса у середньовіч-
ну Італію («Ім’я троянди»), а Віктор Пелевін – давньовавілонську богиню 
Іштар у сучасну Москву). Спробуймо під цим кутом розглянути поезію.

Головним героєм твору є… козак (Принаймні так стверджує автор). Які асо-
ціації воно викликає? (Асоціювання: Козак – воля, сила, боротьба, свобода…).

Що ми дізнаємося з твору про цього козака? Які з названих прикмет 
вказують, що перед нами справді козак? (Відповіді учнів).

Якщо не рахувати авторського визначення, «видає» в ньому українця 
мова (звертання «конику-братику», народно-поетичне «круки не вип’ють 
очей», багама-мама є алюзією до Січ-мати), згадка про Луг (пам’ятаємо з 
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історії, що місцем побутування козаків був Великий Луг), знання народних 
напоїв (кружляє сивуху), вицвілі шаровари (сумнівна ознака як для козака) 
і… кінь (який присутній також на всіх картинах про козака Мамая, оспіву-
ється в народних думах, козацьких піснях тощо, але з вірша не зрозуміло, 
справжній чи ні). Фактично, усе «козацьке» в минулому! Чому ж Ю. Ан-
друхович наголошує, що це саме козак? (Відповіді учнів).

Учитель. Що ж сталося? Про це автор не каже. Згадується воєнний по-
хід, у якому козака і його батька зрадили корсари, і результатом наміру 
«взяти отой блаженний фрітаун» стало перебування на чужій землі. Легко 
помітити, що перенесення козака на Ямайку – не довільне «тасування», 
хід твору має під собою логічне обґрунтування. Автор добирає образи за 
подібністю: о. Ямайка 16-18 століття, морські битви в Карибському басейні 
зі спаленими фортецями та звільненими невільницями, морські відчайду-
хи-пірати – все це за настроєм відповідає Січі та степу (якщо відкинути 
патріотичний аспект).

До речі, як давно козак тут? (Відповіді учнів). Можемо припустити, що 
досить давно. На це вказує вільна орієнтація в просторі, володіння місцеви-
ми географічними і побутовими назвами, а найбільше… вицвілі шаровари… 
Однак автора цікавить не тривалість перебування. Тоді що? (Відповіді учнів).

Учитель. Як же веде себе козак, потрапивши в чужий простір і час? До 
речі, чому автор «поселив» свого героя саме на Ямайці, а не на, скажімо, 
Сицилії? Задля романтики? Ямайка… Гаїті… Це ж, здається, саме тут розі-
грувалися морські битви, тут господарями морів були пірати – споріднені душі 
козаків… А може тому, що тут суцільне літо, дари природи, заледве не рай?

Що відчуває? Спробуймо і ми відчути його стан, настрій (Учитель читає 
першу строфу. Відповіді учнів).

Козак бачить навколишню красу, відчуває її (дивився б, допоки круки 
не вип’ють очей, тобто до самої смерті, і все одно було б мало), але… не 
радіє їй. Туга не лише у словах («так мені… гризько»), вона передається й 
ритмомелодикою мови. (Учитель читає наступні дві строфи).

Що ж мучить нашого героя? (Відповіді учнів). Можемо припустити, що 
причиною є відчуття… невідповідності власному уявленню про козака, 
смисл життя. Підтвердження цій здогадці – у словах («і так мені з того 
гризько що вицвіли всі шаровари») і в його розмові з піратом Діком.

Із чим асоціюється у нас слово «пірат»? (Асоціювання: пірат – море, 
корабель, свобода, розбій, сила, жорстокість, чорний прапор, одноокий, 
часто на одній нозі, папуга, ром…). Наскільки Дік відповідає узагальненому 
образові? Здається, у ньому стільки ж піратського, як у козакові козацького. 
З усього «набору» – лише папуга. І все ж є між ним суттєва різниця! Яка? 
(Учитель зачитує четверту-п’яту строфи).

Учитель. Саме у суперечці з Діком проявляється і розкривається ха-
рактер козака. Дік зрадив свої (можливо, юнацькі) ідеали. Очевидно, і сам 
жалкує про це, на що вказує вочевидь п’яне булькання: «I’m sоrrу», тобто 
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«вибач». Але на гамлетівське «бути чи не бути» він відповів «бути» – мати 
господиню, сім’ю, якісь побутові зручності. Зваблює ними і козака, мовляв, 
це життя, треба вибирати «to be or not to de». (Цікаво, до речі, поміркувати: 
Чи може Дік також бути українцем? Принаймні зважаючи на досить при-
родне в його мові звертання «сизокрилий орле» і прислівник «маркотно» 
(сумно, невесело)? Але українець, який уже обжився на чужій землі, при-
звичаївся і прагне «прихилити на свою віру» козака).

Але той відкидає «плюгаву», тобто таку, що викликає зневагу, огиду, 
пропозицію: «ярму не дається шия моя душа». Для козака бути – це не 
зрадити самому собі, чомусь найважливішому, заради чого можна й життям 
пожертвувати. Якщо ж ні – зникнути, розчинитися в часі і просторі, що й 
робить врешті козак. Чи легко дався йому цей вибір? Вочевидь, ні. Його 
слова до коника-братика можна прочитати і так: «Це важко, я знаю, але я 
зроблю це. Не віриш? І ти мені не віриш? Ах ти, конику-невірнику… Я і 
сам весь у сумнівах. Але я зроблю це…»

піду на зорю вечірню
зріжу цукрову сопілку
сяду над океаном
та вже мене і нема

Учитель. Пропоную ще раз відповісти на питання: «Про що цей вірш?» 
(Відповіді учнів).

Як на мене, то головна проблема поезії – вірність людини самій собі. 
А екзотика твору – то лише антураж, інтер’єр. Така собі гра з читачем. Пост-
модерністський експеримент залишається відкритим – автор відмовляється 
від однозначних тлумачень та висновків. У новітній картині «Козак Ямайка» 
кожен бачить свій зміст на стику українського та світового.

11. Виразне читання вірша учнями (за бажанням).
12. Прослуховування аудіозапису пісні «Мамай» у виконанні гурту 

«Кому вниз».
Завдання учням: зафіксувати враження від прослуханого, спробувати 

відповісти на запитання: «Що могло привабити співаків у цьому образі? 
Що вони хотіли донести до слухачів: які почуття, думки?»

Ще один лубковий портрет – Ваня Каїн. Спочатку доцільно прочитати 
поезію і запропонувати учням відповісти на запитання, про її суть, тему, ідею.

Ваня Каїн
За мотивами старого московського лубка

знову в руськім царстві пиятика
навіть голуби на храмах сизі
брате каїн ця сльоза велика
на твоїй неголеній мармизі
що вона таке й куди тікає
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перепив чи перетовк задуже
і дрижиш мов каїн брате каїн
мій рудобородий п’яний друже
мій косоворотий темний роте
в Бога просиш різки паче ласки
знов на стайнях батогом пороти
від москви до самих до аляски
прагнеш
аж кожух під ноги кинеш
топчеш як топтав чужу князівну
рвеш каптан бо ніби й справді гинеш
у безкраю ніч ведмежу й зимну
плачеш і дзвениш немов сокира
що з небес упала у недеї
рвеш сорочку та під нею шкіра
здерта з мене десь на єнісеї
братні руки до розправи скорі
для обіймів п’яних розпросториш
відпусти мене на ясні зорі
я вже вічний ти мені не сторож

На перший погляд, зміст твору прозорий. «Напрошується» його прочи-
тання як інвективи на тему старшого і меншого брата – народів російського 
і українського. Однак таке трактування буде спрощеним, на що вчитель і 
вкаже учням. Не можна забувати, що перед нами постмодерний твір. До того 
ж підзаголовок – «За мотивами старого московського лубка» – вказує, що 
йдеться про добре відомого в Росії персонажа. Отже, потрібен історичний 
коментар (нагадуємо на широке використання алюзій у творчості постмо-
дерністів і їх розрахунок на вдумливого освіченого читача). Відтак учитель 
(чи учень) подають необхідну довідку, а потім – спільно коментують зміст 
твору (цю роботу можна запропонувати і як самостійну). Подаємо матеріал 
для учителя:

Ванька Каїн – російський розбійник 18 століття, символ розбійницького 
молодецтва. Прославився тим, що кілька разів переходив на сторону влади 
і відразу назад повертався до криміналу. Ванька Каїн – один з улюблених 
героїв лубка 18-19 століття (зокрема, згадується в «Енеїді»).

Андрухович, «розібравшись» у «Козаку Ямайці» з українською культу-
рою і ментальністю, береться до російської. У Ваньці Каїні він бачить живе 
втілення «таємничої російської душі», розірваної між розбоєм та каяттям. 
Крім того, прізвисько «Каїн» дозволяє почати словесну гру.

У тексті переплітаються Каїн біблійний і лубковий розбійник Ванька 
Каїн (переплітається з образом Стеньки Разіна – через «чужу князівну»). Бі-
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блійний герой вводиться для художнього показу «братніх» стосунків. Автор 
натякає, що брати – не обов’язково рідні та близькі, один з них може бути 
Каїном, а інший – Авелем. Відповідно, стосунки між «братніми» народами – не 
обов’язково позитивні.

Автор починає текст з набору «російських» стереотипів, малюючи сло-
весний лубок – пиятика, церкви, косоворотка, ведмідь і неголена пика роз-
бійника, який кається, дрижить і плаче – у важкі, темні та «ведмежі» часи.

З тексту випливає потяг росіян до «твердої руки», покаяння як покарання 
(«в Бога просиш різки паче ласки»). Причому історична тяглість іде аж по 
радянські і сучасні часи («від Москви до самих..» – слова з радянської пісні).

плачеш і дзвениш немов сокира
що з небес упала у недеї

Про що ідеться – сказати важко. «Недея» – вершина гори. Є міф про 
золоту сокиру, яка упала до ніг скіфам. Але зміст цих рядків залишається 
(принаймні для авторів статті) затемненим.

рвеш сорочку та під нею шкіра
здерта з мене десь на єнісеї
братні руки до розправи скорі
для обіймів п’яних розпросториш
відпусти мене на ясні зорі
я вже вічний ти мені не сторож

Під демонстративною щирістю («розірваною на грудях сорочкою») – 
темне минуле, заплямоване знущанням над Україною. І обійми брата – п’яні 
- можуть задавити. І ліричний герой – Україна – просить старшого брата-Ка-
їна відпустити його, він вже готовий бути самостійним і вічним. Тим більше, 
що Каїн, за Біблією, справді не сторож брату своєму.

Для розмови про «Нарбутове «А» 1917» потрібен насамперед коментар 
про життя і творчість українського графіка.

Георгій (Юрій) Іванович Нарбут
Народився 25 лютого 1886 року на хуторі Нарбутівці біля Глухова (зараз 

Сумської області) в сім’ї, яка походила зі старого, але збіднілого дворян-
ського роду. Початкову художню освіту здобув самотужки. У 1906-1917 рр. 
жив і навчався малярству у Петербурзі, Мюнхені. Ілюстрував казки Г.-X. 
Андерсена, байки І. Крилова, народні казки.

Будучи добрим знавцем українського стародавнього мистецтва і гераль-
дики, Нарбут виконав безліч гербів, зокрема і свій, який підписав «Мазе-
пинець полку Чернігівського, Глухівської сотні, старшинський син, гербів 
і емблем живописець» (1912).

У березні 1917 переїхав до Києва. Створював ескізи військових мундирів 
армії України, оформлював упаковки та етикетки для українських товарів. 
Розробив поштові марки Української Народної Республіки, а також банкно-
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ти, грамоти, листівки. У вересні 1917 став професором графіки новостворе-
ної Української Академії Мистецтв, а згодом – її ректором. Георгій Нарбут 
розробив проекти Державного Герба і Печатки Української держави. На ма-
лій державній печатці зображений козак із пищалем на плечі на восьмикут-
ному тлі, у верхній частині якого було розміщено володимирський тризуб.

Визначним досягненням Нарбута і всієї української графіки є його 
«Українська абетка», в якій художник досяг граничної простоти й водночас 
вишуканості композиції, рисунка й кольору.

Останнім великим мистецьким задумом Нарбута було ілюстрування 
«Енеїди» Івана Котляревського, але через передчасну смерть він встиг ви-
конати лише одну ілюстрацію.

Помер Георгій Нарбут 23 травня 1920 у Києві від тифу. Син художника, 
Данило Георгійович Нарбут (1916 – 1998) – відомий художник, вояк УПА, 
лауреат Шевченківської премії.

Другим необхідним коментарем (може, лише нагадуванням) є відомості 
про історичні події 1917 року на Україні. І запитання, на які має прозвучати 
відповідь:

1. Що можна сказати про людину, яка в цих умовах розробляє укра-
їнську абетку?

2. Що могло стати поштовхом до написання поезії? Що хотів донести 
до читача автор (думки, почуття, настрої)?

І, нарешті, третє: Як відомо, в українській літературі «чистого» пост-
модерного нігілізму немає. Тому поезія «Нарбутове «А», цілком сучасна за 
стилістикою, не є постмодерністською. Тут автор однозначно висловлює 
свою позицію, співчуваючи молодій українській культурі, її зростанню в 
складних умовах. Про це варто сказати вчителю. Таке переплетіння не ви-
няткове – суміш, поєднання, колаж є ознаками сучасного мистецтва.

Після цього учні самостійно читають текст, який не надається для де-
кламації. Як проблемне може бути поставлене перед учнями питання про 
доцільність вибору поетом такої форми вірша? Адже рішення могло бути 
різним, в тому числі і таким, коли поезію можна було декламувати. На нього 
учні відповідатимуть у кінці уроку.

Подаємо можливий коментар для учителя.
Розповідаючи про створення азбуки Нарбута, автор розгортає широку 

картину доби сподівань України 1917 року.
Розпад імперії, криза економіки та духовності – мотив першої строфи. 

У довірливих рядках поєднується перша літера Нарбута і перші кроки укра-
їнського народу у відбудові держави – «ми вчимось писати наше першу 
літеру».

Далі йде стилізація під буквар – засіб показати трагедію буремного ре-
волюційного часу – «арена ран, глибока мов труна».
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Початок азбуки (науки, просвіти, письма) – добре, тонке як гра арф. І 
водночас воно тужливе як хор калік (крик «ааа-аа-а»). Можливості для 
арф (Тичина?) у 1917 немає – комусь Арал – заслання (Шевченко), комусь 
Афон (Вишенський?) – втеча від світу. І навіть ангел над нами – обгорілий, 
а птах – провісник весни – голодний.

Закрите «А» – тобто забиті (розстріляні та задушені) початки української 
культури. Проте навіть цей малесенький крок (абетка ж – навіть не книга, 
не революція) – перо птаха-провісника весни, яке упаде на революційну 
країну. Автор порівнює азбуку з тлінним адамашком (адамашк – дорога 
тканина, китайка), який закриє цю голодну країну, в якій панує азіатчина.

Кричуще «А» – крик духовності в розгул революції, яка переросте в гро-
мадянську війну. Де була вченість – зараз амбразури, Аполлона уже немає, 
а Едем – розтерзано.

Остання строфа – підсумок. Країна у вирі військово-революційного ли-
холіття. Проте Україна вже написала «А» – сказала «А» – свою першу літеру, 
почала нову еру життя, яку утверджує світанок (червоні спалахи).

НАРБУТОВЕ «А». 1917
Видатний графік Георгій Нарбут 1917 року в Петрограді починає ство-

рювати високомистецький варіант національної абетки

нема електрики і хліба і держави
якому ще вклонитися провидцю чи пресвітеру
отечество лежить собі двоглаве та іржаве
а ми вчимось писати нашу першу літеру
абетка починається на А 
Артерія
Асирія
АптекА
АренА рАн глибокА мов трунА
історія кричить немов АбеткА
відкрите А мов Арф рАхмАннА грА
мов хор кАлік безкрАю ноту тягне
комусь АрАл
комусь Афон-горА
лети ж нАд нАми обгорілий Ангеле
нАш перший нАш голодний птАше нАш
зАкрите А нА шибениць глАголАх
впАде перо як тлінний АдАмАшк
нА Азію що вихололА й голА
кричуще А нАуки тА письмА
як АмбрАзури в аркАх АкАдемій
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це Аполлон якого в нАс немА
Або АдАм в розтерзАнім едемі
нема лікарень борошна паперу
універсали розстріли декрети плач амвонів
абетку починаєм ніби еру
вчимось писати спалахи червоні.

Крах імперій тоталітарного зла
в романі Ю. Андруховича «Московіада»

Мета заняття – ознайомити учнів із творчістю Ю. Андруховича, мо-
заїко-карнавальною композицією роману «Московіада» та екзистенцією 
автора у творі; розвивати уміння аналізу постмодерного твору; закріпити 
поняття «модернізм», «карнавальний постмодернізм», «інтертекстуаль-
ність», «паратекстуальність»; формувати уміння творчого читання, аналі-
тичного мислення, естетичні смаки, мовлення; закласти у свідомості учнів 
нове сприймання постмодерних творів; висловлювати власне судження, 
позицію, своє ставлення до прочитаного; формувати інтерес до модерної та 
постмодерної літератури, творів, насичених філософською проблематикою.

У вступному слові вчитель наголосить, що ім’я українського письменни-
ка Юрія Андруховича нині широко відоме й шановане у світі. Книжковий 
форум Франкфуртської виставки щороку гордо представляє твори Андру-
ховича, які перекладені німецькою, польською, італійською, бельгійською, 
португальською, англійською, російською, білоруською мовами. Це рома-
ни «Рекреації», «Московіада», «Перверзія», «Дванадцять обручів». Пред-
ставлені також збірка «Екзотичні птахи й рослини», компакт-диск «Пісні 
мертвого півня». Читацька аудиторія завжди переповнена шанувальниками 
слова поета – патріарха української постмодерної літератури, творчого угру-
пування «Бу-Ба-Бу», лауреата премії Антоновичів та міжнародної премій 
Фредеріка Петрарки – Юрія Андруховича, найпомітнішого творцям пост-
модерного роману в українській літературі ХХІ століття.

Ця неординарна особистість підносить українську літературу до рівня 
світового західноєвропейського контексту. В 1992 році, після виходу роману 
«Московіада», який був уперше надрукований у журналі «Сучасність», 
письменник Андрухович став знаменитим.

Назва роману початково мала звучати «Останній день Москви». Автор 
свідомо йшов на двозначність такої назви. Останній день у Москві прово-
дить герой роману Отто Фон Ф, і в той же час Москва сама переживає свій 
останній день – у заключній сцені роману перестає існувати, затоплена 
дощовими і каналізаційними водами, – тут був перегук із «Останнім днем 
Помпеї». Однак, пізніше Ю. Андрухович, вибрав іншу назву – ту, під якою 
й опубліковано роман.

Назва «Московіада», безумовно, має пародійно-ігровий характер. За 
нею, по-перше, прочитується традиція назв класичних і класицистичних 
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віршованих епопей («Іліада» Гомера, «Енеїда» Вергілія, «Лузіали», «Ро-
сіада» Хераскова та ін.). По-друге – традиція пародіювання цих епопей 
на кшталт «Енеїди» І. Котляревського та подальшої «котляревщини» (яви-
ща вельми важливі для розуміння Андруховича в бурлескно-балаганному 
контексті), або ближчих до тематики роману російських «Гавриліади» чи 
«Ванькіади». Інші, виходячи з того, що російською «ад» – пекло, робляться 
припущення про варіант «Московське пекло», – оскільки значна частина 
романної дії відбувається у підземних лабіринтах Москви.

Пов’язаний задум «Московіади» із романом Тадеуша Конвіцького «Мала 
Апокаліпса», що його переклав Андрухович. Оксана Забужко наголошує: 
«Андрухович транспортує, або ж «трансплантує» в українські реалії не 
лише сюжет, в основі, зрештою, ще джойсівський – одноденна Одисея 
героя – література (що він – таки й наратор) по місту свого абсурдного 
животіння з двозначно вирішеною загибеллю у фіналі, як своєрідна «ес-
хатологія», покликана персоніфікувати «велику»53. За Т. Гундоровою, «це 
властиво колоніальному суб’єктові, якого свідомість розколена між мину-
лим і теперішнім, а весь його світ, обмежений областю «образного» не доз-
воляє йому прорватися до реального»54.

Учні пригадують зміст основних теоретико-літературних понять, необ-
хідних для аналізу роману:

Інтертекстуальність – метод дослідження тексту як знакової системи, 
що перебуває у зв’язку з іншими системами, а також у взаємодії різних кодів, 
дискурсів, що переплітаються в тексті; процес сприйняття значення тексту.

Деконструкція – від грецького (аналіз) – за Ж. Деррідою, концепція 
«вільної гри» структурних елементів тексту та текстуальних значень. «Гра» 
стала інструментом руйнування всіх ієрархій та привілейованих позицій у 
системі традиційних вартостей західного суспільства.

Карнавальний постмодерн – семіотика масових дійств у епоху Карнава-
лу. Література перетворюється на сцену, перфоменс, карнавальне дійство, 
«колективне несвідоме», за К. Юнгом – архетипні образи – символи.

Учні пригадують схему аналізу тексту за Борхесом, Р. Бартом, Ж. Дерід-
дою і розглядають роман «Московіада» за такими метафорами.

№п/п Назва
І
ІІ
ІІІ
ІV

Метафора
Метафора
Метафора
Метафора

Творча уява автора й читача, «текст як світ».
Сну, асоціацій, алюзій.
Кривого дзеркала.
Метафора лабіринту, який не має початку й кінця, 
виходу…

53  О. Забужко. Польська «культура» і ми, або Малий апокаліпсис московіади» //  Забуж-
ко О. Хроніка від Фортінбраса. — Київ: Факт, 2001. – С. 323.
54  Т. Гундорова. Український літературний постмодерн. Післячорнобильська бібліотека. – 
К.: «Критика», 2005. – С. 85.
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Водночас переглядають свої записи про основні ознаки постмодер-
ного твору:

• невизначеність, відкритість, незавершеність тексту; фрагментарність, 
тяжіння до деконструкції, колажу, цитування творів інших авторів;

• відмова від канонів, авторитетів, іронічність;
• намагання уявити неуявне, інтерес до ізотеричного, маргінального, 

звернення до гри, алегорії, діалогу, полілогу, карнавалізації символів, пере-
втілення, містифікації; фігуральної мови, діалектизмів місцевості;

• заперечення традицій, відродження ДУХОВНОСТІ (Зверніть увагу, що 
автор у творі пише слово з великої букви, наголошує учитель).

1. Метафора – творча уява.
Екзистенція автора, або світ вигаданих алюзій автора.
Посилаючись на текст («З роками, довідуємося чимраз більше про світ, 

про своє можливе у ньому») дайте відповідь на запитання:
• Хто є автор?
• Що його єднає з Україною?
• Як ви думаєте, що цим твором хотів сказати автор?
• Що його найбільш хвилює?
Знайдіть у тексті слово вжите, автором дев’ять разів («ДУХОВНІСТЬ»).
• Отже, автор прагне до відродження духовності українського народу, 

нації, очищення від комуністичної ідеології вождизму, бруду, хаосу, абсурд-
ності світу, що може призвести до загибелі планети Земля.

2. Метафора сну.
Сни автора про Україну, князів, правителів історії.
Пригадайте поему «Сон» Тараса Шевченка. У чому подібність її задуму? 

Поміркуйте й висловіть свою думку.
3. Метафора дзеркала.
Образ – дві жінки, дві квітки з глибинних провінцій великоросі.
• Поміркуйте, про кого говорить автор?
• Як відображає їх автор у творі?
«… і ти, Отто Фон Ф – головний герой роману, просто хребтом відчу-

ваєш, як розлазяться навсібіч країни й народи, кожен із яких має значення 
цілого космосу чи щонайменше континенту».

Символи зла:
«Горілка»…. «От із горілкою дедалі більше проблем. Її чомусь уперше 

в російській історії не вистачає на всіх…».
«Змія». «Імперія міняла свою зміїну шкіру, переглядала звичні тоталі-

тарні уявлення, дискутувала, імітувала зміну законів та життєвого укладу. 
імпровізувала на тему ієрархій вартостей…»

Учитель. Чому імперії розпадаються? Учні пригадують Римську та 
Османську імперії. «Свого часу тебе навчили, що Римська імперія загинула 
під ударами рабів і колонів. Ця імперія загине під ударами п’янів? Чому так 
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передбачає автор? «… Колись вони всі вийдуть на Красну площу і, вимагаю-
чи пива, рушать на Кремль. По них стрілятимуть…, але вони зметуть усе». 

4. Метафора заплутаного лабіринту, де немає початку й кінця.
У творі автор пройшов усе, що траплялось на його шляху: секс, жінки, 

розпусту, пияцтво, доноси і навіть смерть –,коментує вчитель.
• Чому автор оживає й повертається додому?
• Дім, родина, Україна, що є святим для нього?
• У чому вбачає автор духовність нації? Чому він закликає відроджувати 

християнські цінності?
• Що є мірилом очищення? Як думаєш ти, читачу?
• Як би ти закінчив роман «Московіада»?
Постановка учнями проблемних запитань. Аналітика.
• Як ви розумієте назву роману «Московіада»? Що вона символізує?
• З чим уподібнюється світ автора у романі «Московіада»?
• Використовуючи цитати з тексту, докладно опишіть «Портрет автора».
• Процитуйте і знайдіть у тексті сни автора про Україну.
• З якого твору наводить цитати Ю. Андрухович «Сни про Україну»?
• Опишіть, яким є головний герой роману? Хто його друзі?
• Що найбільше турбує автора: абсурдність світу чи відродження «Ду-

ховності»?
Знайдіть у тексті відповіді на запитання:
• Хто кому потрібен більше – королі поетам, чи поети королям?
• Чи варті чогось королі без поетів?
• Чому імперії розпадаються? Підтвердьте свою думку словами з тексту.
• Як закінчується роман? Чому автор помирає, а згодом повертається у 

свій рідний край?
Урок завершує вчитель рефлексією і оцінюванням читацької діяльності 

та її результатів:
• Що вам сподобалося на уроці? А що не сподобалося, не сприймалося?

Домашнє завдання.
 Учитель пропонує учням написати твір-мініатюру за однією з тем:
• «Що мене найбільше схвилювало в романі Ю. Андруховича «Моско-

віада»?
•  «Якщо в нації вождів нема, тоді вожді її поети» (Є. Маланюк).
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4. Факультатив «Українська фантастична проза»
Методика вивчення української фантастики

Гуманізація та демократизація освітнього процесу на сучасному етапі, 
зміни в психологічних особливостях та пізнавальних можливостях учнів, 
які помітно зросли в порівнянні з минулим, обумовили впровадження у 
навчально-виховний процес школи факультативного курсу «Українська фан-
тастична проза», який має чітко виражений проблемний характер, тобто 
його побудовано так, що у процесі вивчення матеріалу розв’язуються певні 
естетичні, морально-етичні та теоретико-літературні проблеми. Вчені вва-
жають, що для підвищення пізнавальної активності учнів і розвитку їхніх 
здібностей виняткове значення повинні мати проблемні методи навчання, 
тому методика проведення факультативних занять повинна відрізнятися від 
звичайної, яка застосовується в школах під час вивчення обов’язкових пред-
метів. Слід домагатися, щоб слухачі були активними, розвивали свої вміння 
й навички, на підставі виучуваних літературних творів робили висновки 
та узагальнення, усвідомлювали закономірності та логічну зумовленість 
розв’язання певної проблеми. Факультативні заняття для кожного класу слід 
будувати з урахуванням психолого-вікових особливостей та пізнавальних 
можливостей учнів, а також – конкретних умов роботи школи.

Мета факультативу полягає в озброєнні учнів методами самостійного 
оволодіння знань, що має спонукати організаторів занять включати велику 
кількість робіт дослідницького характеру, невеликі лекції учителів, семінар-
ські заняття з учнівськими доповідями та їх обговоренням, завдання твор-
чого характеру в навчально-виховний процес. Методи, які застосовуються 
на факультативних заняттях, повинні забезпечити максимальну самостій-
ність старшокласників. Зміст самостійної роботи визначається специфікою 
художнього тексту, завданнями його аналізу, особливостями сприйняття 
учнями.
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Так, наприклад, готуючись до проведення одного з перших факульта-
тивних занять, присвяченому проблемі «Фантастичне спрямування творів 
класичної української літератури», учитель підготує лекцію. Вона має стати 
для учнів зразком емоційної розповіді. Розпочати її із зацікавленими уч-
нями можна словами Олеся Бердника: «Фантастика – література мрії і 
передбачення, яка вчить читачів мислити неупереджено й парадоксально, 
вільно й розкуто, прагнути самовдосконалення, готуватися до співжиття 
з людьми великодушними, високодуховними, мудрими». Вони, на наш по-
гляд, допомагають сформулювати чітку мету, визначити завдання навчання 
на факультативному курсі всім, хто дійсно прагне стати високодуховною, 
мудрою людиною.

Щоб активізувати учнівську діяльність, запропонуймо їм вдуматися в наве-
дені слова письменника-фантаста й висловити свої міркування. Після чого за-
просимо до розмови про джерела фантастичної прози в українській літературі.

Як відомо, найдавнішим різновидом літератури є міф, де поряд з абсо-
лютно реальними людьми співіснують різноманітні химерні істоти та боги, 
герої подорожують між земним світом і потойбіччям тощо.

Дослідники доводять, що у межах міфу реальне абсолютно мирно, гар-
монійно поєднувалося з ірраціональним. Згодом почало розвиватися логічне 
раціональне мислення. Мистецтво загалом і література зокрема зреагували 
відповідним чином. Саме тоді все ірраціональне відійшло до фантастики 
в найширшому розумінні! Отже, фантастика – рівна серед рівних, просто 
вона озброєна специфічними методами осягнення Всесвіту…55

Досліджуючи минуле української фантастичної прози, В. Карацупа та 
О. Левченко визначають першим українським фантастом (якщо підходити 
до справи не надто суворо) «знаного російського письменника і водночас 
видатного сина України», всесвітньо відомого Миколу Васильовича Гоголя. 
Його чудові повісті «Ніч перед Різдвом», «Вечір на Івана Купала», «Май-
ська ніч, або Утоплениця», «Зачароване місце» та інші з циклу «Вечори 
на хуторі поблизу Диканьки», а також знаменитий «Вій» дають підстави 
дослідникам уважати М. Гоголя справжнім фантастом, блискучим майстром 
фентезі.

Вдумаймося в оцінки літературознавців:
«Він став «монахом у миру» й торкався у своїй творчості колосальних, 

потужних, воістину космічних тем!.. Це, так би мовити, фантастика 
реальності. І можливо, фантастика загалом реальніша, ніж людське жит-
тя?!» (О. Кочубей).

«Стилю оповідей Гоголевих «Вечорів…» притаманне «космічне світо-
бачення, схильність до фантастичного, ірраціонального, містичного, і вод-
ночас пильна увага до натуралістичного боку життя, тремтливої плоті, 
до «нижчих» і простіших виявів життя» (Ю. Барабаш).
55  Литовченко Т. З печер до зірок / Тимур Литовченко // Український фантастичний огля-
дач. – 2008. – №3(5). –  C. 1
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З’ясуємо, чи можуть старшокласники з почутого та власного досвіду 
прокоментувати риси спільного і відмінного у визначеннях «справжній фан-
таст» і «блискучий майстер фентезі».

Залучаємо старшокласників до розповіді про витоки української фантас-
тичної прози та один із її видів – фентезі, що став нині найпопулярнішим 
у світі.

Серед фантастичних творів Генрі Лайон Олді (під цим псевдонімом 
«ховаються» українські письменники-фантасти Дмитро Громов і Олег Ла-
диженський) виокремлюють твори з різними типами фантастичних припу-
щень: науково-фантастичний, містичний, футурологічний, фольклорний, 
світоформаторський, фантасмагоричний, припущення щодо читача.

Фольклорне припущення передбачає введення персонажів, ситуації, ар-
хетипів фольклору з різними цілями. Але важливо, на думку дослідників, 
що використовується конкретний національно забарвлений фольклор. Він 
викликає ланцюжок асоціацій – вже напрацьованих часом, архетипіч-
них. Це допомагає зберегти «екзистенції самототожності спільноти» і 
розкрити її потенціал.

Генрі Лайон Олді вважають, що фольклорне припущення поділяється на 
три підвиди: казкове, легендарне і міфологічне. Згадаймо, що казка – жанр 
усної народної творчості, художній твір чарівного або побутового характеру 
з настановою на вигадку. «Фантастична казка (Чарівна казка) – найпоши-
реніший і найбільш структурований жанр народної казки, безпосередньо 
пов’язаний з міфом, однак трансформований з міфічної реальності в умов-
ний фабульний простір, де зберігається елемент чуда. Фантастична казка 
сприймається нині не як реалія, що було притаманне рецепції в минулому, а 
як блискуча художня вигадка, модель високої етики з перемогою добра над 
злом, контрастним протиставленням персонажів, які відповідають фре-
ймам (за В. Проппом)56 – мінімальній кількості ознак, що виражають різні 
аспекти довкілля, уможливлюють їх сприйняття та розуміння».57Фантас-
тична казка наділена виразними національними архетипами. Легенда відріз-
няється від казки тим, що в ній чітко й твердо визначено дії реального часу 
й місця: це відбувалося тоді й там. Легенда частково заснована на реальних 
історичних подіях. Звідси, зауважують дослідники, неодмінний історизм ле-
гендарного фантастичного припущення. Від казкових і легендарних фантас-
тичних припущень міфологічне відрізняється тим, що міф тісно пов’язаний 
з олюдненням природи і персоніфікацією явищ. Але «річ не в тім, що автор 
взяв елементи міфу (героїв, назви, місцевість) та й ввів у свій текст. Справа 
в глобальності уявлень всередині фантастичного припущення, пов’язаного 
з олюдненням нелюдських сил і явищ».58 Окрім того, важливими для нас є 

56  Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т.2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ 
“Академія”, 2007. – 624с. – С.522 (Енциклопедія ерудита).
57  Там само. С. 547.
58  Генрі Лайон Олді. А раптом ти – прибулець жукоокий... Про фантастичні припущення // 
Український фантастичний оглядач. – 2008. – №4 (6). – 72 с. – С.63-66.
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спостереження Н. Дев’ятко, про те, що у міфах і легендах закладена значна 
частина архетипів, тому дитяча аудиторія, у якої взаємодія з архетипами 
проявляється значно яскравіше, ніж у дорослих, активно приймає до свого 
світу міфи і легенди.59

Говорячи про ознаки фольклорного припущення у фантастичних творах, 
маємо визначати, досліджувати, що з народних казок і легенд узяв письмен-
ник, аналізувати особливості його фольклорного мислення, засвідчувати 
становлення національного, самобутнього начала у творчості письменників.

Наприклад, елементи фантастики, що зустрічаються уже в ранніх тво-
рах М. Гоголя, об’єднаних у цикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», 
підпорядковані розкриттю духовної суті української людини, відображен-
ню людських характерів. Чарівно-казкова фантастика стає відображенням 
народного світобачення, народного духу, жвавого веселого гумору. Надія 
Крутікова писала: «Фантастика була невіднятим елементом повістей, 
то надаючи їм особливої загадковості і таємничості, то обертаючись 
гострим комічним гротеском. Образи задумливої панночки над сонним ста-
вом місячної майської ночі, красуні Катерини, що передчуває свою печальну 
долю, картини страшного чаклунства у високій замковій башті змінюва-
лися веселими постатями закоханих Параски й Грицька, гумористичним 
зображенням сварливої Хіврі, покірного їй Черевика та гомінливих гостей, 
наляканих свинячою пикою в вікні і розповідями про «червону свитку».60 
Фантастика, заснована на народній стихії, у тісному переплетінні з реаль-
ністю служить засобом комічного або сатиричного відображення героїв. 
На цю визначальну рису самобутнього таланту М. Гоголя, на відміну від 
багатьох письменників-романтиків, вказує більшість дослідників.

Так, у повісті «Ніч перед Різдвом» Солоха разом з димом, який хмарою 
повалив із труби, піднімається на помелі у небо, як відьма, заграє там з не-
чистою силою; а на землі знову перетворюється в гарну молодицю, яку не 
може обійти навіть дячок. Письменник змальовує її з лукавою насмішкою, 
завдяки чому фантастика сприймається як умовний гротеск, гумор пере-
ходить у побутовий, сатиричний план. Так створено і образ нечистої сили, 
який поєднує реальні людські риси (розмовляє, залицяється до молодиці, 
гріє руки, обпікає їх, він є і пародією на чиновника) з фантастичними (літає 
по небу, краде місяць, зменшується у розмірах та ін.). Читач переконуєть-
ся, що у ньому немає нічого містичного, таємничого, він сприймається як 
пародійний образ, реальний.

Друга особливість використання фольклорної фантастики полягає у роз-
робці сюжету повістей, суті конфлікту, традиційність якого полягає у пере-
59  Дев’ятко Н. Можливості впливу сучасних жанрів: фантастика, фентезі, казка / Наталія 
Дев’ятко // Український фантастичний оглядач. – 2009. – № 1 (7). – 72 с. – С.60.
60  Крутікова Н. Є. Микола Васильович Гоголь: Життя і творчість /Н.Є. Крутікова. – К.: 
Художня література, 1952. –  С. 26.
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борюванні труднощів, що стоять на шляху закоханих, у небажанні батьків 
видати дівчину за кохану людину. Герої (Вакула, Петро, Левко) кличуть на 
допомогу «нечисту силу», яка сприяє досягти бажаного.

Дослідники відзначають, що фантастика М. Гоголя побудована на двох 
протилежних началах – добрі та злі, божественного та диявольського, вона 
органічно вплетена письменником в реальне життя, як і в народній твор-
чості.

І. Нечуй-Левицький у своїй унікальній праці «Світогляд українського 
народу» зазначає, що фантазія народу «не любить переступати за границі 
ненатуральних форм; вона любить правду і естетичність, навіть, можна 
сказати, вже геть-то описує красу міфічних образів такими фарбами, як 
в християнських акафистах описується краса християнських святих, так 
що вже автор не знає, й до чого прирівняти їхню красу і святе життя».61

Ось чому, відзначає М. Жулинський, коли М. Гоголю «пощастило на-
трапити на «золоту жилу» – гармонійно відтворити поетичними можли-
востями слова світ національних міфів, легенд, переказів і досконало міфо-
логізувати українську дійсність, духовний світ Гоголя-художника перебував 
у стані творчого просвітлення та радісного очікування нових естетичних 
ефектів від міфологічного зрощення реальності та уяви».62

Досліджуючи традиції світового письменства у творчій спадщині Вале-
рія Шевчука, Н. Євхан першою називає традицію трансформування поети-
ки фольклорно-фантастичних моделей, в основі яких ідея поєднання двох 
світів: реального та ідеального, що досягається шляхом синтезування еле-
ментів міфу, казки, легенди, притчі. Концепція двох світів творчості В. Шев-
чука «постає у сув’язі безкомпромісних протистоянь бінарних опозицій: 
конкретного та універсального, добра і зла, християнства й язичництва». 
Розкрити суть цієї концепції допоможе, наприклад, оповідання В. Шевчука 
«Самсон» із циклу «Голос трави» у романі «Дім на горі», де протиборство 
двох світів утілено в долі українського парубка Івана, якого знищив натовп. 
Письменник, переосмисливши біблійну легенду про Самсона, в основному 
зберігає сюжетну схему оповіді.

Щоб поновити в пам’яті старшокласників зміст легенди, дамо випере-
джувальне завдання зацікавленим учням: перечитати з Біблії «Книгу суддів», 
глави 13-16 і переказати своїми словами їх зміст.

Отже, Самсон мав надзвичайну, надприродну силу. Він від народження 
свого, за настановою ангела Господнього, був посвячений своїми батьками 
Богу і на знак цього не повинен був стригти своє волосся. Одного разу 
в полі на нього напав левчук. І він розірвав того левчука, як розривають 
ягня, хоча в руках у нього нічого не було. Багато разів вороги ізраїльтян, 

61  Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології) / Іван 
Нечуй-Левицький. – К.: АТ “Обереги”, 1992. – С. 6.
62  Гоголь М. В. Вибране: у кращих українських перекладах / Микола Гоголь; пер. О. Вишня, 
М. Рильський, П. Панч, А. Хуторян; передмова М. Жулинського. – К.: Наукова думка, 2009. – C. 7
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філістимляни, намагалися його схопити, але завжди безуспішно. Колись він 
розірвав на собі міцні шнури, якими був зв’язаний. В інший раз ослячою 
щелепою побив тисячу філістимлян. У третій – виніс на своїх плечах браму 
філістимського міста Гази, там мали його тримати в полоні.

Нарешті, одна філістимлянка на ім’я Даліла, яку Самсон покохав, дізнав-
шись, що сила його і міць – у довгому волоссі на голові, підстригла Самсона, 
коли він спав, і віддала до рук філістимлян. Вони взяли його, «вибрали очі 
йому» й посадили до в’язниці. Закувавши його двома мідними ланцюгами, 
філістимські володарі примусили Самсона працювати на себе. Тим часом 
волосся на голові Самсона почало відростати, а разом із ними поверталася 
і сила його.

Одного разу філістимляни вивели Самсона під час свята на всенародне 
посміховисько у свій храм. Самсон, який стояв поміж стовпами, попросив 
юнака, що держав його за руку, відпустити його і дати можливість доторк-
нутися до тих стовпів, на яких міцно стоїть весь дім, і обіпертися на них. 
Помолившись Богу, Самсон з великою силою оперся на стовпи руками і 
зрушив їх із місця. Будівля повалилася. Під руїнами загинули всі філістим-
ляни, що були на святі, разом з ними загинув і сам Самсон.

Але головний герой оповідання Валерія Шевчука, на думку Н. Євхан, 
відрізняється від біблійного мстивого Самсона скромністю та добротою, є 
тією призмою, через яку письменник «надає зображенню двоплановості». 
Іван стає на заваді мізерним людцям, таким, як сотник, що спричинило його 
загибель. В. Шевчук цим твором таврує комплекс рівноправності, рівності 
усіх. Іван так само, як і Самсон, – постать трагічна, протиставна до загалу 
і тому не сприйнята ним. Образ Івана – уособлення боротьби добра і зла, 
символом яких є образ лева. Біблійний сюжет для В. Шевчука править за 
основу зображення, головне ж смислове навантаження відводиться другому 
(притчовому) плану оповіді.

Отже, наголосимо, що для відтворення філософських суперечностей – 
добра і зла, реального та ідеального – цих вічних протиріч людського буття 
письменник використав прийом двопланового сюжетотворення. А вико-
ристання автором традиційних форм притчі та міфу дає змогу відтворити 
універсальність буття, засвідчуючи вплив уснопоетичної творчості.

Фантастична повість письменника «Мор» побудована на ідеї теософ-
сько-біблійного гасла «пізнайте науку духовної любові» і звучить як наста-
нова для прийдешніх поколінь – нагадування роду людини розумної про 
відповідальність за свої вчинки.

Проблема взаємодії універсального та особистого розкривається через 
зіставлення світоглядних категорій язичництва і християнства (В. Шевчук 
«Сповідь», «На полі смиренному»). Використовуючи прийом перевтілення 
(людини на вовкулака, на птаха, на тварину, на комаху) як шлях до просвіт-
лення, осмислення змісту не тільки власного життя, а й усього людства, 
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письменник втілює ідею гуманізації духовних надбань християнства, «по-
вернення «обличчям» до людини, до її потреб», оскільки істина має духовну 
вартість тоді, коли перебуває на сторожі інтересів людини.

Н. Євхан констатує, що язичницькі першооснови та християнська кон-
цепція у творах В. Шевчука врівноважені. Ще одним засобом рівноваги є 
творення образів, зокрема дерев-тотемів, сонця, чарівників, тварин, птахів, 
що вміють розмовляти, а люди розуміють їх мову («Голос трави», «Жін-
ка-змія», «Панна сотниківна», «Перелесник» та ін.). 

Варто нам пригадати, що такий стан речей породжений анімістичним 
сприйняттям, який властивий народнопоетичному світобаченню.

Нині дуже важливо не тільки пам’ятати, а й усвідомлювати, що людина – 
частина природи, а не її господар. Тільки так ставлячись до навколишнього 
світу, ми можемо розраховувати на гармонійно здорове життя у «надсклад-
них системах природи й суспільства» (В. Бережний). На це націлюють нас 
і твори українського фентезі.

Фантастичне спрямування творів класиків української літератури 
М. Гоголя і В. Шевчука, хоч і різних часових просторів, засвідчують про 
їх глибинні фольклорні джерела, що сприяють розкриттю й усвідомленню 
національного світу. І визначальним є те, що різні варіанти їх побутування 
сприяють вирішенню національної проблеми, яка відверто «не декларуєть-
ся, а проступає з глибин внутрішнього життя персонажів».63

Виділити особливості фантастичного спрямування творів М. Гоголя 
і В. Шевчука нас спонукали відповіді старшокласників, які брали участь 
у констатувальному експерименті. Учні шкіл Житомира, Білої Церкви, 
Хмельницького називали М. Гоголя, В. Шевчука українськими письмен-
никами-фантастами, а їхні твори – улюбленими серед інших фантастичних.

Коли ми визначаємо фольклорні джерела творчості українських пись-
менників, серед багатьох називаємо фантастичні прийоми змалювання 
дійсності. Зокрема, прийом перевтілення людини в рослину чи тварину, 
перетворення на людину-невидимку, використання прийому сну (у творах 
Т. Шевченка, І. Франка), прийом паралельного показу життя людей і мі-
фічних істот, дії й думки яких тісно переплітаються у певних життєвих 
ситуаціях (у творах Лесі Українки, М. Коцюбинського) та ін.

Після вступної лекції просимо старшокласників пригадати й назвати 
твори українських письменників, що мають фантастичне спрямування (їх 
учні вивчали в основній школі). Переконані, що, вислухавши уважно лек-
цію, учні легко, за аналогією, зможуть самостійно проаналізувати і засто-
сування письменниками фантастичного прийому, фантастичних елементів, 
і творення фантастичної образності.

Так, учні ЗОШ №28 м. Житомир пригадували фантастичних героїв з 
«Енеїди» І. Котляревського, «Конотопської відьми» Г. Квітки-Основ’янен-
ка, «Тополі», «Причинної», «Лілеї» Т. Шевченка та ін.; називали фантастич-
63  Євхан Н. Традиції світового письменства у творчій спадщині В. Шевчука /інтернетсайт 
«Фантастика».
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ні прийоми, використані письменником у «Конотопській відьмі», зокрема: 
прийом причарування, щоб Олена Хорунжівна стала нареченою Микити 
Уласовича Забрьохи, прийом перевтілення (Відьма Явдоха Зубиха вночі 
стає молодою дівчиною, літає).

Фантастичне є найдавнішим компонентом людської культури: вигадка, 
надприродні події та явища – у таких виявах воно з’являється в усних опо-
віданнях, а пізніше й у художній літературі. З часом фантастичне видозмі-
нюється, але не втрачає свого значення, що підтверджується постійними 
зверненнями письменників різних спрямувань до тематики надзвичайного, 
неймовірного, химерного.

Домашнє завдання: прочитати (на вибір учителя і учнів) твори фан-
тастичного спрямування української класичної літератури – має націлити 
старшокласників на розвиток умінь самостійно розкривати зміст понять 
«фантастичний прийом», «фантастичне спрямування твору», знаходити їх у 
творах, визначати смислове навантаження; виховувати любов до української 
книги. Підготуватися до семінару. Метою таких видів занять є:

• підтримка й зміцнення інтересу до художньої літератури, 
• сприяння розширенню світогляду учнів,
• вироблення деяких навичок самостійної роботи з книжкою,
• навчання робити узагальнення й доповіді,
• сприяння розвиткові і збагаченню усного мовлення.
Зміст самостійної роботи визначається специфікою художнього тексту, 

завданнями його аналізу, особливостями сприйняття учнями.
Серед найпоширеніших видів самостійної роботи старшокласників вар-

то виділити такі:
• читання художнього тексту;
• переказ з елементами аналізу;
• відповіді на запитання-завдання;
• підготовка доповідей і співдоповідей;
• складання планів, тез, анотацій;
• рецензування та саморецензування;
• підготовка рефератів.
Практика доводить, що читання учнями художнього тексту і відпові-

ді на запитання-завдання несуть у собі елементи самостійності, оскільки 
учень має емоційно сприйняти й усвідомити зміст тексту, дати йому свою 
естетичну оцінку.

Для обговорення прочитаного твору учням необхідно запропонувати 
такі запитання, що вимагають від читача глибокого знання художнього тек-
сту, який вивчається.

Щоб підготувати доповідь до семінарського заняття чи конференції, учні 
мають з особливою увагою дібрати літературу і скласти бібліографію. Сло-
весник рекомендує учням критичні статті, наукові праці, літературознавчі 
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джерела, попередньо перевіривши (одержавши) точні дані з бібліографіч-
них відділів книгозбірень, якими найчастіше користуються його вихованці. 
Відповідно до рекомендацій учні відбирають і вивчають наукові джерела, 
роблять відповідні записи з прочитаного. Така робота дає навички елемен-
тарної систематизації знань з тих чи тих літературних проблем, одночасно 
знайомитьіз відомими вченими, науковцями в галузі літературознавства, зо-
крема тими, хто досліджує фантастичне спрямування художньої літератури, 
українську фантастичну прози, фентезі. Відбір і систематизація матеріалу 
закінчується складанням плану, а потім написанням доповіді, яка виголо-
шується на семінарському занятті.

Наголосимо, що копітка творча робота учителя й учня розпочинаєть-
ся від моменту вибору завдання. Щоб розвинути самостійність суджень 
старшокласників, словесник має якнайчастіше консультувати-спрямовувати 
творчий процес учнів. Учені відзначають: чим втручання вчителя повноцін-
ніше, тим результативність вища.

Учнівські доповіді виголошуються на семінарі, виступають співдопові-
дачі, учні задають запитання. Висловлюється рецензент, і тільки після цього 
починається обговорення.

Програмою факультативного курсу «Українська фантастична проза» пе-
редбачено проведення практичних, семінарських занять, на яких учні мають 
виявити знання змісту творів фантастичного спрямування в українській кла-
сичній літературі, уміння розкривати зміст понять «фантастичний прийом», 
«фольклорна фантастика», «фантастична образність» шляхом аналізу само-
стійно прочитаних творів. Добірку таких творів знаходимо у книгах Юрія 
Винничука «Огненний змій», «Потойбічне. Українська готична проза ХХ ст.».

Подаємо хід семінарського заняття, яке було підготовлено й проведе-
но разом із учителем-експериментатором Грабовською С. М. (ЗОШ №28, 
м. Житомир)

Вступне слово вчителя.
Відомо, що 30-40 роки ХІХ століття – це панування романтизму в літера-

турах слов’янських народів, що входили до Російської імперії. Звідси – захо-
плення історією, культурою і фольклором та їх інтерпретація у художньому 
тексті. Характерне для романтизму зацікавлення ірреальним у поєднанні з 
прагненням етнографічно точного відображення народного життя породило 
чимало творів, написаних на основі чи за мотивами народних міфологічних 
чи демонологічних переказів, легенд, фантастичних казок. Відтак твори 
письменників-романтиків мають багато спільного:

• їх сюжети «позичені» з усної народної творчості,
• їм притаманне прагнення етнографічної достовірності, що постачала 

необхідний романтичній літературі місцевий колорит;
• на жаль, переважно російська мова викладу.
• Чи можна визначити їх як фольклорно-фантастичну прозу? Свої від-

повіді підтверджуйте зібраним матеріалом.
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Слово спочатку взяли учні, які прочитали твори П. Куліша і досліджува-
ли їх фантастичне спрямування. У виступах звучали аргументовані відповіді 
на запитання:

• Які твори П. Куліша можна віднести до фольклорно-фантастичної 
прози?

• Чим же особливий саме Кулішів підхід до перенесення фольклорної 
фантастики у літературний текст?

• З якою метою Пантелеймон Куліш використовує у своїх творах фан-
тастичні прийоми, які саме?

• Яку роль відведено фантастичним елементам у творах Пантелей-
мона Куліша?

• Чи можемо ми, познайомившись із творами ранньої фольклорно-фан-
тастичної прози П. Куліша, визначити їх жанрове розмаїття?

Пантелеймон Куліш як письменник дебютував 1840 року, коли в аль-
манасі Михайла Максимовича «Киянин» опублікував свої «Малоросійські 
оповідання», написані ще 1839 року (саме цю дату вказує сам автор): «Про 
те, від чого в містечку Воронежі висох Пішевців став» та «Про те, що 
сталося з козаком Бурдюгом на Зеленому тижні».

1841 року в тому ж часописі було опубліковано повість за народними 
переказами «Огненний змій» (написану ще 1840 року). Це перша спроба 
твору більшого за обсягом серед масиву тогочасної української фольклор-
но-фантастичної прози. І спроба, треба сказати, вдала.

1843 року в «Москвичі» надруковано оповідання-казку «Коваль Захар-
ко» (підписано криптонімом П.К). Питання авторства у читачів не викли-
кало сумнівів – манера оповіді, місце дії, характерні для фольклорно-фан-
тастичної прози П. Куліша. До того ж згадка про коваля Захарка є у повісті 
«Огненний змій».

Саме ці чотири твори і належать до ранньої фольклорно-фантастичної 
прози П. Куліша, їх жанрові ознаки визначають вставні народні легенди, 
перекази, казкові мотиви фантастичного змісту, а також фантастичні еле-
менти, прийоми, герої, образність.

Перше повідомлення доповнюється другим про особливий, саме Кулі-
шів, підхід до перенесення фольклорної фантастики у літературний текст.

Ранні твори Куліша мають виразно етнографічний характер. Їх зміст – 
народні перекази, місце дії – рідний Кулешеві Вороніж. Про це знаходимо 
свідчення у дослідженнях М. Зеров. У них підкреслюється етнографізм 
прози молодого П. Куліша і відзначається таким чином одна з головних 
установок автора. Роботи дослідників вказують на Кулешеву позицію: яко-
мога точніше відтворювати фольклорні першоджерела. Адже фольклор є 
важливою складовою народного життя і побуту, а тому писати про народ 
реалістично – означає додержуватися і етнографічної правди. П. Куліш ви-
користовує фольклорне першоджерело не стільки для його популяризації, 
як, наприклад, О. Сомов, скільки для якнайточнішого і найповнішого від-
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творення життя українця. Сам фольклорний текст несе в собі таке смисло-
ве, емоційне та естетичне навантаження, що дає можливість, мінімально 
опрацювавши, видозмінити його у літературний витвір.

П. Куліш досить точно відтворює народний побут та вірування. Місце дії 
всіх його ранніх прозових творів – містечко Вороніж із його околицями – пись-
менник описує, послуговуючись місцевими автентичними топонімічними 
легендами та переказами. Дослідники вже давно відзначили цю особли-
вість Кулешевих творів – навіть організовували етнографічні експедиції 
місцями, які він змальовував. Зазначимо, що П. Куліш, уводячи в художній 
зміст своїх текстів колорит рідного краю, не є новатором – це може бути 
й даниною тогочасній «моді» (Диканька Миколи Гоголя, Пирятин Євгена 
Гребінки тощо). Врешті, закономірно, що письменник персонажами своїх 
творів бачив передусім знайомих йому людей – це оживлювало оповідь, ро-
било її більш виразною. І коли Диканька М. Гоголя – назва швидше умовна, 
дія його повістей не надто очевидно прив’язана до конкретного місця, то 
П. Куліш якомога точніше відтворює колорит невеличкої частини України.

Отже, П. Куліш однозначно виступав за етнографічну достовірність, 
точність зображення народного життя у літературному творі. Але навряд 
чи у цьому варто вбачати тільки прагнення етнографічного реалізму. Вида-
ється, що позиція письменника була не такою простою. В. Петров відзначав 
поєднання у перших повістях П. Куліша тези Ж.-Ж. Руссо про «природ-
ність селян» та магічного ідеалізму Новаліса. Справді, із перших же творів 
П. Куліша відчувається безумовний руссоїзм письменника, який доводить 
близькість селян до природи і природного. А близькість до природи є і 
близькістю до потойбічного. Тому саме в казці, у таємничому повною мірою 
виявляється органічність селянина. П. Куліша цікавить народний дух, який 
можна пізнати, досліджуючи єдність реального та ірреального світів при-
родної людини. У цьому П. Куліш – романтик західного зразка. Тому не буде 
перебільшенням визнати, що в українському романтизмі ранні оповідання і 
повісті П. Куліша відігравали особливу роль – «…їхній безпосередній зв’язок 
із романтичною традицією фантастично-народної новели, з характерною 
для цих новел поетикою жахливого й демонічного, дозволяє нам краще, ніж 
будь-які інші твори в українській літературі, говорити про вплив західно-
європейського романтизму на українську літературу середини ХІХ віку».

Для доведення фантастичного спрямування ранніх творів П. Куліша учні 
аналізували використання письменником фантастичних прийомів, зокрема 
старшокласників зацікавило змалювання ночі як антипода дня, що було 
традиційним для романтиків і увагою для П. Куліша.

Саме вночі, коли «спадают обманчивые внешние покровы жизни… под-
линная же сущность мира непосредственно выступает в её неприкрытой 
наготе», відбувається дія більшості фольклорно-фантастичних творів 
П. Куліша. Письменник моделює саме ті ситуації, коли людина стає віль-
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ною від реальності й переходить під владу потойбіччя. На зміну денному 
реальному часові наступає час карнавального дійства (вечорниці, свята), 
головною рисою якого Ю. Манн уважав «відхід від правил і норм як соці-
альних, так і моральних, етичних». П. Куліш тонко відчуває той особливий 
світ, в якому панує місяць – «…чудне було світло його… він надавав усьому 
якогось особливого кольору і форми,… в його сяйві все здавалося надзвичай-
ним, як уві сні… Всі немов потрапили в чарівний світ, де немає злиднів і 
тягару, все чудесне й ясне… ». В оповіданні «Про те, від чого в містечку 
Воронежі висох Пішевців став» акцентовано на тому, що саме вночі стаєть-
ся те незвичайне, що згодом є причиною трагедії. Те, «що сталося з козаком 
Бурдюгом», відбувалося тільки вночі – разом із останніми рядками твору 
з’являються на сторінках оповідання перші сонячні промені.

Оскільки «Огненний змій» є твором більшої форми, то час дії письмен-
ник не міг обмежити тільки темною частиною доби. Денні події повісті від-
буваються у Києві – персонажі ведуть «спокійне і мирне життя». Однак ніч 
є для героїв твору Івана і Марусі фатальною. Першопричиною трагедії стає 
залицяння в заборонений час – під час повернення з прощі. Друга частина 
твору – воронізька – є цілком нічною. Саме вночі на вечорницях уперше 
згадують про вогненного змія, уночі Маруся знаходить скарб, опівночі літає 
до неї змій, тоді ж вона і гине.

Ознайомившись із творами ранньої фольклорно-фантастичної прози 
Пантелеймона Куліша, можна визначити їх жанрове розмаїття. П. Куліш, не 
спиняється лише на одному жанрі. Загалом у прозовій спадщині письменни-
ка дослідники виділяють майже повний спектр використання фольклорних 
джерел. Це і фольклорно-фантастичне оповідання, повість за народними 
переказами, фантастична казка та зразок літературної обробки фольклорних 
записів. Письменник також застосовує окремі народні перекази чи легенди 
як вставні новели у пізніших творах.

Обговорення повідомлень відбувалося під час пошукової роботи над 
художнім текстом, коли досліджувалися способи творення цільного тексту, 
визначалися персонажі фольклорної фантастики як характерні ознаки фан-
тастичного спрямування художніх творів.

У процесі колективної роботи старшокласники дійшли висновків, що 
один із улюблених Кулешевих способів творення цільного тексту – зви-
чайне нанизування сюжетів завдяки оповідачеві чи оповідачам – дійовим 
особам. Всього п’ять фольклорно-фантастичних творів містять значно біль-
ше використаних сюжетів фольклорних оповідань. «Огненний змій», крім 
основного сюжету, складається ще з шести вставних фантастичних новел: 
про дванадцять братів-будівничих і лаврську дзвіницю; про бандуру; про 
шаблю характерника; про скарб; про огненного змія; про дьогтяра і скарб. 
Оповідання «Про те, від чого в містечку Воронежі висох Пішевців став» 
теж містить вставні сюжети (історію закоханої пари та легенду про силу 
материнських сліз). Оповідання «Про те, що сталося з козаком Бурдюгом 
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на Зелені свята» вирізняється єдністю теми, що, напевно, і робить саме 
цей текст найбільш «літературним», довершеним. Казка про Захарка-кова-
ля також не має відгалужень від основної сюжетної лінії. Зате оповідання 
«Бабуся з того світу» складається аж із одинадцяти оповідей бабусі Дуби-
нихи. Більшість із них – це невеликі характеристики різних покарань, яких 
зазнають люди за різні гріхи. Але й у цьому творі є три маленькі фантастичні 
оповідання: про скупу жінку; про парубка, що хотів змінити свою долю, та 
цікавий варіант легенди про великого грішника.

Власне демонологічних персонажів у фольклорній фантастиці Панте-
леймона Куліша порівняно небагато. Наприклад, Вогняний змій – то зірка, 
яка спадає за край неба. А чи є він, чи ні – головне, що про нього «кажуть», 
про нього знають. Чорти, яких обдурює коваль Захарко, народжуватися їм 
допомагає баба повитуха, помсти яких вдається уникнути дьогтяреві – це 
не демонологічні створіння, а веселі й дурненькі персонажі українських 
казок – хоч і спрямовані на зло, та водночас не такі вже й страшні. Мерці 
ж залишаються звичайними людьми, як та мати, що приходить з того світу, 
аби врятувати доньку від змія (вставна новела з «Огненного змія»).

Пантелеймон Куліш не описує світ демонів. Його цікавить світ людей. 
І все незвичайне, ірраціональне є органічною складовою і породженням 
людської свідомості. Не демони спричиняють біди і хвороби, не хвороба 
породжує демонів, а персоніфікується в них. Першопричинами біди є самі 
герої Кулішевої фольклорної фантастики – всі вони переступають через 
заборони: не вбивати священних тварин, не працювати у свято, не забувати 
вдома обереги, не викопувати скарби, врешті-решт, не розпочинати навіть 
хорошого у невластивий час (як каже старий мудрий Чайка з «Огненного 
змія»: «…недобрий початок поганий має і кінець») і т.д. Добро і зло існу-
ють паралельно. Людина сама повинна пильнувати рівноваги у світі, коли 
ж вона її порушує, стає можливим втручання злих сил у життя людей, це є 
ніби карою для порушника. П. Куліша цікавить те особливе, що закладене 
всередині, в душі кожного звичайного українського селянина, що загублене 
у людині міській і яскраво проявляється у людині близькій до природи – 
відчуття доцільності і правильності навколишнього світу, необхідності до-
тримуватися певних правил і неминучості розплати за скоєне.

Як бачимо, зроблені висновки мають і виховне спрямування, що вимагає 
акцентування на тому особливої уваги, оскільки від «відчуття доцільності і 
правильності навколишнього світу, необхідності дотримуватися певних пра-
вил і неминучості розплати за скоєне» стосується всіх і кожного, особливо 
важливо для молоді, адже від неї у недалекому майбутньому залежатиме 
доля нашої країни.

Вивчення творів фантастичного спрямування, зауважувала Світлана 
Миколаївна Грабовська, спонукало старшокласників створили класну бі-
бліотечку улюблених авторів: «Вже є книги, які користуються особливою 
популярністю. Неодноразово чула, як обговорення прочитаних книг прохо-
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дить між учасниками факультативу на перервах і це заохотило інших учнів 
відвідувати факультативні заняття. Учасники факультативу із задоволенням 
знаходять цікаві біографічні дані письменників, частіше звертаються до 
додаткових джерел інформації. Вони є добрими помічниками на уроках лі-
тератури, уважніше ставляться до художніх творів, їх цікавлять різні деталі, 
епізоди. Наприклад, під час вивчення життєвого і творчого шляхів Михайла 
Старицького, учасники факультативу познайомили учнів класу із трагічною 
долею його доньки, письменниці Людмили Старицької-Черняхівської та з 
твором фантастичного спрямування «Жива могила». З’явилося чимало уч-
нів, у яких виникло бажання прочитати вище згаданий твір, а в подальшому 
почали відвідувати факультативні заняття.

Вдумливе читання спонукає до появи проблемних питань, над якими 
працюють всі учасники факультативу і це допомагає зрозуміти твір. Спе-
цифіка таких факультативних занять дає змогу учням поглибити вивчення 
української літератури через вивчення фантастичної прози як окремого лі-
тературного явища».

Зауважимо: твори письменників-класиків фантастичного спрямування 
дають благодатний матеріал для пошуково-дослідницької роботи і в галузі 
народознавства, що сприяє глибинному вивченню різних аспектів традицій-
ної української культури, щоб людина не росла в атмосфері байдужості до 
культурної спадщини свого народу, не втрачала моральні орієнтири. У Кон-
цепції загальної середньої освіти наголошується, що тільки на ґрунті рідної 
літератури можна відкривати перед учнями особливості світосприймання, 
оскільки художня література є «могутнім джерелом духовності, своєрідним 
генетичним кодом, пам’яттю народу, які сьогодні потрібно відродити. Це 
не лише явище мистецтва слова, а явище певної культурної епохи, позна-
чене національною специфікою».

Зроблені нами акценти стають важливими під час визначення фантастич-
ного спрямування творів українських письменників, особливостей творів 
сучасного українського фентезі; вироблення технології розвитку читацької 
діяльності, коли заглиблення у художню деталь, замислення над функціями 
фантастичних прийомів змушують учнів ще і ще раз повернутися до змі-
сту твору, перечитати деякі уривки, сторінки, розділи, щоб більш глибоко 
зрозуміти авторський задум.

Як уже зазначалося, специфіка факультативних занять перевагу надає 
самостійним формам роботи, під час яких маємо вироби в старшокласників 
уміння здійснювати різні види робіт дослідницького характеру.

Основоположними для розроблювальної нами методики вивчення укра-
їнської фантастичної прози у системі факультативних занять стали пра-
ці вітчизняних та зарубіжних учених-методистів (Т. Бугайко, Ф. Бугайка, 
Г. Ващенка, Н. Волошиної, О. Мазуркевича, В. Неділька, Є. Пасічника, 
C. Пультера, Б. Степанишина, С. Жили) та педагогів-практиків про «впо-
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рядковані способи взаємозв’язної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на 
розв’язання навчально-виховних завдань».64

У цьому процесі перевагу надаємо активним методам навчання, серед 
яких, у комплексі інноваційних технологій, чільне місце посідають пошуко-
во-дослідницькі методи. Їх основне завдання полягає в тому, щоб розвивати 
в учнів ініціативу, творчість, інтелектуальні здібності, здатність до самостій-
ного мислення, особистісне сприйняття художнього тексту.

Отже, на перший етапах вивчення української фантастичної прози (10 
клас) радимо застосовувати частково-пошуковий метод, його зміст поля-
гає у цілеспрямованому керівництві пізнавальною діяльністю учнів під час 
осягнення ними закономірностей літературного процесу та аналізу худож-
нього твору. Цей метод, як показує досвід, забезпечує поступове вироблення 
умінь та навичок самостійно вирішувати проблеми.

Участь учнів у виконанні окремих кроків пошуку організовує учитель, 
формуючи їхні уміння поступово. Учень сприймає завдання, усвідомлює 
його умови, вирішує частину завдання, актуалізуючи наявні знання, здійс-
нює самоконтроль під час виконання певного рішення, мотивуючи свої дії. 
Планування етапів дослідження здійснює вчитель-словесник як представ-
ник особливої сфери наукової діяльності, у колі зацікавлень якої – процес 
вивчення мистецтва слова у школі. Висока майстерність словесника у ви-
кладанні літератури як основний чинник розкриття всього багатства змісту 
літературних явищ, серед яких і українська фантастична проза, – одна з 
важливих умов глибокого й ефективного засвоєння навчального матеріалу.

Застосування частково-пошукового методу дозволяє поділити складне 
завдання на серію доступних підзавдань, наприклад:

• виписати висловлювання про фантастичну літературу, її особливості, 
жанри, виділити ключові слова, що їх визначають;

• опрацювати додаткову літературу, запропоновану вчителем;
• самостійно дібрати та опрацювати літературно-критичні праці про 

фантастичні твори українських письменників;
• скласти план (тези) статті, лекції вчителя, дібрати ілюстративний ма-

теріал з художнього твору;
• відібрати у літературному творі фантастичний матеріал(елемент, при-

йом, образність, сюжетотворення тощо), визначити напрями та засоби його 
трансформації та ін.

Їх виконання наближає розв’язання основного. При цьому спосіб пошу-
ку розв’язку також визначає учитель, але розв’язок знаходять учні, добува-
ючи для себе нові знання.

Застосування пошуково-дослідницького методу спрямоване на органі-
зацію учителем пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до самостійної 
практичної діяльності через спостереження і зіставлення різних літератур-
64  Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний редактор В. Г. Кремень. – К.: 
Юріонком Інтер, 2008. – С. 493.
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них явищ, пошук необхідної інформації, елементарне дослідження літера-
турного твору, уривків художнього тексту.

Важливо при цьому враховувати внутрішньо-психологічну сторону 
методів навчання, що забезпечить, на думку М. Качуріна, розвиток інте-
лектуальної активності і самостійності по висхідній: «від сприйняття й 
засвоєння готової навчальної інформації (пояснювально-ілюстративний 
метод) – через відтворення одержаних знань і засвоєних способів діяль-
ності (репродуктивний метод), через знайомство із зразками наукового 
розширення проблеми (метод проблемного навчання) та участі в колектив-
ному пошуку, в евристичній бесіді (частково-пошуковий, або евристичний, 
метод) – до оволодіння методами наукового пізнання, до самостійного і 
(в ідеалі) творчого їх застосування, що виражає як внутрішню потребу, 
так і суспільну направленість особистості учня (дослідницький метод)».65 
Вважаємо за доцільне дослідницьку роботу на факультативних заняттях 
розглядати з двох «взаємодоповнювальних точок зору: як метод і як рівень, 
до якого в ідеалі можуть піднятися багато видів навчальної праці школя-
рів».66М. Качурін вважає, що навчальне дослідження сприяє формуванню 
самосвідомості учня, його зацікавленій і відповідальній участі у пізнаваль-
но-творчій роботі.

Пошуково-дослідницькі методи навчання, що сприяють розвиткові ро-
зумових здібностей старшокласників, удосконалюють їх уміння сприймати 
твори мистецтва, забезпечують ефективний розвиток умінь визначати осо-
бливості української фантастичної прози як окремого художньо-мистець-
кого явища, були застосовані учителем-експериментатором ЗОШ № 28 м. 
Житомира Лінкевич Л. П. під час підготовки та проведення факультативного 
заняття «Вивчення фантастичної прози Володимира Владка». Словесник 
врахувала вимоги програми факультативного курсу, де зазначається, що 
у навчально-виховному процесі перевага надається самостійним формам 
роботи учнів. На вивчення творчості В. Владка відведено 3 години. З цих 
причин словесник запропонував учням виконати випереджальні завдання, 
націлив їх на продуктивне виконання роботи, що передбачало ознайомитися 
з основними віхами життя письменника, прочитати запропоновані твори та 
визначити їх основну проблематику, з’ясувати вплив творчості В. Владка 
на розвиток української фантастики.

Українська фантастична проза. Дехто може вважати, що її існування як 
жанру досить коротке. За останні 9 десятиліть накопичилося багато імен, 
які й до цього часу залишаються невідомими для пересічного українця. Як 
зазначають А. Валентинов, Д. Громов та О. Ладиженський у статті «За-
мітки про українську фантастику», таке враження хибне, бо пов’язане як 
з особливостями жанру, так і з деякими реаліями (додамо – сумними) укра-
65  Качурин Н. Г. Организация исследовательской деятельности  учащихся на уроках 
литературы: Книга для учителя /Н.Г. Качурин. – М.: Просвещение, 1988. – С. 8.
66  Там само. С. 12.
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їнської літератури.67 Відомий письменник-фантаст Олесь Бердник називав 
фантастику «повитухою» у відповідальних пологах, під час яких «мисляча 
істота Землі має проломити планетарну шкаралупу, щоб вийти у зоряну 
сферу і народитися «громадянином Всесвіту» (за висловом Ціолковського).68

Твори українського письменника-фантаста, журналіста й театрального 
критика Володимира Владка, безперечно, стали справжньою «повитухою», 
яка допомогла багатьом юнакам та дівчатам обрати шлях у житті. Микола 
Дашкієв, охрестивши фантастику зброєю в боротьбі за краще майбутнє 
людства, стверджував, що В. Владко володів цією зброєю майстерно.

У різних джерелах подаються дві дати народження письменника – 26 
грудня 1900 р. (за с.с.) та 8 січня 1901 р. Отож кінець 2010 р. або початок 
2011 р. є 110 річницею від дня народження «українського Жюля Верна». 
Той, хто ознайомлений з життєвими і творчими сторінками відомих пись-
менників - фантастів, напевно, помітив, що їхнє особисте життя, як правило, 
далеке від будь-яких незвичайних пригод. Більше того, скажімо, всесвітньо 
відомий американський майстер фантастичного жанру Рей Бредбері жодно-
го разу не літав у літаку (тільки на дирижаблі), не вмів водити автомобіль, 
недолюблював телевізор і взагалі не дуже затишно почувався на людях.

Перед тим, як ознайомитися з біографічними даними митця, наголосимо 
на основних цікавих фактах, пов’язаних з постаттю В. Владка, щоб потім 
учні змогли оцінити величезне значення його творів для літератури та науки.

Життєвий шлях Володимира Миколайовича Владка небагатий на винят-
кові події. Проте є дві загадкові обставини, пов’язані з датою народження 
письменника і його прізвищем. Плутанина з двома датами народження по-
яснюється тим, що перша дата вказана за старим стилем. Справді, тільки 
фантаст може собі дозволити відзначати один ювілей двічі! Що ж до пріз-
вища, то зі слів дружини письменника, журналістки Марини Федорівни 
Владко, було з’ясовано такий факт: свої перші публікації автор «Аргонавтів 
Всесвіту», працюючи газетярем спочатку в Ленінграді, а потім у Воронежі, 
підписував справжнім прізвищем – «Владимир Еремченко». Але якось у 
гранках однієї статті було допущено друкарський брак: від першого слова 
залишилося «Влад», а від другого – закінчення «ко». Отже, саме життя 
«сфантазувало» прізвище патріарха української фантастики»[4],[6].

Готуючись до висвітлення біографії письменника, старшокласники 
самостійно сформували творчі групи, кожна з яких вивчала матеріал 
до визначених тем. Подаємо їхні добірки.

1. Дитинство та юність В. Владка
Ровесник ХХ століття, він народився в Петербурзі, в родині службовця. 

Закінчив реальне училище. Ці заклади навчальним обладнанням та мето-
67  Бердник О. Відслонити завісу часу! // Сивий Капітан; Аргонавти Всесвіту: Романи . – К.: 
Веселка, 1990. – С. 681.
68  Дашкієв Микола. Крізь час і простір // Владко В. Твори в двох томах. Том I. – Нащадки 
скіфів: Науково-фантастичний роман.  – К. : Веселка, 1980. – С. 10.
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дами навчання значно переважали гімназії, були ближчими до реального 
життя (тому, очевидно, й називалися реальними). Особливо багатими були 
навчальні кабінети, викладачі не обмежувалися демонструванням наочних 
посібників, а проводили досить складні лабораторні роботи. Велика увага 
приділялася вивченню предметів гуманітарного циклу, іноземних мов – ла-
тинської, французької та німецької. Таким чином, якщо додати, що Володи-
мир Миколайович закінчив згодом ще й Інститут народної освіти, то можна 
сказати, що він мав глибокі та всебічні знання, вільно володів англійською 
мовою і латинню, знав про найновітніші відкриття в галузі науки і техніки.

Майбутній письменник з дитинства мріяв стати інженером і винахід-
ником, але, рано залишившись без батька, змушений був піти на «власний 
хліб» – працював у газетах та журналах, виступав з фейлетонами, нарисами, 
рецензіями.

2. Творчість письменника в контексті української фантастики. Пер-
ші спроби пера

Як письменник-фантаст дебютував повістю «Ідуть роботарі», відзна-
ченою 1929 року премією на всеукраїнському конкурсі.

Варто зауважити, що в українській літературі фантастичному жанрові 
тривалий час не таланило – насамперед, очевидно, в силу того, що україн-
ська література переслідувалася, та й не було власної, національної, наукової 
школи. Жюль Верн, наприклад, прийшов до широкого читацького загалу 
в російських перекладах (до речі, здійснених вперше Марком Вовчком). І 
тільки нове покоління українських прозаїків – Іван Сенченко, Дмитро Бузь-
ко, Олекса Слісаренко, а пізніше Юрій Смолич, Семен Скляренко, Володи-
мир Владко, Микола Трублаїні – дало читачам перші фантастичні оповідан-
ня, повісті та й романи. Українській літературі нині повернуто блискучий 
науково-фантастичний роман Володимира Винниченка «Сонячна машина».

За таких історичних обставин українські автори не могли, звичайно, 
обійтися без певних запозичень – адже на Заході наукова фантастика вже 
мала свою «школу», насамперед завдяки творчості Жюля Верна, Герберта 
Веллса, Артура Конан Дойля, Х’юго Гернсбека та багатьох інших. Тому 
цілком виправданий перегук повісті В. Владка «Ідуть роботарі», де йдеться 
про роботів, створених капіталістами для упокорення робітничого класу, 
з п’єсою «R. U. R.» Карела Чапека чи «Бунтом машин» Олексія Толсто-
го. Українська фантастика прагнула знайти свій стиль, зайняти свою нішу 
в розвиткові вітчизняної літератури. Найбільш плідним на цій новій для 
неї царині виявився пошук Юрія Смолича, автора «Господарства доктора 
Гальванеску» і «Прекрасних катастроф», та Володимира Владка, який, 
власне кажучи, пов’язав з науковою фантастикою всю свою творчість. 
Одна за одною виходять його книги: «Чудесний генератор», «Аргонавти 
Всесвіту», «12 оповідань», «Нащадки скіфів». У «Чудесному генераторі» 
письменник, полишивши космічні світи, звертається до земних проблем, 
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ніби передбачаючи епоху радіолокації і телебачення, велике майбутнє хвиль 
ультракороткого діапазону.

Наступні твори В. Владка – «Аероторпеди повертають назад» та «Си-
вий капітан», у якому головний герой виходить на двобій з диктатурою й 
трагічно гине, мають антифашистське, антивоєнне спрямування. Приречена 
на поразку сама філософія життя, яка будується на егоїзмі, жорстокості, 
зневазі до людей. Можливо, навіть підсвідомо, коли в країні був у розпалі 
сталінський терор, В. Владко відтворює модель відчуження вождя від на-
роду («Капітан гордий, самовпевнений, холодний. І жорстокий ! Для нього 
на світі є тільки одне: те, що він вирішив…»69).

Після «Сивого капітана» письменник замовкнув аж… на 15 років. При-
чину тривалої паузи зараз пояснити важко, але, очевидно, Володимир Мико-
лайович не любив і не вмів «вичавлювати» з себе слова, не пропущені через 
серце і душу. А можливо, здійснитися творчим задумам письменника-фан-
таста не дозволила війна, яка спалахнула незабаром світовою пожежею…

Володимир Миколайович стає політичним коментатором української 
радіостанції імені Т. Г. Шевченка в Саратові, згодом – спеціальним корес-
пондентом Радінформбюро, власним кореспондентом «Правды», завідує 
українським відділенням «Литературной газеты».

Лише по п’ятнадцяти роках повертається В. Владко до свого улюбленого 
жанру. В 1956 році публікує докорінно перероблений роман «Аргонавти 
Всесвіту», дає друге життя «Сивому Капітанові». Пише повісті «Позиче-
ний час» (1961 р.), «Фіолетова загибель» (1963 р.), дарує читачам збірку 
«Чарівні оповідання» (1962 р.) [22].

3. В. Владко – корифей української наукової фантастики
Наукова фантастика – жанр у літературі та кіно, в основі якого лежать 

роздуми на теми науки та нових технологій. Поява наукової фантастики 
була викликана промисловою революцією в ХІХ ст.: часто описувався світ 
майбутнього.

На факультативному занятті учні повинні з’ясувати термін «роман нау-
ково-фантастичний». Опрацювавши довідкову літературу, старшокласники 
підготували визначення з «Літературознавчого словника-довідника»:

Роман науково-фантастичний – великий епічний твір, дія в якому 
відбувається в майбутньому щодо його написання, тобто якому властиві 
прогностичні функції. Для такого роману характерна орієнтація на високі 
досягнення наукової та технічної думки; поряд із фантастичними елемен-
тами в ньому мають місце наукові гіпотези, технічна фантазія, мисленнє-
ве експериментування. Початки науково-фантастичного роману – у ХІХ 
ст. (Ж. Верн). Найвищого розвитку досягає у ХХ ст. Порушує складні су-
спільні, соціально-політичні, філософські, морально-етичні проблеми (А. і 
69  Дашкієв Микола. Крізь час і простір / Микола Дашкієв // Владко В. Твори в двох томах. 
Том I. – Нащадки скіфів: Науково-фантастичний роман.  – К. : Веселка, 1980. – С. 10.
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Б. Стругацькі, Г. Веллс, С. Лем, К. Чапек, Р. Бредбері, А. Кларк).
Якщо у фантастичному романі фантастичним є насамперед художній 

простір, то у романі науково-фантастичному – час.70

«Літературознавчий словник-довідник» називає таких українських 
представників цього жанру, як В. Владка («Аргонавти Всесвіту»), Д. Бузь-
ка («Кришталевий край»), О. Бердника («Чаша Амріти»).

Науково-фантастична література виступає своєрідним каталізатором 
людської творчості. Наукова фантастика здатна йти попереду наукових і 
технічних відкриттів, прогнозувати їх.

Володимир Бурбан у «Вступному слові» до роману «Аргонавти Всес-
віту» наводить низку прикладів творів із соціальними пророцтвами: у рік 
запуску першого супутника Землі побачив світ роман Івана Єфремова «Ту-
манність Андромеди», суворим попередженням людям Землі про атомний 
апокаліпсис був твір Г. Веллса «Звільнений світ». Прогностичну функцію 
виконують і програмові романи В. Владка. Захоплюючі за своїм сюжетом, 
вони полонять щирістю, духовністю, чистотою, наснажують мрією про 
високе і прекрасне, вчать мужності, розкривають перед читачем поезію і 
романтику наукових досліджень.

Під час роботи з текстом науково-фантастичного роману «Аргонавти 
Всесвіту» (1956р.) учитель ЗОШ № 28 Лінкевич Л. П. доцільним вважала 
звернути увагу учнів на такі питання:

• Перший в українській літературі великий твір про політ на інші пла-
нети, зокрема Венеру.

• Назва твору. (Як зазначає письменник-фантаст Микола Дашкієв, який 
завдячує своєю творчістю саме В. Владку, не в одного з колишніх читачів 
слово «космонавти» мимохіть асоціювалося з «аргонавтами», не тими, що 
пливли в Колхіду по золоте руно, а з відважними завойовниками Венери. 
Герої твору, як і аргонавти, теж сміливі, рішучі, цілеспрямовані.)

• Жанрова своєрідність твору.
«Аргонавти Всесвіту» – яскравий приклад науково-фантастичного ро-

ману, оскільки в ньому є орієнтація на високі досягнення науково-технічної 
думки. Окремі розділи – це система розрахунків, які необхідні для того, 
щоб герої успішно подолали міжпланетний простір та повернулися додому 
цілими та неушкодженими. Поряд із фантастичними елементами у творі 
мають місце наукові гіпотези, які автор вкладає в уста дослідника Риндіна, 
технічна фантазія (винаходи Галі Рижко), мисленнєве експериментування.

Герої, як і справжні стародавні аргонавти, змушені подолати чимало 
перешкод. Атмосферою таємничості перед початком подорожі (історія з 
ґудзиком) автор інтригує читача, а також змушує його постійно бути в на-
пруженні, переживати за улюблених героїв. Можна стверджувати, що перед 
нами – елементи пригодницького гостросюжетного роману.
70  Літературознавчий словник-довідник / [уклад. :Р.Т. Громяк, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – 
2-ге вид., вип., доп.  – К.: ВЦ «Академія»,2006. – 752 с.
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Окремі розділи твору – це щоденникові записи Галини Рижко, яка де-
тально описує подорож, дає оцінку своїм товаришам. Певні особливості за-
писів щоденника притаманні пригодницькій літературі, скажімо у Ж. Верна. 
Недарма ж В. Владка називають «українським Ж. Верном».

• Композиція роману. Напружене й захопливе розгортання сюжету
Композиційно «Аргонавти Всесвіту» складається з 2-х частин: «Астро-

план летить на Венеру» (13 розділів), «Перші люди на Венері» (14 розділів) 
та епілогу.

Захоплюючий за своїм сюжетом (події, які відбуваються на астроплані 
«Венера-1», та пригоди героїв й несподівані картини з життя рослинного та 
тваринного світу на далекій Венері), роман полонить щирістю, духовністю, 
чистотою, наснажує мрією про високе та прекрасне, вчить мужності і радо-
сті життя, показує поезію та романтику наукових досліджень.

Нехай окремі епізоди є спрощеними, наївними, хай не всі припущення 
автора справдилися на практиці, проте в романі пульсує справжнє життя.

Із Землі після важких тренувань та підготовки вилітає астроплан «Ве-
нера-1» у світовий простір. На борту – академік Микола Петрович Риндін, 
геолог Вадим Сокіл, професор Ван Лун.

Перед вильотом розпочинаються непередбачувані моменти: Ван Лун 
знаходить ґудзик зі шматком відірваної тканини – це означає, що в астро-
плані хтось побував.

Через невідомі причини герої трохи відхилилися від курсу. Під час сні-
данку Ван Лун виявляє ще одного пасажира, який таємно проник на борт, – 
Галю Рижко. Ван Лун упізнав дівчину, з якою познайомився в Москві в 
географічному музеї Академії наук. Упізнав дівчину й Вадим: «Це Галина 
Рижко, студентка політехнічного інституту. Я читав там лекції… і вона 
говорила, що їй страшенно хотілося б взяти в ній участь».

Чоловіки, влаштувавши дівчині «екзамен», в захопленні від її навичок, 
ерудиції.

Під час подорожі Галина веде щоденник, у якому фіксує цікаві розра-
хунки, результати досліджень, а також із захопленням розповідає про своїх 
нових товаришів-дослідників.

У відкритому космосі астроплан зіткнувся з метеоритами, що й пошко-
дило трохи корабель та змусило героїв несподівано приземлитися не на 
тому місці, яке передбачалося. Облітаючи навколо Венери, корабель падає 
на поверхню досліджуваної планети.

Частина друга розповідає про дивовижні пригоди героїв та неповторний 
казковий світ планети Венера. Герої виходять з астроплану оглянути пла-
нету: «Здрастуй, невідома плането! Здрастуй, Венеро, загадкова плането 
таємниць і несподіванок, на яку досі ще не ступала нога людини! Ми при-
йшли сюди – і ми відкриємо твої таємниці».

В епілозі автор зображує щасливе повернення героїв додому: «Радянська 
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країна зустрічала своїх героїв, відважних переможців світового просто-
ру, перших людей, які побували на далекій Венері, сміливих і безстрашних 
аргонавтів Всесвіту!»

• Характеристика героїв
Володимир Владко симпатизує своїм аргонавтам, дає читачеві деталь-

ну характеристику кожного з них, вимальовуючи кожну рисочку обличчя, 
кожен вчинок персонажа.

Перед читачем постає ідеалізований образ головного героя – академі-
ка Миколи Петровича Риндіна, доповідь якого й стала причиною польоту 
(«Ось характерна шапка його сивого волосся, ось енергійні, трохи насупле-
ні брови, рівний прямий ніс, вуса, акуратно підстрижена борідка», «Яка 
він надзвичайна людина, наш Микола Петрович, і як я люблю його (пише 
Галя)! У нього така лагідна, добра посмішка! І як це він може бути завжди 
турботливим, як знаходить час навіть думати про наш настрій, жартує, 
вигадує різні речі»).

Ще одним членом експедиції є запальний, «завжди глузливий» професор 
Ван Лун, який виконує обов’язки штурмана, радиста, фото- і кінооператора.

«Ван Лун рідко посміхався, ще рідше сміявся: глибокі зморшки на його 
молодому обличчі і сиве пасмо у гладкому блискучому чорному волоссі крас-
номовно говорили спостережливій людині про суворі й важкі випробування, 
які довелося йому перенести в житті».

Ван Лун – мужній, сміливий, швидко орієнтується та мобілізується у 
кризових ситуаціях, хороший стрілець з інстинктами мисливця.

 Серед завдань сміливця Вадима Сокола, «маленького, худорлявого, в 
старомодному пенсне», на планеті Венера було проведення фізичних та 
хімічних дослідів, ведення метереологічних та біологічних досліджень.

Відважна й розумна дівчина Галина Рижко – цікавий єдиний жіночий 
образ роману. «Під широкими складками комбінезона вгадувалася струнка 
дівоча постать. Тонке, дуже бліде обличчя дівчини з крутим упертим під-
боріддям, світло-карими очима, пухнастими вигнутими бровами і задери-
куватим носиком було розгублене». Галина дивує всіх своєю обізнаністю з 
особливостями польоту, фізичними та хімічними термінами. Риндін від неї 
в захопленні: «Просто молодець ця дівчина! Звідки в неї стільки сміливості 
і незалежності?».

Галина – ідеальна героїня: ерудит, смачно готує, вправно стріляє, вина-
хідниця.

Справжній талант письменника-фантаста полягає в тому, що витворений 
його уявою світ зображений так, ніби він існує насправді, немов він зримий, 
вагомий, відчутний на дотик і знайомий нам до найменших дрібниць.

Які неймовірні і несподівані картини малює нам письменник з життя 
рослинного та тваринного світу на далекій «сріблястій» Венері!

«Ось оранжева, вкрита крупними бородавками жаба завбільшки з люд-
ську голову. Проте замість широкого жаб’ячого рота – в неї твердий дзьоб 
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між великими виряченими очима. І це робить жабу подібною до сови. Жаба, 
не зсуваючись з місця, діловито клюнула якусь істоту, що пропливла повз 
неї, розтерла її кривим ротом і миттю проковтнула.

Коричнева змія з маленькими ніжками і високим гребенем уздовж спини, 
звиваючись, вистрибнула з каламутної води, злетіла у повітря і стрілою 
впала на оранжеву жабу з совиним дзьобом…»

«З-за густого оранжево-червонястого листя небачених рослин з’яви-
лась голова якоїсь потвори. Наче величезний казковий дракон плазував ха-
щею, підводячи над верхівками дерев свою вугласту хижу голову. Круглі і 
застиглі тупі очі вдивлялися чи то в Галю, чи то кудись повз неї».

«Частина схилу перед нами була вкрита міріадами комах. Істоти най-
різноманітніших форм – довгі, короткі, круглі, плескаті, з шістьма, деся-
тьма і сотнями ніг, різні завбільшки, розміром з муху і величезні, мов гі-
гантські жуки-рогачі, – комахи рухались одним суцільним потоком вздовж 
улоговини, на краю якої опинилися мандрівники».

Навіть виписуючи останні рядки заключного розділу «Аргонавтів», сам 
В. Владко не міг без жалю і тихої печалі «розпрощатися» з вигаданим світом 
таємничої планети.

Лише згодом, після написання автором твору, стало відомо, що Венера 
полишена органічного життя, що температура сягає 450-470◦ за Цельсієм. 
Проте герої Владка застали іншу планету.

• Спогади про роман сучасників – письменника-фантаста М. Дашкієва 
та льотчика-космонавта П. Р. Поповича.

Ось як писав про дебют «Аргонавтів» письменник-фантаст Микола 
Дашкієв: «Я вчився у восьмому класі середньої школи, коли цей твір надій-
шов до нашої бібліотеки. Книжку вмить зачитали до дірок: найзавзятіші 
претенденти на звання зоряних капітанів негайно заснували астрономічний 
гурток, а майбутні будівники зорельотів заходилися майструвати незграб-
ні – і досить-таки небезпечні! – діючі моделі ракет, де в ролі пального ви-
користовували страшенно горючу тодішню кіноплівку. Я ж потай від усіх 
почав писати «продовження» роману, щоб зазнати своєї першої поразки 
на літературній ниві…»

Як представник уже іншого, повоєнного покоління, можу засвідчити, 
що наші уявлення про техніку, зорельоти були якимись викривлено-химер-
ними. Ми, сільські діти, що зазнали воєнного лихоліття, чорних нестатків, 
голоду, сирітства, не бачили ще «живого» поїзда, радіоприймача, піаніно. 
Але водночас ознайомилися чи не з усім арсеналом військової техніки, що 
прийшла на нашу землю з «цивілізованого» Заходу. Найбільш відважні і 
допитливі серед нас ставали каліками чи й гинули, розбираючи німецькі 
міни та снаряди. Поганяли запряжену в плуг корову, потайки збирали на 
колгоспному полі (при світлі далеких зірок) колоски, аби закропити душу 
баландою, яка називалася забутим, але поновлюваним сьогодні словом «за-
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тірка». Тоді, правду кажучи, ми не мріяли про космічні польоти. Однак у 
чарівній книжці про аргонавтів ми шукали і знаходили якийсь новий, неба-
чений і такий жаданий світ добра й радості, благородних та сильних лю-
дей. І лише десь на денці наших змучених дитячих душ поволі, але впевнено 
проростала тендітна й несмілива мрія…».

Саме про це зайшлося якось у розмові з відомим нашим земляком, 
льотчиком-космонавтом П. Р. Поповичем. «Книги, прочитані в дитинстві, 
пам’ятаються довго, якщо не все життя, – згадував Павло Романович. – І як 
важливо, щоб це були добрі, мудрі, душевні книги! Для мене «Аргонавти 
Всесвіту» – буквар космонавтики. Вже коли побував у космосі, просто 
вразило, як письменник точно спрогнозував ситуацію, пов’язану з невагомі-
стю. Було таке відчуття, ніби я ознайомився з невагомістю… ще на Землі. 
Під час телевізійного зв’язку ми з Андріаном Ніколаєвим демонстрували 
глядачам, що відбувається в кабіні з предметами. Інколи мені самому зда-
валося, що ми показуємо циркові фокуси. І лише яскраві зірки в ілюмінато-
рі — на тлі чорного неба – засвідчували, що я не сплю і не марю… Про це 
я розповідаю як очевидець, але як це вдалося письменникові – досі для мене 
загадка…».71

Учитель-словесник запропонувала своїм учням проблемні питання у 
процесі роботи над твором. Розгорнуті відповіді на них були виголошені 
як доповіді на конференції, проведення якої рекомендовано Програмою фа-
культативного курсу:

• Чому космонавт П. Попович назвав роман «Аргонавти Всесвіту» «бу-
кварем космонавтики»?

• Володимир Владко – це просто фантаст, прогностик чи футуролог? (На 
основі фактів з твору скласти таблицю «Творча вигадка автора та передба-
чення наукових відкриттів у романі «Аргонавти Всесвіту»)

• Чи можна фрагменти з роману використовувати на уроках з фізики, 
хімії, біології, астрономії? Чому?

Під час інтерпретації роману «Нащадки скіфів» (1939) зверталася 
увага на такі питання:

1. Причини написання та особливості роману як науково-фантастичного.
Зовсім в іншому, на перший погляд, навіть несподіваному плані напи-

сано роман «Нащадки скіфів». Письменник спрямовує свій погляд не в 
майбутнє, як це властиве науковій фантастиці, а в минуле. «Мене свого часу 
дуже зацікавив світ давніх скіфів, – пояснював згодом Володимир Мико-
лайович. – З’явилися вони невідомо звідки і так само загадково зникли, не 
залишивши ніяких писемних пам’яток. Все те, що є у розпорядженні су-
часної науки, ґрунтується на матеріальних знахідках під час археологічних 
розкопок у курганах і ще на нечисленних записах давніх грецьких і римських 
71  Бурбан Володимир. Вступне слово. // Володимир Владк. Сивий капітан; Аргонавти 
Всесвіту : [романи].  – К. : Веселка, 1990. – С. 5-12.
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істориків. Тривалий час я вивчав ці матеріали і вирішив написати роман 
про життя і побут цих загадкових племен».72

За свідченням дослідників творчості письменника, був ще один мотив 
написання роману. Над світом нависла коричнева примара фашизму. Його 
ідеологи галасували про одвічну вищість арійської раси, про неповноцін-
ність інших народів, зокрема слов’янських. Треба було дати відсіч аполо-
гетам фашизму, розповісти читачам, особливо юним, про наші витоки, про 
наше історичне коріння.

2. Жанрові особливості твору
Володимир Владко означив «Нащадки скіфів» як роман науково-фантас-

тичний. Унікальність твору полягає в тому, що герої із сучасності поринають 
у дивовижний світ минулого, а не в майбутнє. Якщо науково-фантастичний 
роман висвітлює та прогнозує науково-технологічні питання, то «Нащадки 
скіфів» мають ознаки роману історичного, оскільки відтворюють у художній 
формі певний період історії – скіфську добу. Сам Владко зазначав: «Я не 
зумів би, зізнаюсь, написати історичний роман у повному розумінні цього 
слова. І після довгих роздумів зупинився на своєму улюбленому жанрі нау-
кової фантастики».

Варто зауважити, що це роман швидше не історичний, а є історичною 
альтернативою, жанром фантастичної прози. (Що могли б повідати нам 
скіфи, сміливі, витривалі, справедливі, про наше історичне минуле, про 
прадавнє коріння нації?). Таке визначення жанрової специфіки якнайкраще 
пояснює одну з причин написання твору – гідно протистояти гітлерівському 
нацизму.

Сюжет «Нащадків скіфів» насичений незвичайними подіями, характе-
ризується великою динамікою розгортання. Викрадення й переслідування, 
атмосфера таємничості й загадковості, ситуації припущення й розгадуван-
ня – ці особливості роману дають підстави стверджувати, що перед нами – 
пригодницький роман.

Фантастичним є сам факт переміщення в минуле та опис місцевості.
Можна зробити висновок, що «Нащадки скіфів» – це науково-фан-

тастичний роман з елементами історичної альтернативи та пригод-
ницького роману.

3. Композиція твору
Композиційно роман «Нащадки скіфів» складається з трьох частин та 

20 розділів. Твір розпочинається подіями в «глухому непромисловому кутку 
Донбасу» на узгір’ї Зольного кряжа. Експедиція з 4-х чоловік (студенти 
Артем і Ліда, наукові співробітники, професори Дмитро Борисович та Іван 
Семенович) приїхала на пошуки жил мідної руди. Під час розвідок студент 
Артем знайшов дивну закинуту печеру, у схилах якої виявлено виходи жил. 
Таємничість печери та розповіді місцевих інтригують пошуковців і дозво-
ляють зробити припущення, що в лабіринтах печери можуть бути сліди 
72  Владко Володимир. Післямова // В. Владко. Сивий Капітан. – К. : Дніпро, 1967. – С.511.



163

одного з племен стародавніх скіфів. У печері на стінах герої знаходять дивні 
малюнки: великий меч, голову коня, щось подібне до намету. Зав’язка твору 
відбувається після знахідки в печері скриньки з посланням людини на ім’я 
Проніс, сучасника стародавніх скіфів, який стверджував, що, рухаючись за 
картою, можна знайти золото.

Розгадуючи головоломки з послання, герої рухаються вглиб печери, 
наштовхуються на завал, вирішують власноруч його розібрати. Під час 
роботи почав просочуватися дивний сірий дим і поволі наповнював пече-
ру. Пошуковці рятуються через новостворену діру в стіні печери. Отямив-
шись, археолог та геологи потрапляють у дивовижну місцевість: перед ними 
справжнє становище скіфів-кочівників. Здалеку чується дивна пісня – і пе-
ред шукачами пригод постає неймовірна картина: до становища стародавніх 
скіфів-кочівників наближалася процесія, яка вела полонених рабів-втікачів 
до жертовника. Артем, дуже обурений побаченим, кидається рятувати май-
бутніх жертв. У такий спосіб герої дають виявити себе і потрапляють в ото-
чення. Їх рятує собака Діана, яку, називаючи «поскіною», панічно бояться 
скіфи. Герої знайомляться з вождем Сколотом, віщуном Дорбатаєм. Артем 
знаходить собі товариша – молодого воїна Варкана.

Кожен день перебування в становищі приносить як масу пізнавальної ін-
формації, так і незвичайні небезпечні пригоди. Підступний віщун Дорбатай 
вимагає страти прибульців, бо цього хочуть боги, кривобокий боягузливий 
син Сколота Гартак хоче насильно взяти Ліду собі за дружину. З розвитку 
подій з’ясовується, що між старим вождем та віщуном точиться боротьба за 
владу. Прихильність головних героїв вигідна обом таборам, що ворогують. 
Проте стає відомо про третю силу – просте грецьке та скіфське населення, 
яке готує повстання під проводом грека Роніса проти панівної верхівки.

Роніс, родич Проніса, розкриває героям таємницю своїх предків про 
знахідку покладів золота у горах.

Під час бенкету на честь гостей найповажніший скіф Ормад розповідає 
про славетне минуле скіфів: війну народу сколотів проти перського царя Да-
рія. Дорбатай, хитро обдуривши всіх, отруює вино Сколота, і той помирає. 
Гартака віщун оголошує вождем. Дорбатай прагне стратити прибульців, їх 
рятує Варкан, проте Ліда та Іван Семенович лишаються в руках ворогів. 
Ворожбит готує поховальну процесію на честь вождя Сколота до священ-
них Гер. Варкан, Роніс, Артем вступають у бій з воїнами старшин, віщунів 
і рятують своїх.

Кульмінаційним є сам бій, Варкан рятує Артема від смертоносного спи-
са, але помирає сам. Герої ховаються за гребенем скелі і закидають віщунів 
динамітними шашками. Все це спричинило падіння скель; герої ховаються в 
новоутвореній печері. Як виявилося, це була та сама сталактитова печера, де 
вони врятувалися від газу. По дорозі додому пошуковці натрапляють на від-
галуження у стіні, де знаходять поклади золота, знайдені колись Пронісом.
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4. Характеристика головних героїв роману
Археолог Дмитро Борисович та геолог Іван Семенович – товариші, які 

палко відстоюють наукові цінності своїх професій. Вони мудрі, розважливі, 
проте, як і будь-які науковці, легко піддаються впливові емоцій, пов’язаних 
з науковими відкриттями.

Геолог Іван Семенович – людина дещо запальна, темпераментна, але 
надзвичайно зібрана в небезпечних ситуаціях.

Далекою родичкою геолога є Ліда, студентка геологічного інституту. 
Красуня, розумниця, завжди готова прийти на допомогу.

Її товариш, найкращий студент-геолог Артем – надзвичайно гордий, пря-
молінійний молодий чоловік. Вважає за честь брати участь в експедиції з 
досвідченими фахівцями. Прямолінійність і нетерпимість до несправедли-
вості, різкуватість зумовлена тим, що він рано лишився сиротою і всього 
досяг сам.

Артем і Ліда закохані в свою науку і не бажають поступатися один од-
ному. Таке протистояння пояснюється й тим, що герої симпатизують один 
одному, проте аж ніяк не хочуть цього визнавати.

П’ятим учасником експедиції є собака Діана, жовтий боксер Івана Се-
меновича. Це насправді вірний друг, який декілька разів рятував героїв у 
скіфському становищі.

Яскраво змальовані в романі образи скіфів. Вождь скіфського племені 
Сколот – мужній, сильний правитель, хороший воїн, загартований не в од-
ному бою. Є представником скіфської знаті. Шанобливо ставиться до зви-
чаїв скіфів. Має сина Гартака, каліку від народження, який прагне посісти 
престол. Через боягузтво пристає до ворожого табору віщуна Дорбатая.

Віщун Дорбатай, «лютий, підступний», «з зіркими безжальними очи-
ма» – уособлення зла, зрадливості, підступності. Він завжди дбав про те, 
щоб ефектними сценами вкрай залякувати народ простих скіфів – воїнів, 
мисливців, рабів, греків.

І Сколоту, і Дорбатаю протистоїть група простих скіфів, воїнів, таких 
як Варкан та Роніс. Варкан – мужній воїн, сміливий, розважливий, цінує 
дружбу, побратимство. Роніс працює над видобутком руди та золота. Роніс 
очолює повстання грецьких рабів, яких доля в минулому закинула в цей 
край. Греки та скіфи давно перемішалися, породичалися. Але це є абсо-
лютно не вигідним Дорбатаю, який постійно визискував грецьке населення, 
називаючи їх проклятими.

Образи простих скіфів – це образи людей підневільних, заляканих Ско-
лотом та затурканих віщуном. Проте серед них є мужні люди, які підтри-
мують ідею повстання і мужньо борються з віщунами.

5. Проблематика роману
• антивоєнне спрямування, антифашистське;
• проблема добра і зла;
• проблема дружби і зради;
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• проблема кохання;
• проблема історичної правди та пам’яті.
Проблемні завдання
1) Які твори інших авторів української та світової класики вам нагадує 

сюжет роману В. Владка «Нащадки скіфів»?
Варто зазначити, що цей твір за антифашистською спрямованістю пере-

гукується з відомим романом А. Конан Дойля «Загублений світ». Неймовір-
ні та ризиковані пригоди головних героїв, любовні трикутники нагадують 
події з роману Джека Лондона «Серця трьох». Доцільно згадати поеми 
О. Блока «Скіфи» та Л. Костенко «Скіфська одіссея».

2) Інтертекстуальне явище: спільне і відмінне у романі В. Владка «На-
щадки скіфів» та поемах О. Блока «Скіфи» та Л. Костенко «Скіфська одіссея».

Завдання: опрацювати статтю В. Панченка «Поема Ліни Костенко 
«Скіфська одіссея: полеміка з Олександром Блоком».

Ці три твори об’єднує, безперечно, тема скіфів. Що спонукало авторів 
дозволити своїм сучасникам зазирнути в минуле? Звернемо увагу на роки 
написання: «Скіфи» О. Блока (30 січня 1918 р.), «Нащадки скіфів» В. Влад-
ка (1939 р.), «Скіфська одіссея» Л. Костенко (після 1983р.).

Пафос «Скіфів» Блока, за твердженням професора В. Панченка, в утвер-
дженні особливого, месіанського призначення Росії-Сфінкса, Росії-Скіфії:

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!

Поему поет адресує Європі, бо в січні 1918 р. у Бресті вирішувалося 
питання війни та миру. Своїми «Скіфами» Блок приєднався до давньої су-
перечки Росії з Європою. Поему «Скіфи», яка має агресивний тон, В. Орлов, 
один з дослідників творчості поета, назвав «монументальною революцій-
но-патріотичною одою».

Проте в поемі немає жодних історичних розвідок. В. Панченко ствер-
джує, що Блок усерйоз не вважав співвітчизників прямими нащадками скіфів.

«Нащадки скіфів» В. Владка адресовані і сучасникам як пам’ятка про 
славетне минуле нашого народу, і фашистській Європі, яка принижувала 
гідність будь-якої неарійської нації. Для Владка скіфи – це славетні предки 
українців.

Поема Ліни Костенко «Скіфська одіссея» прямо не полемізує з блоків-
ською поемою. У статті В. Панченка читаємо: «Якщо погодитися з тим, що 
Блок створював «міф і метафору», то в такому разі «Скіфська одіссея» – це 
деміфологізація блоківської версії історії».

Скіфія для Ліни Костенко – це не лише скіфи. Поема писалася після виходу 
розвідок археолога й поета Б. Мозолевського «Скіфський степ» (1983 р.).

Унікальність «Нащадків скіфів» В. Владка в тому, що написаний роман 
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задовго до наукових розвідок про життя скіфів, але дуже багато описаних 
деталей є історично правдивими.

Поема Ліни Костенко – це балада, в якій поєдналося епічне, ліричне й 
драматичне начала; це (як і «Нащадки скіфів» В. Владка) художня енци-
клопедія тієї Скіфії, в якій поетеса розгледіла багато рідного й знайомого.

Ці три досліджувані твори об’єднані мотивом пошуку своєї ідентичності. 
Історичне підґрунтя сучасної історичної доби стало для О. Блока, В. Владка 
та Л. Костенко причинами написання кожного з творів.

У Блока вчувається дещо нервовий пошук точки опори для російського 
месіанства. Поет написав «Скіфи» як ультиматум старій буржуазній Європі.

«Нащадки скіфів» В. Владка – ультиматум, гостра відсіч «коричневій 
чумі ХХ століття», яка намагалася спотворити й принизити історію ін-
ших народів. Твір – це спроба розповісти юним читачам про наших гідних 
предків, не чекаючи, доки до справи візьмуться фахівці-історики (ґрунтовні 
розвідки будуть аж через 30 років).

«Скіфська одіссея» Ліни Костенко сприймається як «своєрідний ульти-
матум історичному безпам’ятству». Мотив національної ідентифікації у 
поетеси має драматичний характер, оскільки мова йде про «чорні діри» в 
«історичній пам’яті століть», про брак «писаних слів».73

У поемі Л. Костенко та романі В. Владка багато спільного: правдиве 
висвітлення скіфської історії, побуту, звичаїв, обрядовості. Владко не раз 
згадує Геродота. Ліна Костенко теж відштовхується від свідчень історика: 
головний герой, ольвійський грек, в душі трохи й сам Геродот.

3) Чи можна використати інформацію з роману на уроках з історії? За 
романом написати реферати на теми: «Життя скіфів», «Звичаї і традиції 
скіфського населення», «Правда і вигадка про скіфське плем’я у романі 
В. Владка «Нащадки скіфів».

Слава «українського Жюля Верна» перетинає кордони нашої країни. 
Досить сказати, що роман «Аргонавти Всесвіту» шість разів видавався в 
Японії, з творами письменника знайомі читачі багатьох європейських країн.

Оцінюючи творчість Володимира Владка, слід сказати відверто: він 
прокладав шлях для нас, нащадків, як один із засновників жанру наукової 
фантастики в Україні, і недарма критика надала йому почесне звання «укра-
їнського Жюля Верна».74

Під час підготовки та проведення факультативних занять важливо на 
кожному етапі визначатися з формами роботи: індивідуальна, фронтальна, 
колективна чи групова. Доцільним вважаємо вибір самих учнів, що спри-
яє розвиткові у старшокласників самостійності та ініціативи, вихованню 

73  Панченко Володимир. Поема Ліни Костенко «Скіфська одіссея» : полеміка з Олександром 
Блоком //Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : Матеріали круглого столу / Ред..-
упорядник Т. В. Шаповаленко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005.  – С. 17-22.
74  Карацупа Віталій, Левченко Олександр. Минуле української фантастики: [Про письменника-
фантаста Володимира Владка] // УФО, 2008, № 1 – С. 7.
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відповідальності перед собою та однокласниками. Крім того, самостійний 
розподіл між однокласниками і вибір видів робіт дають змогу формувати 
особистісне ставлення до інформації, що вивчається; можливість вибирати 
навчальні завдання активізує творчий пошук, самостійне осмислення ху-
дожніх і життєвих явищ, стимулює читання творів за власним бажанням.75 
Такий підхід до організації пізнавальної діяльності старшокласників обу-
мовлений формуванням позитивної мотивації на факультативних заняттях 
під час вивчення української фантастичної прози.

Сучасні учені-методисти, педагоги часто виокремлюють таку фазу уро-
ку, як рефлексія, протягом якої «учні роблять огляд ідей, що були відкриті 
ними, значення яких вони усвідомили; учні запитують, інтерпретують, 
застосовують, сперечаються, змінюють та поширюють набуте знання 
до нових обріїв». Г. Токмань акцентує на тому, що етап рефлексії на уроці 
української літератури має бути тоді, «коли увага зосереджувалася на про-
блемних запитаннях та ситуаціях, тобто інтелектуальний пошук домінував 
над емоційними читацькими реакціями».76 Виокремлювати такі фази на 
факультативах – одне з важливих завдань учителя-словесника.
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Факультатив «Українська фантастична проза»
Методика вивчення української фантастики

Гуманізація та демократизація освітнього процесу на сучасному етапі, 
зміни в психологічних особливостях та пізнавальних можливостях учнів, 
які помітно зросли в порівнянні з минулим, обумовили впровадження у 
навчально-виховний процес школи факультативного курсу «Українська 
фантастична проза», який має чітко виражений проблемний характер, тоб-
то його побудовано так, що в процесі вивчення матеріалу розв’язуються 
певні естетичні, морально-етичні та теоретико-літературні проблеми. Вче-
ні вважають, що для підвищення пізнавальної активності учнів і розвитку 
їхніх здібностей виняткове значення мають проблемні методи навчання, 
тому методика проведення факультативних занять повинна відрізнятися від 
звичайної, яка застосовується в школах під час вивчення обов’язкових пред-
метів. Слід домагатися, щоб слухачі були активними, розвивали свої вміння 
й навички, на підставі виучуваних літературних творів робили висновки 
та узагальнення, усвідомлювали закономірності та логічну зумовленість 
розв’язання певної проблеми. Факультативні заняття для кожного класу слід 
будувати з урахуванням психолого-вікових особливостей та пізнавальних 
можливостей учнів, а також – конкретних умов роботи школи.

Мета факультативу полягає в озброєнні учнів методами самостійного 
оволодіння знань, що має спонукати організаторів занять включати велику 
кількість робіт дослідницького характеру, невеликі лекції учителів, семінар-
ські заняття з учнівськими доповідями та їх обговоренням, завдання твор-
чого характеру в навчально-виховний процес. Методи, які застосовуються 
на факультативних заняттях, повинні забезпечити максимальну самостій-
ність старшокласників. Зміст самостійної роботи визначається специфікою 
художнього тексту, завданнями його аналізу, особливостями сприйняття 
учнями.

Так, наприклад, готуючись до проведення одного з перших факульта-
тивних занять, присвяченому проблемі «Фантастичне спрямування творів 
класичної української літератури», учитель підготує лекцію. Вона має стати 
для учнів зразком емоційної розповіді. Розпочати її із зацікавленими уч-
нями можна словами Олеся Бердника: «Фантастика – література мрії і 
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передбачення, яка вчить читачів мислити неупереджено й парадоксально, 
вільно й розкуто, прагнути самовдосконалення, готуватися до співжиття з 
людьми великодушними, високодуховними, мудрими». Вони, на наш по-
гляд, допомагають сформулювати чітку мету, визначити завдання навчання 
на факультативному курсі всім, хто дійсно прагне стати високодуховною, 
мудрою людиною.

Щоб активізувати учнівську діяльність, запропонуймо їм вдуматися в 
наведені слова письменника-фантаста й висловити свої міркування. Після 
чого запросимо до розмови про джерела фантастичної прози в українській 
літературі.

Як відомо, найдавнішим різновидом літератури є міф, де поряд з абсо-
лютно реальними людьми співіснують різноманітні химерні істоти та боги, 
герої подорожують між земним світом і потойбіччям тощо.

Дослідники доводять, що у межах міфу реальне абсолютно мирно, гар-
монійно поєднувалося з ірраціональним. Згодом почало розвиватися логічне 
раціональне мислення. Мистецтво загалом і література зокрема зреагували 
відповідним чином. Саме тоді все ірраціональне відійшло до фантастики 
в найширшому розумінні! Отже, фантастика – рівна серед рівних, просто 
вона озброєна специфічними методами осягнення Всесвіту…77

Досліджуючи минуле української фантастичної прози, В. Карацупа та 
О. Левченко визначають першим українським фантастом (якщо підходити 
до справи не надто суворо) «знаного російського письменника і водночас 
видатного сина України», всесвітньо відомого Миколу Васильовича Гоголя. 
Його чудові повісті «Ніч перед Різдвом», «Вечір на Івана Купала», «Майська 
ніч, або Утоплениця», «Зачароване місце» та інші з циклу «Вечори на хуторі 
поблизу Диканьки», а також знаменитий «Вій» дають підстави дослідникам 
уважати М. Гоголя справжнім фантастом, блискучим майстром фентезі.

Вдумаймося в оцінки літературознавців:
«Він став «монахом у миру» й торкався у своїй творчості колосаль-

них, потужних, воістину космічних тем!.. Це, так би мовити, фантасти-
ка реальності. І можливо, фантастика загалом реальніша, ніж людське 
життя?!» (О. Кочубей).

«Стилю оповідей Гоголевих «Вечорів…» притаманне «космічне світо-
бачення, схильність до фантастичного, ірраціонального, містичного, і вод-
ночас пильна увага до натуралістичного боку життя, тремтливої плоті, до 
«нижчих» і простіших виявів життя» (Ю. Барабаш).

З›ясуємо, чи можуть старшокласники з почутого та власного досвіду 
прокоментувати риси спільного і відмінного у визначеннях «справжній фан-
таст» і «блискучий майстер фентезі».

Залучаємо старшокласників до розповіді про витоки української фантастич-
ної прози та один із її видів – фентезі, що став нині найпопулярнішим у світі.
77  Литовченко Т. З печер до зірок / Тимур Литовченко // Український фантастичний 
оглядач. – 2008. – №3(5). – C. 1
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Серед фантастичних творів Генрі Лайон Олді (під цим псевдонімом 
«ховаються» українські письменники-фантасти Дмитро Громов і Олег Ла-
диженський) виокремлюють твори з різними типами фантастичних припу-
щень: науково-фантастичний, містичний, футурологічний, фольклорний, 
світоформаторський, фантасмагоричний, припущення щодо читача.

Фольклорне припущення передбачає введення персонажів, ситуації, ар-
хетипів фольклору з різними цілями. Але важливо, на думку дослідників, 
що використовується конкретний національно забарвлений фольклор. Він 
викликає ланцюжок асоціацій – вже напрацьованих часом, архетипічних. 
Це допомагає зберегти «екзистенції самототожності спільноти» і розкрити 
її потенціал.

Генрі Лайон Олді вважають, що фольклорне припущення поділяється на 
три підвиди: казкове, легендарне і міфологічне. Згадаймо, що казка – жанр 
усної народної творчості, художній твір чарівного або побутового характеру 
з настановою на вигадку. «Фантастична казка (Чарівна казка) – найпоши-
реніший і найбільш структурований жанр народної казки, безпосередньо 
пов’язаний з міфом, однак трансформований з міфічної реальності в умов-
ний фабульний простір, де зберігається елемент чуда. Фантастична казка 
сприймається нині не як реалія, що було притаманне рецепції в минулому, 
а як блискуча художня вигадка, модель високої етики з перемогою добра 
над злом, контрастним протиставленням персонажів, які відповідають 
фреймам (за В. Проппом)78 – мінімальній кількості ознак, що виражають 
різні аспекти довкілля, уможливлюють їх сприйняття та розуміння».79 
Фантастична казка наділена виразними національними архетипами. Ле-
генда відрізняється від казки тим, що в ній чітко й твердо визначено дії 
реального часу й місця: це відбувалося тоді й там. Легенда частково засно-
вана на реальних історичних подіях. Звідси, зауважують дослідники, неод-
мінний історизм легендарного фантастичного припущення. Від казкових 
і легендарних фантастичних припущень міфологічне відрізняється тим, 
що міф тісно пов’язаний з олюдненням природи і персоніфікацією явищ. 
Але «річ не в тім, що автор взяв елементи міфу (героїв, назви, місцевість) 
та й ввів у свій текст. Справа в глобальності уявлень всередині фантас-
тичного припущення, пов’язаного з олюдненням нелюдських сил і явищ».80 
Окрім того, важливими для нас є спостереження Н. Дев’ятко, про те, 
що у міфах і легендах закладена значна частина архетипів, тому дитяча 
аудиторія, у якої взаємодія з архетипами проявляється значно яскравіше, 
ніж у дорослих, активно приймає до свого світу міфи і легенди.81

78  Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т.2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ 
«Академія», 2007. – 624с. – С.522 (Енциклопедія ерудита).
79  Там само. С. 547.
80  Генрі Лайон Олді. А раптом ти – прибулець жукоокий… Про фантастичні припущення // 
Український фантастичний оглядач. – 2008. – №4 (6). – 72 с. – С.63-66.
81  Дев’ятко Н. Можливості впливу сучасних жанрів: фантастика, фентезі, казка / Наталія 
Дев’ятко // Український фантастичний оглядач. – 2009. – № 1 (7). – 72 с. – С.60.
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Говорячи про ознаки фольклорного припущення у фантастичних творах, 
маємо визначати, досліджувати, що з народних казок і легенд узяв письмен-
ник, аналізувати особливості його фольклорного мислення, засвідчувати 
становлення національного, самобутнього начала у творчості письменників.

Наприклад, елементи фантастики, що зустрічаються уже в ранніх тво-
рах М. Гоголя, об’єднаних у цикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», 
підпорядковані розкриттю духовної суті української людини, відображен-
ню людських характерів. Чарівно-казкова фантастика стає відображенням 
народного світобачення, народного духу, жвавого веселого гумору. Надія 
Крутікова писала: «Фантастика була невіднятим елементом повістей, то 
надаючи їм особливої загадковості і таємничості, то обертаючись гострим 
комічним гротеском. Образи задумливої панночки над сонним ставом 
місячної майської ночі, красуні Катерини, що передчуває свою печальну 
долю, картини страшного чаклунства у високій замковій башті змінюва-
лися веселими постатями закоханих Параски й Грицька, гумористичним 
зображенням сварливої Хіврі, покірного їй Черевика та гомінливих гостей, 
наляканих свинячою пикою в вікні і розповідями про «червону свитку».82 
Фантастика, заснована на народній стихії, у тісному переплетінні з реаль-
ністю служить засобом комічного або сатиричного відображення героїв. 
На цю визначальну рису самобутнього таланту М. Гоголя, на відміну від 
багатьох письменників-романтиків, вказує більшість дослідників.

Так, у повісті «Ніч перед Різдвом» Солоха разом з димом, який хмарою 
повалив із труби, піднімається на помелі у небо, як відьма, заграє там з не-
чистою силою; а на землі знову перетворюється у гарну молодицю, яку не 
може обійти навіть дячок. Письменник змальовує її з лукавою насмішкою, 
завдяки чому фантастика сприймається як умовний гротеск, гумор пере-
ходить у побутовий, сатиричний план. Так створено і образ нечистої сили, 
який поєднує реальні людські риси (розмовляє, залицяється до молодиці, 
гріє руки, обпікає їх, він є і пародією на чиновника) з фантастичними (літає 
по небу, краде місяць, зменшується у розмірах та ін.). Читач переконуєть-
ся, що у ньому немає нічого містичного, таємничого, він сприймається як 
пародійний образ, реальний.

Друга особливість використання фольклорної фантастики полягає у роз-
робці сюжету повістей, суті конфлікту, традиційність якого полягає у пере-
борюванні труднощів, що стоять на шляху закоханих, у небажанні батьків 
видати дівчину за кохану людину. Герої (Вакула, Петро, Левко) кличуть на 
допомогу «нечисту силу», яка сприяє досягти бажаного.

Дослідники відзначають, що фантастика М. Гоголя побудована на двох 
протилежних началах – добрі та злі, божественного та диявольського, вона 
органічно вплетена письменником у реальне життя, як і в народній творчості.

І. Нечуй-Левицький у своїй унікальній праці «Світогляд українського 
народу» зазначає, що фантазія народу «не любить переступати за грани-
82  Крутікова Н. Є. Микола Васильович Гоголь: Життя і творчість /Н.Є. Крутікова. – К.: 
Художня література, 1952. – С. 26.
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ці ненатуральних форм; вона любить правду і естетичність, навіть, можна 
сказати, вже геть-то описує красу міфічних образів такими фарбами, як в 
християнських акафистах описується краса християнських святих, так що 
вже автор не знає, й до чого прирівняти їхню красу і святе життя».83

Ось чому, відзначає М. Жулинський, коли М. Гоголю «пощастило натра-
пити на «золоту жилу» – гармонійно відтворити поетичними можливостями 
слова світ національних міфів, легенд, переказів і досконало міфологізувати 
українську дійсність, духовний світ Гоголя-художника перебував у стані 
творчого просвітлення та радісного очікування нових естетичних ефектів 
від міфологічного зрощення реальності та уяви».84

Досліджуючи традиції світового письменства у творчій спадщині Вале-
рія Шевчука, Н. Євхан першою називає традицію трансформування поети-
ки фольклорно-фантастичних моделей, в основі яких ідея поєднання двох 
світів: реального та ідеального, що досягається шляхом синтезування еле-
ментів міфу, казки, легенди, притчі. Концепція двох світів творчості В. Шев-
чука «постає у сув’язі безкомпромісних протистоянь бінарних опозицій: 
конкретного та універсального, добра і зла, християнства й язичництва». 
Розкрити суть цієї концепції допоможе, наприклад, оповідання В. Шевчука 
«Самсон» із циклу «Голос трави» у романі «Дім на горі», де протиборство 
двох світів утілено в долі українського парубка Івана, якого знищив натовп. 
Письменник, переосмисливши біблійну легенду про Самсона, в основному 
зберігає сюжетну схему оповіді.

Щоб поновити в пам’яті старшокласників зміст легенди, дамо випере-
джувальне завдання зацікавленим учням: перечитати з Біблії «Книгу суд-
дів», глави 13-16 і переказати своїми словами їх зміст.

Отже, Самсон мав надзвичайну, надприродну силу. Він від народження 
свого, за настановою ангела Господнього, був посвячений своїми батьками 
Богу і на знак цього не повинен був стригти своє волосся. Одного разу 
в полі на нього напав левчук. І він розірвав того левчука, як розривають 
ягня, хоча в руках у нього нічого не було. Багато разів вороги ізраїльтян, 
філістимляни, намагалися його схопити, але завжди безуспішно. Колись він 
розірвав на собі міцні шнури, якими був зв’язаний. В інший раз ослячою 
щелепою побив тисячу філістимлян. У третій – виніс на своїх плечах браму 
філістимського міста Гази, там мали його тримати в полоні.

Нарешті, одна філістимлянка на ім’я Даліла, яку Самсон покохав, дізнав-
шись, що сила його і міць – у довгому волоссі на голові, підстригла Самсона, 
коли він спав, і віддала до рук філістимлян. Вони взяли його, «вибрали очі 
йому» й посадили до в’язниці. Закувавши його двома мідними ланцюгами, 
філістимські володарі примусили Самсона працювати на себе. Тим часом 
83  Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології) / Іван 
Нечуй-Левицький. – К.: АТ «Обереги», 1992. – С. 6.
84  Гоголь М. В. Вибране: у кращих українських перекладах / Микола Гоголь; пер. О. Вишня, 
М. Рильський, П. Панч, А. Хуторян; передмова М. Жулинського. – К.: Наукова думка, 2009. – C. 7.
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волосся на голові Самсона почало відростати, а разом із ними поверталася 
і сила його.

Одного разу філістимляни вивели Самсона під час свята на всенародне 
посміховисько у свій храм. Самсон, який стояв поміж стовпами, попросив 
юнака, що держав його за руку, відпустити його і дати можливість доторк-
нутися до тих стовпів, на яких міцно стоїть весь дім, і обіпертися на них. 
Помолившись Богу, Самсон з великою силою оперся на стовпи руками і 
зрушив їх із місця. Будівля повалилася. Під руїнами загинули всі філістим-
ляни, що були на святі, разом з ними загинув і сам Самсон.

Але головний герой оповідання Валерія Шевчука, на думку Н. Євхан, 
відрізняється від біблійного мстивого Самсона скромністю та добротою, є 
тією призмою, через яку письменник «надає зображенню двоплановості». 
Іван стає на заваді мізерним людцям, таким, як сотник, що спричинило його 
загибель. В. Шевчук цим твором таврує комплекс рівноправності, рівності 
усіх. Іван так само, як і Самсон, – постать трагічна, протиставна до загалу 
і тому не сприйнята ним. Образ Івана – уособлення боротьби добра і зла, 
символом якого є образ лева. Біблійний сюжет для В. Шевчука править за 
основу зображення, головне ж смислове навантаження відводиться другому 
(притчовому) плану оповіді.

Отже, наголосимо, що для відтворення філософських суперечностей – 
добра і зла, реального та ідеального – цих вічних протиріч людського буття 
письменник використав прийом двопланового сюжетотворення. А вико-
ристання автором традиційних форм притчі та міфу дає змогу відтворити 
універсальність буття, засвідчуючи вплив уснопоетичної творчості.

Фантастична повість письменника «Мор» побудована на ідеї теософ-
сько-біблійного гасла «пізнайте науку духовної любові» і звучить як наста-
нова для прийдешніх поколінь – нагадування роду людини розумної про 
відповідальність за свої вчинки.

Проблема взаємодії універсального та особистого розкривається через 
зіставлення світоглядних категорій язичництва і християнства (В. Шевчук 
«Сповідь», «На полі смиренному»). Використовуючи прийом перевтілення 
(людини на вовкулака, на птаха, на тварину, на комаху) як шлях до просвіт-
лення, осмислення змісту не тільки власного життя, а й усього людства, 
письменник втілює ідею гуманізації духовних надбань християнства, «по-
вернення «обличчям» до людини, до її потреб», оскільки істина має духовну 
вартість тоді, коли перебуває на сторожі інтересів людини.

Н. Євхан констатує, що язичницькі першооснови та християнська кон-
цепція у творах В. Шевчука врівноважені. Ще одним засобом рівноваги є 
творення образів, зокрема дерев-тотемів, сонця, чарівників, тварин, птахів, 
що вміють розмовляти, а люди розуміють їх мову («Голос трави», «Жін-
ка-змія», «Панна сотниківна», «Перелесник» та ін.). 
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Варто нам пригадати, що такий стан речей породжений анімістичним 
сприйняттям, який властивий народнопоетичному світобаченню.

Нині дуже важливо не тільки пам’ятати, а й усвідомлювати, що людина – 
частина природи, а не її господар. Тільки так ставлячись до навколишнього 
світу, ми можемо розраховувати на гармонійно здорове життя у «надсклад-
них системах природи й суспільства» (В. Бережний). На це націлюють нас 
і твори українського фентезі.

Фантастичне спрямування творів класиків української літератури 
М. Гоголя і В. Шевчука, хоч і різних часових просторів, засвідчують про 
їх глибинні фольклорні джерела, що сприяють розкриттю й усвідомленню 
національного світу. І визначальним є те, що різні варіанти їх побутування 
сприяють вирішенню національної проблеми, яка відверто «не декларуєть-
ся, а проступає з глибин внутрішнього життя персонажів».85

Виділити особливості фантастичного спрямування творів М. Гоголя 
і В. Шевчука нас спонукали відповіді старшокласників, які брали участь 
у констатувальному експерименті. Учні шкіл Житомира, Білої Церкви, 
Хмельницького називали М. Гоголя, В. Шевчука українськими письменни-
ками-фантастами, а їхні твори – улюбленими серед інших фантастичних.

Коли ми визначаємо фольклорні джерела творчості українських пись-
менників, серед багатьох називаємо фантастичні прийоми змалювання 
дійсності. Зокрема, прийом перевтілення людини в рослину чи тварину, 
перетворення на людину-невидимку, використання прийому сну (у творах 
Т. Шевченка, І. Франка), прийом паралельного показу життя людей і мі-
фічних істот, дії й думки яких тісно переплітаються у певних життєвих 
ситуаціях (у творах Лесі Українки, М. Коцюбинського) та ін.

Після вступної лекції просимо старшокласників пригадати й назвати 
твори українських письменників, що мають фантастичне спрямування (їх 
учні вивчали в основній школі). Переконані, що, вислухавши уважно лек-
цію, учні легко, за аналогією, зможуть самостійно проаналізувати і засто-
сування письменниками фантастичного прийому, фантастичних елементів, 
і творення фантастичної образності.

Так, учні ЗОШ №28 м. Житомир пригадували фантастичних героїв з 
«Енеїди» І. Котляревського, «Конотопської відьми» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Тополі», «Причинної», «Лілеї» Т. Шевченка та ін.; називали фантастичні 
прийоми, використані письменником у «Конотопській відьмі», зокрема: 
прийом причарування, щоб Олена Хорунжівна стала нареченою Микити 
Уласовича Забрьохи, прийом перевтілення (Відьма Явдоха Зубиха вночі 
стає молодою дівчиною, літає).

Фантастичне є найдавнішим компонентом людської культури: вигадка, 
надприродні події та явища – у таких виявах воно з’являється в усних опо-
віданнях, а пізніше й у художній літературі. З часом фантастичне видозмі-
85  Євхан Н. Традиції світового письменства у творчій спадщині В. Шевчука /інтернетсайт 
«Фантастика».
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нюється, але не втрачає свого значення, що підтверджується постійними 
зверненнями письменників різних спрямувань до тематики надзвичайного, 
неймовірного, химерного.

Домашнє завдання: прочитати (на вибір учителя і учнів) твори фан-
тастичного спрямування української класичної літератури – має націлити 
старшокласників на розвиток умінь самостійно розкривати зміст понять 
«фантастичний прийом», «фантастичне спрямування твору», знаходити їх у 
творах, визначати смислове навантаження; виховувати любов до української 
книги. Підготуватися до семінару. Метою таких видів занять є:

•  підтримка й зміцнення інтересу до художньої літератури, 
•  сприяння розширенню світогляду учнів,
•  вироблення деяких навичок самостійної роботи з книжкою,
•  навчання робити узагальнення й доповіді,
•  сприяння розвиткові і збагаченню усного мовлення.
Зміст самостійної роботи визначається специфікою художнього тексту, 

завданнями його аналізу, особливостями сприйняття учнями.
Серед найпоширеніших видів самостійної роботи старшокласників вар-

то виділити такі:
• читання художнього тексту;
• переказ з елементами аналізу;
• відповіді на запитання-завдання;
• підготовка доповідей і співдоповідей;
• складання планів, тез, анотацій;
• рецензування та саморецензування;
• підготовка рефератів.
Практика доводить, що читання учнями художнього тексту і відпові-

ді на запитання-завдання несуть у собі елементи самостійності, оскільки 
учень має емоційно сприйняти й усвідомити зміст тексту, дати йому свою 
естетичну оцінку.

Для обговорення прочитаного твору учням необхідно запропонувати 
такі запитання, що вимагають від читача глибокого знання художнього тек-
сту, який вивчається.

Щоб підготувати доповідь до семінарського заняття чи конференції, учні 
мають з особливою увагою дібрати літературу і скласти бібліографію. Сло-
весник рекомендує учням критичні статті, наукові праці, літературознавчі 
джерела, попередньо перевіривши (одержавши) точні дані з бібліографіч-
них відділів книгозбірень, якими найчастіше користуються його вихованці. 
Відповідно до рекомендацій учні відбирають і вивчають наукові джерела, 
роблять відповідні записи з прочитаного. Така робота дає навички елемен-
тарної систематизації знань з тих чи тих літературних проблем, одночасно 
знайомить із відомими вченими, науковцями в галузі літературознавства, 
зокрема тими, хто досліджує фантастичне спрямування художньої літера-
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тури, українську фантастичну прозу, фентезі. Відбір і систематизація ма-
теріалу закінчується складанням плану, а потім написанням доповіді, яка 
виголошується на семінарському занятті.

Наголосимо, що копітка творча робота учителя й учня розпочинаєть-
ся від моменту вибору завдання. Щоб розвинути самостійність суджень 
старшокласників, словесник має якнайчастіше консультувати-спрямовувати 
творчий процес учнів. Учені відзначають: чим втручання вчителя повноцін-
ніше, тим результативність вища.

Учнівські доповіді виголошуються на семінарі, виступають співдопові-
дачі, учні задають питання. Висловлюється рецензент, і тільки після цього 
починається обговорення.

Програмою факультативного курсу «Українська фантастична проза» пе-
редбачено проведення практичних, семінарських занять, на яких учні мають 
виявити знання змісту творів фантастичного спрямування в українській кла-
сичній літературі, уміння розкривати зміст понять «фантастичний прийом», 
«фольклорна фантастика», «фантастична образність» шляхом аналізу само-
стійно прочитаних творів. Добірку таких творів знаходимо у книгах Юрія 
Винничука «Огненний змій», «Потойбічне. Українська готична проза ХХ ст.».

Подаємо хід семінарського заняття, яке було підготовлено й проведе-
но разом із учителем-експериментатором Грабовською С. М. (ЗОШ №28, 
м. Житомир)

Вступне слово вчителя.
Відомо, що 30-40 роки ХІХ століття – це панування романтизму в літера-

турах слов›янських народів, що входили до Російської імперії. Звідси – захо-
плення історією, культурою і фольклором та їх інтерпретація у художньому 
тексті. Характерне для романтизму зацікавлення ірреальним у поєднанні з 
прагненням етнографічно точного відображення народного життя породило 
чимало творів, написаних на основі чи за мотивами народних міфологічних 
чи демонологічних переказів, легенд, фантастичних казок. Відтак твори 
письменників-романтиків мають багато спільного:

• їх сюжети «позичені» з усної народної творчості,
• їм притаманне прагнення етнографічної достовірності, що постачала 

необхідний романтичній літературі місцевий колорит;
• на жаль, переважно російська мова викладу.
• Чи можна визначити їх як фольклорно-фантастичну прозу? Свої від-

повіді підтверджуйте зібраним матеріалом.
Слово спочатку взяли учні, які прочитали твори П. Куліша і досліджува-

ли їх фантастичне спрямування. У виступах звучали аргументовані відповіді 
на запитання:

• Які твори П. Куліша можна віднести до фольклорно-фантастичної прози?
• Чим же особливий саме Кулішів підхід до перенесення фольклорної 

фантастики у літературний текст?
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• З якою метою Пантелеймон Куліш використовує у своїх творах фан-
тастичні прийоми, які саме?

• Яку роль відведено фантастичним елементам у творах Пантелеймона 
Куліша?

• Чи можемо ми, познайомившись із творами ранньої фольклорно-фан-
тастичної прози П. Куліша, визначити їх жанрове розмаїття?

Пантелеймон Куліш як письменник дебютував 1840 року, коли в аль-
манасі Михайла Максимовича «Киянин» опублікував свої «Малоросійські 
оповідання», написані ще 1839 року (саме цю дату вказує сам автор): «Про 
те, від чого в містечку Воронежі висох Пішевців став» та «Про те, що ста-
лося з козаком Бурдюгом на Зеленому тижні».

1841 року в тому ж часописі було опубліковано повість за народними 
переказами «Огненний змій» (написану ще 1840 року). Це перша спроба 
твору більшого за обсягом серед масиву тогочасної української фольклор-
но-фантастичної прози. І спроба, треба сказати, вдала.

1843 року в «Москвичі» надруковано оповідання-казку «Коваль Захар-
ко» (підписано криптонімом П.К). Питання авторства у читачів не викли-
кало сумнівів – манера оповіді, місце дії, характерні для фольклорно-фан-
тастичної прози П. Куліша. До того ж згадка про коваля Захарка є у повісті 
«Огненний змій».

Саме ці чотири твори і належать до ранньої фольклорно-фантастичної 
прози П. Куліша, їх жанрові ознаки визначають вставні народні легенди, 
перекази, казкові мотиви фантастичного змісту, а також фантастичні еле-
менти, прийоми, герої, образність.

Перше повідомлення доповнюється другим про особливий, саме Кулі-
шів, підхід до перенесення фольклорної фантастики у літературний текст.

Ранні твори Куліша мають виразно етнографічний характер. Їх зміст – 
народні перекази, місце дії – рідний Кулешеві Вороніж. Про це знаходимо 
свідчення у дослідженнях М. Зеров. У них підкреслюється етнографізм 
прози молодого П. Куліша і відзначається таким чином одна з головних 
установок автора. Роботи дослідників вказують на Кулешеву позицію: яко-
мога точніше відтворювати фольклорні першоджерела. Адже фольклор є 
важливою складовою народного життя і побуту, а тому писати про народ 
реалістично – означає додержуватися і етнографічної правди. П. Куліш ви-
користовує фольклорне першоджерело не стільки для його популяризації, 
як, наприклад, О. Сомов, скільки для якнайточнішого і найповнішого від-
творення життя українця. Сам фольклорний текст несе в собі таке смисло-
ве, емоційне та естетичне навантаження, що дає можливість, мінімально 
опрацювавши, видозмінити його у літературний витвір.

П. Куліш досить точно відтворює народний побут та вірування. Місце 
дії всіх його ранніх прозових творів – містечко Вороніж із його околицями – 
письменник описує, послуговуючись місцевими автентичними топоніміч-
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ними легендами та переказами. Дослідники вже давно відзначили цю осо-
бливість Кулешевих творів – навіть організовували етнографічні експедиції 
місцями, які він змальовував. Зазначимо, що П. Куліш, уводячи в художній 
зміст своїх текстів колорит рідного краю, не є новатором – це може бути 
й даниною тогочасній «моді» (Диканька Миколи Гоголя, Пирятин Євгена 
Гребінки тощо). Врешті, закономірно, що письменник персонажами своїх 
творів бачив передусім знайомих йому людей – це оживлювало оповідь, ро-
било її більш виразною. І коли Диканька М. Гоголя – назва швидше умовна, 
дія його повістей не надто очевидно прив›язана до конкретного місця, то 
П. Куліш якомога точніше відтворює колорит невеличкої частини України.

Отже, П. Куліш однозначно виступав за етнографічну достовірність, 
точність зображення народного життя у літературному творі. Але навряд 
чи у цьому варто вбачати тільки прагнення етнографічного реалізму. Вида-
ється, що позиція письменника була не такою простою. В. Петров відзначав 
поєднання у перших повістях П. Куліша тези Ж.-Ж. Руссо про «природ-
ність селян» та магічного ідеалізму Новаліса. Справді, із перших же творів 
П. Куліша відчувається безумовний руссоїзм письменника, який доводить 
близькість селян до природи і природного. А близькість до природи є і 
близькістю до потойбічного. Тому саме в казці, у таємничому повною мі-
рою виявляється органічність селянина. П. Куліша цікавить народний дух, 
який можна пізнати, досліджуючи єдність реального та ірреального світів 
природної людини. У цьому П. Куліш – романтик західного зразка. Тому 
не буде перебільшенням визнати, що в українському романтизмі ранні опо-
відання і повісті П. Куліша відігравали особливу роль – «…їхній безпосе-
редній зв›язок із романтичною традицією фантастично-народної новели, з 
характерною для цих новел поетикою жахливого й демонічного, дозволяє 
нам краще, ніж будь-які інші твори в українській літературі, говорити про 
вплив західноєвропейського романтизму на українську літературу середини 
ХІХ віку».

Для доведення фантастичного спрямування ранніх творів П. Куліша учні 
аналізували використання письменником фантастичних прийомів, зокрема 
старшокласників зацікавило змалювання ночі як антипода дня, що було 
традиційним для романтиків і увагою для П. Куліша.

Саме вночі, коли «спадают обманчивые внешние покровы жизни… под-
линная же сущность мира непосредственно выступает в её неприкрытой 
наготе», відбувається дія більшості фольклорно-фантастичних творів П. Ку-
ліша. Письменник моделює саме ті ситуації, коли людина стає вільною від 
реальності й переходить під владу потойбіччя. На зміну денному реальному 
часові наступає час карнавального дійства (вечорниці, свята), головною 
рисою якого Ю. Манн уважав «відхід від правил і норм як соціальних, так 
і моральних, етичних». П. Куліш тонко відчуває той особливий світ, в яко-
му панує місяць – «…чудне було світло його… він надавав усьому якогось 
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особливого кольору і форми,… в його сяйві все здавалося надзвичайним, 
як уві сні… Всі немов потрапили в чарівний світ, де немає злиднів і тягару, 
все чудесне й ясне… ». В оповіданні «Про те, від чого в містечку Воро-
нежі висох Пішевців став» акцентовано на тому, що саме вночі стається 
те незвичайне, що згодом є причиною трагедії. Те, «що сталося з козаком 
Бурдюгом», відбувалося тільки вночі – разом із останніми рядками твору 
з›являються на сторінках оповідання перші сонячні промені.

Оскільки «Огненний змій» є твором більшої форми, то час дії письмен-
ник не міг обмежити тільки темною частиною доби. Денні події повісті від-
буваються у Києві – персонажі ведуть «спокійне і мирне життя». Однак ніч 
є для героїв твору Івана і Марусі фатальною. Першопричиною трагедії стає 
залицяння в заборонений час – під час повернення з прощі. Друга частина 
твору – воронізька – є цілком нічною. Саме вночі на вечорницях уперше 
згадують про вогненного змія, уночі Маруся знаходить скарб, опівночі літає 
до неї змій, тоді ж вона і гине.

Ознайомившись із творами ранньої фольклорно-фантастичної прози 
Пантелеймона Куліша, можна визначити їх жанрове розмаїття. П. Куліш, не 
спиняється лише на одному жанрі. Загалом у прозовій спадщині письменни-
ка дослідники виділяють майже повний спектр використання фольклорних 
джерел. Це і фольклорно-фантастичне оповідання, повість за народними 
переказами, фантастична казка та зразок літературної обробки фольклорних 
записів. Письменник також застосовує окремі народні перекази чи легенди 
як вставні новели у пізніших творах.

Обговорення повідомлень відбувалося під час пошукової роботи над 
художнім текстом, коли досліджувалися способи творення цільного тексту, 
визначалися персонажі фольклорної фантастики як характерні ознаки фан-
тастичного спрямування художніх творів.

У процесі колективної роботи старшокласники дійшли висновків, що 
один із улюблених Кулешевих способів творення цільного тексту – зви-
чайне нанизування сюжетів завдяки оповідачеві чи оповідачам – дійовим 
особам. Всього п›ять фольклорно-фантастичних творів містять значно біль-
ше використаних сюжетів фольклорних оповідань. «Огненний змій», крім 
основного сюжету, складається ще з шести вставних фантастичних новел: 
про дванадцять братів-будівничих і лаврську дзвіницю; про бандуру; про 
шаблю характерника; про скарб; про огненного змія; про дьогтяра і скарб. 
Оповідання «Про те, від чого в містечку Воронежі висох Пішевців став» теж 
містить вставні сюжети (історію закоханої пари та легенду про силу мате-
ринських сліз). Оповідання «Про те, що сталося з козаком Бурдюгом на Зе-
лені свята» вирізняється єдністю теми, що, напевно, і робить саме цей текст 
найбільш «літературним», довершеним. Казка про Захарка-коваля також не 
має відгалужень від основної сюжетної лінії. Зате оповідання «Бабуся з того 
світу» складається аж із одинадцяти оповідей бабусі Дубинихи. Більшість із 
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них – це невеликі характеристики різних покарань, яких зазнають люди за 
різні гріхи. Але й у цьому творі є три маленькі фантастичні оповідання: про 
скупу жінку; про парубка, що хотів змінити свою долю, та цікавий варіант 
легенди про великого грішника.

Власне демонологічних персонажів у фольклорній фантастиці Панте-
леймона Куліша порівняно небагато. Наприклад, Вогняний змій – то зірка, 
яка спадає за край неба. А чи є він, чи ні – головне, що про нього «кажуть», 
про нього знають. Чорти, яких обдурює коваль Захарко, народжуватися їм 
допомагає баба повитуха, помсти яких вдається уникнути дьогтяреві – це 
не демонологічні створіння, а веселі й дурненькі персонажі українських 
казок – хоч і спрямовані на зло, та водночас не такі вже й страшні. Мерці 
ж залишаються звичайними людьми, як та мати, що приходить з того світу, 
аби врятувати доньку від змія (вставна новела з «Огненного змія»).

Пантелеймон Куліш не описує світ демонів. Його цікавить світ людей. 
І все незвичайне, ірраціональне є органічною складовою і породженням 
людської свідомості. Не демони спричиняють біди і хвороби, не хвороба 
породжує демонів, а персоніфікується в них. Першопричинами біди є самі 
герої Кулішевої фольклорної фантастики – всі вони переступають через 
заборони: не вбивати священних тварин, не працювати у свято, не забувати 
вдома обереги, не викопувати скарби, врешті-решт, не розпочинати навіть 
хорошого у невластивий час (як каже старий мудрий Чайка з «Огненного 
змія»: «…недобрий початок поганий має і кінець») і т.д. Добро і зло існу-
ють паралельно. Людина сама повинна пильнувати рівноваги у світі, коли 
ж вона її порушує, стає можливим втручання злих сил у життя людей, це є 
ніби карою для порушника. П. Куліша цікавить те особливе, що закладене 
всередині, в душі кожного звичайного українського селянина, що загублене 
у людині міській і яскраво проявляється у людині близькій до природи – 
відчуття доцільності і правильності навколишнього світу, необхідності до-
тримуватися певних правил і неминучості розплати за скоєне.

Як бачимо, зроблені висновки мають і виховне спрямування, що вимагає 
акцентування на тому особливої уваги, оскільки від «відчуття доцільності і 
правильності навколишнього світу, необхідності дотримуватися певних пра-
вил і неминучості розплати за скоєне» стосується всіх і кожного, особливо 
важливо для молоді, адже від неї у недалекому майбутньому залежатиме 
доля нашої країни.

Вивчення творів фантастичного спрямування, зауважувала Світлана 
Миколаївна Грабовська, спонукало старшокласників створили класну бі-
бліотечку улюблених авторів: «Вже є книги, які користуються особливою 
популярністю. Неодноразово чула, як обговорення прочитаних книг прохо-
дить між учасниками факультативу на перервах і це заохотило інших учнів 
відвідувати факультативні заняття. Учасники факультативу із задоволенням 
знаходять цікаві біографічні дані письменників, частіше звертаються до 
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додаткових джерел інформації. Вони є добрими помічниками на уроках лі-
тератури, уважніше ставляться до художніх творів, їх цікавлять різні деталі, 
епізоди. Наприклад, під час вивчення життєвого і творчого шляхів Михайла 
Старицького, учасники факультативу познайомили учнів класу із трагічною 
долею його доньки, письменниці Людмили Старицької-Черняхівської та 
з твором фантастичного спрямування «Жива могила». З’явилося чимало 
учнів, у яких виникло бажання прочитати вище згаданий твір, а в подаль-
шому –бажання відвідувати факультативні заняття.

Вдумливе читання спонукає до появи проблемних питань, над якими 
працюють усі учасники факультативу. Це допомагає виявити розуміння 
старшокласниками твору, вміння використати знання, отриманні через 
уважне прослуховування і запам’ятовування додаткової інформації – на 
заняттях вона звучала у повідомленнях однокласників.

Наприклад
• Як у творах П. Куліша розкривається теза «Близькість селян до природи 

є і близькістю до потойбічного»?
• П. Куліш твердив: «Дослідження єдності реального та ірреального сві-

тів природної людини – шлях до пізнання народного духу». Чи вдалося вам 
у цьому переконатися?

• Доведіть, що особливості (і які саме) ранніх творів П. Куліша є свід-
ченням впливу західноєвропейського романтизму.

• Чи впливає використання Кулішем фольклорної фантастики на жанрове 
розмаїття його творів?

 Специфіка таких факультативних занять дає змогу учням поглибити 
вивчення української літератури через вивчення фантастичної прози як 
окремого літературного явища».

Зауважимо: твори письменників-класиків фантастичного спрямування 
дають благодатний матеріал для пошуково-дослідницької роботи і в галузі 
народознавства, що сприяє глибинному вивченню різних аспектів традицій-
ної української культури, щоб людина не росла в атмосфері байдужості до 
культурної спадщини свого народу, не втрачала моральні орієнтири. У Кон-
цепції загальної середньої освіти наголошується, що тільки на ґрунті рідної 
літератури можна відкривати перед учнями особливості світосприймання, 
оскільки художня література є «могутнім джерелом духовності, своєрідним 
генетичним кодом, пам’яттю народу, які сьогодні потрібно відродити. Це не 
лише явище мистецтва слова, а явище певної культурної епохи, позначене 
національною специфікою».

Зроблені нами акценти стають важливими під час визначення фантастич-
ного спрямування творів українських письменників, особливостей творів 
сучасного українського фентезі; вироблення технології розвитку читацької 
діяльності, коли заглиблення у художню деталь, замислення над функціями 



183

фантастичних прийомів змушують учнів ще і ще раз повернутися до змі-
сту твору, перечитати деякі уривки, сторінки, розділи, щоб більш глибоко 
зрозуміти авторський задум.

Як уже зазначалося, специфіка факультативних занять перевагу надає 
самостійним формам роботи, під час яких маємо вироби в старшокласників 
уміння здійснювати різні види робіт дослідницького характеру.

Основоположними для розроблювальної нами методики вивчення 
української фантастичної прози у системі факультативних занять стали 
праці вітчизняних учених-методистів Т. Бугайко, Ф. Бугайка, Г. Ващенка, 
Н. Волошиної, О. Мазуркевича, В. Неділька, Є. Пасічника, C. Пультера, 
Б. Степанишина, С. Жили та педагогів-практиків про «впорядковані спо-
соби взаємозв›язної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на розв’язання 
навчально-виховних завдань».86

У цьому процесі перевагу надаємо активним методам навчання, серед 
яких, у комплексі інноваційних технологій, чільне місце посідають пошуко-
во-дослідницькі методи. Їх основне завдання полягає в тому, щоб розвивати 
в учнів ініціативу, творчість, інтелектуальні здібності, здатність до самостій-
ного мислення, особистісне сприйняття художнього тексту.

Отже, на перший етапах вивчення української фантастичної прози (10 
клас) радимо застосовувати частково-пошуковий метод, його зміст полягає у 
цілеспрямованому керівництві пізнавальною діяльністю учнів під час осяг-
нення ними закономірностей літературного процесу та аналізу художнього 
твору. Цей метод, як показує досвід, забезпечує поступове вироблення умінь 
та навичок самостійно вирішувати проблеми.

Участь учнів у виконанні окремих кроків пошуку організовує учитель, 
формуючи їхні уміння поступово. Учень сприймає завдання, усвідомлює 
його умови, вирішує частину завдання, актуалізуючи наявні знання, здійс-
нює самоконтроль під час виконання певного рішення, мотивуючи свої дії. 
Планування етапів дослідження здійснює вчитель-словесник як представ-
ник особливої сфери наукової діяльності, у колі зацікавлень якої – процес 
вивчення мистецтва слова у школі. Висока майстерність словесника у ви-
кладанні літератури як основний чинник розкриття всього багатства змісту 
літературних явищ, серед яких і українська фантастична проза, – одна з 
важливих умов глибокого й ефективного засвоєння навчального матеріалу.

Застосування частково-пошукового методу дозволяє поділити складне 
завдання на серію доступних підзавдань, наприклад:

• виписати висловлювання про фантастичну літературу, її особливості, 
жанри, виділити ключові слова, що їх визначають;

• опрацювати додаткову літературу, запропоновану вчителем;
• самостійно дібрати та опрацювати літературно-критичні праці про 

фантастичні твори українських письменників;
86  Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України; головний редактор В. Г. Кремень. – К.: 
Юріонком Інтер, 2008. – С. 493.
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• скласти план (тези) статті, лекції вчителя, дібрати ілюстративний ма-
теріал з художнього твору;

• відібрати у літературному творі фантастичний матеріал(елемент, при-
йом, образність, сюжетотворення тощо), визначити напрями та засоби його 
трансформації та ін.

Їх виконання наближає розв’язання основного. При цьому спосіб пошу-
ку розв’язку також визначає учитель, але розв’язок знаходять учні, добува-
ючи для себе нові знання.

Застосування пошуково-дослідницького методу спрямоване на органі-
зацію учителем пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до самостійної 
практичної діяльності через спостереження і зіставлення різних літератур-
них явищ, пошук необхідної інформації, елементарне дослідження літера-
турного твору, уривків художнього тексту.

Важливо при цьому враховувати внутрішньо-психологічну сторону 
методів навчання, що забезпечить, на думку М. Качуріна, розвиток інте-
лектуальної активності і самостійності по висхідній: «від сприйняття й 
засвоєння готової навчальної інформації (пояснювально-ілюстративний 
метод) – через відтворення одержаних знань і засвоєних способів діяль-
ності (репродуктивний метод), через знайомство із зразками наукового 
розширення проблеми (метод проблемного навчання) та участі в колектив-
ному пошуку, в евристичній бесіді (частково-пошуковий, або евристичний, 
метод) – до оволодіння методами наукового пізнання, до самостійного і 
(в ідеалі) творчого їх застосування, що виражає як внутрішню потребу, 
так і суспільну направленість особистості учня (дослідницький метод)».87 
Вважаємо за доцільне дослідницьку роботу на факультативних заняттях 
розглядати з двох «взаємодоповнювальних точок зору: як метод і як рівень, 
до якого в ідеалі можуть піднятися багато видів навчальної праці школя-
рів».88 М. Качурін вважає, що навчальне дослідження сприяє формуванню 
самосвідомості учня, його зацікавленій і відповідальній участі у пізнаваль-
но-творчій роботі.

Пошуково-дослідницькі методи навчання, що сприяють розвиткові ро-
зумових здібностей старшокласників, удосконалюють їх уміння сприймати 
твори мистецтва, забезпечують ефективний розвиток умінь визначати осо-
бливості української фантастичної прози як окремого художньо-мистець-
кого явища, були застосовані учителем-експериментатором ЗОШ № 28 м. 
Житомира Лінкевич Л. П. під час підготовки та проведення факультативного 
заняття «Вивчення фантастичної прози Володимира Владка». Словесник 
врахувала вимоги програми факультативного курсу, де зазначається, що 
у навчально-виховному процесі перевага надається самостійним формам 
роботи учнів. На вивчення творчості В. Владка відведено 3 години. З цих 
причин словесник запропонував учням виконати випереджальні завдання, 
87 Качурин Н. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 
литературы: Книга для учителя /Н.Г. Качурин. – М.: Просвещение, 1988. – С. 8.
88  Там само. С. 12.
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націлив їх на продуктивне виконання роботи, що передбачало ознайомитися 
з основними віхами життя письменника, прочитати запропоновані твори та 
визначити їх основну проблематику, з’ясувати вплив творчості В. Владка 
на розвиток української фантастики.

Українська фантастична проза. Дехто може вважати, що її існування як 
жанру досить коротке. За останні 9 десятиліть накопичилося багато імен, 
які й до цього часу залишаються невідомими для пересічного українця. Як 
зазначають А. Валентинов, Д. Громов та О. Ладиженський у статті «Замітки 
про українську фантастику», таке враження хибне, бо пов’язане як з осо-
бливостями жанру, так і з деякими реаліями (додамо – сумними) української 
літератури.89 Відомий письменник-фантаст Олесь Бердник називав фантас-
тику «повитухою» у відповідальних пологах, під час яких «мисляча істота 
Землі має проломити планетарну шкаралупу, щоб вийти у зоряну сферу і 
народитися «громадянином Всесвіту» (за висловом Ціолковського).90

Твори українського письменника-фантаста, журналіста й театрального 
критика Володимира Владка, безперечно, стали справжньою «повитухою», 
яка допомогла багатьом юнакам та дівчатам обрати шлях у житті. Микола 
Дашкієв, охрестивши фантастику зброєю в боротьбі за краще майбутнє 
людства, стверджував, що В. Владко володів цією зброєю майстерно.

У різних джерелах подаються дві дати народження письменника – 26 
грудня 1900 р. (за с.с.) та 8 січня 1901 р. Отож кінець 2010 р. або початок 
2011 р. є 110 річницею від дня народження «українського Жюля Верна». 
Той, хто ознайомлений з життєвими і творчими сторінками відомих пись-
менників-фантастів, напевно, помітив, що їхнє особисте життя, як правило, 
далеке від будь-яких незвичайних пригод. Більше того, скажімо, всесвітньо 
відомий американський майстер фантастичного жанру Рей Бредбері жодно-
го разу не літав у літаку (тільки на дирижаблі), не вмів водити автомобіль, 
недолюблював телевізор і взагалі не дуже затишно почувався на людях.

Перед тим, як ознайомитися з біографічними даними митця, наголосимо 
на основних цікавих фактах, пов’язаних з постаттю В. Владка, щоб потім 
учні змогли оцінити величезне значення його творів для літератури та науки.

Життєвий шлях Володимира Миколайовича Владка небагатий на винят-
кові події. Проте є дві загадкові обставини, пов’язані з датою народження 
письменника і його прізвищем. Плутанина з двома датами народження по-
яснюється тим, що перша дата вказана за старим стилем. Справді, тільки 
фантаст може собі дозволити відзначати один ювілей двічі! Що ж до пріз-
вища, то зі слів дружини письменника, журналістки Марини Федорівни 
Владко, було з’ясовано такий факт: свої перші публікації автор «Аргонавтів 
Всесвіту», працюючи газетярем спочатку в Ленінграді, а потім у Воронежі, 
підписував справжнім прізвищем – «Владимир Еремченко». Але якось у 
89 Бердник О. Відслонити завісу часу! // Сивий Капітан; Аргонавти Всесвіту: Романи . – К.: 
Веселка, 1990. – С. 681.
90  Дашкієв Микола. Крізь час і простір // Владко В. Твори в двох томах. Том I. – Нащадки 
скіфів: Науково-фантастичний роман.  – К. : Веселка, 1980. – С. 10.
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гранках однієї статті було допущено друкарський брак: від першого слова 
залишилося «Влад», а від другого – закінчення «ко». Отже, саме життя 
«сфантазувало» прізвище патріарха української фантастики»[4],[6].

Готуючись до висвітлення біографії письменника, старшокласники са-
мостійно сформували творчі групи, кожна з яких вивчала матеріал до ви-
значених тем. Подаємо їхні добірки.

1. Дитинство та юність В. Владка
Ровесник ХХ століття, він народився в Петербурзі, в родині службовця. 

Закінчив реальне училище. Ці заклади навчальним обладнанням та мето-
дами навчання значно переважали гімназії, були ближчими до реального 
життя (тому, очевидно, й називалися реальними). Особливо багатими були 
навчальні кабінети, викладачі не обмежувалися демонструванням наочних 
посібників, а проводили досить складні лабораторні роботи. Велика увага 
приділялася вивченню предметів гуманітарного циклу, іноземних мов – ла-
тинської, французької та німецької. Таким чином, якщо додати, що Володи-
мир Миколайович закінчив згодом ще й Інститут народної освіти, то можна 
сказати, що він мав глибокі та всебічні знання, вільно володів англійською 
мовою і латинню, знав про найновітніші відкриття в галузі науки і техніки.

Майбутній письменник з дитинства мріяв стати інженером і винахідником, 
але, рано залишившись без батька, змушений був піти на «власний хліб» – пра-
цював у газетах та журналах, виступав з фейлетонами, нарисами, рецензіями.

2. Творчість письменника в контексті української фантастики. Перші 
спроби пера

Як письменник-фантаст дебютував повістю «Ідуть роботарі», відзначе-
ною 1929 року премією на всеукраїнському конкурсі.

Варто зауважити, що в українській літературі фантастичному жанрові 
тривалий час не таланило – насамперед, очевидно, в силу того, що україн-
ська література переслідувалася, та й не було власної, національної, наукової 
школи. Жюль Верн, наприклад, прийшов до широкого читацького загалу 
в російських перекладах (до речі, здійснених вперше Марком Вовчком). І 
тільки нове покоління українських прозаїків – Іван Сенченко, Дмитро Бузь-
ко, Олекса Слісаренко, а пізніше Юрій Смолич, Семен Скляренко, Володи-
мир Владко, Микола Трублаїні – дало читачам перші фантастичні оповідан-
ня, повісті та й романи. Українській літературі нині повернуто блискучий 
науково-фантастичний роман Володимира Винниченка «Сонячна машина».

За таких історичних обставин українські автори не могли, звичайно, 
обійтися без певних запозичень – адже на Заході наукова фантастика вже 
мала свою «школу», насамперед завдяки творчості Жюля Верна, Герберта 
Веллса, Артура Конан Дойля, Х’юго Гернсбека та багатьох інших. Тому 
цілком виправданий перегук повісті В. Владка «Ідуть роботарі», де йдеться 
про роботів, створених капіталістами для упокорення робітничого класу, 
з п’єсою «R. U. R.» Карела Чапека чи «Бунтом машин» Олексія Толстого. 
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Українська фантастика прагнула знайти свій стиль, зайняти свою нішу в 
розвиткові вітчизняної літератури. Найбільш плідним на цій новій для неї 
царині виявився пошук Юрія Смолича, автора «Господарства доктора Галь-
ванеску» і «Прекрасних катастроф», та Володимира Владка, який, власне 
кажучи, пов’язав з науковою фантастикою всю свою творчість. Одна за 
одною виходять його книги: «Чудесний генератор», «Аргонавти Всесвіту», 
«12 оповідань», «Нащадки скіфів». У «Чудесному генераторі» письменник, 
полишивши космічні світи, звертається до земних проблем, ніби передба-
чаючи епоху радіолокації і телебачення, велике майбутнє хвиль ультрако-
роткого діапазону.

Наступні твори В. Владка – «Аероторпеди повертають назад» та «Сивий 
капітан», у якому головний герой виходить на двобій з диктатурою й тра-
гічно гине, мають антифашистське, антивоєнне спрямування. Приречена 
на поразку сама філософія життя, яка будується на егоїзмі, жорстокості, 
зневазі до людей. Можливо, навіть підсвідомо, коли в країні був у розпалі 
сталінський терор, В. Владко відтворює модель відчуження вождя від на-
роду («Капітан гордий, самовпевнений, холодний. І жорстокий ! Для нього 
на світі є тільки одне: те, що він вирішив…»91).

Після «Сивого капітана» письменник замовкнув аж… на 15 років. При-
чину тривалої паузи зараз пояснити важко, але, очевидно, Володимир Мико-
лайович не любив і не вмів «вичавлювати» з себе слова, не пропущені через 
серце і душу. А можливо, здійснитися творчим задумам письменника-фан-
таста не дозволила війна, яка спалахнула незабаром світовою пожежею…

Володимир Миколайович стає політичним коментатором української 
радіостанції імені Т. Г. Шевченка в Саратові, згодом – спеціальним корес-
пондентом Радінформбюро, власним кореспондентом «Правды», завідує 
українським відділенням «Литературной газеты».

Лише по п’ятнадцяти роках повертається В. Владко до свого улюбленого 
жанру. В 1956 році публікує докорінно перероблений роман «Аргонавти 
Всесвіту», дає друге життя «Сивому Капітанові». Пише повісті «Позичений 
час» (1961 р.), «Фіолетова загибель» (1963 р.), дарує читачам збірку «Чарівні 
оповідання» (1962 р.) [22].

3. В. Владко – корифей української наукової фантастики
Наукова фантастика – жанр у літературі та кіно, в основі якого лежать 

роздуми на теми науки та нових технологій. Поява наукової фантастики 
була викликана промисловою революцією в ХІХ ст.: часто описувався світ 
майбутнього.

На факультативному занятті учні повинні з’ясувати термін «роман нау-
ково-фантастичний». Опрацювавши довідкову літературу, старшокласники 
підготували визначення з «Літературознавчого словника-довідника»:

Роман науково-фантастичний – великий епічний твір, дія в якому відбу-
91  Дашкієв Микола. Крізь час і простір / Микола Дашкієв // Владко В. Твори в двох томах. 
Том I. – Нащадки скіфів: Науково-фантастичний роман. – К. : Веселка, 1980. – С. 10.
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вається в майбутньому щодо його написання, тобто якому властиві прогнос-
тичні функції. Для такого роману характерна орієнтація на високі досяг-
нення наукової та технічної думки; поряд із фантастичними елементами в 
ньому мають місце наукові гіпотези, технічна фантазія, мисленнєве експери-
ментування. Початки науково-фантастичного роману – у ХІХ ст. (Ж. Верн). 
Найвищого розвитку досягає у ХХ ст. Порушує складні суспільні, соціаль-
но-політичні, філософські, морально-етичні проблеми (А. і Б. Стругацькі, 
Г. Веллс, С. Лем, К. Чапек, Р. Бредбері, А. Кларк).

Якщо у фантастичному романі фантастичним є насамперед художній 
простір, то у романі науково-фантастичному – час.92

«Літературознавчий словник-довідник» називає таких українських пред-
ставників цього жанру, як В. Владка («Аргонавти Всесвіту»), Д. Бузька 
(«Кришталевий край»), О. Бердника («Чаша Амріти»).

Науково-фантастична література виступає своєрідним каталізатором 
людської творчості. Наукова фантастика здатна йти попереду наукових і 
технічних відкриттів, прогнозувати їх.

Володимир Бурбан у «Вступному слові» до роману «Аргонавти Всес-
віту» наводить низку прикладів творів із соціальними пророцтвами: у рік 
запуску першого супутника Землі побачив світ роман Івана Єфремова «Ту-
манність Андромеди», суворим попередженням людям Землі про атомний 
апокаліпсис був твір Г. Веллса «Звільнений світ». Прогностичну функцію 
виконують і програмові романи В. Владка. Захоплюючі за своїм сюжетом, 
вони полонять щирістю, духовністю, чистотою, наснажують мрією про 
високе і прекрасне, вчать мужності, розкривають перед читачем поезію і 
романтику наукових досліджень.

Під час роботи з текстом науково-фантастичного роману «Аргонавти 
Всесвіту» (1956р.) учитель ЗОШ № 28 Лінкевич Л. П. доцільним вважала 
звернути увагу учнів на такі питання:

• Перший в українській літературі великий твір про політ на інші пла-
нети, зокрема Венеру.

• Назва твору. (Як зазначає письменник-фантаст Микола Дашкієв, який 
завдячує своєю творчістю саме В. Владку, не в одного з колишніх читачів 
слово «космонавти» мимохіть асоціювалося з «аргонавтами», не тими, що 
пливли в Колхіду по золоте руно, а з відважними завойовниками Венери. 
Герої твору, як і аргонавти, теж сміливі, рішучі, цілеспрямовані.)

• Жанрова своєрідність твору.
«Аргонавти Всесвіту» – яскравий приклад науково-фантастичного ро-

ману, оскільки в ньому є орієнтація на високі досягнення науково-технічної 
думки. Окремі розділи – це система розрахунків, які необхідні для того, 
щоб герої успішно подолали міжпланетний простір та повернулися додому 
цілими та неушкодженими. Поряд із фантастичними елементами у творі 
92  Літературознавчий словник-довідник / [уклад. :Р.Т. Громяк, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – 
2-ге вид., вип., доп. – К.: ВЦ «Академія»,2006. – 752 с.
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мають місце наукові гіпотези, які автор вкладає в уста дослідника Риндіна, 
технічна фантазія (винаходи Галі Рижко), мисленнєве експериментування.

Герої, як і справжні стародавні аргонавти, змушені подолати чимало 
перешкод. Атмосферою таємничості перед початком подорожі (історія з 
ґудзиком) автор інтригує читача, а також змушує його постійно бути в на-
пруженні, переживати за улюблених героїв. Можна стверджувати, що перед 
нами – елементи пригодницького гостросюжетного роману.

Окремі розділи твору – це щоденникові записи Галини Рижко, яка де-
тально описує подорож, дає оцінку своїм товаришам. Певні особливості за-
писів щоденника притаманні пригодницькій літературі, скажімо у Ж. Верна. 
Недарма ж В. Владка називають «українським Ж. Верном».

• Композиція роману. Напружене й захопливе розгортання сюжету
Композиційно «Аргонавти Всесвіту» складається з 2-х частин: «Астро-

план летить на Венеру» (13 розділів), «Перші люди на Венері» (14 розділів) 
та епілогу.

Захоплюючий за своїм сюжетом (події, які відбуваються на астроплані 
«Венера-1», та пригоди героїв й несподівані картини з життя рослинного та 
тваринного світу на далекій Венері), роман полонить щирістю, духовністю, 
чистотою, наснажує мрією про високе та прекрасне, вчить мужності і радо-
сті життя, показує поезію та романтику наукових досліджень.

Нехай окремі епізоди є спрощеними, наївними, хай не всі припущення 
автора справдилися на практиці, проте в романі пульсує справжнє життя.

Із Землі після важких тренувань та підготовки вилітає астроплан «Ве-
нера-1» у світовий простір. На борту – академік Микола Петрович Риндін, 
геолог Вадим Сокіл, професор Ван Лун.

Перед вильотом розпочинаються непередбачувані моменти: Ван Лун 
знаходить ґудзик зі шматком відірваної тканини – це означає, що в астро-
плані хтось побував.

Через невідомі причини герої трохи відхилилися від курсу. Під час сні-
данку Ван Лун виявляє ще одного пасажира, який таємно проник на борт, – 
Галю Рижко. Ван Лун упізнав дівчину, з якою познайомився в Москві в 
географічному музеї Академії наук. Упізнав дівчину й Вадим: «Це Галина 
Рижко, студентка політехнічного інституту. Я читав там лекції… і вона го-
ворила, що їй страшенно хотілося б взяти в ній участь».

Чоловіки, влаштувавши дівчині «екзамен», в захопленні від її нави-
чок, ерудиції.

Під час подорожі Галина веде щоденник, у якому фіксує цікаві розра-
хунки, результати досліджень, а також із захопленням розповідає про своїх 
нових товаришів-дослідників.

У відкритому космосі астроплан зіткнувся з метеоритами, що й пошко-
дило трохи корабель та змусило героїв несподівано приземлитися не на 
тому місці, яке передбачалося. Облітаючи навколо Венери, корабель падає 
на поверхню досліджуваної планети.
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Частина друга розповідає про дивовижні пригоди героїв та неповтор-
ний казковий світ планети Венера. Герої виходять з астроплану оглянути 
планету: «Здрастуй, невідома плането! Здрастуй, Венеро, загадкова плането 
таємниць і несподіванок, на яку досі ще не ступала нога людини! Ми при-
йшли сюди – і ми відкриємо твої таємниці».

В епілозі автор зображує щасливе повернення героїв додому: «Радянська 
країна зустрічала своїх героїв, відважних переможців світового простору, 
перших людей, які побували на далекій Венері, сміливих і безстрашних 
аргонавтів Всесвіту!»

• Характеристика героїв
Володимир Владко симпатизує своїм аргонавтам, дає читачеві деталь-

ну характеристику кожного з них, вимальовуючи кожну рисочку обличчя, 
кожен вчинок персонажа.

Перед читачем постає ідеалізований образ головного героя – академі-
ка Миколи Петровича Риндіна, доповідь якого й стала причиною польоту 
(«Ось характерна шапка його сивого волосся, ось енергійні, трохи насу-
плені брови, рівний прямий ніс, вуса, акуратно підстрижена борідка», «Яка 
він надзвичайна людина, наш Микола Петрович, і як я люблю його (пише 
Галя)! У нього така лагідна, добра посмішка! І як це він може бути завжди 
турботливим, як знаходить час навіть думати про наш настрій, жартує, ви-
гадує різні речі»).

Ще одним членом експедиції є запальний, «завжди глузливий» професор 
Ван Лун, який виконує обов’язки штурмана, радиста, фото- і кінооператора.

«Ван Лун рідко посміхався, ще рідше сміявся: глибокі зморшки на його 
молодому обличчі і сиве пасмо у гладкому блискучому чорному волоссі 
красномовно говорили спостережливій людині про суворі й важкі випро-
бування, які довелося йому перенести в житті».

Ван Лун – мужній, сміливий, швидко орієнтується та мобілізується у 
кризових ситуаціях, хороший стрілець з інстинктами мисливця.

 Серед завдань сміливця Вадима Сокола, «маленького, худорлявого, в 
старомодному пенсне», на планеті Венера було проведення фізичних та 
хімічних дослідів, ведення метереологічних та біологічних досліджень.

Відважна й розумна дівчина Галина Рижко – цікавий єдиний жіночий 
образ роману. «Під широкими складками комбінезона вгадувалася струнка 
дівоча постать. Тонке, дуже бліде обличчя дівчини з крутим упертим під-
боріддям, світло-карими очима, пухнастими вигнутими бровами і задери-
куватим носиком було розгублене». Галина дивує всіх своєю обізнаністю з 
особливостями польоту, фізичними та хімічними термінами. Риндін від неї 
в захопленні: «Просто молодець ця дівчина! Звідки в неї стільки сміливості 
і незалежності?».

Галина – ідеальна героїня: ерудит, смачно готує, вправно стріляє, 
винахідниця.
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Справжній талант письменника-фантаста полягає в тому, що витворений 
його уявою світ зображений так, ніби він існує насправді, немов він зримий, 
вагомий, відчутний на дотик і знайомий нам до найменших дрібниць.

Які неймовірні і несподівані картини малює нам письменник з життя 
рослинного та тваринного світу на далекій «сріблястій» Венері!

«Ось оранжева, вкрита крупними бородавками жаба завбільшки з люд-
ську голову. Проте замість широкого жаб’ячого рота – в неї твердий дзьоб 
між великими виряченими очима. І це робить жабу подібною до сови. Жаба, 
не зсуваючись з місця, діловито клюнула якусь істоту, що пропливла повз 
неї, розтерла її кривим ротом і миттю проковтнула.

Коричнева змія з маленькими ніжками і високим гребенем уздовж спини, 
звиваючись, вистрибнула з каламутної води, злетіла у повітря і стрілою 
впала на оранжеву жабу з совиним дзьобом…»

«З-за густого оранжево-червонястого листя небачених рослин з’явилась 
голова якоїсь потвори. Наче величезний казковий дракон плазував хащею, 
підводячи над верхівками дерев свою вугласту хижу голову. Круглі і застиглі 
тупі очі вдивлялися чи то в Галю, чи то кудись повз неї».

«Частина схилу перед нами була вкрита міріадами комах. Істоти найріз-
номанітніших форм – довгі, короткі, круглі, плескаті, з шістьма, десятьма 
і сотнями ніг, різні завбільшки, розміром з муху і величезні, мов гігантські 
жуки-рогачі, – комахи рухались одним суцільним потоком вздовж улогови-
ни, на краю якої опинилися мандрівники».

Навіть виписуючи останні рядки заключного розділу «Аргонавтів», сам 
В. Владко не міг без жалю і тихої печалі «розпрощатися» з вигаданим світом 
таємничої планети.

Лише згодом, після написання автором твору, стало відомо, що Венера 
полишена органічного життя, що температура сягає 450-470◦ за Цельсієм. 
Проте герої Владка застали іншу планету.

• Спогади про роман сучасників – письменника-фантаста М. Дашкієва 
та льотчика-космонавта П. Р. Поповича.

Ось як писав про дебют «Аргонавтів» письменник-фантаст Микола Даш-
кієв: «Я вчився у восьмому класі середньої школи, коли цей твір надійшов 
до нашої бібліотеки. Книжку вмить зачитали до дірок: найзавзятіші пре-
тенденти на звання зоряних капітанів негайно заснували астрономічний 
гурток, а майбутні будівники зорельотів заходилися майструвати незграб-
ні – і досить-таки небезпечні! – діючі моделі ракет, де в ролі пального ви-
користовували страшенно горючу тодішню кіноплівку. Я ж потай від усіх 
почав писати «продовження» роману, щоб зазнати своєї першої поразки на 
літературній ниві…»

Як представник уже іншого, повоєнного покоління, можу засвідчити, що 
наші уявлення про техніку, зорельоти були якимись викривлено-химерними. 
Ми, сільські діти, що зазнали воєнного лихоліття, чорних нестатків, голоду, 
сирітства, не бачили ще «живого» поїзда, радіоприймача, піаніно. Але вод-
ночас ознайомилися чи не з усім арсеналом військової техніки, що прийшла 
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на нашу землю з «цивілізованого» Заходу. Найбільш відважні і допитливі 
серед нас ставали каліками чи й гинули, розбираючи німецькі міни та сна-
ряди. Поганяли запряжену в плуг корову, потайки збирали на колгоспному 
полі (при світлі далеких зірок) колоски, аби закропити душу баландою, яка 
називалася забутим, але поновлюваним сьогодні словом «затірка». Тоді, 
правду кажучи, ми не мріяли про космічні польоти. Однак у чарівній книж-
ці про аргонавтів ми шукали і знаходили якийсь новий, небачений і такий 
жаданий світ добра й радості, благородних та сильних людей. І лише десь 
на денці наших змучених дитячих душ поволі, але впевнено проростала 
тендітна й несмілива мрія…».

Саме про це зайшлося якось у розмові з відомим нашим земляком, 
льотчиком-космонавтом П. Р. Поповичем. «Книги, прочитані в дитинстві, 
пам’ятаються довго, якщо не все життя, – згадував Павло Романович. – І як 
важливо, щоб це були добрі, мудрі, душевні книги! Для мене «Аргонавти 
Всесвіту» – буквар космонавтики. Вже коли побував у космосі, просто вра-
зило, як письменник точно спрогнозував ситуацію, пов’язану з невагомістю. 
Було таке відчуття, ніби я ознайомився з невагомістю… ще на Землі. Під час 
телевізійного зв’язку ми з Андріаном Ніколаєвим демонстрували глядачам, 
що відбувається в кабіні з предметами. Інколи мені самому здавалося, що 
ми показуємо циркові фокуси. І лише яскраві зірки в ілюмінаторі — на тлі 
чорного неба – засвідчували, що я не сплю і не марю… Про це я розповідаю 
як очевидець, але як це вдалося письменникові – досі для мене загадка…».93

Учитель-словесник запропонувала своїм учням проблемні питання у 
процесі роботи над твором. Розгорнуті відповіді на них були виголошені 
як доповіді на конференції, проведення якої рекомендовано Програмою фа-
культативного курсу:

• Чому космонавт П. Попович назвав роман «Аргонавти Всесвіту» «бу-
кварем космонавтики»?

• Володимир Владко – це просто фантаст, прогностик чи футуролог? (На 
основі фактів з твору скласти таблицю «Творча вигадка автора та передба-
чення наукових відкриттів у романі «Аргонавти Всесвіту»)

• Чи можна фрагменти з роману використовувати на уроках з фізики, 
хімії, біології, астрономії? Чому?

Під час інтерпретації роману «Нащадки скіфів» (1939) зверталася 
увага на такі питання:

1. Причини написання та особливості роману як науково-фантастичного.
Зовсім в іншому, на перший погляд, навіть несподіваному плані на-

писано роман «Нащадки скіфів». Письменник спрямовує свій погляд не 
в майбутнє, як це властиве науковій фантастиці, а в минуле. «Мене свого 
часу дуже зацікавив світ давніх скіфів, – пояснював згодом Володимир Ми-
колайович. – З’явилися вони невідомо звідки і так само загадково зникли, 

93  Бурбан Володимир. Вступне слово. // Володимир Владк. Сивий капітан; Аргонавти Всес-
віту : [романи]. – К. : Веселка, 1990. – С. 5-12.
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не залишивши ніяких писемних пам’яток. Все те, що є у розпорядженні 
сучасної науки, ґрунтується на матеріальних знахідках під час археологіч-
них розкопок у курганах і ще на нечисленних записах давніх грецьких і 
римських істориків. Тривалий час я вивчав ці матеріали і вирішив написати 
роман про життя і побут цих загадкових племен».94

За свідченням дослідників творчості письменника, був ще один мотив 
написання роману. Над світом нависла коричнева примара фашизму. Його 
ідеологи галасували про одвічну вищість арійської раси, про неповноцін-
ність інших народів, зокрема слов’янських. Треба було дати відсіч аполо-
гетам фашизму, розповісти читачам, особливо юним, про наші витоки, про 
наше історичне коріння.

2. Жанрові особливості твору
Володимир Владко означив «Нащадки скіфів» як роман науково-фантас-

тичний. Унікальність твору полягає в тому, що герої із сучасності поринають 
у дивовижний світ минулого, а не в майбутнє. Якщо науково-фантастичний 
роман висвітлює та прогнозує науково-технологічні питання, то «Нащадки 
скіфів» мають ознаки роману історичного, оскільки відтворюють у художній 
формі певний період історії – скіфську добу. Сам Владко зазначав: «Я не 
зумів би, зізнаюсь, написати історичний роман у повному розумінні цього 
слова. І після довгих роздумів зупинився на своєму улюбленому жанрі на-
укової фантастики».

Варто зауважити, що це роман швидше не історичний, а є історичною 
альтернативою, жанром фантастичної прози. (Що могли б повідати нам 
скіфи, сміливі, витривалі, справедливі, про наше історичне минуле, про 
прадавнє коріння нації?). Таке визначення жанрової специфіки якнайкраще 
пояснює одну з причин написання твору – гідно протистояти гітлерівському 
нацизму.

Сюжет «Нащадків скіфів» насичений незвичайними подіями, харак-
теризується великою динамікою розгортання. Викрадення й переслідування, 
атмосфера таємничості й загадковості, ситуації припущення й розгадування – ці 
особливості роману дають підстави стверджувати, що перед нами – пригод-
ницький роман.

Фантастичним є сам факт переміщення в минуле та опис місцевості.
Можна зробити висновок, що «Нащадки скіфів» – це науково-фантастич-

ний роман з елементами історичної альтернативи та пригодницького роману.
3. Композиція твору
Композиційно роман «Нащадки скіфів» складається з трьох частин та 20 

розділів. Твір розпочинається подіями в «глухому непромисловому кутку 
Донбасу» на узгір’ї Зольного кряжа. Експедиція з 4-х чоловік (студенти 
Артем і Ліда, наукові співробітники, професори Дмитро Борисович та Іван 
Семенович) приїхала на пошуки жил мідної руди. Під час розвідок студент 
Артем знайшов дивну закинуту печеру, у схилах якої виявлено виходи жил. 
Таємничість печери та розповіді місцевих інтригують пошуковців і дозво-
94  Владко Володимир. Післямова // В. Владко. Сивий Капітан. – К. : Дніпро, 1967. – С.511.
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ляють зробити припущення, що в лабіринтах печери можуть бути сліди 
одного з племен стародавніх скіфів. У печері на стінах герої знаходять дивні 
малюнки: великий меч, голову коня, щось подібне до намету. Зав’язка твору 
відбувається після знахідки в печері скриньки з посланням людини на ім’я 
Проніс, сучасника стародавніх скіфів, який стверджував, що, рухаючись за 
картою, можна знайти золото.

Розгадуючи головоломки з послання, герої рухаються вглиб печери, 
наштовхуються на завал, вирішують власноруч його розібрати. Під час 
роботи почав просочуватися дивний сірий дим і поволі наповнював пече-
ру. Пошуковці рятуються через новостворену діру в стіні печери. Отямив-
шись, археолог та геологи потрапляють у дивовижну місцевість: перед ними 
справжнє становище скіфів-кочівників. Здалеку чується дивна пісня – і пе-
ред шукачами пригод постає неймовірна картина: до становища стародавніх 
скіфів-кочівників наближалася процесія, яка вела полонених рабів-втікачів 
до жертовника. Артем, дуже обурений побаченим, кидається рятувати май-
бутніх жертв. У такий спосіб герої дають виявити себе і потрапляють в ото-
чення. Їх рятує собака Діана, яку, називаючи «поскіною», панічно бояться 
скіфи. Герої знайомляться з вождем Сколотом, віщуном Дорбатаєм. Артем 
знаходить собі товариша – молодого воїна Варкана.

Кожен день перебування в становищі приносить як масу пізнавальної ін-
формації, так і незвичайні небезпечні пригоди. Підступний віщун Дорбатай 
вимагає страти прибульців, бо цього хочуть боги, кривобокий боягузливий 
син Сколота Гартак хоче насильно взяти Ліду собі за дружину. З розвитку 
подій з’ясовується, що між старим вождем та віщуном точиться боротьба за 
владу. Прихильність головних героїв вигідна обом таборам, що ворогують. 
Проте стає відомо про третю силу – просте грецьке та скіфське населення, 
яке готує повстання під проводом грека Роніса проти панівної верхівки.

Роніс, родич Проніса, розкриває героям таємницю своїх предків про 
знахідку покладів золота у горах.

Під час бенкету на честь гостей найповажніший скіф Ормад розповідає 
про славетне минуле скіфів: війну народу сколотів проти перського царя Да-
рія. Дорбатай, хитро обдуривши всіх, отруює вино Сколота, і той помирає. 
Гартака віщун оголошує вождем. Дорбатай прагне стратити прибульців, їх 
рятує Варкан, проте Ліда та Іван Семенович лишаються в руках ворогів. 
Ворожбит готує поховальну процесію на честь вождя Сколота до священ-
них Гер. Варкан, Роніс, Артем вступають у бій з воїнами старшин, віщунів 
і рятують своїх.

Кульмінаційним є сам бій, Варкан рятує Артема від смертоносного спи-
са, але помирає сам. Герої ховаються за гребенем скелі і закидають віщунів 
динамітними шашками. Все це спричинило падіння скель; герої ховаються в 
новоутвореній печері. Як виявилося, це була та сама сталактитова печера, де 
вони врятувалися від газу. По дорозі додому пошуковці натрапляють на від-
галуження у стіні, де знаходять поклади золота, знайдені колись Пронісом.

4. Характеристика головних героїв роману
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Археолог Дмитро Борисович та геолог Іван Семенович – товариші, які 
палко відстоюють наукові цінності своїх професій. Вони мудрі, розважливі, 
проте, як і будь-які науковці, легко піддаються впливові емоцій, пов’язаних 
з науковими відкриттями.

Геолог Іван Семенович – людина дещо запальна, темпераментна, але 
надзвичайно зібрана в небезпечних ситуаціях.

Далекою родичкою геолога є Ліда, студентка геологічного інституту. 
Красуня, розумниця, завжди готова прийти на допомогу.

Її товариш, найкращий студент-геолог Артем – надзвичайно гордий, пря-
молінійний молодий чоловік. Вважає за честь брати участь в експедиції з 
досвідченими фахівцями. Прямолінійність і нетерпимість до несправедли-
вості, різкуватість зумовлена тим, що він рано лишився сиротою і всього 
досяг сам.

Артем і Ліда закохані в свою науку і не бажають поступатися один од-
ному. Таке протистояння пояснюється й тим, що герої симпатизують один 
одному, проте аж ніяк не хочуть цього визнавати.

П’ятим учасником експедиції є собака Діана, жовтий боксер Івана Се-
меновича. Це насправді вірний друг, який декілька разів рятував героїв у 
скіфському становищі.

Яскраво змальовані в романі образи скіфів. Вождь скіфського племені 
Сколот – мужній, сильний правитель, хороший воїн, загартований не в од-
ному бою. Є представником скіфської знаті. Шанобливо ставиться до зви-
чаїв скіфів. Має сина Гартака, каліку від народження, який прагне посісти 
престол. Через боягузтво пристає до ворожого табору віщуна Дорбатая.

Віщун Дорбатай, «лютий, підступний», «з зіркими безжальними очи-
ма» – уособлення зла, зрадливості, підступності. Він завжди дбав про те, 
щоб ефектними сценами вкрай залякувати народ простих скіфів – воїнів, 
мисливців, рабів, греків.

І Сколоту, і Дорбатаю протистоїть група простих скіфів, воїнів, таких 
як Варкан та Роніс. Варкан – мужній воїн, сміливий, розважливий, цінує 
дружбу, побратимство. Роніс працює над видобутком руди та золота. Роніс 
очолює повстання грецьких рабів, яких доля в минулому закинула в цей 
край. Греки та скіфи давно перемішалися, породичалися. Але це є абсо-
лютно не вигідним Дорбатаю, який постійно визискував грецьке населення, 
називаючи їх проклятими.

Образи простих скіфів – це образи людей підневільних, заляканих Ско-
лотом та затурканих віщуном. Проте серед них є мужні люди, які підтри-
мують ідею повстання і мужньо борються з віщунами.

5. З’ясування проблематики роману, яким письменник виявляє своє став-
лення до війни і фашизму, піднімає проблеми добра і зла, кохання, дружби 
і зради, історичної правди та пам’яті, – спонукало суб’єктів навчально-ви-
ховного процесу розв’язати і низку проблемних завдань, зокрема:

1) Які твори інших авторів української та світової класики вам нагадує 
сюжет роману В. Владка «Нащадки скіфів»?
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Варто зазначити, що цей твір за антифашистською спрямованістю пе-
регукується з відомим романом А. Конан Дойля «Загублений світ». Неймо-
вірні та ризиковані пригоди головних героїв, любовні трикутники нагаду-
ють події з роману Джека Лондона «Серця трьох». Доцільно згадати поеми 
О. Блока «Скіфи» та Л. Костенко «Скіфська одіссея».

2) Інтертекстуальне явище: спільне і відмінне у романі В. Владка «На-
щадки скіфів» та поемах О. Блока «Скіфи» та Л. Костенко «Скіфська одіссея».

Завдання: опрацювати статтю В. Панченка «Поема Ліни Костенко 
«Скіфська одіссея: полеміка з Олександром Блоком».

Ці три твори об’єднує, безперечно, тема скіфів. Що спонукало авторів 
дозволити своїм сучасникам зазирнути в минуле? Звернемо увагу на роки 
написання: «Скіфи» О. Блока (30 січня 1918 р.), «Нащадки скіфів» В. Влад-
ка (1939 р.), «Скіфська одіссея» Л. Костенко (після 1983р.).

Пафос «Скіфів» Блока, за твердженням професора В. Панченка, в утвер-
дженні особливого, месіанського призначення Росії-Сфінкса, Росії-Скіфії:

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!

Поему поет адресує Європі, бо в січні 1918 р. у Бресті вирішувалося 
питання війни та миру. Своїми «Скіфами» Блок приєднався до давньої су-
перечки Росії з Європою. Поему «Скіфи», яка має агресивний тон, В. Орлов, 
один з дослідників творчості поета, назвав «монументальною революцій-
но-патріотичною одою».

Проте в поемі немає жодних історичних розвідок. В. Панченко ствер-
джує, що Блок усерйоз не вважав співвітчизників прямими нащадками скіфів.

«Нащадки скіфів» В. Владка адресовані і сучасникам як пам’ятка про сла-
ветне минуле нашого народу, і фашистській Європі, яка принижувала гідність 
будь-якої неарійської нації. Для Владка скіфи – це славетні предки українців.

Поема Ліни Костенко «Скіфська одіссея» прямо не полемізує з блоків-
ською поемою. У статті В. Панченка читаємо: «Якщо погодитися з тим, що 
Блок створював «міф і метафору», то в такому разі «Скіфська одіссея» – це 
деміфологізація блоківської версії історії».

Скіфія для Ліни Костенко – це не лише скіфи. Поема писалася після ви-
ходу розвідок археолога й поета Б. Мозолевського «Скіфський степ» (1983 р.).

Унікальність «Нащадків скіфів» В. Владка в тому, що написаний роман 
задовго до наукових розвідок про життя скіфів, але дуже багато описаних 
деталей є історично правдивими.

Поема Ліни Костенко – це балада, в якій поєдналося епічне, ліричне й 
драматичне начала; це (як і «Нащадки скіфів» В. Владка) художня енци-
клопедія тієї Скіфії, в якій поетеса розгледіла багато рідного й знайомого.

Ці три досліджувані твори об’єднані мотивом пошуку своєї ідентичності. 
Історичне підґрунтя сучасної історичної доби стало для О. Блока, В. Владка 
та Л. Костенко причинами написання кожного з творів.
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У Блока вчувається дещо нервовий пошук точки опори для російського 
месіанства. Поет написав «Скіфи» як ультиматум старій буржуазній Європі.

«Нащадки скіфів» В. Владка – ультиматум, гостра відсіч «коричневій 
чумі ХХ століття», яка намагалася спотворити й принизити історію інших 
народів. Твір – це спроба розповісти юним читачам про наших гідних пред-
ків, не чекаючи, доки до справи візьмуться фахівці-історики (ґрунтовні роз-
відки будуть аж через 30 років).

«Скіфська одіссея» Ліни Костенко сприймається як «своєрідний уль-
тиматум історичному безпам’ятству». Мотив національної ідентифікації у 
поетеси має драматичний характер, оскільки мова йде про «чорні діри» в 
«історичній пам’яті століть», про брак «писаних слів».95

У поемі Л. Костенко та романі В. Владка багато спільного: правдиве 
висвітлення скіфської історії, побуту, звичаїв, обрядовості. Владко не раз 
згадує Геродота. Ліна Костенко теж відштовхується від свідчень історика: 
головний герой, ольвійський грек, в душі трохи й сам Геродот.

3) Чи можна використати інформацію з роману на уроках з історії? За 
романом написати реферати на теми: «Життя скіфів», «Звичаї і традиції 
скіфського населення», «Правда і вигадка про скіфське плем’я у романі 
В. Владка «Нащадки скіфів».

Слава «українського Жюля Верна» перетинає кордони нашої країни. 
Досить сказати, що роман «Аргонавти Всесвіту» шість разів видавався в 
Японії, з творами письменника знайомі читачі багатьох європейських країн.

Оцінюючи творчість Володимира Владка, слід сказати відверто: він 
прокладав шлях для нас, нащадків, як один із засновників жанру наукової 
фантастики в Україні, і недарма критика надала йому почесне звання «укра-
їнського Жюля Верна».96

Під час підготовки та проведення факультативних занять важливо на 
кожному етапі визначатися з формами роботи: індивідуальна, фронтальна, 
колективна чи групова. Доцільним вважаємо вибір самих учнів, що спри-
яє розвиткові у старшокласників самостійності та ініціативи, вихованню 
відповідальності перед собою та однокласниками. Крім того, самостійний 
розподіл між однокласниками і вибір видів робіт дають змогу формувати 
особистісне ставлення до інформації, що вивчається; можливість вибирати 
навчальні завдання активізує творчий пошук, самостійне осмислення ху-
дожніх і життєвих явищ, стимулює читання творів за власним бажанням.97 
Такий підхід до організації пізнавальної діяльності старшокласників обу-
95  Панченко Володимир. Поема Ліни Костенко «Скіфська одіссея» : полеміка з Олександром 
Блоком //Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : Матеріали круглого столу / Ред..-
упорядник Т. В. Шаповаленко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – С. 17-22.
96  Карацупа Віталій, Левченко Олександр. Минуле української фантастики: [Про письменни-
ка-фантаста Володимира Владка] // УФО, 2008, № 1 – С. 7.
97  Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних 
закладах : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти [Текст]. – К. : Ленвіт, 
2000. – С. 154 – 156.
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мовлений формуванням позитивної мотивації на факультативних заняттях 
під час вивчення української фантастичної прози.

Сучасні учені-методисти, педагоги часто виокремлюють таку фазу уро-
ку, як рефлексія, протягом якої «учні роблять огляд ідей, що були відкри-
ті ними, значення яких вони усвідомили; учні запитують, інтерпретують, 
застосовують, сперечаються, змінюють та поширюють набуте знання до 
нових обріїв». Г. Токмань акцентує на тому, що етап рефлексії на уроці 
української літератури має бути тоді, «коли увага зосереджувалася на про-
блемних запитаннях та ситуаціях, тобто інтелектуальний пошук домінував 
над емоційними читацькими реакціями».98 Виокремлювати такі фази на 
факультативах – одне з важливих завдань учителя-словесника.
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