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ПРО АВТОРІВ
Професор	Юрій Іванович Ковбасенко	–	завідувач	кафедри	світової	літерату-
ри	Київського	університету	імені	Бориса	Грінченка,	президент	Української	асо-
ціації	викладачів	зарубіжної	літератури,	автор	понад	250	публікацій	з	теорії,	
історії	та	методики	викладання	літератури,	державних	стандартів,	навчальних	
програм,	підручників	 і	 посібників	для	учнів	 та	вчителів	 середніх	навчальних	
закладів,	 а	 також	 студентів,	 магі-
странтів,	аспірантів	і	викладачів	гу-
манітарних	спеціальностей	вишів.	
Ю.	І.	Ковбасенко	стояв	біля	витоків	
предмета	 «Зарубіжна	 література»	
в	 середніх	 навчальних	 закладах	
незалежної	України,	а	також	ЗНО	з	
цієї	навчальної	дисципліни.

Людмила Василівна Ковбасен-
ко	 –	 учитель-методист	 зарубіжної	
літератури	 Київського	 ліцею	 «Еко»	
№	198,	автор	понад	100	публікацій	
(підручників,	 посібників,	 статей)	 із	
зарубіжної	 літератури	 та	 методики	
її	викладання.

Від	самого	початку	діяльність	нашого	видавництва	тісно	пов’язана	зі	шко-
лою.	Наші	книжки	супроводжують	учнів	і	педагогів	на	всіх	етапах	навчального	
процесу.	

Багатьом	тисячам	батьків,	вихователів,	логопедів,	дитячих	психологів	
книжки	видавництва	«Літера»	допомогли	підготувати	дітей	до	школи.	Ство-
рені	педагогами-новаторами,	провідними	методистами	посібники,	зошити	і	
словники	для	початкової	школи	завоювали	довіру	вчителів,	батьків	та	учнів.	

За	комплексними	збірками	(з	цього	року	ще	й	мультимедійними)	випускни-
ки	успішно	готуються	до	складання	ЗНО.

Завдяки	вашій	високій	оцінці	наші	видання	вже	не	перший	рік	серед	ліде-
рів	Всеукраїнського	конкурсу	підручників.	З	1992	року	в	нашому	видавництві	
побачили	світ	більш	як	1000	назв	книжок	загальним	накладом	понад	15	міль-
йонів	примірників.	

Сьогодні,	як	ніколи	раніше,	освітнє	життя	України	стрімко	змінюється,	що	
виявляється	передусім	у	вимогах	до	школи.	І	ми	намагаємося	не	просто	
встигати,	а	бути	трохи	попереду.	Можливим	це	стає	завдяки	вам	–	небайду-
жим	учителям	і	методистам,	рецензентам	і	експертам.

Дякую	вам	усім.
Сергій	Макаревич,	 

директор	видавництва	«Літера	ЛТД»

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Цей рік є особливим для ваших 
учнів – вони закінчують навчання 
в основній школі і переходять до 
старших (вже профільних) класів. 
У яку спеціальність вони інвесту-
ватимуть свій час, сили, талан-
ти, – ще невідомо нікому. Зате 
відомо достеменно, що, хай там 
яку професію вони оберуть, – Лі-
тература, Мистецтво, Краса бу-
дуть з ними завжди, допомагаючи 
досягати найвищих життєвих 
вершин. І, щиро сподіваємося, на-
дійним дороговказом для них буде, 
зокрема, і цей підручник...

«

»



ГОЛОВНЕ – ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ
Уперше	підручник	із	зарубіжної	літератури	для	9-го	класу	
містить	не	лише	літературно-критичний	матеріал,	а	й	усі 
художні твори,	передбачені	до	вивчення	програмою.

	Розділи	підручника:	«Вступ»,	«Просвітництво»,	«Романтизм»,	«Від	романтизму	до	реаліз-
му»,	«Реалізм»,	«Новітні	тенденції	у	драматургії	кінця	ХІХ	–	початку	ХХ	століття»,	«Сучасна	
література»,	«Словник	термінів	і	понять».

	Структура	кожної	теми	відповідає	природній	логіці	процесу	читання	і	сприйняття	літератур-
ного	твору.	

	Оптимальна	кількість	рубрик:	«Готуємося	до	діалогу»,	«Діалог	із	текстом»,	«А	в	цей	час	в	
Україні...»,	«Відлуння»,	«Узагальнення	за	розділом».

Як побудований підручник
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і робить добро іншим. Золото зробило його своїм жерцем, своїм філософом, 
своїм рабом. Проте справжньої свободи Гобсек так і не отримав, тому що не 
тільки не зміг звільнитися від влади грошей, а й став філософом і поетом цієї 
влади, що й призвело до його повної моральної деградації.

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії»
Уперше повість «Гобсек» Бальзак видав ще 1830 р. під назвою «Небезпеки 

безпутства». А задум «Людської комедії» оформився аж у 1833–1834 рр. Тож і 
виходить, що повість видавалася як окремий, самодостатній твір і не залежала 
від концепції «Людської комедії». У першій редакції увага письменника фоку-
сувалася не на образі Гобсека, а на фігурі Анастазі де Ресто та її ганебному 
зв’язку з порожнім красунчиком Максимом де Траєм, який цю безпутну жінку 
зрештою розорив і покинув, оскільки його цікавили лише її гроші. Дітям Анас-
тазі загрожувало зубожіння, якби не добрий геній – Гобсек, за що вдячна гра-
финя домагалася для нього дворянського стану. У такій редакції твір навряд чи 
виходив за межі поодинокого випадку і являв собою приватну історію аристок-
ратичної сім’ї. У фіналі першої редакції син Анастазі, Ернест де Ресто, отриму-
вав спадщину з рук Гобсека. Проте в процесі визрівання задуму «Людської ко-
медії» Бальзак відчув, що справжньою його знахідкою є не образ безпутної 
Анастазі, а старий лихвар Гобсек. У «Людській комедії» провідною темою є до-
слідження закономірностей розвитку суспільства, зокрема – закономірностей 
зміни суспільних формацій (феодалізму – капіталізмом). Тож, з точки зору ло-
гіки усієї «Людської комедії», «гарячішою» темою є не «небезпеки безпутства» 
розбещеної жінки, а тема філософії золота, влади «грошового мішка» у буржу-
азному суспільстві, тих нових сил, які йдуть на зміну аристократам (персоніфі-
кована в образі Гобсека). І з образу Анастазі у другій редакції (1835) акцент тво-
ру перемістився на образ лихваря. У другій редакції твір отримав назву «Татусь 
Гобсек» і увійшов до «Сцен паризького життя». До того ж у фіналі твору 
з’явився опис славнозвісної комірчини Гобсека. 

І лише у 1842 р., тобто аж через 12 (!) років після появи першої редакції, 
повість набуває остаточного вигляду в третій редакції. Крім того – і це дуже 
важливо (бо приватне життя є скрізь, а не лише в Парижі) – знаходить своє міс-
це у «Сценах приватного життя». 

 

ГОБСЕК
Адвокат Дервіль помітив, що молодий граф де Ресто і Камілла де Гранльє подобаються 
один одному. Віконтеса де Гранльє була проти їхніх стосунків, бо мати юного графа 
мала заплямовану репутацію. Тоді Дервіль вирішив розказати історію, яка повинна 

була змінити ставлення віконтеси до стосунків молодих людей.

– Ця історія пов’язана з романтичною пригодою, єдиною у моєму житті. Роз-
повім спочатку про одного чоловіка, який брав участь у цій історії і якого ви не 
могли знати. Йдеться про лихваря. Не знаю, чи зможете ви з моїх слів уявити 
собі обличчя цього чоловіка, що його я, назвав би «місячним ликом», так його 

ДІАЛОГ ІЗ ТЕКСТОМ
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ТРАВНЕВА ПІСНЯ
О як радіє
Весь світ навкіл!
Як сяє сонце!
Як грає діл!

Кущі, дерева —
Усе в квітках,
На кожній гілці
Співає птах,

І раювання
В серцях бринить.
О земле рання!
О втіхи мить!

Любов, любове!
Ти осяйна
Злотава хмарка,
Що ген злина.

Вщедряєш обшир
Лугів, ланів,
Твій свіжий подих
Життя сп’янив.

Дівча, кохання
Моє земне!
Тебе люблю я,
А ти мене!

Так любить жайвір
Небес красу,
Так любить квітка
Спивать росу,

Як я кохаю
Тебе одну,
Мені даєш-бо
Снагу й весну,

І в мене пісня
Росте, буя.
Благословенна
Любов твоя!

Переклад Леоніда Череватенка

МАЙОВА ПІСНЯ
О, як яріє
Весь світ навкруг!
Як сяє сонце,
Як мріє луг!

Квітує кожне
Живе стебло,
Пташиним співом
Ліс облягло.

Блаженна радість —
Сердець єство!
О земле! Сонце!
О торжество!

Любов, любове!
Шарієш ти,
Неначе хмарка
Із висоти.

Благословляєш
Ти ранній шлях...
Весняним цвітом
Весь світ пропах!

Кохана, щастя
Моє ясне!
Тебе люблю я,
Як ти мене!

Переклад Василя Стуса

Яким усе це було новим, скільки тут чарівної 
свободи, мелодійності і барви стості, як під бу-
ремним поривом цих ритмів обсипалася пудра 
з раціоналі стичних перук.

Томас Манн про лірику Гете-штюрмера

Гете і Фредеріка. 
Поштівка, Німеччина, 
кінець 19-го ст.        
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Володимир Ленський, який щиро її кохав (причому не в останню чергу і через 
легковажність самої Ольги), але скоро вона забула і палкого поета, і свої по чуття.

Попри те, що в образах обох Ларіних є багато спільного (вони рідні сестри, 
майже ровесниці, хай і по-різному, але обидві привабливі, разом росли тощо), 
але Ольга і Татьяна різко протиставлені одна одній. Перша – весела, рум’яна, 
життєрадісна, друга – меланхолійна, мрійлива, немов чужа у своїй сім’ї (чи не 
так само чужа, який чужий і навіть зайвий скрізь і Євгеній Онєгін?). Ольга лю-
бить легковажно, Татьяна – усією душею. Але чи не найбільша різниця – в умін-
ні зберігати вірність, у моральних чеснотах.

Так, коли Онєгін удруге зустрічає Татьяну, з нею відбувається метаморфоза: 
вона вже живе не в селі, а в столиці, вона одружена, багата, стала княгинею. І тут 
Онєгін немов прозріває – він бачить, кого втратив. І Пушкін «примушує» свого 
героя тепер уже писати листа їй (свого роду дзеркальна композиція). Він щи-
рий – зокрема, зізнається в тому, що він «чужий усім», що страждає від самот-
ності. А це вже – романтичний лейтмотив. Але цього разу вже Татьяна відмо-
вляє йому, як колись він їй. Причому вона не приховує, що все ще кохає його. 
Але почуття обов’язку переважує почуття кохання – вона не може порушити 
обітниці, яку дала чоловіку під час вінчання: «Я вас люблю (пощо таїти?), / Та 
з ким я стала до вінця – / Зостанусь вірна до кінця».

І тут автор різко обриває оповідь – жанр роману у віршах, зокрема невиму-
шеної бесіди з читачем, дозволяє йому це зробити, не особливо переймаючись 
відточуванням фіналу. Він прощається з читачем, наче з приятелем, без особли-
вих церемоній: «Прощай. Прийшли ми до мети…»

ДІАЛОГ ІЗ ТЕКСТОМ

Портрет Євгенія Онєгіна. Малюнок Пушкіна, 1830 

ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН

Глава перша
І

«Мій дядько чесний без догани,
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг,
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике –
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять,
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»

твори	в	оптимальному	 
скороченні		

різні	інтерпретації	

найкращі	переклади		

Запорука 
якісного уроку



Вступи до розділів
Портрет	 доби:	 провідні	 ідеї,	 зв’язок	 із	 попередніми	 й	
наступними	епохами,	значення	для	сучасності.
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Ще однією ключовою ідеєю Просвітництва 
була ідея просвіченого монарха. Як мовилося, за 
магістральний напрям, головний засіб удоскона-
лення людства просвітники  обрали культурно-
просвітницьку діяльність. Тому логічно постава-
ло запитання: а кого, власне, найдоцільніше про-
свічувати? Адже дійти до кожної людини дуже 
важко, майже неможливо. Вольтер, наприклад, 
навідріз відмовився просвічувати простих людей, 
називаючи народ «чередою, якій потрібен батіг і 
корм». 

Найоптимальніше, вирішили просвітники, по-
чинати просвіту народу з просвіти монарха (ко-
роля, царя, шаха тощо). Той, у свою чергу, почне 
просвічувати своїх міністрів, ті — своїх підлеглих 
і так далі, і, зрештою, вони просвітять усю свою 
країну, адже влада в їхніх руках. Згодом німець-
кий письменник-романтик Гофман іронізуватиме 
над буквально циркулярним «уведенням Про-
світництва» у вигаданому князівстві Керепес 
(див. розділ про повість-казку Е. Т. А. Гофмана 
«Крихітка Цахес»). Але самим просвітникам ідея 
просвіченого монарха абсурдною на видавалася.

Іноді монархи дійсно сприяли розповсю джен-
ню наук. Так, Петро І здійснив спробу «європеї-
зації» Росії не в останню чергу саме за допомогою 
впровадження (іноді навіть примусового) і дер-
жавної підтримки науки. І хай він прагнув наслі-
дувати не культуру чи права людини, а передо-
всім військову потугу Європи, без залучення 
учених це було неможливо. Тому до Московії за-
прошували  іноземних учених, зокрема із просві-
ченішої на той час України. Так, із Києво-Моги-
лянської академії туди переїхав ректор Феофан 
Прокопович та інші професори.

Стан освіти й науки в тогочасній Московії 
були предметом висміювання та засудження в ба-
гатьох російських просвітницьких творах. Напри-
клад, згадана проблема висвітлена у комедії Де-
ниса Фонвізіна «Недоросток», головний герой 
якої, неук-недоросток Митрофан, заявив, що, мо-
вляв, «географію вчити не треба, адже візник сам 
куди треба тебе довезе». 

Загалом доба Просвітництва позначена по-
зитивним, оптимістичним настроєм. До того ж, у 
по рівнянні з XVII століттям, коли Європою про-
котилася смертоносна 30-річна війна, XVIII сто-
літ тя видавалося певним перепочинком, поліп-

А В ЦЕЙ ЧАС В УКРАЇНІ…

3 травня 1783 року, якраз у 
розквіт доби Просвітництва з її 
гаслами «свободи, рівності й бра-
терство» і засудження рабства, ро-
сійська «просвічена монархиня» 
Катерина ІІ підписала указ про 
покріпачення українських селян.

Росія, покріпачена здавна, 
«бла  годенствувала» й мовчала. 
А укра їнське козацтво, яке б мог-
ло захистити своїх земляків-се-
лян, уже було знищене (1775 р. — 
руйнація Запорозької Січі; 
1782 р. — остання велика група 
козаків рушила на Кубань — там і 
сьогодні лунає українська пісня). 
І лише художня література висту-
пила проти цього «прогресив-
ного» нововведення російської 
«просвіченої монархині». Це була 
«Ода на рабство», написана ук-
раїнцем грецького походження 
Василем Капністом (1757—1823).

Візьму я ліру призабуту,
Протру її від пилюги,
І руку простягну, закуту
У важелезні ланцюги,
І на жалобу налаштую,
І пісню скорбную, сумную,
Похмуру, мов душа моя,
Проллю зі струн, омитих слізьми:
Моєї любої Вітчизни
Уярмлення оплачу я...

Переклад Юрія Чигиринського

Капніст був помітним російсь-
ким поетом і жив у Санкт-Петер-
бурзі. Однак, почувши про покрі-
пачення України, назавжди 
покинув столицю і щойно отри-
ману високу посаду, за яку до 
того довго боровся, і виїхав у рід-
не село Обухівку, що на Пол-
тавщині. «Василь Капніст відчув 
Україну своєю вітчизною в ту 
хвилину, коли вона остаточно 
втратила свободу. Цього вже до-
сить, щоб назвати його поезію ук-
раїнською російськомовною літе-
ратурою» (М. По пович).
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Натомість у реалістичних творах дотримання принципу життєподібності ви-

магало від митця-реаліста глибокого психологізму в змалюванні особистості, 

розкритті її багатогранності й неоднозначності. Тож часто герой реалістичного 

твору не міг бути носієм однієї-єдиної незмінної пристрасті хоча б тому, що його 

характер поданий у розвитку, у постійному русі, змінах, у тім числі і в змінах 

цих самих пристрастей. Особливу увагу реалісти приділяли зображенню людини в суспільстві – лі-

тература стає соціальною. Середовище «ліпить характер людини», як скульптор 

шматок глини чи гіпсу. Але тут є і зворотній зв’язок – «створена» суспільством, 

людина, своєю чергою, сама творить це суспільство, оскільки здатна брати сві-

дому участь у його зміні.Узагальнюючи, можна зазначити, що улюбленим романтиками «винятковим 

особистостям у виняткових обставинах» реалісти протиставили зображення 

«типових характерів у типових обставинах».Порівняльна характеристика романтизму і реалізму
Романтизм

Реалізм

Перевага естетичної функції мистец-
тва

Перевага пізнавальної та виховної 
функцій мистецтваНеприйняття буденності, втеча від 

неї 
Широке зображення буденного жит-
тя, занурення в закономірності його 
розвитку

Перевага усього екзотичного, незви-
чайного

Звертання до «неестетичних тем, об-
разів, мотивів»: описів буденної пра-
ці, жахливих умов життя нижчих 
прошарків суспільства, потворних у 
своїй тупості та ницості людців різ-
них суспільних станів

Відкриття історичного та місцевого 
колориту, самобутнього для кожно-
го народу та епохи

Осягнення схожості в різному, вмін-
ня знаходити зв’язки та збіги у світі, 
який постійно змінюється

Схильність до всього неповторного, 
виняткового

Пошуки типового навіть у несхо-
жомуЗвеличення «життя духу», культ по-

чуттів, поетизація уяви митця Широке використання наукових ме-
тодів: спостереження, аналіз, систе-
матизація, узагальнення тощо

Зосередження уваги на внутрішньо-
му світі людини Зосередження уваги на взаєминах 

людини й суспільства, впливі со-
ціально-історичних умов на форму-
вання особистості
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творчість починала наближуватися до наукової діяльності. На перший план, як і 

за доби Просвітництва, виходять пізнавальна й виховна функції мистецтва. Так, 

Оноре де Бальзак у повісті «Гобсек» випередив власне науковий аналіз капі-

талізму, нового суспільного устрою.

Згадаймо, що романтиків цікавив «незвичайний герой у незвичайних обста-

винах»: нескорений бунтівник, одинак, вигнанець, «зайва людина». І на перехід-

ному від романтизму до реалізму етапі ця риса була притаманна і деяким персо-

нажам реалістичних творів (такими певною мірою є Онєгін і Печорін).

Якщо романтики тікали від реальності, задихалися в «сірій буденності», то 

реалісти зазвичай зображували людей звичайних, зовсім негероїчних професій: 

селян, робітників, дрібних службовців, лихварів під час їхньої буденної праці. 

Причому ця риса притаманна не лише літературі, а й іншим видам мистецтва.

Реалісти не боялися показувати у творах також 

потворних у своїй тупості та ницості людців різ-

них суспільних станів. Були такі персонажі й у ро-

мантиків, досить згадати Крихітку Цахеса з одной-

менної повісті-казки Е. Гофмана. Але реалісти не 

зловживали гротесково-фантастичними фарбами, 

знаходячи справжнісінький гротеск у реальному 

житті. Їхні герої такі переконливі, що в них можна 

впізнати риси реальних людей, яких читач неодно-

разово бачив особисто. Це, наприклад, відворотна 

у своїй самозакоханості «значна особа», яка бук-

вально розчавила й без того підраненого Акакія 

Акакійовича Башмачкіна («Шинель» М. Гоголя). 

Це було справжнісіньким «естетичним переворотом» реалістів – для них прак-

тично не існувало «нехудожніх», низьких, заборонених тем і героїв.

Крім того, у творах романтиків (як і класицистів, згадаймо пана Журдена) 

широко представлені герої як носії однієї домінуючої пристрасті. Слід зауважи-

ти, що реалісти теж використовували цей класицистичний і романтичний при-

йом. Так, у вже згаданій повісті М. Гоголя «Шинель» Акакій Акакійович Баш-

мачкін якраз і є носієм однієї пристрасті – бажання пошити нову шинель. І що з 

того, що декому це може видатися дріб’язком? На те ж він і «маленька людина», 

що навіть дріб’язкова мета може здатися йому великою й доленосною.

Гюстав Курбе. Каменярі, 1849 

Живопис полягає у зображенні 

речей, які художник може по-

бачити і торкнутися... Я твердо 

дотримуюся поглядів, що живо-

пис – гранично конкретне ми-

стецтво і може полягати лише в 

зображенні реальних, даних нам 

речей... Це абсолютно фізична 

мова. Гюстав Курбе

Перш ніж писати, письмен-

нику слід проаналізувати 

всі характери, перейнятися 

всіма звичаями, обійти всю 

землю, відчути всі при-

страсті, адже всі пристрас-

ті, країни, звичаї, характе-

ри, явища природні та 

моральні, – усе це має 

пройти через його аналіз.

О. Бальзак
56

Лейтмотиви романтизму 

Романтики відчували недосяжність високого ідеалу, конфлікт неординарної 

особистості з суспільством, її 
приреченість на нерозуміння оточення. Т

ому од-

ним із домінуючих у літературі романтизму став мотив самот-

ності: «
Самотність… В людях що? І що співець для них?» (А. 

Міцкевич. «Дзяди»); або: «Біліє парус одинокий / В морськім 

тумані голубім... /
 По що пливе він в світ широкий? / Щ

о ки-

нув він в краю своїм?..» (М. Лермонтов. «Парус», переклад 

М.Терещенка). Мотиви самотності пронизують також поезії 

німця Генріха Гейне: «Чому троянди немов неживі…», «На пів-

ночі кедр одинокий…», «Як я з милою розставсь…» та ін.

Із мотивом самотності тісно пов’язаний мотив світової 

скорботи. Тут головне слово належало Джорджу Байрону 

(«Мій дух, як ніч...»). Англійця переспівував М. Лермонтов: 

«Дума» («Печально я дивлюсь на наше покоління!..»
), «І нуд-

но, і с
умно! —

 і н
ікому руку подать…», «Станси» («Душу давить днів журба-ома-

на…»). А в поневолених націй мотив світової скорботи переливався в «мотив на-

ціональної туги» (поезії Т
. Ш

евченка про колишню козацьку славу).

Дуже яскравим був мотив романтичного бунту. Так, продовжуючи традицію 

Гете, Байрон зображує нескореного титана Прометея, який сміливо кидає 

виклик Зевсові і у
сім богам Олімпу:

Хай доля зла тебе скувала,

Та виклик твій, борня зухвала,

Завзяття вогнене твоє,

Твій гордий дух і н
епокора,

Що їх і н
ебо не поборе,

Для смертних прикладом стає…

Та дух бунтарства — не покути –

Найважчі розбиває пута,

І волі людської снага,

У муках зрощена, в одчаї,

Надії й
 віри не втрачає,

Зухвало виклик зустрічає

І владно смерть перемага!

Каспар Давид Фрідріх. Мандрівник 

над морем туману, 1818      
      

      
  

Пейзаж для романтиків – це втілен-

ня як душі світобудови, так і н
астрою 

самого художника. К
артина відобра-

жає драматичне протиріччя: людина 

панує над пейзажем і в
одночас є аб-

солютно незначною в оточенні ве-

личних скель, далеких гірських піків 

і безкрайнього моря туману.

Лейтмотив – 

провідний на-

стрій, головна тема, 

основний ідейний і 

емоційний тон літе-

ратурно-художньо-

го твору, творчості 

письменника, 
літе-

ратурного напряму.

Знайомство  
з добою СТОРІНКАМИ ПІДРУЧНИКА

система	
підрозділів

посторінковий	
словник

виділення	
ключових	слів

якісний	і	дидактично	
обґрунтований	 
ілюстративно- 
візуальний	ряд

«А	в	цей	час	в	Україні...»:	
Україна	в	контексті	світової	
літератури	та	культури

влучні	
цитати

втілення	провідних	
ідей	доби	у	різних	
видах	мистецтва

таблиці	для	
пояснення,	
порівняння	та	
узагальнення



«Готуємося до діалогу»
Необхідний	обсяг	інформації	для	належної	
підготовки	до	читання	літературних	творів.

Міцне  
підґрунтя
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  кораблів». Роман, як і всі інші твори письменника, з’явився анонімно. Два томи 

видання друкувалися в п’яти різних друкарнях (щоб запобігти піратству). Кни-

га мала шалений успіх — перший тираж продали менше ніж за тиждень.

У добу Просвітництва набула популярності література, написана у формі по-

дорожніх записів. Відбувалося активне освоєння світу, європейці багато подо-

рожували, налагоджуючи зв’язки з найвіддаленішими ку-

точками планети. Згадаймо роман Даніеля Дефо «Робінзон 

Крузо» (1719). До речі, Свіфт і Дефо, перебуваючи в різних 

політичних і релігійних таборах, один одного недолюблю-

вали. І Свіфт написав свої «Мандри…», зокрема, як відвер-

ту пародію на «Пригоди Робінзона Крузо». 

Пародійний перегук відчувається на багатьох рівнях: це 

й сам жанр подорожі, точність і переконливість — «доку-

ментальність» описів (причому Свіфт описує найфантас-

тичніші речі як реальні), становище герої та ін. Однак в об-

разі Робінзона втілено буржуазні ідеали, і саме їх Свіфт 

висміює. Автор «Мандрів Гуллівера» спародіював ще й оп-

тимістичний пафос Дефо, протиставивши йому трагічні-

ше — і глибше сприйняття життя. Він не погоджується з 

тим, що розумна діяльність сприяє моральному удосконаленню людини.

Втім, головним джерелом «Мандрів Гуллівера» і об’єктом для пародії, звісно, 

було саме життя, тогочасна англійська дійсність з усіма її суперечностями.

Композиція роману
«Мандри Гуллівера»— 

твір на межі жанрів. 
Це водночас: роман-

подорож, роман-па-
родія, сатиричний і 

фантастичний ро-
ман, роман-утопія та 

роман-антиутопія.

Перше видання «Манд-

рів Гуллівера», 1726  

Пародія — це 
твір, що висміює 

творчу манеру іншого 

письменника чи літе-

ратурного напряму. За 

характером комізму па-

родія буває гуморис-

тичною (легка, іронічна 

усмішка) і сатиричною 

(їдкий, дошкульний 

сміх), із багатьма пере-

хідними рівнями.

Твір Свіфта складається з чотирьох частин. У першій головний герой пот-

рапляє до країни ліліпутів (слово «ліліпут» письменник вигадав, і воно увійшло 

до різних мов). Вони аж у дванадцять разів менші за Гуллівера, який поміж них 

відчуває себе справжнім велетнем. А в другій — він опиняється в Бробдінгнезі, 

де меш канці аж у дванадцять разів більші за нього, тож герой почувається 

в  порівнянні з ними справжнісіньким ліліпутом. Така дзеркальна ситуація 
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у 1809 р. він уплав подолав гирло ріки Тахо (це по-
над кілометр розбурханої під час океанського при-
пливу води!), а через рік за 65 хвилин переплив 
 затоку Дарданелли! У 1818 р., коли він переміг у за-
пливі у Венеції, подолавши за чотири години двад-
цять хвилин відстань у кілька миль, італійці з пова-
гою назвали його «англійцем-рибою».Зовнішність молодий багатий лорд мав божест-
венну, був цікавим співрозмовником, мав шалений 
успіх у жінок. А якщо до цього всього додати літе-
ратурну геніальність, то можна зрозуміти, чому він 
мав, як це часто трапляється з непересічними осо-
бистостями, зразу дві армії: шанувальників і зазд рі с-
ників. 

Писати вірші Байрон почав рано, багато пере-
кладав із давньогрецької й латини, тож добре знав 
античну літературу. Однак по-справжньому займа-
тися поетичною творчістю почав у Кембриджі.

Рік виходу перших двох пісень «Паломництва 
Чайльд Гарольда» був етапним у житті Байрона. 
Він досягнув повноліття і отримав право засідати в 
Палаті лордів. Сьогодні його позицію назвали б опозиційною («Смаглява раса 

з берегів Гангу до ґрунту  зрушить вашу імперію тиранів», – проголосив він у 

своїй першій промові). Звісно, парламентарі не пробачили сміливого поета, і не-

забаром зробили все, аби прискорити вигнання Байрона з батьківщини.

Тим часом кожний новий твір додавав поету все більшої слави. Це так звані 

«східні поеми»: «Гяур» (1813), «Корсар» і «Лара» (1814). Кожна зі «східних 

поем» є невеликою віршованою повістю, у центрі сюжету якої – доля якогось 

одного романтичного героя. Вся увага автора скерована на те, щоб розкрити 

внутрішній світ героя, показати глибину його могутніх пристрастей.

Тим часом у Англії Байронові фактично влаштували бойкот, і 25 квітня 

1816 р. він назавжди покидає батьківщину. Він переїхав до Швейцарії, а згодом 

до Італії, яка після розгрому Наполеона саме потрапила під владу Австрії. Став 

активним учасником національно-визвольної боротьби, брав активну участь у 
діяльності підпільної організації карбонаріїв («вуг-
лярів»). Під час перебування в Італії з’являється 
ліро-епічна поема «Мазепа» (1818). Повстання кар-
бонаріїв у Неаполі (1820–1821) було придушене 
іноземними військами за санкцією «Священного со-
юзу», Австрії, Пруссії та Росії (Гейне дратувало саме 
слово «священний» у назві цієї репресивної маши-
ни). І Байрон їде (1823) допомагати грекам, які саме 
боролися за звільнення від влади Туреччини.Від 1818 р. до кінця свого короткого життя поет 
пише перший у світовій літературі роман у віршах 
«Дон Жуан», який так і не закінчив. А цікаво було 
б побачити його фінал, адже образ Дон Жуана абсо-
лютно не схожий на «байронічного героя». 

«БАЙРОНІЧНИЙ ГЕРОЙ» І БАЙРОНІЗМ
Усі ці твори, а насамперед «східні поеми», породили но-вий тип персонажа – «байро-нічного героя». Це самотня роз-чарована людина (часто із загадковим минулим), яка з гордим презирством ставиться до суспільства, що відштовхну-ло її, і мститься цьому суспіль-ству, але при цьому й сама страждає. Вона має страдниць-ку душу, сильний характер і бунтівливу вдачу. Ця внутріш-ня суперечливість «байронічно-го героя» чи не найкраще втіле-на в рядках із поеми «Корсар» (характеристика її головного героя Конрада) – «з вогнем в очах і серцем крижаним».

Дочка лорда Байрона Ада відома як мате-матик і автор опису обчис лювальної ма-шини Чарльза Беб-біджа. Алгоритм об-числення чисел Бернуллі на аналі-тичній машині, опи-саний Адою, є пер-шою програмою для відтворення на комп’ютері. Тому її вважають першим програмістом.
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Поет і воїн

ДЖОРДЖ НОЕЛЬ ГОРДОН БАЙРОН. 

Вірші. Поема «Мазепа»

Англійському поету Байрону суди-

лося стати символом романтизму, 

кумиром кількох поколінь європей-

ців. Його портрети прикрашали кабі-

нети вчених і будуари дам, у його ге-

роїв закохувалися шляхетні панянки, 

а їхню поведінку наслідували запальні 

юнаки. Навіть життя Байрона, спов-

нене таємниць і міфів, злетів і падінь, 

неймовірних пригод і поневірянь, є 

ніби ще одним твором, написаним 

геніальним романтиком.

ДЖОРДЖ НОЕЛЬ ГОРДОН БАЙРОН (1788–1824)

Дж. Байрон народився в Лондоні у старовинній англійській шляхетній ро-

дині. Його мати походила зі знаменитого, але збіднілого шотландського роду 

Гордонів (звідси – одне з імен Байрона).

Дитинство хлопчик провів у чарівних горах 

Шотландії і надихався романтичними пейзажами: 

крутими урвищами і височезними скелями, са-

мотніми велетами-деревами й розбурханими гір-

ськими потоками.

Після смерті далекого батькового родича  

10-річ ний хлопчик успадкував титул лорда і роль 

головного представника роду Байронів. Після за-

кінчення закритого коледжу для аристократів у 

Гарроу (1801–1805), де поглиблено вивчав істо-

рію, філософію, географію, античну літературу, 

він здобув освіту в Кембриджському університеті 

(1805–1808), де найохочіше вивчав історію та лі-

тературу.

Вже в Гарроу Байрон показав силу своєї нату-

ри. Від неправильного лікування дитячої хвороби 

одна нога в нього була трохи коротшою за іншу, 

і він ходив, трохи накульгуючи. Але характер мав 

залізний, багато й напружено займався спортом 

і ціною неймовірних зусиль і виснажливих трену-

вань він навчився ходити не кульгаючи, та ще й 

стати чудовим фехтувальником, боксером, грав-

цем у крикет і одним із найкращих танцюристів 

Лондона. А ще Байрон був чудовим плавцем: 

Річард Вестолл. 

Джордж Гордон Байрон

Та дух бунтарства – не покути –

Найважчі розбиває пута…

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

докладне	пояснення	важливих	
літературних	явищ

гасло	і	вступ	як	дороговказ	до	розуміння	
письменника

біографія	письменника:	не	набір	фактів,	 
а	інтелектуальна,	психологічна	та	емоційна	
підготовка	до	читання	творів	

крилаті	 
вислови	
письменника

цікаві	факти	 
для	розширення	 
кругозору

презентація	твору	через	
літературно-критичний	
аналіз



«Діалог із текстом»
Текст	художнього	твору	і	запитання	
й	завдання	до	нього:

209РЕАЛІЗМ

все, що хоч. Розмовляє все на тонкій 
делікатності, що хіба тільки дворянс-
тву поступиться. Одне погано: іншим 
разом добре наїсися, а іншим – мало не 
луснеш з голоду, як тепер, приміром. А все він винен. Що з ним зробиш? Ба-тенько пришле грошики, що б то їх притримати – та куди... як почне гуляти: їз-дить візником, кожний день ти діставай до театру квиток, а там через тиждень, диви – й посилає на товчок продавати новий фрак. Іншим разом усе до останнь-ої сорочки спустить, так що на ньому тільки й залишиться що сюртучина та ши-нелина.. їй-богу, правда! І сукно таке важне, аглицьке! карбованців півтораста йому один фрак стане, а на базарі спустить карбованців за двадцять; а про шта-ни й говорити нема чого – за ніщо йдуть. А чому?– а тому, що за діло не береть-ся: замість того, щоб на посаду, а він іде гуляти по прешпекту, в карти грає. Ех, якби знав це старий пан! Він не подивився б на те, що ти чиновник, а, піднявши сорочинку, таких би гарячих всипав тобі, що днів би з чотири ти почухувався. Коли служити, то служи. Ось тепер трактирник сказав, що не дам вам їсти, поки не заплатите за попереднє; ну, а коли не заплатимо? (Зітхаючи). Ах, боже ти мій, хоч би який-небудь капусняк! Здається, так би тепер увесь світ з’їв. 

Я В А  V
Х л е с т а к о в (сам). Це погано, одначе, якщо він зовсім нічого не дасть їсти. Так хочеться, як ще ніколи не хотілось. Хіба з одягу що-небудь спустити? Шта-ни, або що, продати? Ні, краще вже поголодувати, та приїхати додому в петер-бурзькому костюмі. А гарно б, чорт забери, приїхати додому в кареті, підкотити отаким чортом до якого-небудь сусіда-поміщика під ґанок, з ліхтарями, а Осипа ззаду одягти в ліврею. Як би, я уявляю, всі переполохались! «Хто такий, що таке?» А лакей входить (виструнчуючись і вдаючи лакея): «Іван Олександрович Хлестаков із Петербурга, скажете прийняти?» Вони, бовдури, і не знають, що таке значить «скажете прийняти». До донечки якої-небудь гарненької підійдеш: «Панно, як я...» (Потирає руки і підчовгує ніжкою). Тьху! (плює) аж нудить, так їсти хочеться.

Дізнавшись, що ним цікавить городничих, Хлестаков перелякався, адже трак-тирник, якому він заборгував, грозився поскаржитися.

Я В А  V I I I
Хлестаков, городничий та Добчинський. (Городничий, увійшовши, зупиняється. Обидва з переляком дивляться кілька хвилин один на одного, вирячивши очі).
Г о р о д н и ч и й (трохи підбадьорившись та простягши руки по швах). Ба-жаю доброго здоров’я!
Х л е с т а к о в (вклоняється). Моє шанування.

Перша постановка комедії «Ревізор» на професійній сцені театру ляльок: Хар-ківський державний академічний театр ляльок імені В. Афанасьєва. Режисер – заслужений діяч мистецтв України Євген Гімельфарб                                                  
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V

Ми всі навчались небагато,

Абияк і абичого,

Тож вихованням здивувати

В нас можна легко хоч кого.

Про юнака судці суворі

В загальнім присудили хорі:

Учений хлопець, та педант1.

Він зроду любий мав талант

Про будь-що довго не шукати

В розмові гострого слівця,

З ученим виглядом знавця

В поважних справах німувати

І викликати усміх дам

Огнем нежданих епіграм2.

VII

Високої не мавши сили

Життя натхненню присвятить,

Не міг він, хоч і як ми вчили,

Хорей од ямба відрізнить.

Гомера лаяв, Феокріта;

Зате читав Адама Сміта3

І сильний був економіст,

Тобто доводити мав хист,

На чім держава багатіє,

І чим живе, і як вона

Бува без золота міцна,

Коли продуктом4 володіє.

На все те батько не зважав

І, знай, маєтки заставляв.

VIII

Всього, що знав іще Євгеній,

У повісті не ознайомиш;

Та в чому він був справжній геній,

Що знав з усіх наук твердіш,

Що вибрав трохи чи не зроду,

Як труд, як муку й насолоду,

Чим виповняв він по краї

Нудьгу і лінощі свої,–

Була наука милування,

Яку прославив ще Назон5,

За що скінчив, як марний сон,

В Молдавії, в краю вигнання,

У чужодальній стороні

Блискучі та бентежні дні.

1 У ті часи слово педант 

значило: людина, що ви-

ставляє напоказ свою 

ученість і з апломбом дає 

всьому оцінку.

2 Тут: гостре дотепне за-

уваження, глузування.

3 Гомер, Феокріт – дав-

ньогрецькі письменники. 

Адам Сміт (1723–1790) – 

англійський економіст. 

Творчість Гомера і Фео-

кріта викликала інтерес 

у передромантиків, коли 

йшли пошуки національ-

но-самобутньої героїчної 

і фольклорної культури, 

що протистояла салон-

ному дворянському ми с-

тецтву. Політекономі єю, 

одним із творців якої і 

був А. Сміт, захоплю ва-

лося покоління 1820-х 

ро ків: шлях до під ви щен-

ня прибутково с ті госпо-

дарства – збільшен ня 

продуктивності праці. 

Це було пов’язано з тим, 

що робітники, тобто се-

ляни, мали бути зацікав-

лені в результаті власної 

праці. Це означало, що 

вони повинні були мати 

право власності на ре-

зультати своєї праці. Для 

кріпацької Росії тих 

часів ці погляди були 

майже революційними.

4 Продукт (чистий про-

дукт) – основне поняття 

французької економічної 

теорії ХVIII ст., за якою 

земля була єдиним дже-

релом багатства і запере-

чувалося будь-яке втру-

чання держави в еконо-

міку. Саме чистий 

продукт – продукт сіль-

ського господарства – 

вважався основою націо-

нального багат ства.

5  Назон – римський поет 

Публій Овідій Назон 

(43 р. до н. е. – близько 

18 р. н. е) – автор поеми 

«Наука кохання».
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прописати припарку, але лише для того, щоб хворий не залишив ся без добро-

чинної допомоги медицини; а втім, тут же оповістив йому за півтори доби неми-

нучий капут. Після чого звернувся до хазяйки і ска зав: «А ви, матінко, і часу 

марно не гайте, замовте йому одразу ж сосно ву труну, бо дубова буде для нього 

дорога». Чи чув Акакій Акакійович ці вимовлені фатальні для нього слова, а 

коли чув, то чи вразили вони його тяжко, чи пошкодував він за безталанним 

життям своїм, – нічого про це невідомо, бо він перебував увесь час у маренні та 

в лихоманці. Ви дива, одне за одне дивовижніші, ввижалися йому безперестанку: 

то він бачив Петровича і замовляв йому пошити шинель з якимись пастками на 

злодіїв, що привиджувалися йому постійно під ліжком, і він щохви лини кликав 

хазяйку витягти в нього одного злодія навіть з-під ковдри; то запитував, чого це 

висить перед ним старий капот його, коли в нього є нова шинель; то здавалося 

йому, що він стоїть перед генералом, вислу ховуючи належну нагінку, і промо-

вляє; «Винен, ваше превосходительс тво!» – то, нарешті, навіть лихословив, 

викрикуючи найжахливіші сло ва, аж стара хазяйка навіть хрестилася, зроду не 

чувши від нього нічого такого, тим більше, що слова ці вимовлялися безпосеред-

ньо за словом «ваше превосходительство». Далі він верз цілковиту нісенітницю, 

так що нічого не можна було зрозуміти; можна було тільки бачити, що без ладні 

слова й думки обертались постійно навколо тієї ж самої шинелі. Нарешті бідо-

лашний Акакій Акакійович помер. Ні кімнати, ні речей йо го не опечатували, бо, 

по-перше, не було спадкоємців, а по-друге, зали шилось дуже небагато спадщи-

ни, а саме: пучок гусячих пер, десть біло го казенного паперу, три пари шкарпе-

ток, два чи три гудзики, що відірвалися від панталонів, і відомий уже читачеві 

капот. Кому все воно дісталось, Бог відає: цим, признатися, навіть не цікавився 

розповідач ці єї повісті. Акакія Акакійовича одвезли й поховали. І Петербург 

зостав ся без Акакія Акакійовича, наче в ньому його ніколи й не було. Зникла і 

сховалась істота, ніким не оборонена, нікому не дорога, ні для кого не цікава, що 

навіть не привернула до себе уваги і природодослідника, який не промине на-

стромити на шпильку звичайну муху і роздивитись її в мікроскоп; істота, що ви-

терплювала покірно канцелярські глузуван ня і без будь-якої надзвичайної при-

чини лягла в домовину та для якої все ж, хоч перед самим кінцем життя, 

промайнув світлий гість в образі шинелі, що оживив на мить злиденне життя, і 

на яку отак потім нестер пно звалилося нещастя, як звалювалося воно на голови 

володарів світу цього!.. Через кілька днів після його смерті послано було до ньо-

го на квартиру з департаменту сторожа з наказом негайно з’явитися: началь ство, 

Савва Бродський. У холод-

них просторах ПетербургаНебо – пола шинелі, крижа-

ний, геометрично правильний 

міський пейзаж – і самотня 

маленька людина, загублена у 

ворожому просторі.
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1.  Пригадайте, який твір називається одою. Порівняйте форму античної оди (Го-
рацій. «До Мельпомени») та оди класицистичної (Гете. «Прометей»). До якої 
з них ближчою є ода Шиллера «До радості»?

2.  Складіть цитатну характеристику ліричного героя оди.

3.  Що є радістю для ліричного героя оди Шиллера?

4.  Оду «До радості» називають зразком «лірики думки». Як ви розумієте вираз 
«лірика думки»? Які просвітницькі ідеї втілено у творі?

5.  Шиллер вважав, що ода далека від реальності. За понад двісті років від її напи-
сання чи наблизилося людство до ідеалів, оспіваних поетом? 

6.  Яку роль у тексті оди відіграють окличні речення? Чи зміниться зміст твору, 
якщо їх замінити розповідними? 

7.  Прослухайте фінал Дев’ятої симфонії Л. Бетховена. Чому саме цей музичний 
твір став гімном об’єднаної Європи?

8.  Заради рівноправ’я усіх європейських мов 2003 року було вирішено вважати 
гімном ЄС лише музику, без тексту. Чи погоджуєтеся ви з цим рішенням? 

ДЕВ’ЯТА СИМФОНІЯ БЕТХОВЕНА

Симфонія № 9 ре мінор – це остання закінчена 
симфонія Людвіга ван Бетховена. Водночас це пер-
ша симфонія, в якій до потужних звуків симфоніч-
ного оркестру долучається людський голос. Один із 
найвідоміших творів класичної музики, видатний 
шедевр Бетховена був створений, коли композитор 
абсолютно втратив слух!

Життя Бетховена було надзвичайно драматич-
ним. В ньому було і втрачене кохання, і важкий ха-
рактер митця, і хвороба, фатальна для музиканта, 
і  зраджені ідеали, і постійна матеріальна скрута… 
І ось, як писав французький письменник Ромен Рол-
лан, із безодні цієї скорботи композитор задумав ос-

півати Радість. Це була мрія всього його життя.
Фінальна тема симфонії – тема Радості – розкривається в оді «До радості», яку ви-

конують хор із солістами. Перед партією хору оркестр замовкає: настає раптова тиша, 
що надає вступу хору таємничо-божественного характеру.

Прем’єра симфонії відбулася 7 травня 1824 року у Відні. Коли після фінальних 
акордів почалася овація, Бетховен, який стояв спиною до залу, нічого не чув. Тоді 
одна зі співачок повернула великого композитора обличчям до публіки. Від побаче-
ного Бетховен ледь не знепритомнів: у залі відбувалося щось неймовірне. Багато хто 
плакав. 

Це був справжній тріумф, який припинила… поліція. Трикратні овації дозволялися 
лише при зустрічі імператорської родини. А Бетховена викликали на сцену п’ять 
разів!

Вчимо  
насолоджуватися 
читанням

ілюстрації	–	допомога	
в	аналізі	творів

завдання,	пов’язані	
зі	звертанням	 
до	інших	видів	 
мистецтва

запитання	і	завдання:
	 диференційовані
	 від	репродуктивного	рівня	–	 

до	творчого
	 сприяють	критично-мисленнєвій	

діяльності
	 спонукають	до	самостійної	 

інтелектуальної	праці

тексти	творів	із	посторінковими	
поясненнями	і	коментарями

 наявність	текстів	творів:	повноцінна	підготовка	до	уроку	і	робота	на	уроці
 оптимальне	скорочення:	найважливіше	для	розуміння	ідейно-тематичного	змісту,	

композиції,	системи	образів,	проблематики,	художніх	особливостей	творів
 вірші	у	різних	перекладах:	порівняння	інтерпретацій
 система	завдань,	яка	забезпечує	вчителя	можливістю	гнучкого	підходу	до	різних	

класів	і	різних	учнів
 умови	для	творчого	діалогу	з	текстом



допомога	у	систематизації	
й	повторенні	вивченого

словник	літературознавчих	
термінів	і	понять

«Відлуння»
Зв’язок	 зарубіжного	 красного	 письменства	 із	
широким	українським	культурним	контекстом.

«Узагальнення за розділом»
Прикінцеві	тези	до	кожного	розділу.
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РОМАНТИЗМ 

тичний – схожий на картину. Чим привабила ця 

«дика», не співана ніким пісня  рибалку? Чому 

його «проймає нестерпний біль»? Можливо, у 

його душі жевріє промінчик надії на ймовірне, хай 

і швидкоплинне, щастя із золотокосою красунею, а 

можливо, фантастична картина надто вже конт-

растує з тією буденністю, у якій він мусить жити – 

і так жити вже несила. Чи він просто зачарований 

красунею, яка, швидше за все, навіть не помітила 

його загибелі? Лорелей Гейне уособлює згубну 

силу кохання, якою вона наділена попри свою 

волю. А може, безжальну й байдужу красу. Чи ще 

щось інше? Трагічна історія кохання рибалки до Лорелей 

нагадала йому власне нещасливе кохання. Рани ще 

не зажили, і стара казка їх роз’ятрює, але водночас 

заспокоює, бо дає змогу поглянути на почуття ніби 

збоку, навіть дещо іронічно. Ліричний герой відчу-

ває полегшення, звільняється від болю, попрощав-

шись із минулим. Деякі дослідники вважають, що 

цей вірш – прощання Гейне з романтизмом.

Ця поезія Гейне стала у Німеччині неймовірно 

популярною піснею. Її вивчали у школах як народ-

ну і співали на вулицях навіть під час Третього 

рейху – тоді як твори Гейне палали на площах.

1.  Символом чого став образ Лорелей у вірші Гейне 

«Не знаю, що стало зо мною…»?

2.  На прикладі кількох віршів покажіть роль і місце 

природи в ліриці Гейне.

3.  За мотивами поезії Гейне напишіть мініатюру 

«Сумує поетове серце».
Максим Рильський

ГЕЙНЕ
Арлекін з трояндою в руці

Йде серед буйного карнавалу.

Щоки й чоло у смішній муці,

А в очах далекий відблиск жалю.

Правда, смішно вірити й любить,

Правда, смішно з квітів милуватись?

Скільки років, скільки вже століть

Люди вміють їсти й цілуватись!

Він сміється, щоб не заридать,

Він плига під звуки сарабанди, –

Та нікому б не здолав оддать

Арлекін кривавої троянди!

ВІРШІ ГЕЙНЕ 
МОВОЮ МУЗИКИ

«Книга пісень» Г. Гейне стала 

джерелом натхнення для бага-

тьох композиторів світу. Проте 

особливе місце серед них нале-

жить німцям  Францу Шуберту 

й Роберту Шуману. Вони напи-

сали на вірші Гейне багато пі-

сень. І в Шуберта, і в Шумана в 

музичному оформленні велика 

роль належить фортепіано, зву-

чання якого поширюється за 

межі звичайного акомпанемен-

ту й повністю підкоряється сло-

ву й голосу, ніби намагаючись 

зробити вірш Гейне ще рельєф-

нішим і емоційнішим. Дивно, 

але творчість поета викликала в 

них різні музичні асоціації. За 

допомогою музики Шуберт 

спробував розкрити внутрішній 

сенс слів Гейне, його пісні – це 

скорботні мелодії, у яких пере-

ливаються відтінки почуттів, 

що іноді навіть не усвідомлю-

ються ліричним героєм.

Шуман на вірші з «Лірично-

го інтермецо» створив цикл 

«Кохання поета». Розповідь 

Гейне про юнацьке кохання, що 

викликає поблажливу усмішку 

в зрілі роки, у Шумана перетво-

рилася на пристрасну оповідь 

про сильне й могутнє почуття, 

яке то примушує героя ней-

мовірно страждати, то підно-

сить його до незабутнього бла-

женства. Цикл «Кохання поета» 

закінчується розгорнутим фор-

тепіанним монологом, у якому 

одні дослідники вбачають образ 

коханої, який неможливо забу-

ти, а інші трактують як роман-

тичну мрію про красу, без якої 

творчість не має жодного сенсу.

1.  Презентуйте свій плей-

лист пісень на слова Г. Гейне. 

Поясніть критерії відбору.

2.  Підготуйте 
мульти-

медійний проект «Чарівна сила 

музики й співу в міфах та літе-

ратурі» (наприклад, Орфей, си-

рени, Лорелея тощо).

ВІДЛУННЯ
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ЛІТЕРАТУРА ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ

Богдан Ступка у ролі Тев’є-ТевеляПісля 300-го показу вистави «Те в’є-
Тевель» (2004) Богдан Ступка був 
удостоєний титулу «Жива легенда», а 
онука Шолом-Алейхема Бел Кауфман 
під час гастролей  Театру ім. І. Франка 
у Нью-Йорку назвала актора «найкра-
щим Тев’є-молочником усіх часів».

10.  Чому на станції Тев’є просить продати йому квиток до Єгупця, а не до Києва? 

Поясніть символізм того, що відбувається.

11.  Як би ви відповіли на питання, яке хвилювало Тев’є: «А коли Господь Бог уже 

створив євреїв і не-євреїв, чому вони такі відокремлені одне від одного, чому не-

навидять одне одного?»12.  Чому Тев’є вирішив поїхати до Палестини? За чим він буде там сумувати? 

З огляду на це, як жилося Тев’є у Карсилівці?

13.  Чому останній розділ «Тев’є-молочника» називається «Іди геть!»

14.  Що розповідає Тев’є про своє життя в Карсилівці? Чи хоче він її покидати? Як 

складалися його стосунки з односельцями-не-євреями?

15.  Як громада пояснила Тев’є своє рішення його «бити»? Чому вони зупинилися 

на тому, щоб побити у будинку шибки? За текстом визначте справжнього ініціа-

тора єврейських погромів.
16.  Кого на білому коні чекав Тев’є? А хто і з якою метою приїхав насправді? Як 

називається цей художній прийом у літературі? Для чого використав його Шо-

лом-Алейхем?17.  Хто називає Тев’є Тевелем? Чому? Чи має використання цих двох імен якесь 

особливе (алегоричне) значення?
18.  Знайдіть у тексті фрази Тев’є, які можна вважати афористичними Чи актуальні 

вони для сучасної людини?
19.  Яку роль у творі відіграють цитати з Біблії?

ВІДЛУННЯТЕВ’Є-ТЕВЕЛЬ БОГДАНА СТУПКИНа театральну сцену Тев’є зі своїми глечиками 

з молоком вийшов ще на поч. ХХ ст. За цей час 

багато акторів намагалися передати колоритний 

характер карсилівського молочника. Серед них 

був і талановитий український актор Богдан 

Ступка (1941–2012).23 грудня 1989 року в Національному ака-

демічному драматичному театрі імені Івана 

Франка від булася прем’єра спектаклю «Тев’є-Те-

вель» (постановка Сергія Данченка). В основу 

вистави лягла п’єса російського драматурга Гри-

горія Горіна «По минальна молитва», створена за 

мотивами творів Шолом-Алейхема. Ця вистава 

стала своєрідною візитівкою київського театру – 

і глядачі, і театральні критики захоплено зустрі-

ли спектакль «Тев’є-Тевель». Відмічали надзви-

чайний гуманізм вистави, яка наче зігрівала душу 

людини, пробуджуючи в ній доброту і співчуття. 

«Тев’є-Тевель» з постійними аншлагами грали 

понад двадцять років. У 1993 році сценограф ви-

стави Данило Лідер та виконавці головних ролей 

Богдан Ступка та Наталя Лотоцька були наго-

роджені Шевченківською премією. 362 рази ви-

ходив на сцену в ролі Тев’є-Тевеля Богдан Ступ-

ка. Після смерті актора, на знак пошани до його 

таланту, спектакль не грався, а глядачі мали змо-

гу переглядати франківську виставу в запису… 
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Словник літературознавчих термінів і понять

БАЙРОНІЧНИЙ ГЕРОЙ – тип літе-

ратурного героя, створений Дж. Байро-

ном. Це самотня розчарована людина 

(часто із загадковим минулим), яка з гор-

дим презирством ставиться та мститься 

суспільству, що відштовхнуло її, а
ле вод-

ночас і сама страждає. Вона має сильний 

характер і бунтівливу (аж до богоборс-

тва) вдачу. 

ДРАМА – 1) рід літератури, що зма-

льовує світ у формі дії; твір, призначений 

до постановки на сцені; 2) жанр літерату-

ри – п’єса соціального чи побутового ха-

рактеру з напруженим сюжетом і гострим 

конфліктом, який розвивається в постій-

ному напруженні (Г. Ібсен. «Ляльковий 

дім»).

ЕПОС – рід літератури, для якого ха-

рактерне зображення зовнішніх подій; 

характерними ознаками Е. є насиченість 

подіями, наявність кількох або багатьох 

героїв, широкі просторові та часові межі. 

Жанри Е.: епопея, роман, повість, новела, 

оповідання, нарис, есе та ін.

ЗАЙВІ ЛЮДИ – у російській літера-

турі XIX ст. тип людей, які не здатні 

знайти застосування своїм силам і здіб-

ностям в суспільному житті.

ІНТРИГА ДРАМАТИЧНОГО ТВО-

РУ – складне, напружене розгортання 

подій у драматичному творі, між персо-

нажами якого розпочинається боротьба, 

часто ускладнена підступними намірами, 

прихованими діями, спрямованими на 

досягнення мети.

ІРОНІЯ – інакомовлення, у якому 

прихована насмішка. 

КОМЕДІЯ – вид драми, який створює 

такі життєві положення та характери, які 

викликають сміх. Засобами викриття є 

сатиричне загострення, карикатура, бу-

фонада, гротеск, іронія, сарказм, гумор. 

К. висміює негативні суспільні та побу-

тові явища, людські вади (Б. Шоу «Піг-

маліон»).

КОМІЧНЕ – смішне в житті та його 

втілення в художній творчості. Основні 

різновиди К. – гумор і сатира.

КОМПОЗИЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО 

ТВОРУ – побудова твору, поєднання 

всіх його компонентів у художньо-есте-

тичну цілісність, зумовлену логікою зоб-

раженого, задумом письменника, норма-

ми обраного жанру тощо. К. виражає 

взаємини, взаємозв’язок, взаємодію пер-

сонажів, сцен, епізодів, розділів твору, 

способів творення художнього світу (роз-

повідь, оповідь, опис (портрет, пейзаж, 

інтер’єр), монолог, діалог, репліка, ремар-

ка) і кутів зору суб’єктів твору (автора, 

оповідача, персонажів).

КОНТРАСТ – різко окреслена проти-

лежність у чомусь. 

КОНФЛІКТ (драматичний) – зіткнен-

ня протилежних інтересів і поглядів, яке 

є рушієм розвитку сюжету. 

ЛІРИКА – один із трьох родів худож-

ньої літератури, характерною ознакою 

якого є ритмічна мова. Зосереджений на 

розкритті внутрішнього світу людини.

ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП – авторська 

мова в художньому творі, коли письмен-

ник, відходячи від сюжетної оповіді, 

звертається до читача, коментує ті чи 

інші вчинки героїв, їхні долі, хід розвитку 

подій тощо.

ЛІРО-ЕПІЧНА ПОЕМА – значний за 

обсягом поетичний твір, де зображення 

зовнішніх подій поєднано із розкриттям 

внутрішнього світу героїв. Започаткована 

романтиками (напр., «Мазепа» Дж. Бай-

рона).

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС – істо-

ричне існування, функціонування й роз-

виток літератури протягом як певної епо-

хи, так і всієї історії нації, країни, світу. 

Л. п. складається з літературних епох: 

напр., доба класицизму, доба Просвіт-

ництва та ін.

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ – сукуп-

ність ідейно-художніх тенденцій, втілена 

у визначних творах, які з’явилися при-

близно одночасно. У межах одного літе-

ратурного періоду можуть співіснувати 

кілька літературних напрямів, наприклад 

у Просвітництві – класицизм, реалізм, 

сентименталізм. Л. н.: бароко, класицизм, 

романтизм, сентименталізм, реалізм та ін.

ЛІТЕРАТУРНІ ТЕЧІЇ – сукупність 

ідейно-естетичних принципів і прийомів, 

спільних для письменників певного літе-

ратурного угруповання. Л. т. можуть вхо-
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ПРОСВІТНИЦТВО 
Узагальнення за розділом

Просвітництво (фр. siecle des lumieres – букв. «доба світочів») – це широкий 
інтелектуальний рух (літературна доба) XVIIІ ст.Поняття «просвітництво» має кілька значень: ідейно-політичний рух; ідейно-
естетична доба; літературна епоха.
Основа ідеології Просвітництва – раціоналізм, щира віра у перебудовчу і все-
переможну силу людського розуму й освіти (звідси друга назва епохи Про-
світництва – «доба Розуму»).
Просвітники пропагували (особливо плідно – за допомогою художньої літе-
ратури) ідею рівності усіх людей від народження (їхній заклик до «свободи, 
рівності, братерства» став гаслом Великої французької революції 1789–
1794  рр.). Саме доба Просвітництва розвінчала рабовласництво.Найвидатніші представники літератури Просвітництва:  Д. Дефо, Дж. Свіфт, 
Г. Філдінг, С. Річардсон, Л. Стерн, Р. Бернс (Велика Британія); Вольтер, 
Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск’є, Д. Дідро, П. О. Бомарше (Франція); Й. Гер-
дер, Г. Е. Лессінг, Й. В. Ґете Й. К. Ф. Шиллер, (Німеччина); К. Гольдоні 
(Італія); Б. Франклін (США); Д. Фонвізін, О. Радищев, О. Грибоєдов (Росій-
ська імперія) та ін. В українській літературі просвітницькі тенденції наявні в 
творах Г. Сковороди.
У добу Просвітництва співіснувало кілька провідних літературних напрямів: 
класицизм, сентименталізм, реалізм та ін.Характерною ознакою просвітницької літератури була наявність у художніх 
творах певних філософських ідей, прагнення вплинути на суспільство, вихо-
вати людей.
З одного боку, просвітники добре бачили реальну суспільну несправед-
ливість, життєві проблеми та негаразди. Однак, з другого боку, все-таки віри-
ли в розум людини, в настання «царства Розуму», у поліпшення життя су-
спільства і кожної окремої людини, і саме на цій щирій вірі ґрунтувався 
домінуючий настрій тієї доби – оптимізм, радісне світосприйняття.У добу Просвітництва остаточно сформувалося ледь означене в XVII сто літті 
поняття єдиної європейської культури, а в певному сенсі – й культури світо-
вої, важливою складовою якої є всесвітня література (саме поняття ввів 
в  обіг Й. В. Гете).

життя	твору	на	
українській	сцені

слово	Поета	
про	Поета



Інтернет-підтримка
•	 Електронна	версія	підручника	для	безкоштовного	

завантаження

•	 Додатковий	матеріал	і	корисні	посилання

•	 Тести

Підручник «Зарубіжна література. 9 клас» авторів Ковбасенка Ю. І. 
та Ковбасенко Л. В. сприяє формуванню трьох ключових компе-
тентностей сучасного учня: 
• працювати з інформацією
• налагоджувати комунікацію (зокрема, з текстом художнього 

твору, візуальними об’єктами та ін.)
• мислити, бачити проблему і шукати шляхів її вирішення

Наклад  
52 700 примірників

Видавництво	«Літера	ЛТД»
Свідоцтво	про	реєстрацію	№	923	від	22.05.2002	р.
Україна,	03057,	м.	Київ,	вул.	Нестерова,	3,	оф.	508. 
Тел.	для	довідок:	(044)	456-40-21,	(067)	165-90-14. 
Сайт	видавництва:	litera-ltd.com.ua
Електронна	адреса:	litera.red@gmail.com


